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 KUL (0/505) antaa ääntä (juuri) קול .1

 

1.1 JUUREN MERKITYS 

 

 kul (0/505, 1Moos3_8) antaa ääntä (juuri) קול√

• 1. laittaa ääni/sana liikkeelle, lähettää ääni/sana 

• 2. ylläpitää äänellä/sanalla 
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• 3. koota yhteen äänellä/sanalla 

• 4. avata auki elämän lähde 

• 5. vahvistaa, moninkertaistaa, tehdä suureksi, kasvattaa 

• 6. tehdä arvokkaaksi 

• 7. antaa siunaus 

 

Kul-juuren (kof–vav–lamed) perusmerkitys on "antaa ääntä". Tutkimalla sen 

sisarjuuria saamme lisäksi seitsemän syventävää ja täydentävää näkökulmaa. 

 

• 1. Jumala laittaa kaiken liikkeelle kuultavalla äänellään eli sanallaan. 

Tätä kutsutaan luomiseksi. Jumalan kuuluva ääni eli sana vaikuttaa 

kaiken näkyvän materian ja nyt vielä silmille näkymättömän 

henkimaailman syntymisen. Jumala luo kaiken tyhjästä liikkeen 

antavalla äänellään. 

 

• 2. Jumala ylläpitää olemisen äänellään eli sanallaan. 

 

• 3. Jumala kokoaa äänellään/sanallaan seurakuntansa yhteen. 

 

• 4. Jumala avaa äänellään/sanallaan auki elämän lähteen, 

so. Kristuksen veriset haavat Golgatan ristillä. 

 

• 5. Jumala vahvistaa, moninkertaistaa ja tuottaa kasvun 

äänellään/sanallaan. 

 

• 6. Jumala tekee äänellään/sanallaan arvokkaaksi ja antaa kunnian. 

 

• 7. Jumala antaa äänellään/sanallaan siunauksen. 

 

Tanachissa esiintyy kul-juuresta vain yksi sana: maskuliinisubstantiivi "kol" eli 

ääni. Kol-sanan monikko on ot-päätteinen "kolot". Feminiininen monikon pääte 

maskuliinisubstantiivissa saarnaa meille yhtä ääntä, joka kaikuu maskuliinisena 

ja hallitsevana yli kaikkien muiden äänien: Isän taivaasta lähettämän Pojan eli 

Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen ääni. Yksin Sulhasen sanat olkoot meille 

auktoritatiivisia, kaikki muut äänet olkoot tälle ristin ja ylösnousemuksen 

Herralle alamaisia. 

 

5 Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, 

pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon 

minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä." (Matt. 17:5) 

 

Jumalan eli Pojan äänen kuuleminen on sekä ajallisen että ennen kaikkea 

iankaikkisen elämämme luovuttamaton keskus. 
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25 Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin 

kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat 

elää. (Joh. 5:25) 

 

28 Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka 

haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. (Joh. 5:28) 

 

3 Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä; 

ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. (Joh. 10:3) 

 

27 Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, 

ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. (Joh. 10:27) 

 

 

1.2 SISARJUURET 

 

 :kul (kaf–vav–lamed) ottaa vastaan כול√ ≠

pitää sisällään, mahtua, pitää yllä (elantoa, taloutta) 

 מיכל ִמיָכל
mask. (1x, 2Sam17_20) allas, säiliö 

= NH ָכל  mask. säiliö, tankki מכל מְׂ

 antaa ääntä: laittaa liikkeelle, lähettää קול <

 ottaa vastaan liikkeelle laitettu eli lähetetty כול ≠

ja pitää se sisällään 

 

 kahal (kof–he–lamed) kutsua äänellä joukko koolle, nif. kokoontua קהל√

 להק ָקָהל
mask. (122x) koolle kutsuttu väkijoukko, seurakunta 

 antaa ääntä: kutsua äänellä seurakunta kokoon קול <

 

 :kur (kof–vav–resh) avata lähde auki קור√

kaivaa kaivo, tehdä/porata reikä, lävistää 

Ps22_17: "he ovat lävistäneet ( רּוָק ָ֫  karu) minun käteni ja jalkani" 
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 antaa ääntä: avaa äänellä/sanalla auki elämän lähde קול <

 

 ,kala (kof–lamed–he) rajoittaa, vähentää, pienentää קלה√ ≠

tehdä arvottomaksi/halveksutuksi, kuivattaa pois elämän antavaa 

nestettä: paahtaa, korventaa, häpäistä, halveksia 

 antaa ääntä: avartaa, tehdä arvokkaaksi, antaa elämän vettä קול <

 

 ,kalal (kof–lamed–lamed) olla pieni, arvoton, vähäinen, vähäarvoinen קלל√ ≠

pi. julistaa mitättömäksi, kirota 

 לק ַקל
adj. pieni, vähäinen, kevyt, nopea 

ָלָלה  הללק קְׂ
fem. kirous 

 ,antaa ääntä: tehdä suureksi ja moninkertaiseksi קול <

antaa arvo, kunnia ja siunaus 

 

 

1.3 SERKKUJUURIA 

 

 syödä, kuluttaa אכל√

 

 iloita גיל√

 

 vierittää גלל√

Golgata, Gilgal, Galilea 

 

 loppua, tulla valmiiksi כלה√

ִלי  ילכ כְׂ
mask. (324x) astia, tarvekalu, "valmistusväline" 
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 olla täydellinen, täydellisen kaunis כלל√

ל  לוכ כֹּ
pronominaalisubst. mask. (5408x) jokainen, koko, kaikki 

 הלכ ַכָלה
fem. morsian 

 

 synnyttää, hankkia omakseen, ostaa קנה√

 

 KOL mask. (505x) ääni קֹול .2

 

 קול קֹול
mask. (505x, 1Moos3_8) ääni, sound, voice, vox, sonus 

• 1. Herran ääni (1Moos3_8), veren ääni (1Moos4_17), 

       shofarin ääni (2Moos19_19) 

• 2. puhe (1Moos3_17, 1Moos21_12) 

• 3. ukkosen jylinä (2Moos9_23, 2Moos19_16, 2Moos20_18) 

• 4. vesien kohina, pauhu (Ps93_3) 

• 5. tulen rätinä (Joel2_5) 

• 6. meteli (1Kun1_41) 

• 7. määkiminen (1Sam4_14) 

• 8. karjunta (Jer2_15) 

• 9. puhetapa, intonaatio (1Moos27_22) 

• 10. ilmoitus, viesti (2Moos36_6) 

• 11. huhu (1Moos45_16) 

• 12. interj. kuule! (Jes52_8) 

 

 .mon קֹולֹות

 

(1Moos3_8) 

ע מְׂ הָוהֱָ֫אֹלהִָ֫־ֹולק ּוֶָ֫אתַוִישְׂ ָ֫יםיְׂ

ר ַהֵלְךַָ֫בָגןָ֫לְׂ ָֹ֫וםַהי ָ֫־ּוחִַָ֫מתְׂ

ַחֵבאָָ֫הָאדָָ֫ הָוהֱָ֫אֹלהִָ֫םַָ֫וִיתְׂ ֵניָ֫יְׂ ּתֹוִָ֫מפְׂ ִאשְׂ ָ֫יםוְׂ
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תֹוְךָ֫עֵָ֫ ָּֽן׃־ץבְׂ  ַהָג 
 

ָרֵאל־קֹול .3 ִישְׂ  KOL ISRAEL erisn. mask. NH Kol Israel, "Israelin ääni" 

 

ָרֵאל־קֹול  ישראל קול ִישְׂ
erisn. mask. NH Kol Israel, "Israelin ääni" 

 

• Israelin valtion omistama valtakunnallista yleisradiotoimintaa 

harjoittanut mediayhtiö, 15.5.2017 alkaen nimellä "ָכאן Kan (täällä)" 

 

• Kol Israelin ensimmäisessä suorassa radiolähetyksessä 14.5.1948 

David ben Gurion luki Tel Avivissa Israelin itsenäisyysjulistuksen 

 

 
https://he.wikipedia.org/wiki/מגילת_העצמאות 
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