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SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Mevaseret Tsijon 

2. Jae Tanachista (Jes. 40:9) 

3. Lukukappale Pyhästä Raamatusta 

 

 

1. MEVASERET TSIJON 

 

Jes. 40:9 & Aryeh Amit 1977 

 

 

בֹו ַעל־ַהר 1 ְך ַה ֲעִליגָּ תְמַבש   , לָּ  !ר 
 

ת־ִצּיֹון ִפְזמֹון ר  יִ , ְמַבש  ַל  ת־ְירּושָּ ר   .םְמַבש 
 

יִמי  2 ִר  תְמַבש   , ַח קֹוֵלְךַבּכֹוהָּ  !ר 

 

יִמי 3 ִר  תְמַבש   , ִאיִתירָּ   ַאל, הָּ  !ר 

 

ה 4 ֵרי־ְיהּודָּ  !"םֱאלֹוֵהיכ  , ִהֵנה: "ִאְמִרי ְלעָּ

 

 

 !תלך, מבשר יגבוה על רה על 1
 

 .םירושלי , מבשרתןציו מבשרת פזמון
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 !תהרימי בכוח קולך, מבשר 2

 

 !ת, מבשריתירא ל, איהרימ 3

 

 !"םוהיכלא, נהיה: "היהוד לעריי ראמ 4

 

 

1 Al har gavoha ali, mevaseret! 

 

Pizmon Mevaseret Tsijon, mevaseret Jerushalaim. 

 

2 Harimi bakoach kolech, mevaseret! 

 

3 Harimi, al tira'i, mevaseret! 

 

4 Imri learei Jehuda: "Hine, Eloheichem!" 

 

 

1 Nouse korkealle vuorelle, ilosanoman tuoja! 

 

Kertosäe Siionin ilosanoman tuoja, Jerusalemin ilosanoman tuoja. 

 

2 Korota voimassa äänesi, ilosanoman tuoja! 

 

3 Korota, älä pelkää, ilosanoman tuoja! 

 

4 Sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän Jumalanne!" 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Jes. 40:9) 

 

ב   ַהר־לעַ  9 ְך ַה ֲעִליגָּ תְמַבש   לָּ  ֹון־ִצּיר 

ַח קֹולֵ  יִמי ַבּכ  ִר  תְמַבש   ְךהָּ ִם־ר  לָּ   ְירּושָּ

יִמי ִר  ִאי ַאל הָּ ָ֔ ֵר  ִאְמִרי ִתירָּ  ה־ְיהּודָּ יְלעָּ

ם הִהנֵ  ֶֽ  ׃ֱאֹלֵהיכ 
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3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Jes. 40:6–11 (H1 035A) 

 

6 Ääni sanoo: "Julista!" Toinen vastaa: "Mitä minun pitää julistaa?" 

Kaikki liha on kuin ruoho, ja kaikki sen kauneus kuin kedon kukkanen: 

 

7 ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, kun Herran henkäys puhaltaa siihen. 

Totisesti, ruohoa on kansa. 

 

8 Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, 

mutta meidän Jumalamme Sana pysyy iankaikkisesti. 

 

9 Nouse korkealle vuorelle, Siion, sinä ilosanoman tuoja; 

korota voimakkaasti äänesi, Jerusalem, sinä ilosanoman tuoja. 

Korota, älä pelkää, sano Juudan kaupungeille: "Katso, teidän Jumalanne!" 

 

10 Katso, Herra, Herra tulee voimallisena, hänen Käsivartensa vallitsee. 

Katso, hänen palkkansa on hänen mukanansa, 

hänen työnsä ansio käy hänen edellänsä. 

 

11 Niin kuin Paimen hän kaitsee laumaansa, 

hän kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, 

johdattelee imettäviä lampaita. 


