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1. ADONAI, ADONEINU
Ps. 8 & David Loden 1986

,ִּמָ ה אַ דירִּשמָךִּבכָל־הָ ֵ֫ ָא ֶרץ,ִּאֲדֹו ֵ֫נינּו,פִּזִּמֹון אֲדֹונָי
!אֲשֶ ר – תנָה!– הֹודָךִּ ַעל הַ שָ ַמִֵּ֫ים
ִּ

ִּמפי־עֹולליםִּויֹונקיםִּי ֵ֫ ַסדתָ ִּעֹ זִּל ֵ֫ ַמעַןִּצֹור ֶ ֵ֫ריָך
.להַ שביתִּאֹויבִּּומתנַקם

1

ִּ

, מַ עֲשי־אֶ צבעֹו ֵ֫ ֶתיָך,כי אֶ ראֶ הִּשָ ֵ֫ ֶמיָך
,ִִּּאֲשֶ רִּכֹו ֵ֫ ִַּננ ָת,יָרחַ ִּוכֹוכָבים

2

ִּ

?ִּכיִּתפק ֵ֫ ֶדּנּו, ּובֶ ן־אָ דָ ם,ִּכי תזכ ֶ ֵ֫רּנּו,מָ ה אֱנֹוש
1

3
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וַתחַ ס ֵ֫רהּוִּמעַ טִּמאֱלֹוהיםִּ,וכָבֹודִּוהָ דָ רִּתעַט ֵ֫רהּו.
ִּ
4

ִּתחַ ת ַרג ֵָ֫ליוִּ :
תַ מש ֵ֫ילהּוִּבמַ עֲשי־י ֵ֫ ֶָדיָךִּ,כֹ לִּשֵַ֫ תָ ֵ֫ ַ
צֹונֶהִּ ַו ֲאלָפיםִּ ֻּכלָםִּ,וגַםִּבַ הֲמֹות־שָ ֵ֫ ָדי,
צפֹור־שָ ֵ֫ ַמיםִּּודגי־הַ יָםִּעֹוברִּאָ רחֹות־יַמים.

פזמון אדוניִּ,אדונינוִּ,מה אדירִּשמךִּבכל הארץ,
אשר – תנה! – הודךִּעל השמיים!
1

2

3

4

מפי עולליםִּוינקיםִּיסדתִּעוזִּלמעןִּצורריךִּ
להשביתִּאויבִּומתנקם.
כי אראהִּשמיךִּ,מעשי אצבעתייך,
ירחִּוכוכביםִּ,אשרִּכוננת,
מה אנושִּ,כי תזכרנוִּ,ובן אדםִּ,כיִּתפקדנו?
ותחסרהוִּמעטִּמאלוהיםִּ,וכבודִּוהדרִּתעטרהו.
תמשילהוִּבמעשי ידיךִּ,כולִּשתִּתחת רגליוִּ :
צונהִּואלפיםִּכולםִּ,וגםִּבהמות שדי,
ציפור שמייםִּודגי היםִּעוברִּאורחות ימים.
Adonai, Adoneinu, ma adir Shimcha bechol ha'arets,
!asher – tna! – hodcha al hashamaim

pizmon

Mipi olelim vejonkim jisadta oz lema'an tsorereicha
lehashbit ojev umitnakem.

2
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2

Ki er'e shameicha, ma'asei etsbeoteicha,
jareach vechochavim, asher konanta,

3

ma Enosh, ki tizkerenu, uVen Adam, ki tifkedenu?
Vatchasarehu meat me'elohim, vechavod vehadar teatrehu.

4

Tamshilehu bema'asei jadeicha, kol shata tachat raglav:
tsone va'alafim kulam, vegam bahamot sadai,
tsipor shamaim udgei hajam over orchot jamim.

kertosäe Herra, meidän Herramme,
miten mahtava on kaikessa maassa sinun Nimesi,
jonka – oi anna! – ylistykseksesi yli taivaiden!
1

Suusta imetettävien ja imevien olet perustanut voiman sinua kohtaan
vihollisuutta osoittavien tähden,
jotta lopetettaisiin vihollinen ja kostaja.

2

Kun minä katson sinun taivaitasi, sormiesi tekoa,
kuuta ja tähtiä, jotka sinä ole paikoilleen asettanut,

3

mikä on Ihminen, että häntä muistat, ja Ihmisen Poika,
että hänestä huolehdit?
Vaikka teit hänet hetkeksi vähäisemmäksi jumalia (so. enkeleitä),
niin kunnialla ja kirkkaudella tulet hänet seppelöimään.

4

Asetat hänet hallitsemaan kättesi tekoja,
kaiken olet asettanut hänen jalkojensa alle:
pikkukarjan ja nautakarjan kaikki, ja myös villieläimet,
taivaan linnuston ja meren kalat, jotka vaeltavat merten polkuja.

2. JAE TANACHISTA (Ps. 8:2)

3. SANASTOA

 אדרnif. olla mahtava, ihmeellinen, loistava

√

 נתןantaa, tx: pa. imperat. yks. 2. mask. (vahvistettu muoto): oi anna!

√

Raamatuntutkijat ovat usein kuitenkin arvelleet sen tarkoittavan samaa

3
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 נתת נ ֵ֫ ַָת ִָּתpa. perf. yks. 2. mask.: sinä olet antanut

 עולimettää

√

 צררosoittaa vihollisuutta, ahdistaa

√

 שבתloppua, lakata, hif. lopettaa

√

 נקםkostaa

√

4. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
Ps. 8 (H1 135A)
1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; Daavidin virsi.
2 Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa
maassa, sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse!
3 Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajiesi tähden,
että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen.
4 Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä,
jotka sinä olet luonut,
5 niin mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi,
että pidät hänestä huolen?
6 Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal'olennon,
sinä seppelöit hänet kunnialla ja kirkkaudella;
7 panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja,
asetit kaikki hänen jalkojensa alle:
8 lampaat ja karjan, ne kaikki,
niin myös metsän eläimet,
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9 taivaan linnut ja meren kalat ja kaiken,
mikä meren polkuja kulkee.
10 Herra, meidän Herramme,
kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa!

Hepr. 2:5–9 (H1 135B)
5 Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme.
6 Vaan joku on jossakin paikassa todistanut, sanoen: "Mikä on ihminen,
että sinä häntä muistat, tai ihmisen poika, että pidät hänestä huolen?
7 Sinä teit hänet vähäksi aikaa enkeleitä halvemmaksi, kirkkaudella ja
kunnialla sinä hänet seppelöit, ja sinä panit hänet hallitsemaan kättesi
tekoja;
8 asetit kaikki hänen jalkojensa alle." Sillä, asettaessaan kaikki hänen
valtansa alle, hän ei jättänyt mitään hänen allensa alistamatta. Mutta nyt
emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi.
9 Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi,
Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden
kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi
kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.
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