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SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Ma navu 

2. Jae Tanachista (Jes. 52:7) 

3. Lukukappale Pyhästä Raamatusta 

 

 

1. MA NAVU 

 

Jes. 52:7 & Batya Segal 1982 

 

 

ִרים ַמה־נָּאוּו ַעל  ֶההָּ

לֹום, ַרְגֵלי־ְמַבֵשר  .ַמְשִמיַע שָּ

ה, ְמַבֵשר טֹוב  ,ַמְשִמיַע ְישּועָּ

ַלְך ֱאֹל: "ֵמר ְלִצּיֹוןאֹו  ".ִיְךַה  מָּ
 

 

 יםההר לו עאונ מה

 .ם, משמיע שלורמבש ירגל

 ,ה, משמיע ישועבור טמבש

 ".ךייהמלך אל: "ןאומר לציו
 

 

Ma navu al heharim 

raglei mevaser, mashmia Shalom. 

Mevaser tov, mashmia Jeshua, 

omer leTsijon: "Malach Elohaich." 
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Kuinka suloiset ovat vuorilla  

ilosanoman tuojan jalat, Shalomia kuuluttavan. 

Hän on hyvä ilosanoman tuoja, hän kuuluttaa Pelastusta 

ja sanoo Siionille: "Sinun Jumalasi hallitsee Kuninkaana." 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Jes. 52:7) 

 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Jes. 52:7–12 (H1 143A) 

 

7 Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat! Hyvän ilosanoman 

tuojan, joka kuuluttaa Shalomia ja julistaa Pelastusta. Hän sanoo Siionille: 

"Sinun Jumalasi hallitsee kuninkaana!" 

 

8 Sinun vartijasi ovat korottaneet äänensä, kaikki he riemuitsevat ääneen, 

sillä he näkevät omin silmin, kun Herra palaa Siioniin. 

 

9 Puhjetkaa huutoon, iloitkaa yhdessä, Jerusalemin rauniot, sillä Herra 

lohduttaa kansansa, sukulunastaa Jerusalemin. 

 

10 Herra paljastaa pyhän Käsivartensa kaikkien kansojen silmien eteen, ja 

kaikki maan ääret näkevät meidän Jumalamme Pelastuksen. 

 

11 Kääntykää pois, kääntykää pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko 

saastaiseen! Lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat! 

 

12 Mutta ei teidän tarvitse kiireellä lähteä, pakenemalla ette kulje. Sillä 

Herra käy teidän edellänne, Israelin Jumala kokoaa teidät luoksensa 

suojaan. 

 

Shalom tarkoittaa rikkomatonta kokonaisuutta: eheyttä, terveyttä, 

pelastusta, hyvinvointia, menestystä, siunausta ja rauhaa. Shalom on 

yksi rakkaan Vapahtajamme nimistä (Ps. 120:7, Ef. 2:14). 


