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H1 2 ADONAI, SFATAI (Ps. 51:17 & David Loden)
Herra, minun huuleni
1 HEPREA, LAULUT JA MUSIIKKI, https://genfibeta.weebly.com/h1.html
(genfibeta.weebly.com/ muuttuu myöhemmin gen.fi/-osoitteeksi)

H1 LAULUT 1–25, https://genfibeta.weebly.com/h1-1-25.html
H1 2 Adonai, sfatai (Ps. 51:17 & David Loden) Herra, minun huuleni,
https://genfibeta.weebly.com/h1-2.html

SISÄLLYSLUETTELO
1. Adonai, sfatai
2. Raamatunkohta Tanachista (Ps. 51:17)
3. Lukukappaleet Pyhästä Raamatusta
Ps. 51:1–11 (H1 002A)
Ps. 51:12–21 (H1 002B = IH 002A 2)

1. ADONAI, SFATAI
San. Ps. 51:17 & David Loden 1977
Säv. David Loden 1977, https://genfibeta.weebly.com/h1a-loden.html

, ְׂשפָתַ י ִּתפְׂ תַ ח,אֲדֹ נָי
.ּופִּ י יַגִּ יד ְׂתהִּ לָתָך
. וְׂ אָ גִּ ילָה בִּ יׁשּועָ תָך,אַ תָ ה גָדֹול
. ַ…ּופִּ י יְׂ סַ פֵּר עַל הַ מָ ִּׁשיח
.גָדֹול כְׂ בֹודֹו ִּביׁשּועָתָך
. ַ…ּופִּ י יַגִּ יד את־ׁשֵּ ם־יֵּׁשּוע
. ַעִּ מָ נּואֵּ ל הּוא ׁשֵּ ם־יֵּׁשּו ַע הַ מָ ִּׁשיח
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, שפתיי תפתח,אדני
.ופי יגיד תהילתך
. ואגילה בישועתך,אתה גדול
.…ופי יספר על המשיח
.גדול כבודו בישועתך
.…ופי יגיד את שם ישוע
.עמנואל הוא שם ישוע המשיח
Adonai, sfatai tiftach,
ufi jagid tehilatecha.
Ata gadol, veagila bishuatecha.
…ufi jesaper al haMashiach.
Gadol kvodo bishuatecha.
…ufi jagid et shem Jeshua.
Imanuel hu shem Jeshua haMashiach.

Herra, Sinä avaat minun huuleni,
ja suuni kertoo sinun ylistystäsi.
Sinä olet suuri, ja minä tahdon huutaa ilosta sinun pelastuksessasi.
…ja suuni julistaa Messiasta.
Suuri on hänen kunniansa sinun pelastuksessasi.
…ja suuni kertoo Jeesuksen nimeä.
Immanuel on Jeesus Messiaan nimi.

2. RAAMATUNKOHTA TANACHISTA (Ps. 51:17)
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3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
Ps. 51:1–11 (H1 002A)
1 Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi,
2 kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen,
sen jälkeen kun hän oli yhtynyt Batsebaan.
3 Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden;
pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
4 Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut synnistäni.
5 Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.
6 Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä,
mikä on pahaa sinun silmissäsi;
mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.
7 Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt.
8 Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka,
ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.
9 Puhdista minut iisopilla, että minä puhdistuisin, pese minut,
että minä lunta valkeammaksi tulisin.
10 Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut,
jotka särkenyt olet.
11 Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni,
pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni.

Ps. 51:12–21 (H1 002B = IH 002A 2)
12 Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
13 Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhäkkösi
Henkeä.
14 Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä.
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15 Minä tahdon opettaa väärille sinun tiesi, että syntiset palaisivat sinun
luoksesi.
16 Päästä minut verenvioista, Jumala, minun autuuteni Jumala, että minun
kieleni riemuitsisi sinun vanhurskaudestasi.
17 Herra, sinä avaat minun huuleni,
ja niin minun suuni julistaa sinun kiitostasi.
18 Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin;
polttouhri ei ole sinulle mieleen.
19 Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki;
särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää.
20 Osoita armossasi hyvyyttä Siionille, rakenna Jerusalemin muurit.
21 Silloin sinulle kelpaavat oikeat teurasuhrit, polttouhrit ja kokonaisuhrit;
silloin uhrataan härkiä sinun alttarillasi.
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