H1 302 Jevarechecha haShem (Ps. 128:5–6 & David W…) HEPREA, LAULUT Juha Muukkonen 28.2.2019, www.gen.fi

H1 302 JEVARECHECHA HASHEM
(Ps. 128:5–6 & David Weinkrantz) Herra Siunatkoon sinua
1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html
(genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi)

H1 LAULUT 301–325, https://genfibeta.weebly.com/h1-301-325.html
H1 302 Jevarechecha haShem (Ps. 128:5–6 & David Weinkrantz) Siunatkoon sinua Herra,
https://genfibeta.weebly.com/h1-302.html

SISÄLLYSLUETTELO
1. Jevarechecha haShem
2. Raamatunkohta Tanachista (Ps. 128:5–6)
3. Lukukappaleet Pyhästä Raamatusta
Ps. 128 (H1 302A)
Ps. 119:121–128 (H1 302B)
Ps. 119:129–136 (H1 302C)
Ps. 119:137–144 (H1 302D)
Ps. 119:145–152 (H1 302E)
Ps. 119:153–160 (H1 302F)
Ps. 119:161–168 (H1 302G)
Ps. 119:169–176 (H1 302H)
Ps. 11 (H1 302I)
Ps. 12 (H1 302J)

1. JEVARECHECHA HASHEM
San. Ps. 128:5–6
Säv. David Weinkrantz [1947–] 1970 (HSF 1.)

!יְ בָ ֶרכְ ָך הַ שֵּׁ ם ִמצִ ּיֹון
ְּוראֵּׁ ה בְ טּוב־יְ רּושָ ַַ֫ליִ ם
.כָל־יְ מֵּׁ י־חַ ּיֶַ֫יָך
.ְּוראֵּׁ ה בָ נִ ים לְ בָ ֶַ֫ניָך
!שָ לוֺ ם עַל יִ ְש ָראֵּׁ ל
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!יברכךַ֫השםַ֫מציון
וראהַ֫בטוב ירושלים
.כל ימי חייך
.וראה בנים לבניך
!שלוםַ֫על ישראל
Jevarechecha haShem miTsijon!
Ur'e betuv Jerushalaim
kol jemei chajeicha.
Ur'e banim levaneicha.
Shalom al Israel!

Herra Siunatkoon sinua Siionista!
Ja näe Jerusalemin hyvyydessä
kaikki elämäsi päivät.
Ja näe pojat pojillesi.
Rauha Israelille!

2. RAAMATUNKOHTA TANACHISTA (Ps. 128:5–6)

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
Ps. 128 (H1 302A)
1 Matkalaulu. Autuas on jokainen, joka pelkää HERRAA, joka vaeltaa hänen
teillänsä.
2 Sinä saat nauttia kättesi ansion; onnellinen sinä, sinun käy hyvin!
3 Niin kuin hedelmällinen viiniköynnös on sinun vaimosi sinun huoneesi
perällä, niin kuin öljypuun vesat ovat sinun lapsesi sinun pöytäsi ympärillä.
4 Sillä katso, näin siunataan mies, joka HERRAA pelkää:
5 Siunatkoon HERRA sinua Siionista, niin sinä saat kaikkina elinpäivinäsi
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nähdä Jerusalemin onnellisena,
6 saat nähdä lastesi lapset. Rauha Israelille!

Ps. 119:121–128 (H1 302B)
121 Minä teen oikeuden ja vanhurskauden, älä jätä minua sortajieni käsiin.
122 Ole palvelijasi puolustaja hänen parhaaksensa, älä salli julkeiden
minua sortaa.
123 Minun silmäni halajavat kaiholla sinun apuasi ja sinun vanhurskaita
lupauksiasi.
124 Tee palvelijallesi armosi mukaan ja opeta minulle käskysi.
125 Minä olen sinun palvelijasi, anna minulle ymmärrys, että minä sinun
todistuksesi tuntisin.
126 On aika Herran tehdä tekonsa: he ovat rikkoneet sinun lakisi.
127 Sen tähden minä rakastan sinun käskyjäsi enemmän kuin kultaa,
enemmän kuin puhtainta kultaa.
128 Sen tähden minä vaellan kaikessa suoraan, kaikkien sinun asetuksiesi
mukaan; kaikkia valheen teitä minä vihaan.

Ps. 119:129–136 (H1 302C)
129 Ihmeelliset ovat sinun todistuksesi, sen tähden minun sieluni ottaa
niistä vaarin.
130 Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat
yksinkertaiselle ymmärrystä.
131 Minä avaan suuni ja huohotan, sillä minä halajan sinun käskyjäsi.
132 Käänny minun puoleeni, ole minulle armollinen, niin kuin on oikein
niitä kohtaan, jotka sinun nimeäsi rakastavat.
133 Tee minun askeleeni vakaviksi sanallasi äläkä salli minkään vääryyden
minua hallita.
134 Päästä minut ihmisten sorrosta, niin minä noudatan sinun asetuksiasi.
135 Kirkasta kasvosi palvelijallesi ja opeta minulle käskysi.
136 Minun silmistäni vuotavat kyynelvirrat, kun sinun lakiasi ei noudateta.
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Ps. 119:137–144 (H1 302D)
137 Sinä olet vanhurskas, Herra, ja sinun tuomiosi ovat oikeat.
138 Sinä olet säätänyt todistuksesi vanhurskaudessa ja suuressa
uskollisuudessa.
139 Minun kiivauteni kuluttaa minut, sillä minun vihamieheni unhottavat
sinun sanasi.
140 Sinun sanasi on hyvin koeteltu, ja sinun palvelijasi rakastaa sitä.
141 Minä olen vähäinen ja halveksittu, mutta minä en unhota sinun
asetuksiasi.
142 Sinun vanhurskautesi on iankaikkinen vanhurskaus, ja sinun lakisi on
totuus.
143 Hätä ja ahdistus ovat minut saavuttaneet, mutta sinun käskysi ovat
minun iloni.
144 Sinun todistuksesi ovat iankaikkisesti vanhurskaat; anna minulle
ymmärrys, että minä eläisin.

Ps. 119:145–152 (H1 302E)
145 Kaikesta sydämestäni minä huudan; vastaa minulle, Herra. Minä
tahdon ottaa sinun käskyistäsi vaarin.
146 Minä huudan sinua, pelasta minut, niin minä noudatan sinun
todistuksiasi.
147 Jo ennen aamun valkenemista minä huudan, sinun sanoihisi minä
panen toivoni.
148 Jo ennen yön vartiohetkiä minun silmäni tutkistelevat sinun puhettasi.
149 Kuule minun ääneni armosi jälkeen; Herra, virvoita minua oikeutesi
mukaan.
150 Lähellä ovat ilkeät vainoojat, jotka ovat kaukana sinun laistasi.
151 Lähellä olet sinä, Herra, ja kaikki sinun käskysi ovat todet.
152 Jo aikoja minä olen tiennyt sinun todistuksistasi, että sinä olet ne
perustanut iäti pysyviksi.

Ps. 119:153–160 (H1 302F)
153 Katso minun kurjuuttani ja pelasta minut, sillä minä en unhota sinun
lakiasi.
154 Aja minun asiani ja lunasta minut, virvoita minua lupauksesi jälkeen.
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155 Kaukana on pelastus jumalattomista, sillä he eivät kysy sinun
käskyjäsi.
156 Herra, sinun armahtavaisuutesi on suuri, virvoita minua oikeutesi
mukaan.
157 Monta on minulla vainoojaa ja vihamiestä, mutta sinun todistuksistasi
minä en poikkea.
158 Minä näen uskottomat, ja minua iljettää, sillä he eivät noudata sinun
sanaasi.
159 Huomaa, että minä rakastan sinun asetuksiasi. Herra, virvoita minua
armosi jälkeen.
160 Sinun sanasi on kokonansa totuus, ja kaikki sinun vanhurskautesi
oikeudet pysyvät iankaikkisesti.

Ps. 119:161–168 (H1 302G)
161 Ruhtinaat vainoavat minua syyttä, mutta minun sydämeni pelkää sinun
sanojasi.
162 Minä riemuitsen sinun puheestasi, niin kuin suuren saaliin saanut.
163 Valhetta minä vihaan ja inhoan, mutta sinun lakiasi minä rakastan.
164 Seitsemästi päivässä minä ylistän sinua sinun vanhurskautesi
oikeuksien tähden.
165 Suuri rauha on niillä, jotka rakastavat sinun lakiasi, eikä heille
kompastusta tule.
166 Minä odotan sinulta pelastusta, Herra, ja täytän sinun käskysi.
167 Minun sieluni noudattaa sinun todistuksiasi, ja suuresti minä niitä
rakastan.
168 Minä noudatan sinun asetuksiasi ja sinun todistuksiasi, sillä kaikki
minun tieni ovat sinun edessäsi.

Ps. 119:169–176 (H1 302H)
169 Herra, suo minun valitukseni tulla sinun kasvojesi eteen, anna minulle
ymmärrys sanasi jälkeen.
170 Tulkoon minun anomiseni sinun kasvojesi eteen, pelasta minut
lupauksesi mukaan.
171 Vuodattakoot minun huuleni ylistystä, sillä sinä opetat minulle käskysi.
172 Minun kieleni veisatkoon sinun lupauksistasi, sillä kaikki sinun
käskysi ovat vanhurskaat.
173 Sinun kätesi olkoon minun apuni, sillä minä olen valinnut sinun
asetuksesi.
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174 Minä ikävöitsen pelastusta sinulta, Herra, ja sinun lakisi on minun
iloni.
175 Saakoon minun sieluni elää ja ylistää sinua, ja sinun oikeutesi minua
auttakoot.
176 Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas; etsi palvelijaasi, sillä
minä en unhota sinun käskyjäsi.

Ps. 11 (H1 302I)
1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Herraan minä turvaan; kuinka te
sanotte minulle: "Paetkaa vuorellenne niin kuin linnut!
2 Sillä katso, jumalattomat jännittävät jousensa, ovat panneet nuolensa
jänteelle oikeamielisiä pimeässä ampuaksensa.
3 Kun peruspylväät murretaan maahan, mitä voi vanhurskas tehdä?"
4 Herra pyhässä temppelissänsä, Herra, jonka istuin on taivaassa – hänen
silmänsä näkevät, hänen katseensa tutkii ihmislapset;
5 Herra tutkii vanhurskaat, mutta jumalattomia ja niitä, jotka vääryyttä
rakastavat, hänen sielunsa vihaa.
6 Hän antaa sataa jumalattomien päälle pauloja, tulta ja tulikiveä; polttava
tuuli on heidän maljansa osa.
7 Sillä Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta; oikeamieliset saavat
katsella hänen kasvojansa.

Ps. 12 (H1 302J)
1 Veisuunjohtajalle; matalassa äänialassa; Daavidin virsi.
2 Auta, Herra, sillä hurskaat ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet
ihmislasten joukosta.
3 He puhuvat valhetta toinen toisellensa, puhuvat liukkain huulin,
kaksimielisin sydämin.
4 Hävittäköön Herra kaikki liukkaat huulet, kielen, joka kerskuen puhuu,
5 ne, jotka sanovat: "Kielemme voimalla me olemme väkevät; huulemme
ovat meidän tukemme; kuka on meille herra?"
6 "Kurjien sorron tähden, köyhien huokausten tähden minä nyt nousen",
sanoo Herra, "tuon pelastuksen sille, joka sitä huoaten ikävöi".
7 Herran sanat ovat selkeitä sanoja, hopeata, joka kirkkaana valuu
sulattimesta maahan, seitsenkertaisesti puhdistettua.
8 Sinä, Herra, varjelet heitä, suojelet hänet iäti tältä sukukunnalta.
9 Yltympäri jumalattomat rehentelevät, kun kataluus pääsee valtaan
ihmislasten seassa.
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