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1. AVINU, MALKENU
San. 2. Moos. 13:3 & Lisa Loden 1980
Säv. Lisa Loden 1980, https://genfibeta.weebly.com/h1a-loden.html

, מַ לְ ִ֫כנּו,אָ ִ֫בינּו
,הֹושי ִָ֫ענּו מ ִ֫ ָמוֶת
,הצי ִָ֫לנּו בְ ִ֫ ֶחסֶ ד
.יאנּו מבית־עֲבָ דים
ָ ִ֫ הֹוצ
, מלכנו,אבינו
,הושיענו ממוות
,הצילנו בחסד
.הוציאנו מבית עבדים
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Avinu, Malkenu,
hoshianu mimavet,
hitsilanu bechesed,
hotsianu mibeit avadim.
Isämme, Kuninkaamme,
hän vapautti meidät kuolemasta,
hän pelasti meidät liittouskollisuudessa,
hän toi meidät ulos orjien talosta.

2. RAAMATUNKOHTA TANACHISTA (2. Moos. 13:3)
Katso H8 2. Moos. 13, https://genfibeta.weebly.com/h8-2-13.html

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
2. Moos. 13:1–8 (H1 026A)
1 Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
2 "Pyhitä minulle jokainen esikoinen, jokainen, joka israelilaisten seassa,
sekä ihmisistä että karjasta, avaa äidinkohdun; se on minun."
3 Mooses sanoi kansalle: "Muistakaa tämä päivä, jona te lähditte Egyptistä,
orjuuden pesästä; sillä Herra vei teidät sieltä pois väkevällä kädellä.
Sen tähden älköön mitään hapanta syötäkö.
4 Tänä päivänä abib-kuussa te lähditte.
5 Ja kun Herra vie sinut kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten,
hivviläisten ja jebusilaisten maahan, jonka hän sinun isillesi vannotulla
valalla on luvannut antaa sinulle – siihen maahan, joka vuotaa maitoa ja
mettä – niin vietä tämä jumalanpalvelus tässä kuussa.
6 Syö seitsemänä päivänä happamatonta leipää, ja seitsemäntenä päivänä
olkoon Herran juhla.
7 Happamatonta leipää syötäköön näinä seitsemänä päivänä; älköön mitään
hapanta olko, älköön olko hapanta taikinaa koko sinun maassasi.
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8 Kerro pojallesi sinä päivänä ja sano: 'Näin tehdään sen johdosta, mitä
Herra minulle teki, kun minä lähdin Egyptistä.'"

2. Moos. 13:9–16 (H1 026B = IH 002A)
9 Ja se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistutuksena sinun otsallasi,
että Herran laki olisi sinun suussasi; sillä Herra vei sinut väkevällä kädellä
pois Egyptistä.
10 Sen tähden noudata tätä säädöstä määräaikanansa vuodesta vuoteen.
11 Ja kun Herra on vienyt sinut kanaanilaisten maahan, niin kuin hän on
sinulle ja sinun isillesi vannonut, ja kun hän on sen sinulle antanut,
12 niin luovuta Herralle kaikki, mikä avaa äidinkohdun; ja kaikki ensiksi
syntyneet karjastasi, urospuolet, olkoot Herran.
13 Mutta jokainen aasin ensiksi synnyttämä lunasta lampaalla; mutta jos et
sitä lunasta, niin taita siltä niska. Ja lunasta jokainen ihmisen esikoinen
poikiesi seassa.
14 Ja kun sinun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo: 'Mitä tämä
merkitsee?' niin vastaa hänelle: 'Herra vei meidät väkevällä kädellä pois
Egyptistä, orjuuden pesästä.
15 Sillä kun farao paatui ja kieltäytyi päästämästä meitä, surmasi Herra
kaikki esikoiset Egyptin maassa, ihmisten esikoisista karjan esikoisiin asti.
Sen tähden minä uhraan Herralle jokaisen urospuolen, joka avaa
äidinkohdun, ja jokaisen esikoisen pojistani minä lunastan.'
16 Ja se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistolauseena sinun otsallasi;
sillä Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä."
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