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(päivitelty 27.10.2020) 
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SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Alef Bet Song 

2. Jae Tanachista (Jes. 48:12) 

3. Lukukappale Pyhästä Raamatusta  

 

 

1. ALEF BET SONG 

 

Deborah Lynn Friedman 1981 [1951–2011] 

 

ֶלף ית א ָ֫ ית בֵּ  בֵּ

יֶמל ֶלת ג ָ֫ א ד ָ֫  הֵּ

ו ן ו  י  ית ז ָ֫ ית חֵּ   טֵּ

ף יּוד ף כ   כ 

ֶמד ם ל ָ֫  נּון מֵּ

ֶמך ן ס ָ֫ י  א ע ָ֫ א פֵּ  פֵּ

י ד  יׁש קּוף צ   רֵּ

ין ין ׁש  ו ׂש   ת 
 

 אל״ף בי״ת בי״ת

 גימ״ל דל״ת ה״א 

 חי״ת טי״ת  וי״ו זי״ן

 יו״ד כ״ף כ״ף 

h1.docx
https://www.gen.fi/h1.html
H1%20351-375/h1-351-375.docx
https://www.gen.fi/h1-351-375.html
h1-352%20(Alef%20Bet%20Song;%20Deborah%20Friedman).docx
https://www.gen.fi/h1-352.html


H1 352 Alef Bet Song (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

 

2 

 למ״ד מ״ם נו״ן 

 סמ״ך עי״ן פ״א פ״א

 צד״י קו״ף רי״ש 

 שי״ן שי״ן תי״ו
 

Alef, bet, vet 

gimel, dalet, hei 

vav, zain, chet, tet 

jud, kaf, chaf 

lamed, mem, nun 

samech, ain, pei, fei 

tsadi, kuf, resh 

shin, sin, tav 

 

(nykyheprean puhekielen mukaan äännettyinä) 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Jes. 48:12) 

 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Ilm. 22:12–21 (H1 352A) 

 

12 Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, 

antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. 

 

13 Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. 

 

14 Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän 

puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin! 

 

15 Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja 

epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. 

 

16 Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. 

Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." 
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17 Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" 

Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. 

 

18 Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos 

joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne 

vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan; 

 

19 ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala 

on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään 

kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. 

 

20 Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian." Aamen, 

tule, Herra Jeesus! 

 

21 Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. [Aamen.] 


