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ִים ל ַ֫ רּושָּ ֵחְך, יְׁ כָּ  ,ִאם ֶאשְׁ

ִמיִני ח יְׁ כ   !ִתשְׁ

ִחִכי שֹוִני לְׁ ק לְׁ ב   ,ִתדְׁ

ִכילֹא  ִאם ֵרַ֫ כְׁ  ,ֶאזְׁ

ֲעֶלה ֶאת ִאם ִים לֹא א  ל ַ֫ רּושָּ  יְׁ

ִתי חָּ ל רֹאש ִשמְׁ  .ע 
 

ֹכר ֵני, ֲאדֹוזְׁ י, ִלבְׁ  םֱאדֹו־נָּ

רּושָּ ־יֹום ֶאת ִיםיְׁ  !ל ַ֫
 

 ,אם אשכחך, ירושלים

 !תשכח ימיני

 ,כייתדבק לשוני לח

 ,לא אזכרכי אם

 ירושלים לא אעלה את אם

 .על ראש שמחתי
 

 ,אדום לבני, ניואד, רוזכ

 !ירושלים יום את
 

Im eshkachech, Jerushalaim, 

tishkach jemini! 
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Tidbak leshoni lechiki, 

im lo ezkerechi, 

im lo a'ale et Jerushalaim 

al rosh simchati. 

 

Zchor, Adonai, livnei Edom, 

et jom Jerushalaim! 

 

Jos unohdan sinut, Jerusalem, 

niin unohda oikea käteni! 

Tarttukoon kieleni kitalakeeni, 

jos en muista sinua, 

jos en nosta Jerusalemia 

pään päälle ilokseni. 

 

Muista, Herra, Edomin poikia, 

Jerusalemin päivää! 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 137:5) 

 

 

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Ps. 137 (H1 241A) 

 

1 Babylonian virtojen vierillä – siellä me istuimme ja itkimme, 

kun Siionia muistelimme. 

 

2 Pajuihin, joita siellä oli, me ripustimme kanteleemme. 

 

3 Sillä vangitsijamme vaativat meiltä siellä lauluja ja orjuuttajamme iloa: 

"Veisatkaa meille Siionin virsiä." 

 

4 Kuinka me voisimme veisata Herran virsiä vieraalla maalla? 

 

5 Jos minä unohdan sinut, Jerusalem, niin unohda sinä minun oikea käteni. 

 

6 Tarttukoon kieleni suuni lakeen, 

ellen minä sinua muista, ellen pidä Jerusalemia ylimpänä ilonani. 

 

7 Muista, Herra, Jerusalemin tuhopäivä, kosta se Edomin lapsille, 

jotka sanoivat: "Hajottakaa se, hajottakaa perustuksia myöten!" 
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8 Tytär Babylon, sinä häviön oma, autuas se, 

joka sinulle kostaa kaiken, minkä olet meille tehnyt! 

 

9 Autuas se, joka ottaa sinun pienet lapsesi ja murskaa ne Kallioon! 

 

 

Ilm. 21:1–4 (H1 241B) 

 

1 Minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja 

ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.  

 

2 Pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas 

taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä 

kaunistettu.  

 

3 Minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja 

ihmisten keskellä! Hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen 

kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;  

 

4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä 

kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää 

oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." 

 

 

Gal. 4:21–31 (H1 241C) 

 

21 Sanokaa minulle te, jotka tahdotte lain alaisia olla, ettekö kuule, mitä 

laki sanoo? 

 

22 Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta, 

toinen vapaasta. 

 

23 Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen 

voimasta. 

 

24 Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on 

Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Hagar; 

 

25 sillä Hagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, 

joka elää orjuudessa lapsineen. 
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26 Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän 

äitimme. 

 

27 Sillä kirjoitettu on: "Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemuitse 

ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon 

lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies." 

 

28 Ja te, veljet, olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. 

 

29 Mutta niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi Hengen mukaan 

syntynyttä, niin nytkin. 

 

30 Mutta mitä sanoo Raamattu? "Aja pois orjatar poikinensa; sillä 

orjattaren poika ei saa periä vapaan vaimon pojan kanssa." 

 

31 Niin me siis, veljet, emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan.  

 

 

Jer. 51:47–53 (H1 241D) 

 

47 Sen tähden katso, päivät tulevat, jolloin minä kostan Baabelin 

jumalankuville, jolloin koko sen maa joutuu häpeään ja kaikki kaatuvat 

surmattuina sen keskellä. 

 

48 Silloin riemuitsevat Baabelin kohtalosta taivas ja maa ja kaikki, 

mitä niissä on, kun pohjoisesta tulevat sen hävittäjät, sanoo Herra. 

 

49 Baabelinkin on kaatuminen, te Israelin surmatut, 

niin kuin Baabelin tähden kaatui surmattuja kautta kaiken maan. 

 

50 Te miekasta pelastuneet, menkää, älkää pysähtykö, 

muistakaa Herraa kaukaisella maalla ja pitäkää mielessänne Jerusalem. 

 

51 "Me häpeämme, sillä me kuulemme pilkkaa; häpeä peittää meidän 

kasvomme, sillä muukalaiset ovat käyneet Herran temppelin pyhyyksien 

kimppuun." 

 

52 Sen tähden katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kostan sen 

jumalankuville ja sen maa on täynnä haavoitettujen voihkinaa. 

 

53 Vaikka Baabel astuisi ylös taivaaseen, vaikka se korkeuteen linnansa 

vahvistaisi, sittenkin tulevat sille minulta hävittäjät, sanoo Herra. 
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Ilm. 21:10–14 (H1 241E) 

 

10 Hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle 

pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan luota:  

 

11 Siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven 

kaltainen, niin kuin kristallinkirkas jaspis-kivi;  

 

12 siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla 

kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten 

kahdentoista sukukunnan nimet;  

 

13 idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme 

porttia ja lännessä kolme porttia.  

 

14 Kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan 

kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä.  

 

 

Ob. 8–15 (H1 241F) 

 

8 Totisesti, sinä päivänä, sanoo Herra, minä lopetan viisaat Edomista ja 

taidon Esaun vuorelta. 

 

9 Ja sinun sankarisi, Teman, kauhistuvat, niin että viimeinenkin mies 

häviää Esaun vuorelta murhatöitten tähden. 

 

10 Väkivallan tähden veljeäsi Jaakobia kohtaan peittää sinut häpeä, ja sinut 

hävitetään ikiajoiksi. 

 

11 Sinä päivänä, jona sinäkin olit läsnä, päivänä, jona vieraat veivät pois 

hänen rikkautensa, jona muukalaiset tunkeutuivat sisään hänen porteistaan 

ja heittivät Jerusalemista arpaa, olit myös sinä niin kuin yksi heistä. 

 

12 Mutta älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää; 

älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä äläkä suullasi suurentele 

ahdistuksen päivänä. 

 

13 Älä tunkeudu sisään minun kansani portista heidän hätäpäivänänsä. Älä 

katso iloiten, myös sinä, hänen onnettomuuttansa hänen hätäpäivänänsä. 

Älä ojenna kättäsi hänen rikkauteensa hänen hätäpäivänänsä. 
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14 Älä seiso tienhaarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta 

hänen pakoon päässeitänsä ahdistuksen päivänä. 

 

15 Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niin kuin sinä olet 

tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. 

 

 

Ob. 1–7, H1 241G 

 

1 Obadjan näky. Herra, Herra sanoo Edomista näin: Me olemme kuulleet 

sanoman Herralta, ja sanansaattaja on lähetetty kansakuntiin: "Nouskaa, 

nouskaamme sotaan sitä vastaan!" 

 

2 Katso, vähäiseksi minä teen sinut kansojen seassa, ylen halveksittu olet 

sinä oleva. 

 

3 Sinun sydämesi ylpeys on pettänyt sinut, joka asut kallionrotkoissa, istut 

korkealla ja sanot sydämessäsi: "Kuka voi syöstä minut maahan?" 

 

4 Vaikka tekisit pesäsi korkealle niin kuin kotka ja vaikka sen sija olisi 

tähtien välissä, minä syöksen sinut sieltä alas, sanoo Herra. 

 

5 Jos varkaat tulisivat kimppuusi, jos yölliset rosvot, kuinka voisit tulla niin 

hävitetyksi: eivätkö he varastaisi vain sen, mitä tarvitsevat? Jos 

viininkorjaajat tulisivat luoksesi, eivätkö he jättäisi jälkikorjuuta? 

 

6 Mutta kuinka onkaan Esau läpikotaisin etsitty, hänen kätkönsä pengotut! 

 

7 Sinut on ajettu rajalle asti, kaikki liittolaisesi ovat sinut pettäneet. 

Ystäväsi ovat vieneet sinusta voiton, ovat panneet taritsemasi leivän 

paulaksi sinun eteesi. – Ei ole hänessä taitoa. 


