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1. HALELUJA! HASHAMAIM, HA'ARETS 

 

Ps. 150 & Helene Brown et Johanna Kangas (nyk. Regev) 1991 

 

לּוי ִּ ןמֹוז ִּפ ִּ  !ּהַהל 

ֶרץ א ַ֫ ם,ִּה  י  ַמַ֫ לּו ַהש  ַהל  מֹו י   .ֶאת־ש 
 

לּו 1 ש ַהל  ד  ק   ,ֹוֵאלִּב 

לִַּ֫ ק ִּּוהּוִַּהל  ר   ,ֹו־ֻעּזיעִַּב 

לִַּ֫ יוב ִּּוהּוִַּהל  בּורֹות   ,ג 

ר ִּ ּוהּוִּכ  לַ֫ לבַהל   ,ֹו־ֻגד 

לִַּ֫הִַּ תִֵּל   ,ר־שֹופ ִַּקעּוהּוִּב 

לִַּ֫ ּנּוהּוִַּהל  כ  ֶבלִּו  ֵנַ֫  ,ֹורב 
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לִַּ֫הִַּ חּוהּוִּב ִּל   !ֹולֹתףִּּומ 

 

לִַּ֫ 2 עּוג ִּּוהּוִַּהל  יםִּו  ּנ  מ   ,בב 

לִַּ֫ ִּּוהּוִּב ִַּהל  ֵלי־ש ַ֫ צ  ל   ,ַמעצ 

לִֵּ צ  ל  צ  ּוהּוִּב  לַ֫  ,הרּוע ִּת ִּ־יַהל 

לִַּ֫הִַּ תִֵּל   ,ר־שֹופ ִַּקעּוהּוִּב 

לִַּ֫ ּנּוהּוִַּהל  כ  ֶבלִּו  ֵנַ֫  ,ֹורב 

לִַּ֫הִַּ חּוהּוִּב ִּל   !ֹולֹתףִּּומ 

ַהֵללִּי ִּ הִּת  מ  ש  ל־ַהּנ   !ּהכ 
 

 

 !הללויה פזמון

 .שמו את יהללו ם,ִּהארץיהשמי
 

 ,דשוואלִּבק הללו 1

 ,זווע ברקיעִּהללוהו

 ,בגבורותיוִּהללוהו

 ,דלווג בוהללוהוִּכר

 ,רשופ עוהוִּבתקלהל

 ,רנויבנבלִּוכִּהללוהו

 !לףִּומחוווהוִּבתלהל

 

 ,בניםִּועוגיבמִּהללוהו 2

 ,עשמ הללוהוִּבצלצלי
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 ,התרוע יהללוהוִּבצלצל

 ,רשופ עוהוִּבתקלהל

 ,רנויבנבלִּוכִּהללוהו

 !לףִּומחוווהוִּבתלהל

 !הנשמהִּתהללִּיה כל
 

Pizmon Haleluja! 

Hashamaim, ha'arets jehalelu et Shmo. 

 

1 Halelu El bekodsho, 

haleluhu birkia uzo, 

haleluhu bigvurotav, 

haleluhu kerov gudlo, 

haleluhu beteka shofar, 

haleluhu benevel vechinor, 

haleluhu betof umachol! 

 

2 Haleluhu beminim ve'ugav! 

haleluhu betsiltselei shama, 

haleluhu betsiltselei trua, 

haleluhu beteka shofar, 

haleluhu benevel vechinor, 

haleluhu betof umachol! 

Kol hanshama tehalel Ja! 

 

 

Kertosäe Halleluja! 

Taivas, maa ylistävät hänen Nimeään. 

 

1 Ylistäkää Jumalaa hänen Pyhäkössään, 

ylistäkää häntä hänen Voimansa taivaan avaruudessa, 

ylistäkää häntä hänen Voimateoissaan, 

ylistäkää häntä hänen Suuruutensa runsauden mukaisesti! 

ylistäkää häntä shofarin/oinaansarven puhaltamisella, 

ylistäkää häntä harpulla ja lyyralla, 

ylistäkää häntä tamburiinilla ja piiritanssilla! 

 

2 Ylistäkää häntä soittimen kielillä ja huilulla, 
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ylistäkää häntä äänen/helinän symbaaleilla, 

ylistäkää häntä pauhun symbaaleilla, 

ylistäkää häntä shofarin/oinaansarven puhaltamisella, 

ylistäkää häntä harpulla ja lyyralla, 

ylistäkää häntä tamburiinilla ja piiritanssilla! 

Henkäyksen/hengityksen kaikkeus ylistäköön Jahvea/Herraa! 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 150:4) 
 

לִַּ֫הִַּ 4 ֑חֹולתִֹּּוהּוִּב ִּל   ףִּּומ 

לִַּ֫ ּנ ִּּוהּוִַּהל  מ  ב׃ב  ָֽ עּוג   יםִּו 
 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Ps. 150 (käännösehdotus, H1 159A) 

 

1 Halleluja! 

Ylistäkää Jumalaa hänen Pyhäkössään, 

ylistäkää taivaan avaruuksissa hänen Voimaansa! 

 

2 Ylistäkää hänen Voimatekojansa, 

ylistäkää hänen mahtavaa Suuruuttaan! 

 

3 Ylistäkää häntä oinaansarven soitolla, 

ylistäkää häntä harpulla ja lyyralla! 

 

4 Ylistäkää häntä tamburiinilla ja piiritanssilla, 

ylistäkää häntä soitinten kielillä ja huilulla! 

 

5 Ylistäkää häntä helisevillä symbaaleilla, 

ylistäkää häntä symbaalien pauhulla! 

 

6 Kaikki te, joissa on henki, ylistäkää Herraa! 

Halleluja! 


