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H1 237 SE'U SHEARIM 

(Mi ja'ale; Ps. 24:3–10 & Gontjarov, Laila) Nostakaa, portit 
 

(päivitelty 21.3.2023) 

 

H1 237 Se'u shearim (Mi ja'ale; Ps. 24:3–10 & Gontjarov, Laila) Nostakaa, portit 
     https://gen.fi/h1-237.html 
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0. DOKUMENTTEJA 

 

H8 Ps. 24 
     https://gen.fi/h8-27-24.html 
 

Daughters of Zion Fellowship ry (CD Elul) 
     https://dozf.mycashflow.fi/category/1/cdt-ja-aanitteet 
 

 

1. SE'U, SHEARIM 

 

Ps. 24:3–10 

 

ַהר ִמי  3  ,ֲאדֹוָני־ַיֲעֶלה בְּ

קּוִמי ָיקּו  ?ֹוׁשָקדְּ ־םֹום ִבמְּ

 

ִקי  4 ִים ־נְּ  ,ֵלָבב־ַברּוַכַפַּ֫

א ַנפְּ א ַלשָ ָנשָ  ר לֹאׁשֶ אֲ   יׁשִ וְּ

לֹא נִ  ָמהׁשְּ וְּ ִמרְּ  .ַבע לְּ

 

ָרָכה ֵמֵאת ִישָ   5  ֲאדֹוָניא בְּ

ָדָקה ֵמֱאלֹוּו  .ֹועׁשְּ יִ ־ֵהיצְּ

file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H1%20Laulut/H1%20226-250/237.docx
https://gen.fi/h1-237.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H8%20Tekstit/H8-27%20Ps/H8-27%20Psalmit%201-25/H8%20PS24/h8-27-24.docx
https://gen.fi/h8-27-24.html
https://dozf.mycashflow.fi/category/1/cdt-ja-aanitteet


H1 237 Se'u shearim (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

2 

 

ׁשֹו־רֹוֶזה ּד  6  ,ָּדרְּ

ַבקְּ  יָך־יׁשֵ מְּ  .ַיֲעֹקב – ָפֵנַּ֫

 

 ,יֶכםׁשֵ ָרא ,ָעִריםׁשְּ  ,ּואשְּ   7

שְּ  ִהָנָּֽ ֵחי ,ּואוְּ  !ָלםֹוע־ִפתְּ

ָיב  .דֹוַהָכב־א ֶמֶלְךֹווְּ

 

 ?דֹוַהָכב־ִמי ֶזה ֶמֶלְך  8

ִגבּוִעּז ֲאדֹוָני  .רֹוז וְּ

 

 ,יֶכםׁשֵ ָרא ,ָעִריםׁשְּ  ,ּואשְּ   9

ֵחי ,ּואשְּ ּו  !ָלםֹוע־ִפתְּ

 

 ?דֹוַהָכב־א ֶזה ֶמֶלְךּוִמי ה 10

ָבא־ֲאדֹוָני  תֹוצְּ

 .ֹודַהָכב־ֶלְךהּוא מֶ 

 

 ,יאדונ רהיעלה ב מי  3

 ?דשווק םוקום במקומי י

 

 ,בלב רובם יכפי ינק  4

 יא נפשונשא לשו אאשר ל

 .הולא נשבע למרמ
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 יאדונת שא ברכה מאיי  5

 .ועיש יוצדקה מאלוה

 

 ,רשווד רזה דו  6

 .ביעק – פניך ימבקש

 

 ,םשיכאר ,יםשער ,ואש  7

 !םולע יפתח ,ואנשיוה

 .דובהכ וא מלךבוי

 

 ?דובהכ מלך המי ז  8

 .רבויזוז וגיע יאדונ

 

 ,םשיכאר ,יםשער ,ואש  9

 !םולע יפתח ,ואוש

 

 ?דובהכ מלך הוא זי המ 10

 תואצב יאדונ

 .דובהכ הוא מלך

 

3 Mi ja'ale behar Adonai, 

umi jakum bimkom kodsho? 

 

4 Neki kapaim uvar levav, 

asher lo nasa lashav nafshi 

velo nishba lemirma. 

 

5 Jisa bracha me'et Adonai 

utsdaka me'Elohei jish'o. 
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6 Ze dor
 
dorsho, 

mevakshei paneicha – Ja'akov. 

 

7 Se'u, shearim, rasheichem, 

vehinas'u, pitchei olam! 

Vejavo Melech Hakavod. 

 

8 Mi ze Melech Hakavod? 

Adonai izuz vegibor, 

Adonai, Gibor Milchama. 

 

9 Se'u, shearim, rasheichem, 

us'u, pitchei olam! 

Vejavo Melech Hakavod. 

 

10 Mi hu ze Melech Hakavod? 

Adonai Tsevaot 

hu Melech Hakavod. 

 

3 Kuka nousee ylös Herran vuorella, 

ja kuka nousee makuulta ylös hänen pyhäkkönsä paikassa? 

 

4 Käsistään viaton ja sydämestään puhdas, 

joka ei ole nostanut turhuuteen minua/"elämääni" 

ja vannonut petollisesti. 

 

5 Hän nostaa siunauksen Herran luota 

ja vanhurskauden hänen pelastuksensa Jumalalta. 

 

6 Tämä on häntä kysyvä sukupolvi, 

niiden, jotka etsivät sinun kasvojasi – (tämä on) Jaakob. 

 

7 Nostakaa päänne, te portit, 

ja korottakaa itsenne, ikuisuuden ovet! 

Ja Kunnian Kuningas tulee. 

 

8 Kuka on tämä Kunnian Kuningas? 

Väkevä ja sankarillinen Herra, 

Herra, Sodan Sankari. 

 

9 Nostakaa päänne, portit, 

ja nostakaa, ikuisuuden ovet! 
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Ja Kunnian Kuningas tulee. 

 

10 Kuka on tämä Kunnian Kuningas? 

Herra Sebaot ("joukkojen Herra"), 

hän on Kunnian Kuningas. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 24:7) 

 

(Ps24_7) 

אּו ָעִר  שְּ  םָראֵׁשיכֶ  יםׁשְּ

אּו ִהָנשְּ חֵ  וְּ ם־יִפתְּ  עֹוָלָ֑

ָיב ֹוד־ֶלְךמֶ ֹוא וְּ  ׃ַהָכבָּֽ

H8 Ps. 24:7 (sanastoa ja käännös) 
     https://gen.fi/h8-27-24-07.html 

 

 

3. SANASTOA 

 
H8 Ps. 24 
     https://gen.fi/h8-27-24.html 

 

 

4. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Ps. 24:3–6 (raakakäännös, 237A) 

 

3 Kuka nousee ylös (so. ristille) Herran vuorella, 

ja kuka nousee makuulta (so. kuolleista) hänen pyhäkkönsä paikassa? 

 

4 Käsien viaton ja sydämen puhdas, joka ei ole nostanut minun elämääni 

vääryyteen (so. tehnyt väärää valaa Herran nimessä) eikä vannonut 

valheellisesti. 

 

5 Hän saa siunauksen Herra luota 

ja vanhurskauden hänen pelastuksensa Jumalalta. 

 

6 Tämä on häntä (so. Messiasta) kysyvien suku, sinun kasvojasi 

(so. Messiasta) etsivien – (tämä on) Jaakob. Sela. 
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5. SELA 

 

 הלס ָלהֶסַּ֫ 
sela (74x) – merkitys epävarma 

• 1. välisoitto tai muu psalmin esitystekninen ohje (?) 

• 2. tauko, jonka aikana mielessä "punnitaan" kuultua Jumalan sanaa (?) 

• 3. interj. "varma kuin kallio" = aamen (?) 

 mitata punnuskivien avulla סלה√

sisarj. √סלע 

ַלע  mask. [a-segol.] (56x) kallio ֶסַּ֫

 


