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1. RAM ADONAI 

 

David & Lisa Loden 1980 

 

יעַ  ַרב, ָניֲאדֹו ָרם 1  .ְלהֹושִׁ
 

ְזמֹון נּו ָעָשה הּוא ַהַכָפָרה פִׁ  .ָלָ֫

נּו ָבַחר הּוא יל, ָבָ֫ צִׁ נּו הִׁ  .אֹוָתָ֫
 

 ,ֵישּועַ  ֶאת נֹוֵתןָני, ֲאדֹו ָרם 2

 .ְישּוָעתֹו ֶאת נֹוֵתן
 

 .להושיע ני, רבואד רם 1
 

 .לנו עשה הוא הכפרה פזמון
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 .אותנו הציל, בנו בחר הוא
 

 ,ישוע את ני, נותןואד רם 2

 .ישועתו את נותן
 

1  Ram Adonai, rav lehoshia. 

 

pizmon Hakapara hu asa lanu. 

Hu bachar banu, hitsil otanu 

 

2  Ram Adonai, noten et Jeshua, 

noten et Jeshuato. 

 

1  Herra on korkea, suuri pelastamaan. 

 

kertosäe Sovituksen hän valmisti meille. 

Hän valitsi meidät, hän pelasti meidät. 

 

2  Herra on korkea, hän antaa meille Jeesuksen, 

hän antaa Pelastuksensa. 

 

 

2. RAAMATUNKOHTA TANACHISTA (Jes. 57:15) 

 

 

3. SANASTOA 

 

√ רפכ  peittää, sovittaa 

הָר פָ כַ   fem. sovitus 

תֶר פ ָ֫ כַ  תרופכ   fem. armoistuin (Luther), liitonarkun kansilevy tai 

sen paikalle levitetty pellavaliina (Room. 3:25) 

 

 

4. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

1. Joh. 2:1–6 (H1 029A) 
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1 Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; 

mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, 

Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. 

 

2 Ja hän on meidän syntiemme sovitus; 

eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. 

 

3 Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. 

 

4 Joka sanoo: "Minä tunnen hänet", eikä pidä hänen käskyjänsä, 

se on valehtelija, ja totuus ei ole hänessä. 

 

5 Mutta joka pitää hänen sanansa, 

hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. 

Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. 

 

6 Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, 

niin kuin hän vaelsi. 

 

 

1. Joh. 2:7–11 (H1 029B) 

 

7 Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, 

joka teillä on alusta ollut; 

tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. 

 

8 Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, 

sen, mikä on totta hänessä ja teissä; 

sillä pimeys katoaa, ja totinen valo jo loistaa. 

 

9 Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä 

pimeydessä. 

 

10 Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole 

pahennusta. 

 

11 Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, 

eikä hän tiedä, mihin menee; sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. 


