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1. ESA EINAI 

 

Ps. 121:1–2, 4 et al. & Karen Davis 2003 

 

א ֵעיַני ֶאל ִרים ֶאשָּׂ  :ֶההָּׂ

ִין יָּׂבֹוא ֶעְזִרי  ?ֵמַאַ֫
 

יֶעְזִרי ֵמִעם   ,ֲאדֹונָּׂ

ַמַ֫ ־ֵשהעֹו ֶרץ ִיםשָּׂ אַָּׂ֫  .וָּׂ
 

 יָּׂנּום ְולֹא ִייַשן לֹא ,ִהֵנה

ֵאל שֹוֵמר  .ִיְשרָּׂ
 

ינּו נָּׂא ַרֵחם  ,ֲעֵלַ֫
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נּו ֶאת ְשַמע ֵתַ֫  ,ְקִריאָּׂ

נּו ֶאת ְשַמע ֵתַ֫  !ְתִפלָּׂ

ינּו נָּׂא ַרֵחם, ֵישּועַ  דֹון, ֲעֵלַ֫  !אָּׂ

 

ֵאלְשַמע  :, ִיְשרָּׂ

י ינּו, ֲאדֹונָּׂ ד ֲאדֹונָּׂי, ֱאלֹוֵהַ֫  !ֶאחָּׂ
 

 :יםהרה לא ייאשא עינ

 ?יוא עזרבמאין י
 

 ,אדונים עזרי מע

 .ם וארץישמי עושה
 

 ןינום ולא ייש לא ,הניה

 .לישרא רשומ
 

 ,ועלינ נא רחם

 ,וקריאתנ את מעש

 !ולתניתפ את מעש

 !ןואדו, עלינ נא רחם, עשוי

 

 :, ישראלמעש

 !אחד אדוני, אלוהינו, אדוני
 

Esa einai el heharim: 

meain javo Ezri? 
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Ezri me'im haShem, 

Ose shamaim va'arets. 

 

Hine, lo janum velo jishan 

Shomer Israel. 

 

Rachem na aleinu, 

shma et kriatenu, 

shma et tfilatenu! 

Jeshua, rachem na aleinu, Adon! 

 

Shma, Israel: 

Adonai, Eloheinu, Adonai Echad! 

 

Minä nostan silmäni kohti vuoria: 

Mistä tulee minulle Apu? 

 

Apuni tulee Herran luota, 

taivaan ja maan Tekijältä. 

 

Älköön hän salliko jalkasi horjua, 

älköön Varjelijasi torkkuko. 

 

Katso, ei hän torku eikä nuku, 

hän varjelee Israelia, 

 

Oi sääli meitä, 

kuule huutomme, 

kuule rukouksemme! 

Jeesus, oi sääli meitä, Herra! 

 

Kuule, Israel:  

Herra, meidän Jumalamme, Herra on Yksi! 

 

 

2. SANASTOA 

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

 

 

3. JAE TANACHISTA (Ps. 121:2) 
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ָ֑ה 2   ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהוָּׂ

ֶרץ׃־ֹעֵשה ָֽ אָּׂ ִים וָּׂ ַמַ֫  שָּׂ

 

 

4. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Ps. 121 (käännösehdotus, H1 577A) 

 

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, ei hän torku eikä nuku, 

hän varjelee Israelia. 

 

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, 

hän on varjeleva sinun elämäsi. 

 

8 Herra on varjeleva sinun lähtemisesi ja tulemisesi 

nyt ja ikuisesti. 


