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H1 20 KDEI LADA'AT OTO
(Fil. 3:10–14 & Yuval Shomron) Tunteakseni hänet (luonnos)
1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://www.gen.fi/h1.html
H1 LAULUT 1–25, https://www.gen.fi/h1-1-25.html
H1 20 Kdei lada'at oto (Fil. 3:10–14 & Yuval Shomron) Tunteakseni hänet
https://www.gen.fi/h1-20.html

SISÄLLYSLUETTELO
1. Kdei lada'at oto
2. Sanastoa
3. Jakeet nykyheprealaisesta UT:sta (BSI Fil. 3:10–14)
4. Lukukappale Pyhästä Raamatusta

1. KDEI LADA'AT OTO
Fil. 3:10–14 & Yuval Shomron 1985, https://www.gen.fi/h1a-shomron.html

כְּ דֵ י ל ַ֫ ַָדעַת אֹותֹו
־תחִ יָתֹו
ְּ ַוְּ אֶ ת־כח
,אֲנִ י ׁשֹוכֵחַ אֶ ת־אֲׁשֶ ר מֵ אַ ח ֲַרי
וְּ ֶנ ֱחלָץ קָ ִַ֫דימָ ה
.אֶ ל מַ ה־שֶ לְּ ָפנַי
אֲנִ י ָרץ אֶ ל הַ מַ טָ ָרה
,כְּ דֵ י לְּ הַ ִשיג אֶ ת־הַ פְּ ָרס
,ׁשֶ בַ קְּ ִריאָ ה ׁשֶ ל ַ֫ ַמעְּ לָה
,קְּ ִריאָ תֹו ׁשֶ ל אֱֹלהִ ים
.ׁשֶ בַ מָ ִׁשיחַ יֵׁשּו ַע
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כדי לדעת אותו
ואת כוח תחייתו
,אני שוכח את אשר מאחריי
ונחלץ קדימה
.אל מה שלפניי
אני רץ אל המטרה
,כדי להשיג את הפרס
,שבקריאה של מעלה
,קריאתו של אלהים
.שבמשיח ישוע
Kdei lada'at oto
ve'et koach tchijato
ani shocheach et asher meacharai,
venechelats kadima
el ma shelfanai.
Ani rats el hamatara
kdei lehasig et hapras,
shebakria shel ma'ala,
kriato shel Elohim,
shebaMashiach Jeshua.

Tunteakseni hänet
ja hänen ylösnousemisensa voiman
minä unohdan sen, mikä on minun takanani,
ja riennän eteenpäin
kohti sitä, mikä on minun edessäni.
Minä juoksen kohti maalia
2

H1 20 Kdei lada'at oto (HEPREA, LAULUT)

Juha Muukkonen 24.7.2019, www.gen.fi

saavuttaakseni palkinnon,
joka on korkeassa kutsumisessa,
Jumalan kutsumisessa,
joka on Jeesuksessa Kristuksessa.

2. SANASTOA

 חָ לַץv. riisua kengät, irrottaa, paljastaa, irtautua, olla etunenässä
to draw off, draw out, withdraw
nif.

 ֶנ ֱחלַץpelastua
MH joutua חֲלִ יצָ ה-seremonian kohteeksi
mennä tai kulkea etumaisena, to be delivered, be rescued

 מַ טָ ָרהfem. (16x, 4080) maalitaulu, vartio
√( נָטַ ר9x, 4950) vartioida, pitää vihaa, olla vihainen
 נָשַ גv. (50x, 5109) hif. saavuttaa, ottaa kiinni, päästä luo,
päästä samaan määrään, koskettaa

 פ ַָרסv. (14x, 6258) taittaa tai murtaa leipää, antaa pala leivästä
hif. olla halkinainen

 פְּ ָרסmask. puolikas, (orjan) osuus eli vain puolet! NH palkinto
3. JAKEET NYKYHEPREALAISESTA UT:STA (BSI Fil. 3:10–14)

־תחִ יָתֹו
ְּ ַכְּ דֵ י ל ַ֫ ַָדעַת אֹותֹו וְּ אֶ ת כח
,ּסּוריו ּולְּ הִ דַ מֹות לֹו בְּ מֹותֹו
ָ ִוְּ אֶ ת הַ שֻּׁ תָ פּות בְּ י
.בְּ ִתקְּ וָה ׁשֶ אַ גִ י ַע ל ְַּתחִ יָה ִמן הַ מֵ ִתים
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,לא ׁשֶ כְּ בָ ר ִהשַ גְּ ִתי אֹו ׁשֶ כְּ בָ ר הִ גַעְּ ִתי לִ ְּׁשלֵמּות
,אֲבָ ל ָרץ ֲאנִ י בְּ ִתקְּ וָה לְּ הַ ִשיג
.כִ י ִמשּום כְָך גַם הִ ִשי ַ֫ ַגנִ י הַ מָ ִׁשיחַ יֵׁשּו ַע
. ע ַ֫ ֲַדיִ ן אֵ י ֶַ֫ננִ י חׁשֵ ב אֶ ת־עַצְּ ִמי לְּ ִמי ׁשֶ הִ ִשיג,אַ חַ י
 אֲנִ י ׁשכֵחַ אֶ ת־אֲׁשֶ ר מֵ אַ ח ֲַרי:אֲבָ ל דָ בָ ר אֶ חָ ד
.וְּ ֶנ ֱחלָץ קָ ִַ֫דימָ ה אֶ ל מַ ה־שֶ לְּ פָ נַי
אֲנִ י ָרץ אֶ ל הַ מַ טָ ָרה
,כְּ דֵ י לְּ הַ ִשיג אֶ ת־הַ פְּ ָרס ׁשֶ ִבקְּ ִריאָ ה ׁשֶ ל מַ עְּ ָלה
. ַקְּ ִריאָ תֹו ׁשֶ ל אֱֹלהִ ים בַ מָ ִׁשיחַ יֵׁשּוע
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4. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
Fil. 3:7–14 (H1 20A)
7 Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut
tappioksi.
8 Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen
Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä
olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana – että voittaisin omakseni
Kristuksen
9 ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa
vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon
kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella;
10 tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen
kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen
kuoleman kautta,
11 jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista.
4

H1 20 Kdei lada'at oto (HEPREA, LAULUT)

Juha Muukkonen 24.7.2019, www.gen.fi

12 Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi,
vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa
Kristus Jeesus on voittanut minut.
13 Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen:
unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on
edessäpäin,
14 minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut
taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.
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