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H1 74 JAKUM ELOHIM
(Ps. 68:2–5 & Zipporah Bennett) Jumala nousee
1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://www.gen.fi/h1.html
H1 LAULUT 51–75, https://www.gen.fi/h1-51-75.html
H1 74 Jakum Elohim (Ps. 68:2–5 & Zipporah Bennett) Jumala nousee
https://www.gen.fi/h1-74.html

SISÄLLYSLUETTELO
1. Jakum Elohim
2. Jae Tanachista (Ps. 68:2)
3. Lukukappaleet Pyhästä Raamatusta

1. JAKUM ELOHIM
Ps. 68:2, 4, 5 & Zipporah Bennett 1994, https://www.gen.fi/h1a-bennett.html

,יָקּום אֱֹלהִ ים
,יָפּ֫וצּו אֹויְ בָ יו
.וְ יָנּ֫וסּו֫מְ֫ש֫נְ אָ יו֫ ִמ ָפנָיו
,צ֫דִ֫יקִ֫ים֫יִ֫שְ֫ ְמחּו
.יעלְ֫צּו לִ פְ נֵי־אֱֹלהִ ים
,ִשירּו לֵאֹלהִ ים
.ז ְמרּו ְשמֹו
.֫סּלּו֫לָר֫כֵב֫בָ ע ֲָרבֹות
,בְ֫יָּה֫שְ֫מֹו
.וְ עִ לְ זּו֫לְ ָפנָיו
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,יקום אלהים
,יפוצו איביו
.וינוסו֫משנאיו֫מפניו
,צדיקים֫ישמחו
.יעלצו לפני אלוהים
,שירו לאלהים
.זמרו שמו
.סולו֫לרוכב֫בערבות
.ביה֫שמו
.ועלזו֫לפניו
Jakum Elohim,
jafutsu oivav,
vejanusu mesanav mipanav.
Tsadikim jismechu,
ja'altsu lifnei Elohim.
Shiru l'Elohim,
zamru shmo.
Solu larochev ba'aravot.
BeJa Shmo,
ve'ilzu lefanav.

Jumala nousee,
hänen vihollisensa hajaantuvat,
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ja häntä vihaavat pakenevat hänen kasvoiltaan.
Vanhurskaat iloitsevat,
he riemuitsevat Jumalan kasvojen edessä.
Laulakaa Jumalalle,
veisatkaa hänen Nimeänsä.
Rakentakaa valtatie erämaissa ratsastavalle.
Hänen nimensä on HERRASSA,
ja iloitkaa hänen kasvojensa edessä.

2. JAE TANACHISTA (Ps. 68:2)

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
Ps. 68:1–7 (H1 074A)
1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, laulu.
2 Jumala nousee, hänen vihollisensa hajaantuvat, hänen vihamiehensä
pakenevat hänen kasvojensa edestä.
3 Sinä hajotat heidät, niin kuin savu hajoaa; niin kuin vaha sulaa tulen
hohteessa, niin jumalattomat häviävät Jumalan kasvojen edessä.
4 Mutta vanhurskaat iloitsevat ja riemuitsevat Jumalan kasvojen edessä, he
ihastuvat ilosta.
5 Laulakaa Jumalalle, veisatkaa hänen nimensä kiitosta. Tehkää tie hänelle,
joka kiitää halki arojen. Hänen nimensä on Herra, riemuitkaa hänen
kasvojensa edessä.
6 Hän on orpojen isä ja leskien puolustaja, Jumala pyhässä asunnossansa,
7 Jumala, joka antaa hyljätyille kodin ja johtaa vangitut onneen. Vain
niskoittelijat asuvat kuivassa maassa.
4. Moos. 10:29–36 (H1 074B)
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29 Mooses sanoi Hobabille, midianilaisen Reuelin, Mooseksen apen,
pojalle: "Me lähdemme siihen paikkaan, josta Herra on sanonut: 'Sen minä
annan teille.' Lähde meidän kanssamme, niin me palkitsemme sinut hyvin,
sillä Herra on luvannut hyvää Israelille."
30 Mutta [Hobab] vastasi hänelle: "En lähde, vaan minä menen omaan
maahani ja synnyinseudulleni."
31 Niin [Mooses] sanoi: "Älä jätä meitä, sillä sinähän tiedät, minne meidän
on hyvä leiriytyä erämaassa. Ryhdy siis meille silmiksi (so. oppaaksi).
32 Ja on tapahtuva, jos lähdet meidän kanssamme, niin me annamme sinun
saada osasi siitä hyvästä, minkä Herra meille suo."
33 Niin [israelilaiset] lähtivät liikkeelle Herran vuoren luota ja vaelsivat
kolme päivänmatkaa. Ja Herran liitonarkki kulki heidän edellänsä kolme
päivänmatkaa etsimässä heille levähdyspaikan.
34 Herran pilvi oli heidän päällään päivällä, kun he lähtivät leiristä
liikkeelle.
35 Ja kun arkki lähti liikkeelle, niin Mooses lausui: "Nouse, Herra,
hajaantukoot sinun vihollisesi, ja sinua vihaavat paetkoot sinun edessäsi."
36 Ja kun arkki laskettiin maahan, lausui hän: "Palaa, Herra, Israelin
kymmenien tuhansien luokse."

4

