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1. EL ADONAI BATSARATA LI 

 

Ps. 120 & Waltraud Rennebaum 2007 
 

 

ֲ ֲינֲ ֹודאֲ ־ֶאל 1 ר  צ  הבַּ  יֲלֲ  ת 

י את  ר   יַּע נ ֲ ,ֲק  יוַּ  .נ 
ֲ

ֲהֲַּ,ֲינֲ ֹודאֲ  2 ת־ֶש  ְשפַּ יֲמ  הֲנְַּפש  יל   ,ֶקרצ  

לֲ  יֲ ,ֲשֹוןמ   .הְרמ 
ֲ

ןְֲלָך 3 ת  ה־י  ה־י,ֲמַּ ְךֹוּומַּ יףֲל ָ֗  ,ס 

שֹון יֲ ,ֲל   ?הְרמ 
ֲ
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י־גֲ  4 צ   יםֲבֹורְֲשנּונֲ ח 

םֲ לֲ ע  ח  מֲ ־יגַּ  !יםְרת 
ֲ

י ֹוי הא 5 י,ֲל  יֲֶמֲ גֲַּ  כ   ,ֶשְךְרת 

כֲַּ  יֲש  ֳהלֲ  םעֲ ְנת  דֲ ־יא   .רק 
ֲ

ְכנ הרֲַּ 6 ָֽׁ תֲש   ֲינְַּפשֲ ֲּהלֲ  בַּ

ל אׂשֹונֲ םֲעֲ   .ֹוםש 
ֲ

יֲאֲ  7  .לֹוםשֲ  נ 

בֲ ְוכֲ  דַּ  ,ריֲא 

מֲ ה ֲ  ְלח  מ  הֲלַּ  .המ 
 

 

 יֲל התרצבֲינודא לא 1

 .יננעיו,ֲיאתרק
ֲ

 ,רקש תפשיֲמשפהֲנילצה,ֲינודא 2

 .היימר,ֲןושלמ
ֲ

 ,ךיףֲלסוי המו,ֲךןֲלתיי המ 3

 ?היימר,ֲןושל
ֲ

 יםֲננורֲשוביג יציח 4

 !יםמתר ילחגםֲע
ֲ
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 ,ךשיֲמתרג יכ,ֲיל היוא 5

 .רדק ילהוא םעיֲתנכש
ֲ

 ֲישפנֲהל הנכתֲשבר 6

 .םולש אנושםֲע
ֲ

 .םלוש ינֲא 7

 ,רבדיֲאכו

 .המחלמהֲלמה
 

 

1 El Adonai batsarata li 

karati, vaja'aneni. 

 

2 Adonai, hatsila nafshi misfat sheker, 

milashon, remija. 

 

3 Ma jiten lecha, uma josif lach, 

lashon, remija? 

 

4 Chitsei gibor shnunim 

im gachalei retamim! 

 

5 Oja li, ki garti Meshech, 

shachanti im oholei Kedar. 

 

6 Rabat shachna la nafshi, 

im shone shalom. 

 

7 Ani Shalom. 

Vechi adaber, 

hema lamilchama. 

 

 

1 (Minä käännyin) HERRAN puoleen (kulkiessani) kohti minulle annettua  

ahdistusta, 
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minä huusin ja hän vastasi minulle. 

 

2 HERRA, oi pelasta minun "sieluni" (so. henkeni, elämäni, minut)  

valheen huulesta,  

kielestä, petos (so. petoksesta). 

 

3 Mitä hän (so. Herra) sinulle antaa ja mitä sinulle lisää, 

kieli, petos. 

 

4 Sankarin teroitettuja nuolia  

kinsteripuun hiilien kanssa! 

 

5 Voi minulle, sillä minä olen asuttanut (muukalaisena) Mesekiä, 

olen asunut Kedarin telttojen kanssa. 

 

6 Minun "sieluni" on asuttanut sitä (maata) suuren (ajan) 

Shalomia vihaavan kanssa. 

 

7 Minä olen Shalom.  

Ja kun minä puhun,  

he ovat sotaan. 

 

Shalom tarkoittaa rikkomatonta kokonaisuutta: eheyttä, terveyttä, 

menestystä, hyvinvointia, siunausta ja rauhaa. Shalom on yksi rakkaan 

Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimistä (Ps. 120:7, Ef. 2:14). 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 120:1) 

 

ע לֹותֲ 1 מַּ יר־הַּ  ש 

ֲ ־ֶאל ר  צ  הֲבַּ הְיהו  יֲ־ת  ִּ֑  ל 

י את  ר   י׃ֲק  נ  ָֽׁ נ  יַּע   וַּ
 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Ps. 120 (käännösehdotus, H1 251A) 

 

1 Matkalaulu.  

Minä huusin ahdistuksessani Herraa, 
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ja hän vastasi minulle. 

 

2 Herra, pelasta minut valheellisista huulista  

ja petollisesta kielestä! 

 

3 Mitä Herra sinulle antaa ja mitä sinulle vielä lisää,  

sinä petollinen kieli? 

 

4 Sankarin teroitettuja nuolia  

ja kinsteripuun tulisia hiiliä! 

 

5 Voi minua, sillä olen asunut muukalaisena Mesekissä,  

olen majaillut Kedarin telttojen keskellä! 

 

6 Liian kauan olen siellä asunut 

sen kanssa, joka Rauhaa vihaa. 

 

7 Minä olen Rauha.  

Ja kun minä puhun,  

he ryhtyvät sotaan. 


