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SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Nisgav Adonai 

2. Jae Tanachista (Jes. 33:5) 

3. Lukukappale Pyhästä Raamatusta 

 

 

1. NISGAV ADONAI 

 

Jes. 33:5, 22. & Batya Segal 1986 

 

 

ג ָּ רכ ָֹּוׁשיָּכִָָּּ,ינ ָּד ָּא ָּבִָּנשְׂ  ,ֹוםןָּמ 

פ ָּאִָּצּיִמל ָּ ק ָֹּוןִָּמׁשְׂ ד   .הטָּּוצְׂ
 

ט  ָֹּוׁשָּינ ָּד ָּא ָּ חָּינ ָּד ָּא ָָּּ,נּופְׂ כ  ָָּּינ ָּד ָּא ָָּּ,נּוק  ָּקְָֹּׂומְׂ  .נּוַמלְׂ

 .נּוּואָּיֹוִׁשיע  ָּה
 

 

 ,םורןָּמכושיָּכָּ,ינדאבָּגשנ

 .הקדצטָּופשןָּמויאָּצלימ
 

 .נוכלמָּינדאָּ,נוקקוחמָּינדאָּ,נוטפושָּינדא

 .נויעשאָּיווה
 

 

Nisgav Adonai, ki shochen marom, 
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mile Tsijon Mishpat uTsdaka. 

 

Adonai Shoftenu, Adonai Mechokenu, Adonai Malkenu. 

Hu joshi'enu. 

 

 

Herra on korotettu, sillä hän asuu korkeudessa, 

hän täyttää Siionin Oikeudella ja Vanhurskaudella. 

 

Herra on meidän Tuomarimme, Herra on meidän Lainsäätäjämme, 

Herra on meidän Kuninkaamme. 

Hän on pelastava meidät. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Jes. 33:5) 

 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Jes. 33:1–9 (H1 095A) 

 

1 Voi sinua hävittäjää, joka itse olet hävittämättä, sinua ryöstäjää, jota ei 

kenkään ole ryöstänyt! Kun olet loppuun asti hävittänyt, hävitetään sinut, 

kun olet ryöstösi ryöstänyt, ryöstetään sinut. 

2 Herra, armahda meitä, sinua me odotamme. Ole näitten käsivarsi joka 

aamu, ole meidän apumme hädän aikana. 

3 Kansat pakenevat sinun jylinäsi ääntä; kun sinä nouset, hajoavat 

kansakunnat. 

4 Teidän saaliinne viedään, niin kuin tuhosirkat vievät; niin kuin 

hyppysirkat hyökkäävät, niin sen kimppuun hyökätään. 

5 Herra on korkea, sillä hän asuu korkeudessa. Hän täyttää Siionin 

oikeudella ja vanhurskaudella. 

6 Ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; 

Herran pelko on oleva Siionin aarre. 

7 Katso, sankarit huutavat ulkona, rauhan sanansaattajat itkevät katkerasti. 

8 Tiet ovat autioina, polulta on kulkija poissa: hän on rikkonut liiton, 

ylenkatsonut kaupungit, ei ole ihmistä minäkään pitänyt. 

9 Maa murehtii ja nääntyy, Libanon kuihtuu häpeästä, Saaron on aromaaksi 

tullut, Basan ja Karmel varistavat lehtensä. 

 

 

Jes. 33:10–16 (H1 095B) 
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10 Nyt minä nousen, sanoo Herra, nyt minä itseni korotan, nyt minä 

kohoan korkealle. 

11 Olkia te kannatte kohdussanne, akanoita synnytätte; teidän kiukkunne 

on tuli, joka kuluttaa teidät. 

12 Ja kansat poltetaan kuin kalkki, kuin katkotut orjantappurat, jotka 

tulessa palavat. 

13 Kuulkaa, te kaukaiset, mitä minä olen tehnyt; te lähellä olevat, tuntekaa 

minun voimani. 

14 Syntiset Siionissa peljästyvät, vavistus valtaa jumalattomat: "Kuka 

meistä voi asua kuluttavassa tulessa, kuka asua iankaikkisessa hehkussa?" 

15 Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka 

halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii 

korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa, 

16 hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa; hänelle 

annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. 


