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ינּו ָּגַבר ִכי  ,ַחְסּדֹו ָעל ֫

 .ְלעֹוָלם ָניֲאדֹו־ֶוֱאֶמת

 !ַהְללּוָיּה
 

 !גויים כל ניואד את הללו

 ,מיםוהא כל שבחוהו

 ,חסדו עלינו גבר כי

 .לעולם ניואד ואמת

 !הללויה
 

Halelu et Adonai, kol gojim! 

Shabchuhu, kol ha'umim, 

ki gavar aleinu chasdo, 

ve'emet Adonai leolam. 

Haleluja! 

 

Ylistäkää Herraa, kaikki kansat! 

Ylistäkää häntä, kaikki kansanheimot, 

sillä hänen liittouskollisuutensa on ollut voimallinen meidän päällämme, 

ja Herran Totuus/uskollisuus kestää ikuisesti. 

Halleluja! [Ylistäkää Herraa!] 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 117:1) 

 

םַהְללּו ֶאת־יְ  1  הָוה ָכל־ּגֹוִיִ֑

ים׃ַשְבח֫   ּוהּו ָכל־ָהֻאִמִּֽ

 

 

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Ps. 117 (H1 115A) 

 



H1 115 Halelu et Adonai (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

 

3 

1 Kiittäkää Herraa, kaikki kansakunnat, 

ylistäkää häntä, kaikki kansanheimot. 

 

2 Sillä hänen armonsa meitä kohtaan on voimallinen, 

ja Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Halleluja! 

 

 

Ps. 72:1–7 (H1 115B) 

 

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. 

 

 

Ps. 72:8–15 (H1 115C) 

 

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. 



H1 115 Halelu et Adonai (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

 

4 

 

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. 

 

15 Hän eläköön, ja hänelle tuotakoon Saban kultaa; 

hänen puolestansa rukoiltakoon alati, ja siunattakoon häntä lakkaamatta. 

 

 

Ps. 67 (H1 115D) 

 

1 Laulunjohtajalle: kielisoittimilla, psalmilaulu. 

 

2 Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä, hän valaiskoon 

Kasvonsa meille, – Sela – 

 

3 että maan päällä tunnettaisiin sinun Tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun 

Apusi. 

 

4 Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. 

 

5 Iloitkoot ja riemuitkoot kansakunnat, sillä sinä tuomitset kansat oikein ja 

johdatat kansakunnat maan päällä. Sela. 

 

6 Sinua, Jumala, kansat kiittäkööt, sinua kaikki kansat kiittäkööt. 

 

7 Maa on satonsa antanut. Siunatkoon meitä Jumala, meidän Jumalamme. 

 

8 Siunatkoon meitä Jumala, ja pelätkööt häntä kaikki maan ääret. 

 

 

Ps. 68:8–15 (H1 115E) 

 

8 Jumala, kun sinä kävit kansasi edellä, kun sinä kuljit erämaassa, – Sela – 

 

9 niin maa vapisi ja taivaat tiukkuivat Jumalan kasvojen edessä, Siinai 

vapisi Jumalan, Israelin Jumalan, kasvojen edessä. 
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10 Runsaalla sateella sinä, Jumala, kostutit perintömaasi; ja kun se oli 

näännyksissä, niin sinä virvoitit sen. 

 

11 Sinun laumasi asettui siihen; hyvyydessäsi, Jumala, sinä sen kurjille 

valmistit. 

 

12 Herra antaa sanoman, suuri on voitonsanoman saattajatarten joukko: 

 

13 "Sotajoukkojen kuninkaat pakenevat, he pakenevat, ja perheen emäntä 

jakaa saaliin. 

 

14 Jäättekö makailemaan karjatarhojen vaiheille? Kyyhkysen siivet ovat 

hopealla silatut, sen sulat keltaisella kullalla! 

 

15 Kun Kaikkivaltias siellä hajotti kuninkaat, satoi lunta Salmonilla." 

 

 

Ps. 68:16–24 (H1 115F) 

 

16 Basanin vuori on Jumalan vuori, Basanin vuori on monihuippuinen 

vuori. 

 

17 Miksi te, monihuippuiset vuoret, karsaasti katsotte vuorta, jolla Jumala 

on mielistynyt asumaan? Totisesti, Herra asuu siellä iankaikkisesti. 

 

18 Jumalan sotavaunuja on kymmenet tuhannet, on tuhannen kertaa 

tuhannet; Herra on niiden keskellä, pyhyydessään niin kuin Siinai. 

 

19 Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi, sait ihmisiä 

lahjaksesi: niskoittelijatkin joutuvat asumaan Herran Jumalan tykönä. 

 

20 Kiitetty olkoon Herra joka päivä. Meitä kantaa Jumala, meidän 

apumme. Sela. 

 

21 Meillä on Jumala, Jumala, joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta 

vapahtaa. 

 

22 Mutta Jumala murskaa vihollistensa pään, niiden karvaisen päälaen, 

jotka synneissänsä vaeltavat. 

 

23 Herra sanoo: "Basanista minä heidät palautan, palautan meren 

syvyyksistä, 
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24 että sinä polkisit jalkasi vereen, että sinun koiriesi kieli saisi osansa 

vihollisista." 

 

 

Ps. 68:25–30 (H1 115G) 

 

25 Julkinähtävät ovat sinun juhlasaattosi, Jumala, minun Jumalani, 

kuninkaani juhlasaatot pyhäkössä. 

 

26 Laulajat käyvät edellä, kanteleensoittajat jäljessä, 

keskellä nuoret naiset vaskirumpuja lyöden. 

 

27 Kiittäkää Jumalaa seurakunnan kokouksissa, 

kiittäkää Herraa te, jotka olette Israelin lähteestä. 

 

28 Tuolla on Benjamin, nuorin, heitä johtaen, 

Juudan ruhtinaat joukkoinensa, Sebulonin ruhtinaat, Naftalin ruhtinaat. 

 

29 Sinun Jumalasi on säätänyt sinulle vallan. 

Vahvista, Jumala, minkä olet hyväksemme tehnyt. 

 

30 Sinun temppelisi tähden, joka kohoaa Jerusalemissa, 

kuninkaat tuovat sinulle lahjoja. 

 


