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SISÄLLYSLUETTELO
1. Laulu
2. Raamatunkohta Tanachista (Hes. 11:19–20)
3. Lukukappale Pyhästä Raamatusta
Joh. 3:14–21(H1 003A)

1. LAULU
San. & säv. David Loden 1977, https://genfibeta.weebly.com/h1a-loden.html

. בְּ נֹו,אָ בִ י נָתַ ן לִ י יֵׁשּו ַַע
.יֵׁשּועַַ נָתַ ן לִ י הָ רּוחַַ ׁשַּלֹו
,הָ רּוחַַ ה ְּראָ ה לִ י את־כְּ בֹוד־הָ אָ דֹון
.ת־שפָתַ י
ְּ ּובְּ ִׁשיר הּוא פָתַ ח א
! אֲדֹ נָי ואֱלֹוהַ י,ַַיֵׁשּוע
. בנו,אבי נתן לי ישוע
.ישוע נתן לי הרוח שלו
,הרוח הראה לי את כבוד האדון
.ובשיר הוא פתח את שפתיי
! אדני ואלוהיי,ישוע
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Avi natan li Jeshua, Bno.
Jeshua natan li haRuach shelo.
HaRuach her'a li et kvod ha'Adon,
uvshir hu patach et sfatai.
Jeshua, Adonai ve'Elohai!

Isäni antoi minulle Jeesuksen, Poikansa.
Jeesus antoi minulle Henkensä.
Henki näytti minulle Herran kirkkauden,
ja laulun kautta hän avasi huuleni.
Jeesus, minun Herrani ja Jumalani!

2. RAAMATUNKOHTA TANACHISTA (Hes. 11:19–20)

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA
Joh. 3:14–21(H1 003A)
14 Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin on Ihmisen Poika
ylennettävä,
15 että jokaisella, joka uskoo, olisi hänessä ikuinen elämä.
16 Sillä Jumala on rakastanut maailmaa niin, että hän antoi ainosyntyisen
Poikansa, jottei yksikään häneen uskova joutuisi kadotukseen, vaan hänellä
olisi ikuinen elämä.
17 Sillä Jumala ei lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan
maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi.
18 Sitä, joka häneen uskoo, ei tuomita – joka ei usko, se on jo tuomittu,
koska hän ei ole uskonut Jumalan ainosyntyisen Pojan nimeen.
19 Mutta tämä on tuomio, että valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset
rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa; sillä heidän tekonsa olivat pahat.
20 Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valoa eikä tule valoon, ettei
hänen tekojaan nuhdeltaisi.
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21 Mutta joka totuuden tekee, se tulee valoon, että hänen tekonsa tulisivat
julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt.
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