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Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf

SÅNGER PÅ OLIKA SPRÅK
I de afrikanska språken swahili, luo, samburu och kisii uttalas Y som svenskans J, J uttalas ungefär som DJ, U
uttalas som O och O uttalas som Å. NG’ uttalas som vårt NG-ljud. CH uttals ungefär som TJ på swahili, luo
och kisii, men oftast som SJ på samburu.

Jesu lilla lamm

Jesus kom in

Säg vem har skapat blommorna?

Melodin och den svenska texten till Jesu lilla lamm finns i sångboken Sionsharpan, nr 264. Melodin är densam-
ma som Blinka lilla stjärna.

Melodin och den svenska texten finns i sångboken Sionsharpan, nr 363. Säg vem har skapat blommorna? är en
rörelsesång. Forma händerna med fingrarna uppåt som blommor i första versen, ”sprätta” utåt med fingrarna
för att visa stjärnor i andra versen, flaxa med armarna som fåglar i tredje versen, peka på varandra (”dig och
mig”) i fjärde versen och knäpp händerna till ett tack i femte versen.

Swahili (officiellt språk i Östafrika)

1. Aliyeumba maua, maua, maua? Aliyeumba maua? Mungu mbinguni!
2. Aliyeumba nyota, nyota, nyota? Aliyeumba nyota? Mungu mbinguni!
3. Aliyeumba ndege, ndege, ndege? Aliyeumba ndege? Mungu mbinguni!
4. Aliyeumba wewe, nami? Aliyeumba wewe, nami? Mungu mbinguni!

Du kan lyssna till sången på engelska på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gMRBue17Dzs

Jesu lilla lamm på luo, ett stamspråk i västra Kenya

Yesu en jakwath maber
An nyarombo ne matin.
En oting’a e wuodha
nyaka polo malo ku.
Yesu en jakwath maber
An nyarombo ne matin.

Jesu lilla lamm på swahili, officiellt språk i Östafrika

Yesu Mchungaji mkuu
Mimi kikondo(o) tu
Anibeba safarini
Mpaka huku juu mbinguni
Yesu Mchungaji mkuu
Mimi kikondo(o) tu

Svenska

Jesus kom in, rena mitt sinn.
Kom in i mitt hjärta Jesus.
Kom in, bo kvar, min styrka var.
Kom in i mitt hjärta Jesus.

Engelska

Into my heart, into my heart
Come into my heart Lord Jesus.
Come in today, come in to stay,
come into my heart Lord Jesus.

Luo (kenyanskt stamspråk)

E chunya, e chunya,
Bi e chunya Ruoth Yesu.
Bi tinende, bi sikoe.
Bi e chunya Ruoth Yesu.
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Tack Gud för denna nya morgon

Hallelu-hallelu-hallelu-halleluja

Svenska

Tack Gud för denna nya morgon,
tack Gud för varje ny ljus dag.
Tack Gud att mina sorger bär du
då jag själv är svag.

Swahili

1. Asante kwa asubuhi njema,
asante kwa kila siku mpya!
Asante najua hofu zangu
wazichukua.

2. Asante kwa neno lake Bwana,
asante lina maana kuu!
Asante wapenda watu wote
mbali na karibu!

3. Asante kwa kumtuma Yesu,
asante kwa upendo wako!
Asante kwa kutufurahisha
kutuokoa!

Du kan lyssna till sången på engelska på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p8OylXvM384

Svenska
Hallelu-hallelu-hallelu-halleluja, prisa vår Gud! ://
Prisa vår Gud, halleluja, prisa vår Gud, halleluja, prisa vår Gud halleluja, prisa vår Gud!

Swahili
Halelu-halelu-halelu-haleluya, msifu Mungu! ://
Msifu Mungu, haleluya, msifu Mungu, haleluya, msifu Mungu, haleluya, msifu Mungu!

Engelska
Hallelu-hallelu-hallelu-halleluja, praise ye the Lord! ://
Praise ye the Lord, halleluja, praise ye the Lord, halleluja, praise ye the Lord, halleluja, praise ye the Lord!

Tyska
Hallelu-hallelu-hallelu-halleluja, preiset den Herren! ://
Preiset den Herren, halleluja, preiset den Herren, halleluja, preiset den Herren, halleluja, preiset den Herren!

Italienska
Allelu-allelu-allelu-alleluia, gloria al Signor! ://
Gloria al Signor, alleluia, gloria al Signor, alleluia, gloria al Signor, alleluia, gloria al Signor!

Ryska
Hallelu-hallelu-hallelu-hallelujah, slaava Gospodu! ://
Slaava Gospodu, hallelujah, slaava Gospodu, hallelujah, slaava Gospodu, hallelujah, slaava Gospodu!

Hebreiska
Hallelu-hallelu-hallelu-hallelujah, todaa la El! ://
Todaa la El, hallelujah, todaa la El, hallelujah, todaa la El, hallelujah, todaa la El!

Finska
Hallelu-hallelu-hallelu-halleluja, kiitos Herralle! ://
Kiitos Herralle, halleluja, kiitos Herralle, halleluja, kiitos Herralle, halleluja, kiitos Herralle!
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Asante sana Yesu

Gud är så god

Yeso ntirima

Yeso ntirma betyder Jesus är min vandringsstav och är en sång på samburuspråket.
Vandringsstaven är viktig för en samburu i Kenya. Man ser ingen samburuman utan stav. Staven är en stor

trygghet, en stor hjälp och ett viktigt stöd för den som är ute i naturen. I Samburuland sjunger de kristna att
Jesus är vår vandringsstav. Så viktig är Jesus. Han är med och hjälper oss i kyrkan, hemma, när jag är barn, när
jag är gammal, när jag reser, när jag sjunger, ja, hela livet!

Refrängen sjungs av alla. En försångare sjunger versraderna, som de övriga hakar på genom att sjunga ref-
rängen.

Svenska
Gud är så god, Gud är så god, Gud är så god
Han är god mot mig.

Engelska
God is good, God is good, God is good
He’s so good to me.

Swahili (officiellt språk i Östafrika)
Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni
mwema
ni mwema kwa wangu.

Luo (stamspråk i västra Kenya)
Nyasye en maber, Nyasye en maber, Nyasye en maber
En maber kuom an.

Kisii (stamspråk i västra Kenya)
Nayasye nomya, Nayasye nomya, Nayasye nomya
Nomuya asende.

Finska
Herra on niin, Herra on niin, Herra on niin
hyvä minulle.

Sången finns på engelska på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eBMi42a_kpc

Du kan lyssna till sången på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=W92-2-NoW9A

Swahili

1. Asante sana Yesu, asante sana Yesu, asante sana Yesu moyoni! ://
2. Nakuomba Yesu, nakuomba Yesu, nakuomba Yesu moyoni! ://
3. Siishi bila Yesu, siishi bila Yesu, siishi bila Yesu moyoni! ://
4. Nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda Yesu moyoni! ://
5. Haleluya Yesu, haleluya Yesu, haleluya Yesu moyoni! ://

Översättning till svenska:
1. Tack så mycket Jesus i mitt hjärta.
2. Jag ber till dig Jesus i mitt hjärta.
3. Jag lever inte utan Jesus i mitt hjärta.
4. Jag tycker om dig Jesu i mitt hjärta.
5. Halleluja Jesus i mitt hjärta.
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Ikitum ngʼida

Mungu ni pendo

Anaita

Texten i sången översatt till svenska:
1. Han kallar. Det är Jesus som kallar på oss. Låt oss

gå till honom!
2. Låt oss gå till honom! Det är Jesus som kallar på

oss. Låt oss gå till honom!

Det finns också rörelser till sången. När vi sjunger om
att han kallar oss viftar vi med handen som om vi
skulle kalla på någon. Jesus visar vi genom att peka
upp mot himlen och att gå visas genom att gå på stäl-
let.

Safari yetu

Texten på svenska och melodin till Ikitum ng’ida finns i sånghäftet Fortfarande På Väg, nr 59, Vi får va’ glada.

Ikitum ng’ida te chumata, ikitum ng’ida te chumata. Ikitum ng’ida te chumata,
Amu ketii Yeso, neitore inie.
Aleluya, aleluya! Aleluya, aleluya! Aleluya, aleluya, amu ketii Yeso, neitorie inie!
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Mor, mor, mor


