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1. HU SHLOMENU 

 

Ef. 2:14 

 

נּוהּוא ש   ד, לֹומ ֵ֫ ַאח   .ִנת 

נּו  .הּוא ָהִרּצּוי ֶשָלֵ֫

ִחַּצת ֶאת יָבה ָהַרס־מ   .ָהא 
 

 .נתאחד, הוא שלומנו

 .צוי שלנויהוא הר

 .האיבה הרס צתימח את
 

Hu Shlomenu, nit'ached. 

Hu Haritsui shelanu. 

Et mechitsat ha'eiva haras. 
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Hän on meidän Shalomimme, me yhdistymme. 

Hän on meidän Sovituksemme. 

Hän on hajottanut vihollisuuden välimuurin. 

 

Shalom tarkoittaa rikkomatonta kokonaisuutta: eheyttä, terveyttä, 

pelastusta, menestystä, hyvinvointia, siunausta ja rauhaa. Shalom on yksi 

rakkaan Vapahtajamme nimistä (Ps. 120:7, Ef. 2:14). 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 120:7) 

 

 ָשלֹום ִניא    7

ר ֵּ֑ ַדב  ִכי א   ו 

ה׃ ָחָמָֽ ָמה ַלִמל   ה ֵ֫
 

 

3. SANASTOA 

 

 j. olla ehyt, rikkomaton, täysi, kokonainen; rauha [ָשל ם] שלם√

pi. ִשל ם maksaa, "palauttaa takaisin puuttuva omaisuus 

eli tehdä se jälleen ehjäksi, täydeksi ja kokonaiseksi" 

 

H2 שלם shalem j. (116/) ehyt, kokonainen, täysi, terve, valmis; rauha 
     https://gen.fi/h2-3lm.html 

 

 v. (1x, Hes. 21:21 [KR33 Hes. 21:16]?) hitp. yhdistyä, tulla yhdeksi אחד√

LXX ὀξύνου oksynuu med. imperat. prees. yks. 2. [ὀξύνω teroittaa] 

ole terävä < ַחִדי  olla terävä חדד√ ִהת 

tx: hitp. fut. mon. 1. c. me yhdistymme, me tulemme olemaan yhtä 

 num. (699x) mask. yksi ֶאָחד

ת  * ַאַחת  .fem ַאַחד 

 

ד ַאח   pi. inf. yhdistää ל 
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ד  pi. perf. yks. 3. mask. hän yhdisti ִאח 

ד ַאח   pa. impf./fut. yks. 3. mask. hän yhdistää י 

 

ד ַאח  ִהת   (jonkun kanssa ִעם) hitp. inf. yhdistyä ל 

ד ַאח   hitp. perf. yks. 3. mask. hän yhdistyi ִהת 

ד ַאח   hitp. impf./fut. yks. 3. mask. hän yhdistyy ִית 

ד ַאח   hitp. impf./fut. mon. 1. c. me yhdistymme ִנת 

 

ִחיד ַהא   hif. inf. yhdenmukaistaa ל 

ידחִ ֶהא    hif. perf. yks. 3. mask. hän yhdenmukaisti 

ידחִ א  יַ   hif. impf./fut. yks. 3. mask. hän yhdenmukaistaa 

 

 ,v. (56x) haluta, tehdä mielellään, hyväksyä mielellään (רצי) רצה√

tyydyttää tahto, maksaa, sovittaa, saada hyvitys 

יִרּצּו  mask. [kittuul-verbaalisubst. pi.] PBH sovittaminen, sovitus 

ֻרֶּצה  "adj. [pu. partis.] tyytyväinen, "tyydytetty מ 

ֶצה  "mask. [hif. partis.] NH luennoitsija, "tarpeiden tyydyttäjä ַמר 

 

 omistuspart., tx: + suff. mon. 1. c. meidän ֶשל

 
H4E Persoonapronominit 
     https://gen.fi/h4e-persoonapronominit.html 

 

 toimia merkkinä, osoittaa אות√

ת BH myös] ֶאת  אות√ prep. objektin merkki [א 

vrt. ת  אתת√ prep. kanssa [ֶאת BH myös] א 
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 v. (3x) olla ryhmittyneenä, jakautuneena osiin חצץ√

ִחָּצה  fem. PBH osittaminen, jaotus, välimuuri מ 

ִצי ִצי / ח ֵ֫  mask. puolikas, puoli ח 

 

 ajav v. (281x) olla vihamielinen, olla vihollinen איב√

יָבה  fem. (5x) vihollisuus א 

 "henk. mask. Job, "vihollinen ִאּיֹוב

 

ד = v. (43x) tuhota, hävittää הרס√ בדיא ִאב   

tx: pa. perf. yks. 3. mask. 


