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1. HINE, LO JANUM 

 

Ps. 121:4 & 

Shaike Paikov 1976 

Merla Hope Watson 

 

ן לֹא ,ִהנֵּה  ,ָינּום ְולֹא ִיישַׁ

ר ל שֹומֵּ  .ִיְשָראֵּ
 

 ,ןינום ולא ייש לא ,הניה

 .לישרא רשומ
 

Hine, lo janum velo jishan, 

shomer Israel. 
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Katso, ei hän torku eikä nuku, 

hän varjelee Israelia. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 121:4) 

 

ֹ  ִהנֵּה 4  ןָינּו־אל  ם ְולֹא ִייָשָׁ֑

ר ל׃ שֹומֵֵּ֗ ֵֽ  ִיְשָראֵּ

 

 

3. SANASTOA 
 

H8 Ps. 121 
    https://gen.fi/h8-27-121.html 

 

 

4. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Ps. 121 (käännösehdotus, H1 316A) 

 

1  Matkalaulu. 

Minä nostan silmäni kohti vuoria: 

mistä tulee minulle Apu? 

 

2  Minun Apuni tulee Herran luota, 

taivaan ja maan Tekijältä. 

 

3  Eihän hän salli jalkasi horjua? 

Eihän Varjelijasi torku? 

 

4  Katso, hän, joka varjelee Israelia, 

ei torku eikä nuku. 

 

5  Herra on sinun Varjelijasi, 

Herra on Suojaava Varjosi sinun oikealla puolellasi: 

 

6  Päivisin aurinko ei ole vahingoittava sinua 

eikä kuu yöllä. 

 

7  Herra on varjeleva sinut kaikesta pahasta, 

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H8%20Tekstit/H8-27%20Ps/h8-27-121.docx
https://www.gen.fi/h8-27-121.html
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hän on varjeleva sinun elämäsi. 

 

8  Herra on varjeleva sinun lähtemisesi ja tulemisesi 

nyt ja ikuisesti. 

 

 

Ps. 78:9–17 (H1 316B) 

 

9 Efraimin lapset, aseistetut jousimiehet, kääntyivät pakoon taistelun 

päivänä. 

10 Eivät he pitäneet Jumalan liittoa, eivät tahtoneet vaeltaa hänen lakinsa 

mukaan, 

11 vaan he unhottivat hänen suuret tekonsa ja hänen ihmeensä, jotka hän 

heille näytti. 

12 Heidän isiensä nähden hän ihmeitä teki Egyptin maassa, Soanin kedolla. 

13 Hän halkaisi meren ja vei heidät sen läpi, hän seisotti vedet röykkiöksi. 

14 Hän johdatti heitä päivän aikaan pilvellä ja tulen valolla kaiket yöt. 

15 Hän halkoi kalliot erämaassa ja juotti heitä runsaasti, kuin syvistä 

vesistä. 

16 Hän juoksutti puroja kalliosta ja vuodatti virtanaan vettä. 

17 Yhä he kuitenkin tekivät syntiä häntä vastaan ja olivat uppiniskaisia 

Korkeinta kohtaan erämaassa. 

 

 

Ps. 78:18–24 (H1 316C) 

 

18 He kiusasivat Jumalaa sydämessänsä, vaatien ruokaa himonsa 

tyydyttämiseksi. 

19 Ja he puhuivat Jumalaa vastaan sanoen: "Voikohan Jumala kattaa 

pöydän erämaassa? 

20 Katso, hän kyllä kallioon iski, ja vedet vuotivat ja purot tulvivat; mutta 

voiko hän antaa myös leipää tai hankkia kansallensa lihaa?" 

21 Sen tähden Herra, kun hän sen kuuli, julmistui; ja tuli syttyi Jaakobissa, 

ja Israelia vastaan nousi viha, 

22 koska he eivät uskoneet Jumalaan eivätkä luottaneet hänen apuunsa. 

23 Hän käski pilviä korkeudessa ja avasi taivaan ovet; 

24 hän satoi heille ruuaksi mannaa, hän antoi heille taivaan viljaa. 

 

 

Ps. 78:25–32 (H1 316D) 

 

25 Ihmiset söivät enkelien leipää; hän lähetti heille evästä yllin kyllin. 

26 Hän nosti taivaalle itätuulen ja ajoi voimallaan esiin etelätuulen; 
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27 hän antoi sataa heille lihaa kuin tomua, siivekkäitä lintuja kuin meren 

hiekkaa; 

28 hän pudotti ne leirinsä keskeen, yltympäri asuntonsa. 

29 Niin he söivät ja tulivat kylläisiksi; mitä he olivat himoinneet, sitä hän 

salli heidän saada. 

30 Eivät olleet he vielä himoansa tyydyttäneet, ja ruoka oli vielä heidän 

suussaan, 

31 kun heitä vastaan jo nousi Jumalan viha: hän tappoi heidän 

voimakkaimpansa ja kaatoi maahan Israelin nuoret miehet. 

32 Mutta sittenkin he yhä vielä tekivät syntiä eivätkä uskoneet hänen 

ihmeitänsä. 

 

 

Ps. 78:50–57 (H1 316E) 

 

50 Hän raivasi tien vihallensa, ei säästänyt heidän sielujansa kuolemasta, 

vaan antoi heidän henkensä ruton valtaan. 

51 Hän surmasi kaikki esikoiset Egyptistä, miehuuden ensimmäiset 

Haamin majoista. 

52 Mutta kansansa hän pani liikkeelle kuin lampaat ja johdatti heitä 

erämaassa kuin laumaa. 

53 Hän johti heitä turvallisesti, heidän ei tarvinnut peljätä; mutta heidän 

vihollisensa peitti meri. 

54 Ja hän vei heidät pyhälle alueellensa, vuorelle, jonka hänen oikea 

kätensä oli hankkinut. 

55 Hän karkotti pakanat pois heidän tieltänsä, jakoi ne heille arvalla 

perintöosaksi ja antoi Israelin sukukuntain asua niiden majoissa. 

56 Mutta niskoittelullaan he kiusasivat Jumalaa, Korkeinta, eivätkä ottaneet 

hänen todistuksistansa vaaria, 

57 vaan luopuivat pois ja olivat uskottomia isiensä lailla, kävivät 

kelvottomiksi kuin veltto jousi. 

 

 

Ps. 78:58–66 (H1 316F) 

 

58 He vihoittivat hänet uhrikukkuloillansa ja herättivät hänen kiivautensa 

epäjumaliensa kuvilla. 

59 Jumala kuuli sen ja julmistui, ja hän hylkäsi Israelin peräti. 

60 Hän hylkäsi asumuksensa Siilossa, majan, jonka hän oli pystyttänyt 

ihmisten keskelle. 

61 Hän salli väkevyytensä joutua vankeuteen ja kunniansa vihollisten 

käsiin. 

62 Hän antoi kansansa alttiiksi miekalle ja julmistui perintöosaansa. 
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63 Heidän nuorukaisensa kulutti tuli, ja heidän neitsyensä jäivät häälauluja 

vaille. 

64 Heidän pappinsa kaatuivat miekkaan, eivätkä heidän leskensä voineet 

itkuja itkeä. 

65 Silloin Herra heräsi niin kuin nukkuja, niin kuin viinin voittama sankari. 

66 Hän löi vihollisensa pakoon, tuotti heille ikuisen häpeän. 


