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Dance (2.22)
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https://www.youtube.com/watch?v=Rwg2GwnTa3w
https://www.youtube.com/watch?v=HBBdePMsQPo
https://www.youtube.com/watch?v=3TKrJlYxcQk
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1. LAMNATSEACH, SHIR MIZMOR
Ps. 66:1, Ps. 68:2, Ps. 121:4 & Dov "Dubi" Seltzer
es. mm.
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Gill, Geula 1967/1969
IDF Rabbinate Choir ~1980
Seppälä, Paula 1980-l.

.ַ ִׁשיר־ ִׁמזְמֹור,ַַל ְַמנַצֵּ ח
!ַכָל־הָ ִ֫ ָא ֶרץ,הָ ִׁ ִ֫ריעּוַלַאַדֹונָי
,ַי ִָ֫פּוצּוַאֹויְ בָ יו,יָקּוםַאֱלֹוהִׁ ים
.יוַמ ָפנָיו
ִׁ ָּוסּוַמשַ נְַא
ְ
ִ֫וְ יָנ
,ַל ֹא יָנּוםַוְ ל ֹאַיִׁ ישַ ן,הִׁ נֵּה
.שֹומֵַּר יִׁ ְש ָראֵּ ל
Lamnatseach, shir mizmor.
Hari'u l'Adonai, kol ha'arets!
Jakum Elohim, jafutsu oivav,
vejanusu mesan'av mipanav.
Hine, lo janum velo jishan,
shomer Israel.
Laulunjohtajalle, psalmilaulu.
Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa!
Jumala nousee, hänen vihollisensa hajaantuvat,
ja häntä vihaavat pakenevat hänen kasvojensa edestä.
Katso, hän ei torku eikä nuku,
hän varjelee Israelia.

2. JAE TANACHISTA ()

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
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Ps. 66:1–7 (H1 336A)
1 Veisuunjohtajalle; laulu, virsi.
Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa,
2 veisatkaa hänen nimensä kunniaa, antakaa hänelle kunnia ja ylistys.
3 Sanokaa Jumalalle: "Kuinka pelättävät ovat sinun tekosi!" Sinun suuren
voimasi tähden sinun vihollisesi matelevat sinun edessäsi.
4 Kaikki maa kumartakoon sinua ja veisatkoon sinun kiitostasi,
veisatkoon sinun Nimesi kiitosta. Sela.
5 Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä:
hän on pelättävä teoissansa ihmisten lapsia kohtaan.
6 Meren hän muutti kuivaksi maaksi, jalkaisin käytiin virran poikki;
silloin me iloitsimme hänestä.
7 Hän hallitsee voimallansa iankaikkisesti, hänen silmänsä vartioivat
kansoja; niskoittelijat älkööt nostako päätänsä. Sela.

Ps. 57:4b–12 (H1 336B)
4 – – Jumala lähettää armonsa ja totuutensa.
5 Minun sieluni on leijonien keskellä, minun täytyy maata tulta suitsevien
seassa, ihmisten, joiden hampaat ovat keihäitä ja nuolia ja joiden kieli on
terävä miekka.
6 Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja kunniasi yli kaiken maan.
7 Verkon he virittivät minun askelteni tielle, painoivat minun sieluni
maahan, kaivoivat eteeni kuopan, mutta itse he siihen suistuivat. Sela.
8 Jumala, minun sydämeni on valmis, minun sydämeni on valmis: minä
tahdon veisata ja soittaa.
9 Herää, minun sieluni! Herää, harppu ja kannel! Minä tahdon herättää
aamuruskon.
10 Herra, sinua minä kiitän kansojen joukossa, veisaan sinun kiitostasi
kansakuntien keskellä.
11 Sillä suuri on sinun armosi ja ulottuu hamaan taivaisiin, ja sinun
totuutesi pilviin asti.
12 Korota itsesi yli taivasten, Jumala, ja kunniasi yli kaiken maan.
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Sananl. 15:22–27 (H1 336C)
22 Hankkeet sortuvat, missä neuvonpito puuttuu; mutta ne toteutuvat,
missä on runsaasti neuvonantajia.
23 Miehellä on ilo suunsa vastauksesta; ja kuinka hyvä onkaan sana
aikanansa!
24 Taitava käy elämän tietä ylöspäin, välttääkseen tuonelan, joka alhaalla
on.
25 Ylpeitten huoneen Herra hajottaa, mutta lesken rajan hän vahvistaa.
26 Häijyt juonet ovat Herralle kauhistus, mutta lempeät sanat ovat puhtaat.
27 Väärän voiton pyytäjä hävittää huoneensa, mutta joka lahjuksia vihaa,
saa elää.

Sananl. 15:28–33 (H1 336D)
28 Vanhurskaan sydän miettii, mitä vastata, mutta jumalattomien suu
purkaa pahuutta.
29 Jumalattomista on Herra kaukana, mutta vanhurskasten rukouksen hän
kuulee.
30 Valoisa silmänluonti ilahduttaa sydämen; hyvä sanoma tuo ydintä
luihin.
31 Korva, joka kuuntelee elämän nuhdetta, saa majailla viisaitten keskellä.
32 Joka kuritusta vieroo, pitää sielunsa halpana; mutta joka nuhdetta
kuuntelee, se saa mieltä.
33 Herran pelko on kuri viisauteen, ja kunnian edellä käy nöyryys.

Sananl. 16:1–7 (H1 336E)
1 Ihmisen ovat mielen aivoittelut, mutta Herralta tulee kielen vastaus.
2 Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra
tutkii henget.
3 Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät.
4 Kaiken on Herra tehnyt määrätarkoitukseen, niinpä jumalattomankin
onnettomuuden päivän varalle.
5 Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus: totisesti, ei sellainen jää
rankaisematta.
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6 Laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan, ja Herran pelolla paha
vältetään.
7 Jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin
sovintoon hänen kanssansa.
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