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SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Jismechu hashamaim 

2. Jae Tanachista (Ps. 96:11) 

3. Lukukappaleet Pyhästä Raamatusta 

 

 

1. JISMECHU HASHAMAIM 

 

Ps. 96:11 & hasidisäv. (Rebbe of Pittsburgh) 
    https://fi.wikipedia.org/wiki/Hasidismi 

    https://en.wikipedia.org/wiki/Pittsburg_(Hasidic_dynasty) 
 

 

חּו מְׂ ִים ִישְׂ ַמַ֫  ,ַהשָּׁ

ֵגל תָּׁ ֶרץ וְׂ אַָּׁ֫  !הָּׁ

ַעם לֹואוֺ  ַהיָּׁם ִירְׂ  !ּומְׂ
 

 

 ,םיהשמי ישמחו

 !הארץ ותגל

 !ומלואו הים ירעם
 

 

Jismechu hashamaim, 

vetagel ha'arets! 

Jir'am hajam umlo'o! 

 

 

h1.docx
https://www.gen.fi/h1.html
H1%20301-325/h1-301-325.docx
https://www.gen.fi/h1-301-325.html
h1-315%20(Jismechu%20hashamaim;%20Ps.%2096_11%20&%20hasidisäv.).docx
https://www.gen.fi/h1-315.html
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hasidismi
https://en.wikipedia.org/wiki/Pittsburg_(Hasidic_dynasty)


H1 315 Jismechu hashamaim (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

2 

Iloitkoot taivaat, 

ja riemuitkoon maa! 

Pauhatkoon meri ja sen täyteys! 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 96:11) 

 

 

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Ps. 96:7–13 (H1 315A) 

 

7 Antakaa Herralle, kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja 

voima. 

 

8 Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kantakaa uhrilahja ja tulkaa 

hänen esikartanoihinsa. 

 

9 Kumartakaa Herraa pyhäkön juhla-asussa, vaviskaa hänen kasvojensa 

edessä, koko maa. 

 

10 Sanokaa kansojen seassa: "Herra hallitsee kuninkaana!" Niin pysyy 

maanpiiri lujana, ei se horju. Hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan. 

 

11 Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa! Pauhatkoon meri ja sen täyteys! 

 

12 Riemuitkoon keto ja kaikki, mitä siinä on! Silloin riemuitsevat kaikki 

metsän puut  

 

13 Herran edessä, sillä hän tulee – sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän 

tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa ja kansat uskollisuudessansa. 

 

 

Ps. 55:9–16 (H1 315B) 

 

9 Minä rientäisin pakopaikkaani rajuilman ja myrskyn alta. 

 

10 Sekoita, Herra, tee eripuraiseksi heidän kielensä, sillä minä näen 

väkivaltaa ja riitaa kaupungissa. 

 

11 Yötä päivää he sitä kiertävät, sen muureja pitkin, vääryys ja vaiva on 

sen keskellä. 
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12 Sen keskellä on turmio, sorto ja petos ei väisty sen torilta. 

 

13 Sillä ei minua herjaa vihollinen – sen minä kestäisin – eikä minua 

vastaan ylvästele minun vihamieheni – hänen edestään minä voisin lymytä; 

 

14 vaan sinä, minun vertaiseni, sinä, minun ystäväni ja uskottuni, 

 

15 jonka kanssa me elimme suloisessa sovussa, yhdessä vaelsimme 

Jumalan huoneeseen juhlakansan kohinassa! 

 

16 Karatkoon kuolema heidän kimppuunsa, menkööt he elävältä alas 

tuonelaan, sillä heidän asunnoissansa ja sydämissänsä vallitsee sula pahuus. 

 

 

Ps. 55:17–24 (H1 315C) 

 

17 Mutta minä huudan Jumalaa, ja Herra pelastaa minut. 

 

18 Illoin, aamuin ja keskipäivällä minä valitan ja huokaan, ja hän kuulee 

minun ääneni. 

 

19 Hän päästää minun sieluni heistä rauhaan, etteivät he minua saavuta; 

sillä paljon on niitä, jotka ovat minua vastaan. 

 

20 Jumala kuulee sen ja vastaa heille, hän, joka hallitsee hamasta 

muinaisuudesta. Sela. Sillä he eivät muuta mieltänsä eivätkä pelkää 

Jumalaa. 

 

21 Tuo mies käy käsiksi niihin, jotka hänen kanssaan rauhassa elävät, hän 

rikkoo liittonsa. 

 

22 Hänen suunsa on voita sulavampi, mutta hänellä on sota mielessä; hänen 

sanansa ovat öljyä lauhkeammat, mutta ovat kuin paljastetut miekat. 

 

23 Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen, ei hän salli 

vanhurskaan ikinä horjua. 

 

24 Mutta heidät sinä, Jumala, syökset tuonelan syvyyteen; murhamiehet ja 

petturit eivät pääse puoleen ikäänsä. Mutta minä turvaan sinuun. 

 

 

Ps. 56:1–8 (H1 315D) 

 



H1 315 Jismechu hashamaim (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

4 

1 Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Mykkä kyyhkynen kaukaisessa 

maassa". Daavidin laulu, kun filistealaiset ottivat hänet kiinni Gatissa. 

 

2 Jumala, ole minulle armollinen, sillä ihmiset minua polkevat, joka päivä 

he sotivat minua vastaan, ahdistavat minua. 

 

3 Joka päivä minun vihamieheni minua polkevat; sillä paljon on niitä, jotka 

ylpeästi sotivat minua vastaan. 

 

4 Mutta sinä päivänä, jota minä pelkään, minä turvaan sinuun. 

 

5 Jumalaan minä luotan ja ylistän hänen sanaansa, Jumalaan minä turvaan 

enkä pelkää. Mitä liha minulle tekisi? 

 

6 Joka päivä he vääntelevät minun sanojani, kaikki heidän ajatuksensa 

tarkoittavat minulle pahaa. 

 

7 He ahdistavat, he väijyvät minua, he vakoilevat minun askeleitani, sillä 

he tavoittavat minun henkeäni. 

 

8 Hekö pahuudessaan pelastuisivat? Syökse, Jumala, vihassasi kansat 

maahan. 

 

 

Ps. 81:1–8 (H1 315E) 

 

1 Laulunjohtajalle: lauletaan kuin viininkorjuulaulu. Asafin virsi. 

 

2 Nostakaa ilohuuto Jumalalle, joka on meidän väkevyytemme; nostakaa 

riemuhuuto Jaakobin Jumalalle. 

 

3 Virittäkää kiitosvirsi, lyökää vaskirumpuja, soittakaa suloisesti kanteleita 

ynnä harppuja. 

 

4 Puhaltakaa pasuunaa uudenkuun aikana, täyden kuun aikana, meidän 

juhlapäivämme kunniaksi. 

 

5 Sillä tämä on käsky Israelille, Jaakobin Jumalan säädös. 

 

6 Hän asetti sen todistukseksi Joosefille käydessään Egyptin maata vastaan. 

Minä kuulen puheen, joka on minulle outo: 
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7 "Minä nostin taakan hänen hartioiltansa, hänen kätensä pääsivät 

kantokorin kuormasta. 

 

8 Hädässäsi sinä huusit, ja minä vapautin sinut; ukkospilven peitosta minä 

vastasin sinulle, minä koettelin sinua Meriban veden luona." Sela. 

 

 

Ps. 81:9–17 (H1 315F) 

 

9 Kuule, kansani, minä varoitan sinua; Israel, jospa sinä minua kuulisit! 

 

10 Älköön sinulla olko muukalaista jumalaa, äläkä kumarra vierasta 

jumalaa. 

 

11 Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka toin sinut Egyptin maasta; avaa 

suusi, niin minä sen täytän. 

 

12 Mutta minun kansani ei kuullut minun ääntäni, eikä Israel noudattanut 

minun mieltäni. 

 

13 Niin minä annoin heidän mennä pois sydämensä paatumuksessa, he 

saivat vaeltaa omien neuvojensa mukaan. 

 

14 Oi, jospa minun kansani minua kuulisi ja Israel vaeltaisi minun teilläni, 

 

15 niin minä pian masentaisin heidän vihollisensa ja kääntäisin käteni 

heidän vihamiehiänsä vastaan. 

 

16 Ne, jotka Herraa vihaavat, matelisivat hänen edessään, ja heidän 

kohtalonsa kestäisi iankaikkisesti. 

 

17 Mutta kansaansa hän ruokkisi parhaalla nisulla; minä ravitsisin sinua 

hunajalla kalliosta. 


