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1. HINE, KE'EINEI AVADIM 

 

Ps. 123:2 & Israel Harel 1981 

 

ינֵּיכ   ,ִהנֵּה  ,ֲאדֹונֵּיֶהם־ַיד ֲעָבִדים ֶאל־עֵּ

ינֵּי עֵּ ָחה ֶאל־כ  ָתּה־ַיד ִשפ  ִבר   ,ג 

ן ינֵּ   כֵּ  ,ינּוהֵּ  ֱאלֹו ,ֲאדֹוָני ינּו ֶאלעֵּ

ָחנֵּ   דעַ   .נּוֶשי 
 

 ,םאדוניה די עבדים אל יכעינ ,הניה

 ,גברתה די שפחה אל יכעינ

 ,אלוהינו ,אדוני עינינו אל ןכ
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 .ננוושיח דע
 

Hine, ke'einei avadim el jad adoneihem, 

ke'einei shifcha el jad gvirta, 

ken eineinu el Adonai, Eloheinu, 

ad sheichonenu {{shejechanenu}}. 

 

Katso, niin kuin palvelijoiden silmät ovat kohti heidän isäntiensä kättä, 

niin kuin palvelijattaren silmät ovat kohti emäntänsä kättä, 

niin meidän silmämme ovat kohti Herraa, meidän Jumalaamme, 

kunnes hän armahtaa meidät [osoittaa suosiota meitä kohtaan]. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 123:2) 

 

ינֵּ  ִהנֵּה 2 עֵּ  םֲאדֹונֵּיהֶ ־דיַ ־ֲעָבִדים ֶאל־יכ 

ינֵּ  עֵּ ָחה ֶאל־יכ  תָ ־דיַ ־ִשפ  ִבר   ּהג 

ינֵּ   ןכֵּ  הוָ ־ינּו ֶאלעֵּ ינּו הי  ֵ֑  ֱאֹלהֵּ

נּו׃ דעַ  ֵּֽ ָחנֵּ  ֶשי 

 

 

3. SANASTOA 

 

 kiinnittää huomio [הנה] הנן√

ן  !interj. katso! kas הֵּ

נהיה ִהנֵּה  interj. katso! painollinen muoto 

Onko nun-kirjaimessa oleva dagesh sonoranteissa eli 

soinnillisissa konsonanteissa lamed, mem ja nun esiintyvä dagesh 

forte firmativum eli vahvistava dagesh vai "tavallinen" vokaalin 

jälkeinen kahdentava dagesh forte? Allekirjoittaneen mielestä 

dagesh on tavallinen kahdentava dagesh forte. 

 "art. "huomion kiinnittäminen הַ -
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 prep. (3 091x) ilmaisee samankaltaisuutta: kuten, niin kuin כ  -

מֹו  "vahvistettu itsenäinen muoto, "kuten mikä כ 

 (mikä ָמה = מֹו)

 nimetä כנה√

pi. (4x, Jes. 44:5, Jes. 45:4, Job [2x]) antaa (kunnia)nimi, 

ottaa (kunnia)nimi 

 

5 Mikä sanoo: "Minä olen Herran oma", mikä nimittää itsensä 

Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: "Herran oma", ja ottaa 

Israelin kunnianimeksensä. (Jes. 44:5)  

 

4 Palvelijani Jaakobin ja valittuni Israelin tähden minä kutsuin 

sinut nimeltä ja annoin sinulle kunnianimen, vaikka sinä et minua 

tuntenut. (Jes. 45:4) 

 

 ajan j. ilmestyä, tulla esiin tai näkyviin עין√

ִין  .fem. silmä, lähde eli "veden silmä", tx: du. st. constr ַע 

(mask. 2x: Sak. 3:9 ja Sak. 4:10) 

ִים יַנ   "du. silmät, "kaksi silmää עֵּ

 mon. lähteet ֲעָינֹות

 

 palvella, tehdä työtä עבד√

ֶבד  .mask. a-segol. palvelija, tx: mon ֶע 

הּו ָי   ,mask. henk. [tekijänn.] Ovadja [Obadja] ֹעַבד 

"Jahven/Herran palvelija" 

 

 lle, -lla- ל  - < prep. kohti, luo ֶאל

 nostaa käsi, osoittaa kädellä אלה√

vrt. √עלה nousta, kulkea tai kohota ylöspäin 
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 ,fem. käsi, "maan 'kädeksi' nostettu kivi" eli muistomerkki ָיד

tx: yks. st. constr. 

 heittää; hif. kiittää ידה√

 fem. kiitos תֹוָדה

 

 hallita veren kautta אדן√

  .mask. herra, isäntä, Herra, tx: mon. + suff. mon. 3. mask ָאדֹון

vrt. √אדם olla verinen, verenvärinen eli punainen 

 

 ;shafach j. BH liittyä suvuksi, lisääntyä yhdistymällä שפח√

liittyä yhteen palvelemaan toinen toistaan 

ָחה  "fem. palvelijatar, "perhetär ִשפ 

ָפָחה  ,fem. mem-tekemispaikkanom. perhe, suku ִמש 

"paikka, jossa palvellaan toinen toistaan" 

 

ִביָרה ֶרת / ג  ֶב   .fem. emäntä, rouva, tx: yks. st. + suff. yks. 3. fem ג 

 
H2 גבר gavar (25/381/24) voimakas, urhea, sankarillinen 
    https://gen.fi/h2-gbr.html 

 

ן  adv. niin, siten, NH kyllä כֵּ

 v. olla pystyssä, järjestyksessä כון√

ן  ,mask. pappi ֹכהֵּ

"alttarin edessä pystyssä seisova; hän, joka laittaa asiat 

järjestykseen pyhän Jumalan ja syntisen ihmisen välillä" 

 

 prep. saakka, asti ַעד

vrt. lat. ad luo, saakka, asti 
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 relatiivipartikkeli (136x) joka, että [ש  - / שַ - / שָ -] שֶ -

 rel.pron. joka, mikä, jotka, mitkä ֲאֶשר >

- שֶ ־ַעד  prep. kunnes, "asti että" 

 

  ,j. osoittaa suosiota, antaa lahjaksi armosta, olla armollinen, armahtaa חנן√

tx: pa. impf. yks. 3. mask. + suff. mon. 1. c. 

vrt. "sisarusjuuri" √חנה v. leiriytyä yöksi (jonkun ympärille) 

 ,mask. henk. Jochanan [Johannes] יֹוָחָנן

"Jahve/Herra jää vierelle ja ympäröi/piirittää suosiolla/armolla" 

 

 

4. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Ps. 123 (raakakäännös, H1 059A) 

 

1 Laulu ylöskulkemista varten. 

Puoleesi olen nostanut silmäni, 

asuvainen kaksoistaivaassa. 

 

2 Katso, niin kuin palvelijoiden silmät ovat kohti 

heidän herrojensa kättä, 

niin kuin palvelijattaren silmät ovat kohti emäntänsä kättä, 

niin meidän silmämme ovat kohti Herraa, meidän Jumalaamme, 

kunnes hän armahtaa meidät (osoittaa suosiota meitä kohtaan). 

 

3 Armahda meitä/meidät, Jahve/Herra, armahda meitä/meidät! 

Sillä paljon olemme saaneet kylliksi pilkkaa/halveksuntaa. 

 

4 Runsaasti on tullut sille kyllin, meidän "sielullemme"/elämällemme 

(= meille) pilkkanaurua suruttomien, 

ylpeiden halveksuntaa. 

 

 

Ps. 89:20–27 (H1 059B) 
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20 Silloin sinä näyssä puhuit hurskaillesi ja sanoit: "Minä olen pannut avun 

sankarin käteen, olen kansan keskeltä korottanut valittuni: 

 

21 minä olen löytänyt Daavidin, palvelijani, olen voidellut hänet pyhällä 

öljylläni. 

 

22 Minun käteni on lujasti tukeva häntä, minun käsivarteni on häntä 

vahvistava. 

 

23 Ei vihollinen yllätä häntä, eikä vääryyden mies häntä sorra; 

 

24 vaan minä hävitän hänen ahdistajansa hänen edestänsä ja lyön hänen 

vihamiehensä maahan. 

 

25 Minun uskollisuuteni ja armoni on hänen kanssansa, ja minun nimessäni 

kohoaa hänen sarvensa. 

 

26 Minä asetan hänen kätensä vallitsemaan merta ja virtoja hänen oikean 

kätensä. 

 

27 Hän kutsuu minua: 'Sinä olet minun isäni, sinä minun Jumalani ja 

pelastukseni kallio.'" 

 

 

Ps. 89:28–34 (H1 059C) 

 

28 Ja minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi. 

29 Minä säilytän armoni hänelle iankaikkisesti, ja minun liittoni hänen 

kanssaan on luja. 

30 Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä iäti ja hänen valtaistuimensa niin 

kauan, kuin taivaat pysyvät. 

31 Jos hänen poikansa hylkäävät minun lakini eivätkä vaella minun 

oikeuksieni mukaan, 

32 jos he minun säädökseni rikkovat eivätkä noudata minun käskyjäni, 

33 niin minä rankaisen vitsalla heidän rikoksensa ja heidän pahat tekonsa 

vitsauksilla; 

34 mutta armoani en minä ota häneltä pois enkä vilpistele 

uskollisuudestani. 

 

 

Ps. 89:35–38 (H1 059D) 
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35 En minä liittoani riko, enkä muuta sitä, mikä on minun huuliltani 

lähtenyt. 

36 Minä olen kerran vannonut pyhyyteni kautta, ja totisesti, minä en 

Daavidille valehtele: 

37 'Hänen jälkeläisensä pysyvät iankaikkisesti, ja hänen valtaistuimensa on 

minun edessäni niin kuin aurinko, 

38 se pysyy lujana iankaikkisesti niin kuin kuu. Ja todistaja pilvissä on 

uskollinen.'" Sela. 

 

 

Ps. 89:39–46 (H1 059E) 

 

39 Ja kuitenkin sinä hylkäsit voideltusi ja pidit häntä halpana ja olet 

vihastunut häneen. 

40 Sinä olet purkanut palvelijasi liiton, olet häväissyt hänen kruununsa, olet 

heittänyt sen maahan. 

41 Sinä olet särkenyt kaikki hänen muurinsa, olet pannut raunioiksi hänen 

linnoituksensa. 

42 Kaikki tienkulkijat ovat häntä ryöstäneet, hän on joutunut naapuriensa 

häväistäväksi. 

43 Sinä olet korottanut hänen vihollistensa oikean käden, olet tuottanut ilon 

kaikille hänen vihamiehillensä. 

44 Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole sodassa 

pitänyt häntä pystyssä. 

45 Sinä olet tehnyt hänen loistostansa lopun ja olet syössyt maahan hänen 

valtaistuimensa. 

46 Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät, olet hänet häpeällä 

peittänyt. Sela. 

 

 

Ps. 89:47–53 (H1 059F) 

 

47 Kuinka kauan sinä, Herra, itsesi yhäti kätket? Kuinka kauan sinun vihasi 

tulena palaa? 

48 Muista, kuinka lyhyt minun elämäni on, kuinka katoavaisiksi sinä olet 

luonut kaikki ihmislapset. 

49 Kuka on se mies, joka jää eloon eikä kuoloa näe, joka pelastaa sielunsa 

tuonelan kädestä? Sela. 

50 Herra, missä ovat sinun entiset armotekosi, jotka sinä uskollisuudessasi 

vannoit Daavidille? 

51 Ajattele, Herra, palvelijoittesi häpäisyä ja mitä minun kaikilta noilta 

monilta kansoilta täytyy povessani kestää, 
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52 kun, Herra, sinun vihollisesi herjaavat, herjaavat sinun voideltusi 

askeleita. 

 

53 Kiitetty olkoon Herra iankaikkisesti. Aamen, aamen. 


