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1. BO'U LEFANAV 

 

Ps. 100:2–4 & Ruth Azuz 1981 

es. Jerusalem Singers 1985 

 

ְרָנָנה ְלָפָניו אּוֹוב  ֹּ֫ 1   !בִּ

י, ְדעּו יםֹוֱאל אהּו ָניֹוֲאד כִּ  !הִּ
 

ֹּ֫ אהּו ֹּ֫׃ןֹומזְֹּ֫פִֹּּ֫ ְחנּו ֹוְול,ֹּ֫נּוָעָש   ,ֲאנ  

ּמֹו יתֹו־ןאְוצ ֹּ֫ ע  ְרעִּ  .מ 
 

 ,ְבתֹוָדה ָעָריושְֹּ֫ אּוֹוב  ֹּ֫ 2 

ָלה ָתיוֹוֲחֵצר ְתהִּ  !בִּ
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 !הברננ יולפנ אווב 1 

 !יםהואל אהו ינואד יכ, דעו
 

 ,אנחנו ,ֹּ֫ולועשנו אהו  ׃ןומזפ

 .עיתורמ ןאצו עמו
 

 ,הבתוד יוערש אווב 2 

 !הליבתה יותורחצ
 

1.  Bo'u lefanav birnana! 

De'u, ki Adonai hu Elohim! 

 

pizmon:  Hu asanu, velo anachnu, 

amo vetson marito. 

 

2.  Bo'u shearav betoda, 

chatserotav bithila! 

 

1.  Tulkaa hänen eteensä kaikuvalla ilohuudolla! 

Tietäkää, että Herra on Jumala! 

 

kertosäe:  Hän on tehnyt meidät, ja hänelle me kuulumme, 

hänen kansansa ja hänen laitumensa lauma. 

 

2.  Tulkaa hänen portteihinsa kiitoksella, 

hänen esipihoilleen ylistyksellä! 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 100:3) 

 

י ְדעּו 3  יםְיהָוהֹּ֫הּואֱֹּ֫אֹלהִֹּּ֫־כִּ

ֹּ֫עָֹּ֫־ּואה ְַ֑חנּוֹּ֫*ְול אֹּ֫נּוָש   ֲאנ 

ּמֹוְֹּ֫וצ ֹּ֫ יֽתֹו׃־אןע  ְרעִּ  מ 
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*Q לֹו (hänelle) 

 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Ps. 100 (KR33, H1 034A) 

 

1 Kiitosuhrivirsi. 

Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. 

 

2 Palvelkaa Herraa ilolla, 

tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. 

 

3 Tietäkää, että Herra on Jumala. 

Hän on meidät tehnyt, ja hänen me olemme, 

hänen kansansa ja hänen laitumensa lampaat. 

 

4 Käykää hänen portteihinsa kiittäen,  

hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten.  

Ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä. 

 

5 Sillä Herra on hyvä; 

hänen armonsa pysyy iankaikkisesti  

ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. 


