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H1 16 KI LIBI LECHA
(David & Lisa Loden) Sillä minun sydämeni on sinun
1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://www.gen.fi/h1.html
H1 LAULUT 1–25, https://www.gen.fi/h1-1-25.html
H1 16 Ki libi lecha (David & Lisa Loden) Sillä minun sydämeni on sinun
https://www.gen.fi/h1-16.html

SISÄLLYSLUETTELO
1. Ki libi lecha
2. Jae Tanachista (Ps. 26:11)
3. Lukukappale Pyhästä Raamatusta

1. KI LIBI LECHA
David & Lisa Loden 1980, https://www.gen.fi/h1a-loden.html

,כִּ י לִּ בִּ י לְ ָך
,כִּ י נַפְ ִּשי לְ ָך
. אָ דֹון,כִּ י רּוחִּ י לְ ָך
,כֵּן ְשפָתַ י לְ ָך
,גַם יָדַ י לְ ָך
. אָ דֹון,כָל־חַ יַי לְ ָך
,יתי לְ דַ ְרכִּ י
ִּ אָ ז פ ִ֫ ִָּנ
ת בִּ י
ָָּ בְ כָל־ז ֹאת בָ ִ֫ ַח ְר
. אָ דֹון,ית אֶ ת־כֻּלִּ י
ָָּ ּופ ִִָּ֫ד
,כי ליבי לך
1

H1 16 Ki libi lecha (HEPREA, LAULUT)

Juha Muukkonen 9.8.2019, www.gen.fi

,כי נפשי לך
. אדון,כי רוחי לך
,כן שפתיי לך
,גם ידיי לך
. אדון,כל חיי לך
,אז פניתי לדרכי
בכל זאת בחרת בי
. אדון,ופדית את כולי
Ki libi lecha,
ki nafshi lecha,
ki ruchi lecha, Adon.
Ken sfatai lecha,
gam jadai lecha,
kol chajai lecha, Adon.
Az paniti ledarki,
bechol zot bacharta bi
ufadita et kuli, Adon.

Sillä minun sydämeni kuuluu sinulle,
sillä minun elämäni kuuluu sinulle,
sillä minun henkeni kuuluu sinulle, Herra.
Kuten huuleni kuuluvat sinulle,
niin myös käteni kuuluvat sinulle,
koko elämäni on sinun, Herra.
Silloin kun minä käännyin omalle tielleni,
niin kaikesta tästä huolimatta sinä valitsit minut
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ja lunastit minut kokonaan, Herra.

2. JAE TANACHISTA (Ps. 26:11)

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
Room. 12:1–8 (H1 016A)
1 Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet,
antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi;
tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.
2 Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa
mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto,
mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.
3 Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille
jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää, kuin ajatella sopii,
vaan ajatella kohtuullisesti, sen uskonsisällön mukaan,
minkä Jumala on jokaiselle suonut.
4 Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä,
mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä,
5 niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa,
mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä.
6 Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan,
mikä meille on annettu;
jos jollakin on profetoimisen lahja,
käyttäköön sitä yhtäpitävästi uskonopin kanssa;
7 Jos virka, pitäköön virastaan vaarin;
jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan;
8 jos kehottaa, niin kehottamisessaan;
joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä;
joka on johtaja, johtakoon toimellisesti;
joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten.
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