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1. LECHI LACH 

 

1. Moos. 12:1–2 et Deborah Lynn Friedman [1951–2011] 1988 & 

Deborah Friedman et Savina Teubal 1988 

 

 

 !ָלְך ְלִכי

 !ְלָך ֵלְך

 .ְלִשְמַחת־ַחִיים
 

 

 !לך לכי

 !לך לך

 .חיים לשמחת
 

 

Lechi lach! to a land that I will show you. 

Lech lecha! to a place you do not know. 

Lechi lach! on your journey I will bless you, 

and you shall be a blessing. 

Lechi lach! 
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Lechi lach! and I shall make your name great. 

Lech lecha! and all shall praise your name. 

Lechi lach! to the place that I will show you. 

Lesimchat chajim. 

Lechi lach! 

 

 

Lähde liikkeelle! (fem. Saraille) 

Lähde liikkeelle! (mask. Abramille) 

Elämän iloksi. 

 

 

2. RAAMATUNKOHTA TANACHISTA (1. Moos. 12:1) 

 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

1. Moos. 12:1–7 (H1 253A) 

 

1 Ja Herra sanoi Abramille: "Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista 

siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. 

 

2 Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi 

suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. 

 

3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua 

kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 

 

4 Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni 

hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä seitsemänkymmenen 

viiden vuoden vanha. 

 

5 Ja Abram otti vaimonsa Sarain ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken 

omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat 

hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan. Ja he 

tulivat Kanaanin maahan. 

 

6 Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren 

tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa. 

 

7 Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: "Sinun jälkeläisillesi minä 

annan tämän maan." Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli 

hänelle ilmestynyt. 


