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H1 55 SHIRU L'ADONAI SHIR CHADASH;
SHIR TEHILA (Ps. 96:1–2) Laulakaa Herralle uusi laulu
1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html
(genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi)

H1 LAULUT 51–75, https://genfibeta.weebly.com/h1-51-75.html
H1 55 Shiru l'Adonai shir chadash; Shir tehila (Ps. 96:1–2) Laulakaa Herralle uusi laulu,
https://genfibeta.weebly.com/h1-55.html

San. Ps. 96:1–2
Säv. Martin Neeb 1993

ִׁ֫שירּו לַאדֹ נָי שיר חָ דָ ש
ִׁ֫שירּו לַאדֹ נָי כָל־הָ ִׁ֫ ָא ֶרץ
ִׁ֫שירּו לַאדֹ נָי ָ ָּֽב ְרכּו ְשמֹו
בַ ְשרּו מּיֹום לְ יֹום יְ שּועָתֹו
שירו לאדני שיר חדש
שירו לאדני כל הארץ
שירו לאדני ברכו שמו
בשרו מיום ליום ישועתו
Shiru l'Adonai shir chadash
Shiru l'Adonai kol ha'arets
Shiru l'Adonai, barchu shmo
Basru mijom lejom Jeshuato
Laulakaa Herralle uusi laulu
Laulakaa Herralle, koko maa
Laulakaa Herralle, siunatkaa hänen nimeänsä
Julistakaa päivästä päivään hänen Pelastustaan
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LUKUKAPPALE RAAMATUSTA (Ps. 96, oma käännös)
1 Laulakaa Herralle uusi laulu! Laulakaa Herralle, koko maa!
2 Laulakaa Herralle, siunatkaa hänen nimeänsä! Julistakaa päivästä päivään
hänen Pelastustaan!
3 Kertokaa kansojen keskellä hänen Kunniaansa, hänen Ihmeitänsä kaikkien
kansanheimojen keskellä!
4 Sillä Herra on suuri ja sangen ylistettävä, hän on pelättävä yli kaikkien
jumalien.
5 Sillä kaikki kansojen jumalat ovat epäjumalia, mutta Herra on tehnyt taivaat.
6 Kiitos ja Kirkkaus on hänen kasvojensa edessä, Voima ja Kunnia hänen
pyhäkössänsä.
7 Antakaa Herralle, kansojen sukukunnat, antakaa Herralle kunnia ja voima.
8 Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kantakaa uhrilahja ja tulkaa hänen
esikartanoihinsa.
9 Kumartakaa Herraa pyhäkön juhla-asussa, vaviskaa hänen kasvojensa edessä,
koko maa.
10 Sanokaa kansojen seassa: "Herra hallitsee kuninkaana!" Niin pysyy maanpiiri
lujana, ei se horju. Hän tuomitsee kansat oikeuden mukaan.
11 Iloitkoot taivaat, ja riemuitkoon maa! Pauhatkoon meri ja sen täyteys!
12 Riemuitkoon keto ja kaikki, mitä siinä on! Silloin riemuitsevat kaikki metsän
puut
13 Herran edessä, sillä hän tulee – sillä hän tulee tuomitsemaan maata. Hän
tuomitsee maanpiirin vanhurskaudessa ja kansat uskollisuudessansa.
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