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H1 260 ADONAI, MA RABU  
(Ps. 3:2–9 & Elisheva Shomron) Herra, miten paljon 

 

 

1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://www.gen.fi/h1.html 

H1 LAULUT 251–275, https://www.gen.fi/h1-251-275.html 

H1 260 Adonai, ma rabu (Ps. 3:2–9 & Elisheva Shomron) Herra, miten paljon 
    https://www.gen.fi/h1-260.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Adonai, ma rabu 

2. Jae Tanachista () 

3. Lukukappale Pyhästä Raamatusta 

 

 

1. ADONAI, MA RABU 

 

Ps. 3:2–5, 7–8a, 9 & Elisheva Shomron 1990-l., https://www.gen.fi/h1a-shomron.html 

 

 

ּב ָמה, ֲאֹדָני1   י ּו ָצר  ר ַ֫

ים ָעל   ים ָקמִּ ּבִּ   יר 
 

ים אֹו2  ּבִּ י ר  ים ְלנ ְפשִּ  ְמרִּ

יםאלֹוֹו ּבֵ ֵאין־ְישּוָעָתה ל  הִּ
 

ָתה ֲעדִּ , ֲאֹדָני, ְוא   י ָמֵגן ּב 

ים רֹאשִּ  י ּוֵמרִּ   יְכבֹודִּ
 

י ֶאל3   א ֲאֹדָני ֶאְקָר  קֹולִּ

י אֶאְקָר  נִּ י ֲעֵנַ֫  ו 

ר־ָקְדשֹוי   י ֵמה  נִּ  ֲעֵנַ֫
 

ְבבֹות־ע   לֹא4  יָרא ֵמרִּ  ם אִּ

https://www.gen.fi/h1.html
https://www.gen.fi/h1-251-275.html
https://www.gen.fi/h1-260.html
https://www.gen.fi/h1a-shomron.html
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יב ָשתּו   יָעל   ֲאֶשר ָסבִּ
 

 ָמהּוקַ֫ , ֲאֹדָני, הּומָ קַ֫ 5 

י נִּ יֵעַ֫ י ֱאלֹו, הֹושִּ  ה 
 

יְ אל  6   ה שּועָ ֹדָני ה 

ל ְמָך ּבִּ  ע  ָךע    ְרָכֶתַ֫

 ֵישּוע  ֹדָני אל  
 

 

 י בו צרר המ אדני1 

  ירבים קמים עלי
 

 י רבים אומרים לנפש2 

 יםישועתה לו באלוה אין
 

 י מגן בעד אדני הואת

  יכבודי ומרים ראש
 

 א אדני אקר לקולי א3 

 יויעננ אאקר

 קודשו ריענני מה
 

 ם ע אירא מריבבות אל4 

  יאשר סביב שתו עלי
 

 הקומ אדני הקומ5 

 י אלוהי יהושיענ
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 ה לאדני הישוע6 

 עמך ברכתך  לע

 לאדני ישוע
 

 

1 Adonai, ma rabu tsarai, 

rabim kamim alai. 

 

2 Rabim omrim lenafshi: 

"Ein Jeshuata lo b'Elohim." 

 

Veata, Adonai, Magen ba'adi, 

Kvodi umerim roshi. 

 

3 Koli el Adonai ekra. 

Ekra vaja'aneni, 

ja'aneni mehar kodsho. 

 

4 Lo ira merivevot am, 

asher saviv shatu alai. 

 

5 Kuma, Adonai, kuma! 

Hoshi'eni, Elohai! 

 

6 L'Adonai haJeshua, 

al amcha Birchatecha. 

L'Adonai Jeshua. 

 

 

1 Herra, miten monet ovat olleet minun ahdistajani, 

monet nousevat minua vastaan. 

 

2 Monet sanovat minulle: 

"Hänellä ei ole Pelastusta Kolminaisuusjumalassa." 

 

Mutta sinä, Herra, olet Kilpi minun ympärilläni, 

Kunniani ja pääni korottaja. 

 

3 Minä huudan ääneni kohti Herraa. 

Minä huudan, ja hän vastasi minulle, 
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hän vastaa minulle pyhäkkönsä vuorelta. 

 

4 En pelkää kansan kymmeniä tuhansia, 

jotka ovat asettuneet ympärille minua vastaan. 

 

5 Oi nouse, Herra, oi nouse! 

Pelasta minut, Jumalani! 

 

6 Herralla on Pelastus, 

sinun Siunauksesi on sinun kansasi päällä. 

Herralla on Jeesus. 

 

 

2. JAE TANACHISTA () 
 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Ps. 7:9–18 (H1 260A) 

 

9  Herra tuomitsee kansat; auta minut oikeuteeni, Herra,  

minun vanhurskauteni ja viattomuuteni mukaan. 

 

10  Loppukoon jumalattomien pahuus, ja vahvista vanhurskaita.  

Sillä sinä, joka tutkit sydämet ja munuaiset, olet vanhurskas Jumala. 

 

11  Minun Kilpenäni on Jumala; hän on oikeamielisten Pelastaja. 

 

12  Jumala on vanhurskas Tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä. 

 

13  Jos kääntymystä ei tule,  

niin hän teroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää sillä; 

 

14  hän valmistaa surma-aseet ja tekee nuolensa palaviksi. 

 

15  Katso, tuo hautoo turmiota, kantaa tuhoa kohdussaan,  

mutta hän synnyttää pettymyksen. 

 

16  Hän kaivoi haudan ja koversi sen,  

mutta itse hän kaatuu tekemäänsä kuoppaan. 

 

17  Hänen turmionhankkeensa kääntyy hänen omaan päähänsä,  

ja hänen vääryytensä lankeaa hänen päälaelleen. 
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18  Minä kiitän Herraa hänen Vanhurskaudestansa  

ja veisaan Herran, Korkeimman, Nimen kiitosta. 


