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0. DOKUMENTIT (tulossa)
H1 47 Jismach Israel (Ps. 149:2 et al. & Elisheva Shomron) Iloitkoon Israel
https://gen.fi/h1-47.html

H1 108 Shiru l’Adonai shir chadash, tehilato (Ps. 149:1–4 & Tony Sperandeo)
Laulakaa Herralle uusi laulu, hänen ylistystään
https://gen.fi/h1-108.html

H1 622 Shiru laShem shir chadash, tehilato (Ps. 149:1–5 & Chaim Adler)
Laulakaa Herralle uusi laulu, hänen ylistystään
https://gen.fi/h1-622.html

1. PSALMI 149

תהלים קמ״ט

הַ לְ לּו יּה
ִׁ֫שירּו לַיהוה שיר ח ָ֑דש
ְתהלתֹו בקְ הַ ל־חֲס ִֽידים׃
י ְשמַ ח י ְשראל בְ עֹ ָ֑שיו
בְ ני־צּיֹון י ִׁ֫גילּו בְ מַ לְ ִֽכם׃
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יְ הַ לְ לּו ְשמֹו ְבמ ָ֑חֹול
בְ תֹ ף וְ כּנֹור יְ ז ְַמרּו לִֽ ֹו׃
כי רֹוצֶ ה יְ הוה בְ ע ַָ֑מֹו
ישּועה׃
יְ פאר עֲנוים ב ִֽ
יַעְ לְ זּו חֲסידים בְ כ ָ֑בֹוד
בֹותם׃
יְ ַרּנְ נּו ַעל מ ְשכְ ִֽ
רֹוממֹות־אל בגְ רֹונָ֑ם
ְ
וְ חֶ ֶרב־פיפּיֹות בְ י ִֽדם׃
ַלעֲשֹות נְ קמה בַ ּגֹויָ֑ם
תֹוכחֹ ת בַ לְ א ִֻֽמים׃
ל ְֶאסֹ ר מַ לְ כיהֶ ם בְ ז ָ֑קים
וְ נכְ בְ דיהֶ ם בְ כַבְ לי־בַ ְר ֶזִֽל׃
ַלעֲשֹות בהֶ ם מ ְשפט כתּוב
הדר הּוא לְ כל־חֲסידיו
הַ לְ לּו־יִּֽה׃
)2. RAAKAKÄÄNNÖS (Ps. 149
)!Ylistäkää Jahvea/Herraa! (Halleluja
Laulakaa Jahvelle/Herralle uusi laulu,
!hänen ylistystään liittouskollisten/hurskasten seurakunnassa
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2.

Iloitkoon Israel Tekijässään,
Siionin pojat/lapset huutakoot ilosta Kuninkaassaan.

3.

Ylistäkööt hänen Nimeään piiritanssissa,
rummulla ja kielisoittimella soittakoot hänelle.

4.

Sillä Jahve/Herra on mieltynyt kansaansa,
hän kirkastaa nöyrät/köyhät/kurjat Pelastuksessa.

5.

Iloitkoot liittouskolliset/hurskaat Kunniassa,
kaiuttakoot ilohuutoa vuoteittensa päällä.

6.

Jumalan korottamiset ovat heidän kurkuissaan,
monisuinen/kaksiteräinen miekka on heidän kädessään,

7.

tehdäkseen rankaisun/koston (pakana)kansoissa,
kurituksen/nuhtelun/ojennuksen kansakunnissa,

8.

sitomaan heidän kuninkaansa kahleissa,
heidän kunnioitettunsa rautakahleissa,

9.

tehdäkseen heissä kirjoitetun tuomion.
Se/tämä on kirkkaus/kunnia kaikille hänen liittouskollisilleen/hurskailleen.
Ylistäkää Jahvea/Herraa! (Halleluja!)

3. KÄÄNNÖSEHDOTUS (Ps. 149)
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,
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huutakoot ilosta vuoteissaan.
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!
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