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תהלים קכ״ו
1

2

3

4

5

6

שיר־הַ מַ עֲלֹות
בְּ שּוב־יְּ הוָה אֶ ת־שיבַ ת־ציּ֑ ֹון
הָ יינּו כְּ חֹ לְּ ִֽמים׃
אָ ז ימָ לֵא ְּשחֹוק פינּו ּולְּ שֹו ֵננּו ר ָנה
ֹאמרּו בַ ּגֹויּ֑ם
אָ ז י ְּ
הגְּ דיל יְּ הוָה ַלעֲשֹות עם־ ֵ ִֽאלֶה׃
הגְּ דיל יְּ הוָה ַלעֲשֹות עמָ נּו
הָ יינּו ְּשמֵ ִֽחים׃
יתנּו
ת־שב ֵ ּ֑
שּובָ ה יְּ הוָה אֶ ְּ
ַכאֲפיקים בַ ֶ ִֽנֶּֽגֶב׃
הַ זֹ ְּרעים בְּ ד ְּמ ָעה
בְּ ר ָנה יקְּ צִֹֽ רּו׃
הָ לֹוְך ֵי ֵלְך ּובָ כֹ ה נֹ שֵ א מֶ שֶ ְך־הַ ָז ַרע
ב ֹא יָבֹוא ְּברנָ ּ֑ה
נֹ שֵ א ֲאלֻמֹ ָ ִֽתיו׃
2. SANASTOA
JAE 1
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 שירshir v. laulaa
 שירmask. laulu שירים

√

Shir hashirim, Laul. l. [Kork. V.]

שיר־הַ שירים
 שיר־הַ מַ עֲלֹותmatkalaulu
- ַ הart.
√ הנןj. kiinnittää huomio
 הנֵהinterj. katso! NH kas tässä!
- ֲהkysymyspart.
- ְּ בprep. -ssa, aikana, kautta √ בנהrakentaa
 שובintr. kääntyä, trans. kääntää, tx: ב-prep. + pa. inf. st. constr.

√

lauseenvastike: "Herran kääntäessä", käännös sivulauseena:
"Kun Herra käänsi" tai
"Kun Herra kääntää" (prof. perf.)

]אֵ ת[ אֶ ת־
1. objektin merkki, nota accusativi
2. prep. kanssa =

עמָ נּואֵ ל > עם

 שיבָ הfem. (2x, H7655, 2. Sam. 19:32, Ps. 126:1) kääntyminen; kohtalo
tx: yks. st. constr. √ שובkääntyä, kääntää
 שיבתvar. שבית
 ְּשביתfem. pakkosiirtolaisuus
3

H8 Psalmi 126 (HEPREA TEKSTIT PSALMIT)

Juha Muukkonen, www.gen.fi

 ציֹוןpaik. Siion, "kuiva paikka, merkkikivi, muistomerkki, hautakivi"
H7  ציוןTsijon (154x) Siion
https://gen.fi/h7-yjwn.html

 היהv. olla (Tanachin 2. yleisin verbi)

√

tx: pa. perf. mon. 1. c.
– 1. perf. me olimme
– 2. prof. perf. = fut. me tulemme olemaan = me olemme

 אמרv. sanoa (Tanachin yleisin verbi)
√ עשהasa v. tehdä (3. yleisin)

vrt. √

- ְּ כprep. kuten, niin kuin
rinn. itsenäinen muoto

כְּ מֹו

 חלםj. olla terve, ehyt, täysi = √שלם

√

v. nähdä unta eli vahvistua levossa, tx: pa. partis./prees. mask. mon.

 חֹולְּ מֹות חֹולְּ מים חֹו ֶלמֶ ת חֹולֵםunta näkevä
JAE 2

 אָ זadv. silloin, siis, näin
 מלאmale v. intr. olla täysi, trans. täyttää
tx: *jinmale  ימָ לֵאnif. impf./fut. yks. 3. mask. tulee täytetyksi

√

 ְּשחֹוקmask. nauru
√ שחקsachak v. nauraa
vrt. √ צחקv. nauraa >  יצְּ חָ קIisak, "hän nauraa"
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 פֶהmask. suu, tx: yks. + suff. mon. 1. c.
- ְּ וkonj. (n. 50 000x) ja, mutta
bumaf-kirjainten  בומףsekä shvan edellä muodossa ּו
 וָוmask. (13x, 2. Moos.) koukku, kiinnityshaka, naula
√ יוהjava [ וווvuv] j. kiinnittää/liittää yhteen
 לָשֹוןmask./fem. kieli (sekä ruumiinjäsen että puhuttu)
"elin, joka yhdistää äänteet puheeksi",
"kieli eli puhe/kirjoitus yhdistää Jumalan ja ihmisen"
tx: ve-konj. + yks. + suff. mon. 1. c. (propr. r. -sääntö)

 לושj. yhdistää ainesosaset, v. (5x, H3676) sekoittaa taikinaa

√

 רינה רנָהfem. ilolaulu, riemuhuuto
 רינה ִ֗רנָהfem. henk. Rina
=  ]רֹ ן[ רֹון/  רֹוניmask. henk. Ron, Roni
 ִ֗רֹונָהfem. henk. Rona
√ רנןj. kaiuttaa ilohuutoa
 אמרv. puhua (Tanachin yleisin verbi)

√

tx: pa. impf./fut. mon. 3. mask. "tullaan sanomaan"

 ּגֹויmask. kansa; territoriaalinen kansa, joka asuu tietyllä alueella
tx: *behagojim be-prep. + art. + mon.
H2  גוהgava (0/645/13) keskus
https://gen.fi/h2-gwh.html
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 עַםmask. etninen kansa, joka voi asua hajallaan
H2  עמםamam (3/~4 000/37) itsenäisenä muilta salattuna
https://gen.fi/h2-cmm.html

 גדלv. olla suuri

√

tx: hif. perf. yks. 3. mask. "on saanut aikaan/vaikuttanut suuria"

* מגְּ דָ לmagdal mask. torni, "suuri rakennus"
> aram. מַ גְּ דָ לָא, hepr.  מגְּ דָ לָה/ מגְּ דָ לָא, kreik. Μαγδαλά,
Magdala, "tornikylä" eli Tornio!

 עשהasa v. tehdä, tx: le-prep. + pa. inf. constr.

√

 עםprep. kanssa
H2  עמםamam (3/~4 000/37) itsenäisenä muilta salattuna
https://gen.fi/h2-cmm.html

 אֵ לֶהdem.pron. mon. c. nämä
√ אלהj. nostaa käsi, osoittaa kädellä
H2  אלהala (7/~33 000) nostaa käsi
https://gen.fi/h2-xlh.html

JAE 3

 עםprep. kanssa, tx: + suff. mon. 1.c.
 היהv. olla (Tanachin 2. yleisin verbi), tx: pa. perf. mon. 1. c.
vrt. √ חיהv. elää

√

ַ שָ מֵ חadj./partis. iloinen, tx: mon. mask.
Chag sameach! Iloista juhlaa!
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 שמחsamach v. olla iloinen, "iloita siitä, mitä kuulee; iloita kuuluvasti"
vrt. √ שמעshama v. kuulla

√

JAE 4

 שובshuv palata, kääntää

√

tx: pa. imperat. yks. 2. mask. (vahvistettu muoto) oi käännä!

 ְּשביתfem. (3x) sotavankeus
√ שבהshava (47x) ottaa sotavangiksi,
nif. joutua sotavangiksi tai ryöstetyksi

 גלהv. paljastaa, paeta, lähteä pakkosiirtolaisuuteen

vrt. √

 ְּשבּותfem. abstr. subst. (29x) vankeuteen vieminen
 ְּשביmask. (49x) sotavanki
 שבְּ יָהfem. (9x) sotavanki
 שבייה ְּשביָהfem. (1x) sotavanki
 אָ פיקmask. (19x) syvänne, jokiuoma, virta, putki
H2  אפקafak (7/37/-) pitää sisällään, olla vahva
https://gen.fi/h2-xpq.html

 ֶנגֶבmask. paik. (110x) Negev, Etelämaa, Egypti, etelä,
"suunta, mistä auringon säteet iskevät"
vrt.

 יָמיןmask./fem. (139x) oikea, oikea käsi, etelä
 תֵ ימָ ןfem. (24x) etelä, (10x) mask. henk., paik. Teman [Teeman],
nykyhepr. Jemen

 דָ רֹוםmask. (17x) etelä, etelätuuli
7
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 נגבj. (0/110) iskeä, läpäistä
vrt. √ נקבporata, kovertaa reikä, läpäistä
 נְּ קֵ בָ הfem. (22x) nainen, naispuolinen, naaras,

√

"aukollinen (sukupuoli)"

JAE 5

 זרעv. kylvää siementä, tx: art. + pa. partis. mon. mask.
זֹור ַע
ֵ זֹורעַת
ַ זֹורעים
ְּ זֹורעֹות
ְּ
 ֶז ַרעmask. siemen, Siemen = Jeesus Kristus
 יז ְְּּרעֶאלpaik. (33x, H2990) Jisreel, "Jumala kylvää"

√

 ד ְּמעָהfem. (23x, 2. Kun. 20:5 ) kyynel, kyynelvirta, kyyneleet
?

tx: be-prep. + yks. kyynelin, "kyyneleessä"

 דמעv. (2x, Jer. 13:17 [2x]) itkeä, vuodattaa kyyneleitä
 דֶ מַ עmask. (1x, 2. Moos. 22:29) hedelmistä vuotanut mehu,

√

viinisato

 רנָהfem. riemulaulu, ilohuuto
√ רנןkaiuttaa ilohuutoa tai riemulaulua
 קצרj. lyhentää, v. (34x) korjata satoa, (15x) olla lyhyt, pi. lyhentää

√

tx: pa. impf./fut. mon. 3. mask. P (pitkä painollinen pausamuoto,
jonka jälkeen luettaessa tulee pitää tauko eli "paussi")

 יקְּ צְּ רּוK (konteksti eli normaali tekstimuoto)
 קָ צירmask. (49x) sadonkorjuu, viljanleikkuu
vrt.
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 קֹ צֶ רmask. segol. (1x) lyhyys
 ]קָ צֵ ר[ קָ צָ רadj. (4x) lyhyt
JAE 6

 הלךv. vaeltaa, kulkea, kävellä ָל ֶלכֶת

√

tx: pa. inf. abs. + pa. impf./fut. yks. 3. mask. "menemällä menee"

 ֲה ָלכָהfem. PBH juutalaisen elämäntavan säännöstö:
Toora, Talmud ja rabbien opetukset,
"miten kuljetaan juutalaisena elämän läpi"

 בכהitkeä לבְּ כֹות

√

tx: ve-konj. + pa. inf. abs.

 נשאnasa v. nostaa, kantaa שא[ לָשֵ את
ֹ ]לנ

√

tx: pa. partis./prees. mask. yks. kantavainen/kantaa

* מַ שָ אmansa mask. mem-nom. kantamus, taakka;
profeetan taakka eli profetia: ennustus että Jumalan sanan saarna

 מֶ שֶ ְךmask. segol. (2x) nyljetty nahka: nahasta tehty kukkaro tai pussi
√ משךmashach v. (36x) venyttää, tehdä pitkäksi, jännittää jousta,
ojentaa kättä, jatkaa, säilyttää, kestää, sietää, lähteä liikkeelle, kylvää

ל ְּמשֹ ְך
 ֶז ַרעmask. siemen, Siemen eli Jeesus Kristus
tx: art. + yks. P eli pausamuoto

 בואv. tulla, kulkea sisätilaan לָבֹוא

√

tx: pa. inf. abs. + pa. impf./fut. yks. 3. mask.
Baruch haba! Siunattu olkoon tuleva! Tervetuloa!
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 ֲאלֻמָ הfem. (5x, 1. Moos. 37:7) lyhde, "sidottu"
tx: mon. + suff. yks. 3. mask. hänen (monet) lyhteensä

 אלםj. (9/136/-) sitoa

√

v. (9x) nif. olla vaiti, olla puhumatta, pi. sitoa yhteen

 אֵ ילָם = אּולָםmask. (49x, H0354) eteinen, esipiha, sali,
closed hall, vestibule

 אֵ לֶםmask. (2x) vaikenija, vaiti oleva
 אלֵםadj. (6x) mykkä, puhumaton
 אַ לְּ מָ ןmask. (1x) leskeksi jäänyt (mies)
 אַ לְּ מֹ ןmask. (1x) leskeys
 אַ לְּ מָ נָהfem. (56x) leski, leskivaimo; "se, jonka kieli on 'sidottu' eli
jolla ei ole puolestapuhujaa"

 אַ לְּ ְּמנּותfem. abstr. subst. (4x, H0475) leskeys
 אלמוני אַ לְּ מֹ ניadj. (3x) vieras, tuntematon, "puhumaton"
3. RAAKAKÄÄNNÖS (Ps. 126)
1

Laulu ylöskulkemista varten.
Jahven/Herran kääntäessä Siionin kohtalon
olemme kuin unta näkevät (prof. perf.).

2

Silloin on täyttävä nauru suumme ja kielemme riemulaulu,
silloin tullaan sanomaan kansoissa:
"Jahve/Herra on tehnyt suuria tehdessään näiden kanssa!"

3

Jahve/Herra on tekevä suuria tehdessään meidän kanssamme (prof. perf.),
me olemme iloisia (prof. perf.).

4

Oi käännä, Jahve/Herra, meidän sotavankeutemme
kuin jokiuomat Negevissä.
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5

Kyyneleellä siementä kylvävät
tulevat korjaamaan riemulaululla.

6

Menemällä hän menee ja itkemisellä kantaa kylvösiemenpussin,
tulemalla hän tulee, riemulaululla
kantaa lyhteitään.

4. KÄÄNNÖSEHDOTUS (Ps. 126)
1

Matkalaulu.
Kun Herra kääntää Siionin kohtalon,
me olemme kuin unta näkevät.

2

Silloin täyttää nauru suumme ja kielemme riemulaulu,
silloin sanotaan muiden kansojen keskellä:
"Herra on tehnyt heille suuria asioita!"

3

Herra on tekevä meille suuria asioita:
me olemme iloisia!

4

Oi Herra, vapauta meidät sotavankeudesta,
virtaamaan kuin purot Negevissä.

5

Ne, jotka kyynelin siementä kylvävät,
tulevat riemuiten korjaamaan.

6

Itkien hän lähtee kylvösiementä vieden,
riemuiten hän palaa lyhdettä kantaen.

5. SIDURIN KÄÄNNÖS (Ps. 126)
Helsingin juutalaisen seurakunnan sidurin mukaan (Helsinki 2006, s. 178):
1

Matkalaulu.
Kun Herra käänsi Siionin kohtalon,
se oli meille kuin unta.

2

Silloin suumme hersyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme.
Silloin sanoivat vieraat kansat:
"Suuret ovat Israelin Herran teot!"
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3

Totta! Suuret ovat meidän Herramme teot,
niistä me saamme iloita.

4

Herra, käännä jälleen meidän kohtalomme
niin kuin aina tuot vedet Negevin kuiviin uomiin.

5

Jotka kyynelin kylvävät,
ne riemuiten korjaavat.

6

Jotka itkien menevät kylvämään vakkaansa kantaen,
ne riemuiten palaavat kotiin lyhteet sylissään.

6. MATKALAULUT
ks. H6R Psalmit (Ps.) Vanhurskaan tuska ja ylistys. Johdanto Psalmien kirjaan
(3.4 Matkalaulut)
https://gen.fi/h6r-27-ps.html
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