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San. Ps. 117
Säv. Rachel Boskey 1975

הַ לְ לּו אֶ ת־יְ הוָה כָל־ּגֹויִם
שַ בְ ֫חּוהּו כָל־הָ אֻמִים
כי ִָּגבַ ר ע ָ֫לינּו חַ ְסּדֹו
ֶואֱמֶ ת־יְ הוָה לְ עֹולָם
הַ לְ לּו־ִָיּה
הללו את אדני כל גויים
שבחוהו כל האומים
כי גבר עלינו חסדו
ואמת אדני לעולם
הללו יה
Halelu et ADONAI, kol gojim
shabchuhu, kol ha'umim
Ki gavar aleinu chasdo
ve'emet ADONAI leolam
Halelu Ja
Ylistäkää HERRAA, kaikki kansat
ylistäkää häntä, kaikki kansanheimot
Sillä hänen liittouskollisuutensa on ollut voimallinen meidän päällämme
ja HERRAN uskollisuus kestää ikuisesti
Ylistäkää Herraa
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LUKUKAPPALEET RAAMATUSTA
A (Ps. 117)
1 Kiittäkää Herraa, kaikki pakanat, ylistäkää häntä, kaikki kansat.
2 Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, ja Herran uskollisuus
pysyy iankaikkisesti. Halleluja!
B (Ps. 72:1–14)
1 Salomon virsi. Jumala, anna kuninkaan tuomita, niin kuin sinä tuomitset,
anna vanhurskautesi kuninkaan pojalle.
2 Tuomitkoon hän sinun kansaasi vanhurskaasti ja sinun kurjiasi oikeuden
mukaan.
3 Vuoret kantakoot rauhaa kansalle, niin myös kukkulat, vanhurskauden
voimasta.
4 Auttakoon hän kansan kurjat oikeuteen, pelastakoon köyhien lapset ja
musertakoon sortajan.
5 Niin he pelkäävät sinua, niin kauan kuin aurinko paistaa ja kuu kumottaa,
polvesta polveen.
6 Hän olkoon niin kuin sade, joka nurmikolle vuotaa, niin kuin sadekuuro,
joka kostuttaa maan.
7 Hänen päivinänsä vanhurskas kukoistaa, ja rauha on oleva runsas siihen
saakka, kunnes kuuta ei enää ole.
8 Hallitkoon hän merestä mereen ja Eufrat-virrasta maan ääriin saakka.
9 Hänen edessänsä erämaan asujat polvistuvat, ja hänen vihollisensa
nuolevat tomua.
10 Tarsisin ja saarten kuninkaat tuovat lahjoja, Saban ja Seban kuninkaat
veroa maksavat.
11 Häntä kumartavat kaikki kuninkaat, kaikki kansakunnat palvelevat häntä.
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12 Sillä hän pelastaa köyhän, joka apua huutaa, kurjan ja sen, jolla ei
auttajaa ole.
13 Hän armahtaa vaivaista ja köyhää ja pelastaa köyhät.
14 Hän lunastaa heidän elämänsä sorrosta ja väkivallasta, ja heidän verensä
on hänen silmissään kallis.
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