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H1 70 GOL AL ADONAI DARKECHA 
(Ps. 37:5 & Bennett, Zipporah) Anna tiesi Herralle 

 

(päivitelty 21.4.2022) 

 

H1 70 Gol al Adonai darkecha (Ps. 37:5 & Bennett, Zipporah) Anna tiesi Herralle 
     https://gen.fi/h1-70.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Gol al Adonai darkecha 

2. Jae Tanachista (Ps. 37:5) 

3. Sanasto 

 

 

1. GOL AL ADONAI DARKECHA 

 

Ps. 37:5 

 

 ָךַדְרכְֹּיֹּנ ֲֹּאדֹו ַעל לג ֹּ

יו ּוְבַטח ל   .הַיֲעש ֹּ ְוהּוא, ע 
 

 דרכךניֹּואד על לוג

 .יעשה והוא, עליו ובטח
 

Gol al Adonai darkecha 

uvtach alav, vehu ja'ase. 

 

Vieritä tiesi Herralle 

ja turvaa häneen, niin hän (sen) tekee. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 37:5) 

 

 

3. SANASTO 
 

 ,v. trans. (16x) vierittää, siirtää pois, pyörittää גלל√

tx: pa. imperat. yks. 2. mask. 
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ִליל  "paik. mask. Galilea, "piirikunta ַהג 

תגֻּלְֹּ ל  ג ֹּ֫ לתולגוג   fem. pääkallo, "pyörivä, vierivä" 

אגּוְלַגְלת ֹּ אגְֻּלַגְלת ֹּ /  אגֹוַגְלת ֹּ /   fem. aram. pääkallo 

א גּולת   syyr. Pesh. Golgata ג 

Γολγοθᾶ Golgothaa kreik. paik. fem. 

(UT 3x, Matt. 27:33, Mark. 15:22, Joh. 19:17) Golgata 

לִגְלג ֹּ ל /   "paik. mask. (40x) Gilgal, "kivikehä ַהִגְלג 

 

 nousta, kulkea, kohota ylöspäin (עלי) עלה√

 prep. päälle, päällä ַעל

 ,fem. [verbaalisubst. pa.] BH kattohuone, PBH nousu, nouseminen ֲעִלי ה

NH pyhiinvaellus Jerusalemiin; (juutalaisen) paluumuutto Israeliin 

הְיִריד ֹּ ≠  fem. [verbaalisubst. pa.] laskeutuminen, 

NH juutalaisen poismuutto Israelista 

 ירד√

ן  paik. mask. Jordan (joki) ַהַיְרדֵּ

ן  paik. fem. NH Jordania (valtio) ַיְרדֵּ

sisarj. √(אלי) אלה nostaa käsi, osoittaa kädellä: 

v. vannoa, kirota, valittaa 

 

נ י] ֲאדֹונ י  .henk. mask [ֲאד 

"minun (sekä yksiköllinen että monikollinen) Herrani! (pausa) 

דֹון  mask. herra, Herra א 

 minun (yksi) herrani, (kohtelias puhuttelu) herra, sir ֲאדֹוִני

 minun (monet) herrani ֲאדֹוַני
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 !P "minun (sekä yksiköllinen että monikollinen) Herrani ֲאדֹונ י

 hallita ja ylläpitää/hallita veren kautta אדן√

sisarj. √אדם olla verinen, verenvärinen 

sisarj. √עדן ilahduttaa, täyttää tarpeet > Eden (paratiisi) 

 

ְך ר   .mask./fem. a-segol. tx: yks. + suff. yks. 2. mask ד ֹּ֫

ִכים י־ ְדר   ַדְרכֵּ

 "mask. [hif. partis.] PBH opas, "tien näyttäjä ַמְדִריְך

 "mask. NH passi, "tieasiakirja ַדְרכֹון

 suunnata eteenpäin דרך√

 

 konj. (~50 000x) ja, mutta וְֹּ

ו  mask. [pa. partis.] (13x, 2. Moos.) kiinnityshaka, -koukku, naula ו 

ִוים י־ ו  וֵּ  ו 

 vuv kiinnittää/liittää yhteen [6= 2 x 3] ווו√

vrt. √גגג olla kattona [3 = 1 x 3] 

ג  NH katto ַגג ,BH [ַגג*] ג 

 mon. BH/NH ַגִגים

 kuusijaollinen [300 = 100 x 3] ששש√

ש  shĕsh num. kuusi שֵּ

ה  .fem ִשש 

 60 ִשִשים
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 .turvata, luottaa, tx: ve-konj. + pa. imperat. yks. 2. mask בטח√

 

 nousta/kulkea/kohota ylöspäin (עלי) עלה√

 .prep. päälle, päällä, tx: + suff. yks. 3. mask ַעל

 

 olla, tulla joksikin הוא√

= sisarj. √הוה olla, tulla joksikin = √היה 

 יהוה

 

 .tehdä, tx: pa. impf. yks. 3. mask (עשי) עשה√

 


