
H1 371 Ma navu (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

1 

H1 371 MA NAVU (Jes. 52:7–8 & Joseph Spivak) Kuinka suloiset ovat 
 

(päivitelty 16.9.2020) 

 

1 HEPREA LAULUT https://gen.fi/h1.html 

H1 LAULUT 351–375 https://gen.fi/h1-351-375.html 

H1 371 Ma navu (Jes. 52:7–8 & Joseph Spivak) Kuinka suloiset ovat 
    https://gen.fi/h1-371.html 
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0. Dokumentit 

1. Ma navu  

2. Jae Tanachista (Jes. 52:8) 

3. Lukukappaleet Pyhästä Raamatusta 

 

 

0. DOKUMENTIT 

 

The Columbus Children's Choir New World Singers 
    https://www.youtube.com/watch?v=lk3uJRgZRIo 

Marty Goetz 2003 
    https://www.youtube.com/watch?v=8rXfEVV1qHw 

Harmonium Choral Society 
    https://www.youtube.com/watch?v=MtnM2qU9jx4 

Iowa City Folk Dancers 
    https://www.youtube.com/watch?v=xgEyPHOZeO0 

Israeli Folk Dance Choreographed 
    https://www.youtube.com/watch?v=30cb08-Ii1Q 

Eitan Katz 
    https://www.youtube.com/watch?v=4PbLheCW1xE 

Libana 
    https://www.youtube.com/watch?v=oAcIX3NJ7BY 

The London Pirchim Choir 1970 
    https://www.youtube.com/watch?v=ay3A_jkq9bU 

The Mark Three Orchestra 1968 
    https://www.youtube.com/watch?v=WLc1NGDz2uE 

Alberto Mizrahi & Dr. Mordechai Sobol 
    https://www.youtube.com/watch?v=Zf12oGwR14s 

Rokdim / Hedva Meler 
    https://www.youtube.com/watch?v=gfyl4GNu4CM 

Batya Segal 
    https://www.youtube.com/watch?v=RhbQFhW_f5g 

Udi Ullman 
    https://www.youtube.com/watch?v=CXzbIlX-Pgs 

Voci Women’s Vocal Ensemble 
    http://www.vocisings.org/audio/Ma_Navu_12-18_St_Pauls_II.mp3 

 

 

1. MA NAVU 

 

Jes. 52:7–8 & Joseph Spivak [1927–2017] 
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ִרים ַרְגֵלי־ְמַבֵשר־ַמה־נָּאוּו ַעל  !ֶההָּ

ה לֹום, ַמְשִמיַע ְישּועָּ  .ַמְשִמיַע שָּ

ִיְך־קֹול ְשאּו :צֹוַפַ֫ ָֽ ו ְיַרנְ , קֹול נָּ  .נּוַיְחדָּ
 

 !רמבש ההרים רגלי לנאוו ע מה

 .םמשמיע שלו, המשמיע ישוע

 .ו ירננוי, יחדקול נשאו :ךייצופ לקו
 

Ma navu al heharim raglei mevaser! 

Mashmia Jeshua, mashmia Shalom. 

Kol tsofaich: nas'u kol, jachdav jeranenu. 

 

Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanomantuojan jalat! 

Hän kuuluttaa Pelastusta, kuuluttaa Shalomia. 

(Kuule) vartijoittesi ääni: he ovat korottaneet äänen, he huutavat yhdessä ilosta. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Jes. 52:8) 

 

 

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Jes. 52:7–12 (H1 371A) 

 

7 Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat! Hyvän ilosanoman 

tuojan, joka kuuluttaa Shalomia ja julistaa Pelastusta. Hän sanoo Siionille: 

"Sinun Jumalasi hallitsee kuninkaana!" 

 

8 Kuule vartijoittesi ääni: he ovat korottaneet äänen, he huutavat yhdessä 

ilosta, sillä he näkevät omin silmin, kun Herra palaa Siioniin. 

 

9 Puhjetkaa huutoon, iloitkaa yhdessä, Jerusalemin rauniot, 

sillä Herra lohduttaa kansansa, sukulunastaa Jerusalemin. 

 

10 Herra paljastaa pyhän Käsivartensa kaikkien kansojen silmien eteen, 

ja kaikki maan ääret näkevät meidän Jumalamme Pelastuksen. 
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11 Kääntykää pois, kääntykää pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko 

saastaiseen! Lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te Herran aseenkantajat! 

 

12 Mutta ei teidän tarvitse kiireellä lähteä, pakenemalla ette kulje. 

Sillä Herra käy teidän edellänne, 

Israelin Jumala kokoaa teidät luoksensa suojaan. 

 

Shalom tarkoittaa rikkomatonta kokonaisuutta: eheyttä, terveyttä, 

pelastusta, hyvinvointia, menestystä, siunausta ja rauhaa. Shalom on 

yksi rakkaan Vapahtajamme nimistä (Ps. 120:7, Ef. 2:14). 

 

 

Jes. 52:1–6 (H1 371B) 

 

1 Herää, herää, pukeudu voimaasi, Siion; pukeudu juhlapukuusi, Jerusalem, 

sinä pyhä kaupunki. Sillä ei koskaan enää astu sinun sisällesi 

ympärileikkaamaton eikä saastainen. 

 

2 Pudista päältäsi tomu, nouse istuimellesi, Jerusalem; irrota kahleet 

kaulastasi, sinä vangittu tytär Siion. 

 

3 Sillä näin sanoo Herra: Ilmaiseksi teidät myytiin, rahatta teidät 

lunastetaan. 

 

4 Sillä näin sanoo Herra, Herra: Minun kansani meni ensin alas Egyptiin 

asumaan siellä muukalaisena, ja sitten Assyria sorti sitä ilman syytä. 

 

5 Ja nyt, mitä minulla on tekemistä täällä, sanoo Herra, kun minun kansani 

on viety pois ilmaiseksi? Sen valtiaat elämöivät, sanoo Herra, ja minun 

nimeäni pilkataan alati, kaiket päivät. 

 

6 Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni, sen tähden se on 

tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon: "Katso, tässä minä 

olen." 


