
H1 43 Kumi, ori (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

 

1 

H1 43 KUMI, ORI (Jes. 60:1–2) Nouse, ole kirkas 
 

(päivitelty 28.10.2020) 

 

1 HEPREA LAULUT https://gen.fi/h1.html 

H1 LAULUT 26–50 https://gen.fi/h1-26-50.html 

H1 43 Kumi, ori (Jes. 60:1–2 & Batya Segal) Nouse, ole kirkas 
    https://gen.fi/h1-43.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

0. Dokumentit 

1. Kumi, ori 

2. Jae Tanachista (Jes. 60:1) 

3. Lukukappaleet Pyhästä Raamatusta 

 

 

0. DOKUMENTIT 

 

Barry and Batya Segal 
    https://www.barryandbatyasegal.com/ 

 

 

1. KUMI, ORI 

 

Jes. 60:1–2 & Batya Segal 1980 

 

 ,אֹוֵרְך אבִ  ִכי, י֫אֹוִרִ, ֫קּוִמי

ִיְך נ יֹוֲאד־ּוְכבֹוד ל ֫ ח ע   .ז ר 
 

ְך, ִהֵנה שֶׁ ח ֫ ה ה  סֶׁ ץ ְיכ  רֶׁ   אֶׁ֫

ל פֶׁ ֲער   .ְלֻאִמים ו 

ִיְך ל ֫ ח ְוע   ,נ יֹוֲאד ִיְזר 

ִיְך ּוְכבֹודֹו ל ֫ ה ע  אֶׁ  .ֵיר 
 

 ,אורך אב כי, וריא, יומק

 .חזר ךיעלי ניואד דוכבו
 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H1%20Laulut/h1.docx
https://www.gen.fi/h1.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H1%20Laulut/H1%2026-50/h1-26-50.docx
https://www.gen.fi/h1-26-50.html
h1-43%20(Kumi,%20ori;%20Jes.%2060_1-2%20&%20Batya%20Segal).docx
https://www.gen.fi/h1-43.html
https://www.barryandbatyasegal.com/


H1 43 Kumi, ori (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

 

2 

  ץאר היכס שךוהח, הניה

 .יםמולא לוערפ

 ,ניואד חיזר ךיועלי

 .הראיי ךיעלי וכבודו
 

Kumi, ori, ki va Orech, 

uChvod Adonai alaich zarach. 

 

Hine, hachosech jechase erets 

va'arafel le'umim. 

Vealaich jizrach Adonai, 

uChvodo alaich jerae. 

 

Nouse, ole kirkas, sillä sinun Valosi tulee, 

ja Herran Kunnia koittaa sinun päällesi. 

 

Katso, pimeys peittää maan  

ja synkkyys kansakunnat. 

Mutta sinun päällesi koittaa Herra, 

ja hänen Kunniansa näkyy sinun päälläsi. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Jes. 60:1–2)  

 

 

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Jes. 60:1–7 (H1 043A) 

 

1. Nouse, ole kirkas, sillä sinun Valosi tulee, ja Herran Kunnia koittaa 

sinun ylitsesi. 

 

2 Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi 

koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen Kunniansa. 

 

3 Kansat vaeltavat sinun Valoasi kohti, kuninkaat sinun Koitteesi 

kirkkautta kohti. 
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4 Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat 

sinun luoksesi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa 

kannetaan. 

 

5 Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja 

avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun luoksesi, kansojen rikkaudet 

tulevat sinulle. 

 

6 Kamelien paljous peittää sinut, Midianin ja Efan varsat; kaikki tulevat 

Sabasta, kantavat kultaa ja suitsutusta ja Herran ylistystä ilmoittavat. 

 

7 Kaikki Kedarin laumat kokoontuvat sinun luoksesi, Nebajotin pässit 

palvelevat sinua; minulle otollisina ne nousevat minun alttarilleni, ja minä 

kirkastan Kirkkauteni huoneen. 

 

 

Joh. 1:1–9 (H1 043B) 

 

1 Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala.  

 

2 Jo alussa Sana oli Jumalan luona. 

 

3 Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt 

ilman häntä.  

 

4 Hänessä oli Elämä, ja Elämä oli ihmisten Valo.  

 

5 Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. 

 

6 Tuli mies, Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes.  

 

7 Hän tuli todistajaksi, todistamaan Valosta, jotta kaikki uskoisivat siihen. 

 

8 Ei hän itse ollut tuo Valo, mutta Valon todistaja hän oli. 

 

9 Todellinen Valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. 

 

 

Joh. 1:10–18 (H1 043C) 

 

10 Maailmassa hän oli, ja hänen kauttaan maailma oli saanut syntynsä, 

mutta se ei tuntenut häntä. 
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11 Hän tuli omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä 

vastaan. 

 

12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla 

Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.  

 

13 He eivät ole syntyneet verestä, eivät ruumiin halusta, eivät miehen 

tahdosta, vaan Jumalasta.  

 

14 Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella 

hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka Isä ainoalle Pojalle antaa. Hän oli 

täynnä armoa ja totuutta. 

 

15 Johannes todisti hänestä ja huusi sanoen: "Tämä on se, josta minä 

sanoin: se, joka minun jälkeeni tulee, on ollut minun edelläni, sillä hän on 

ollut ennen kuin minä." 

 

16 Hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. 

 

17 Sillä laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut 

Jeesuksen Kristuksen kautta. 

 

18 Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on 

Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. 

 

 

Joh. 1:19–28 (H1 043D) 

 

19 Tämä on Johanneksen todistus, kun juutalaiset lähettivät hänen 

luoksensa Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä: 

"Kuka sinä olet?" 

 

20 Hän tunnusti eikä kieltänyt; ja hän tunnusti: "Minä en ole Kristus." 

 

21 He kysyivät häneltä: "Mikä sitten? Oletko sinä Elia?" 

Hän sanoi: "En ole." "Se profeettako olet?" Hän vastasi: "En." 

 

22 Niin he sanoivat hänelle: "Kuka olet, että voisimme antaa vastauksen 

niille, jotka meidät lähettivät? Mitä sanot itsestäsi?" 

 

23 Hän sanoi: "Minä olen huutavan ääni erämaassa: 'Tehkää tie tasaiseksi 

Herralle', niin kuin profeetta Jesaja on sanonut." 
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24 Lähetetyt olivat fariseuksia; 

 

25 ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle: 

"Miksi sitten kastat, jos et ole Kristus etkä Elia etkä se profeetta?" 

 

26 Johannes vastasi heille sanoen: "Minä kastan vedellä;  

mutta teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne. 

 

27 Hän on se, joka tulee minun jälkeeni 

ja jonka kengänpaulaa minä en ole arvollinen päästämään." 

 

28 Tämä tapahtui Betaniassa, Jordanin tuolla puolella, 

jossa Johannes oli kastamassa. 


