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1. RACHEM, ADONAI 

 

Sidur et Ps. 126:1–3 & David Loden 1986 

es. Jonathan Settel 

 

ינֱאלֹו, ָניֲאדֹו, ַרֵחם  ,ּוֵהֵ֫

ָך, ָרֵאלש  ַעל י    .ַעמ ֵ֫

ָך, ָניֲאדֹו, ַרֵחם ֵ֫ יר  ר, ַעל ע  םּושָ י  י   ,ַלֵ֫

ַעל ּי ו  ַכן, ןֹוצ  ש  בֹו־מ  ָךכ   ,ד ֵ֫

ֿכ ד־ֵבית־תּוַמל  ש  ָדו  ָך, מ   ,יח ֵ֫
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ַעל תַהַבֵ֫  ו  ַהָקדֹוש ַהָגדֹול י   ,ו 

ָרא ק  נ  ָךש   ש   .ָעָליו מ 
 

שּוב ת ָניֲאדֹו־ב  יבַ  א  ּיֹון־תש    צ 

חֹו ינּו כ  יםָהי ֵ֫ מ   .ל 

ָמֵלא ָאז חֹוק י  ינּו ש    פ ֵ֫

נּו שֹוֵנֵ֫ ָנה ּול   :ר 

יל ד  ג  ם ַלֲעשֹות ָניֲאדֹו ה  הֵאֵ֫  ע   !ל 

יל ד  ג  נּו ַלֲעשֹות ֲאדֹוָני ה  ָמֵ֫  :ע 

ים ֵמח  ינּו ש   !ָהי ֵ֫
 

 ,הינוואל ני,ורחם, אד

 .על ישראל, עמך

 ,ני, על עירך, ירושליםורחם, אד

 ,כבודך ציון, משכן ועל

 ,דוד, משיחך בית מלכות

 ,והקדוש הגדול הבית ועל

 .עליו שמך שנקרא
 

  ציון שיבת את ניואד בשוב

 .למיםוהיינו כח

  פינו שחוק מלאיי אז

 :נהיר ולשוננו
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 !אלה עם לעשות ניואד הגדיל

 :עמנו לעשות ניואד הגדיל

 !היינו שמחים
 

Rachem, Adonai, Eloheinu, 

al Israel, amecha. 

Rachem, Adonai, 

al irecha, Jerushalaim, 

ve'al Tsijon, mishkan kvodecha, 

malchut beit David, meshichecha, 

ve'al habait hagadol vehakadosh, 

shenikra shimcha alav. 

 

Beshuv Adonai et shivat Tsijon 

hajinu kecholmim. 

Az jimale schok pinu 

ulshonenu rina: 

Higdil Adonai la'asot im ele! 

Higdil Adonai la'asot imanu: 

hajinu smechim! 

 

Sääli, Herra, meidän Jumalamme, 

Israelia, kansaasi. 

Sääli, Herra, kaupunkiasi, Jerusalemia, 

ja Siionia, kunniasi asuinpaikkaa, 

Daavidin, sinun voideltusi, huoneen kuninkuutta 

sekä suurta ja pyhää temppeliäsi, 

jota kutsutaan sinun nimelläsi. 

 

Kun Herra kääntää Siionin kohtalon, 

me olemme kuin unta näkevät. 

Silloin täyttää nauru suumme ja kielemme riemulaulu: 

"Herra on tehnyt heille suuria asioita!" 

Herra on tekevä meille suuria asioita: 

me olemme iloisia! 

 

Helsingin juutalaisen seurakunnan sidurin mukaan 

(Helsinki 2006, s. 254 ja 178): 
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Osoita armoasi, Herra, meidän Jumalamme, kansaasi Israelia kohtaan, 

kaupunkiasi Jerusalemia kohtaan, Siionia, kunniasi lepopaikkaa 

kohtaan, voideltusi Daavidin kuninkaallista sukua kohtaan sekä suurta 

ja pyhää, Sinun nimeäsi kantavaa temppeliä kohtaan. 

 

Kun Herra käänsi Siionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Silloin 

suumme hersyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme. Silloin sanoivat 

vieraat kansat: "Suuret ovat Israelin Herran teot!" Totta! Suuret ovat 

meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 126:3) 

 

ָמֵ֫  3 הָוה ַלֲעשֹות ע  יל י  ד  ג   נּוה 

ים׃ָהי ֵ֫  ִֽ ֵמח   ינּו ש 

 

 

3. SANASTOA 

 
H8 Psalmi 126 
    https://gen.fi/h8-27-126.html 

 

 

4. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Ps. 126 (käännösehdotus, H1 101A) 

 

1 Matkalaulu. 

Kun Herra kääntää Siionin kohtalon, 

me olemme kuin unta näkevät. 

 

2 Silloin täyttää nauru suumme ja kielemme riemulaulu, 

silloin sanotaan muiden kansojen keskuudessa: 

"Herra on tehnyt heille suuria asioita!" 

 

3 Herra on tekevä meille suuria asioita: 

me olemme iloisia! 

 

4 Oi Herra, vapauta meidät sotavankeudesta, 

virtaamaan kuin purot Negevissä. 
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5 Ne, jotka kyynelin siementä kylvävät, 

tulevat riemuiten korjaamaan. 

 

6 Itkien hän lähtee kylvösiementä vieden, 

riemuiten hän palaa lyhdettä kantaen. 

 

 

Hab. 3:9–13 (H1 101B) 

 

9 – – Virroilla sinä halkaiset maan. 

 

10 Vuoret näkevät sinut ja järkkyvät, rankkasade purkaa vettä, 

syvyys antaa äänensä, kohottaa kätensä korkealle. 

 

11 Aurinko ja kuu astuvat majaansa sinun kiitävien nuoltesi valossa, 

sinun keihääsi salaman hohteessa. 

 

12 Kiivastuksessa sinä astut maata, puit kansoja vihassa. 

 

13 Sinä olet lähtenyt auttamaan kansaasi, auttamaan Voideltuasi. 

Sinä murskaat pään jumalattoman huoneesta, 

paljastat perustukset kaulan tasalle. Sela. 

 

 

Ps. 132:1–9 (H1 101C) 

 

1 Matkalaulu. Muista, Herra, Daavidin hyväksi kaikkia hänen vaivojansa, 

 

2 hänen, joka vannoi valan Herralle ja teki lupauksen Jaakobin Väkevälle: 

 

3 "Minä en mene majaan, joka on minun kotini, enkä nouse vuoteeseeni, 

joka on minun leposijani, 

 

4 minä en suo silmilleni unta enkä silmäluomilleni lepoa, 

 

5 ennen kuin löydän sijan Herralle, asumuksen Jaakobin Väkevälle". 

 

6 Katso, me kuulimme sen olevan Efratassa, me löysimme sen Jaarin 

kedoilta. 

 

7 Menkäämme hänen Asumukseensa, kumartukaamme hänen jalkojensa 

astinlaudan eteen. 
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8 Nouse, Herra, leposijaasi, sinä ja sinun Väkevyytesi Arkki. 

 

9 Sinun pappisi olkoot puetut vanhurskaudella, ja sinun hurskaasi 

riemuitkoot. 

 

 

Sananl. 14:8–14 (korjattu käännös, H1 101D) 

 

8 Ymmärtäväisen viisaus on, että hän pitää vaelluksestaan huolta; 

tyhmien hulluus on petosta. 

 

9 Hullut tekevät syntiä pilkaten, 

mutta oikeamielisten kesken on mielisuosio. 

 

10 Sydän tuntee oman surunsa, 

eikä sen iloon saa vieras sekaantua. 

 

11 Jumalattomien huone hävitetään, 

mutta oikeamielisten maja kukoistaa. 

 

12 Miehen mielestä on oikea monikin tie, 

joka lopulta on kuoleman tie. 

 

13 Nauraessakin voi sydän kärsiä, 

ja ilon lopuksi tulee murhe. 

 

14 Omiin teihinsä kyllästyy se, jolla on luopunut sydän, 

mutta hyvä mies löytää tyydytyksen omasta tiestään. 


