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1. SHIRU LASHEM SHIR CHADASH, TEHILATO 

 

Ps. 149:1–5a & Chaim Adler 

 

יר ח   1 ם שִׁ ירּו ַלשֵּׁ ששִִׁׁ֫  ,ד 

ַהל קְּ תֹו בִׁ ל  הִׁ ים־תְּ ידִׁ  !ֲחסִׁ
 

עֹו 2 ל בְּ אֵּׁ ר  שְּ ַמח יִׁ שְּ יויִׁ  ,ש 

נֵּׁי ּיֹון ־בְּ ילּו בְּ צִׁ םי גִִׁׁ֫ כ   .ַמלְּ

 

ח 3 מ  מֹו בְּ לּו שְּ ַהלְּ  ,לֹויְּ

רּו ַזמְּ ּנֹור יְּ כִׁ ֹתף וְּ  .לֹו בְּ
 

י 4 ַעמ כִׁ ם בְּ  ,ֹורֹוֶצה ַהשֵּׁ
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ה ישּוע  ים בִׁ וִׁ ר ֲענ  אֵּׁ פ   .יְּ
 

ז 5 לְּ בּו ַיעְּ כ  ים בְּ ידִׁ  .דֹוֲחסִׁ
 

 ,דששירו לשם שיר ח 1

 !יםחסיד ללתו בקהיתה
 

 ,יושישמח ישראל בעו 2

 .םיגילו במלכ ציון יבנ

 

 ,ליהללו שמו במחו 3

 .לו נור יזמרויף וכובת
 

 ,ורוצה השם בעמ כי 4

 .הים בישועוענור יפא
 

 .דחסידים בכבו יעלזו 5
 

1 Shiru laShem shir chadash, 

Tehilato bikhal chasidim! 

 

2 Jismach Israel beOsav, 

bnei Tsijon jagilu beMalkam. 

 

3 Jehalelu Shmo bemachol, 

betof vechinor jezamru lo. 

 

4 Ki rotse haShem beamo, 

jefaer anavim b'Ishua. 

 

5 Ja'alzu chasidim beChavod. 
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1 Laulakaa Herralle uusi laulu, 

hänen Ylistystään liittouskollisten/hurskaiden seurakunnassa! 

 

2 Iloitkoon (kuuluvasti) Israel Tekijässään, 

Siionin pojat/lapset riemuitkoon/riemuitsevat (liikkuen/näkyvästi)  

Kuninkaassaan. 

 

3 Ylistäkööt hänen Nimeään piiritanssilla/-tanssissa, 

rummulla ja lyyralla he soittakoot/soittavat hänelle. 

 

4 Sillä Herra on mieltynyt kansaansa / Herralla on halu kansaansa, 

hän kirkastakoon/kirkastaa kurjat/köyhät/nöyrät Pelastuksessa. 

 

5 Iloitkoot liittouskolliset/hurskaat Kunniassa/Kirkkaudessa. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (Ps. 149:4) 

 

י 4 הו  ־כִׁ ֹורֹוֶצה יְּ ַעמּ֑  ה בְּ

וִׁ  ר ֲענ  אֵּׁ פ  ה׃יְּ ָֽ ישּוע   ים בִׁ

 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Ps. 149 (käännösehdotus, H1 622A) 

 

1. Halleluja! 

Laulakaa Herralle uusi laulu, 

hänen ylistystään hurskaitten seurakunnassa. 

 

2. Iloitkoon Israel Tekijässään, 

Siionin lapset riemuitkoot Kuninkaassaan. 

 

3. Ylistäkööt he piiritanssissa hänen Nimeään, 

soittakoot hänelle rummulla ja harpulla. 

 

4. Sillä Herra on mielistynyt kansaansa, 

hän kirkastaa nöyrät Pelastuksessa. 

 

5. Iloitkoot hurskaat Kunniassa, 

huutakoot ilosta vuoteissaan. 
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6. Heidän suunsa korottakoon äänekkäästi Jumalaa. 

Heidän kädessään on kaksiteräinen miekka, 

 

7. jotta he rankaisisivat kansoja, 

kurittaisivat kansakuntia, 

 

8. sitoisivat heidän kuninkaansa kahleisiin, 

heidän ylhäisensä rautaketjuihin, 

 

9. täyttääkseen heistä kirjoitetun tuomion. 

Tämä on kaikkien hänen hurskaittensa kunniatehtävä. 

Halleluja! 


