
Evankeliumi Matteuksen mukaan, aramea-suomi interlinear. 

Teksti itsessään todistaa, ettei sitä ole käännetty mistään tunnetusta kreikan tekstistä. Jätin kreikan 
vertailut tästä pois, ainakin toistaiseksi. Tarkoitettu lähinnä suomalaisille raamatun tutkijoille, toivottavasti 
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 כתבא דילידותה דיׁשוע מׁשיחא ברה דדויד ברה    1:1
poika      Davidin       poika              Messias          Jeshuan            syntymänsä           kirjoitus                   . 

 דאברהם
Abrahamin 

 
Abrahamin pojan, Davidin pojan, Messias Jeshuan syntymän kirjoitus. 

 

 אברהם אולד לאיסחק איסחק אולד ליעקוב יעקוב  2
Jakob           Jakob’n              sai              Iischak               Iischak’n                  sai             Abraham       . 

 אולד ליהודא ולאחוהי׃
hänen veljensä ja         Jehudan                 sai  

 
Abraham sai Iisakin, Iisak sai Jakobin, Jakob sai Jehudan ja hänen veljensä. 
 
Sai, on sanatarkasti ”aloitti, synnytti”. 

 

 יהודא אולד לפרץ ולזרח מן תמר פרץ אולד לחצרון  3
Chetsron’n          sai          Parets          Tamar’sta       Zerah’n ja     Parets’n           sai            Jehuda        . 

 חצרון אולד לארם׃
Aram’n          sai           Chetsron 

 
Jehuda sai Paretsin ja Zerahin Tamarista. Parets sai Chetsronin, Chetsron sai Aramin. 

 

 ארם אולד לעמינדב עמינדב אולד לנחׁשון נחׁשון אולד   4
sai     Nachashon     Nachashon’n          sai        Ammi-Nadab      Ammi-Nadab’n           sai           Aram        . 

 לסלמון׃
Salmon’n 

 
Aram sai Amminadabin. Amminadab sai Nachassonin. Nachasson sai Salmonin. 

 



 סלמון אולד לבעז מן רחב בעז אולד לעוביד מן רעות   5
Ruuth’sta         Oobeid’n             sai          Boaz        Rachab’sta        Boaz’n             sai            Salmon       . 

 עוביד אולד לאיׁשי׃
Ishai’n             sai                Oobeid 

 
Salmon sai Boazin, Rahabista. Boaz sai Oobedin, Ruuthista. Oobeid sai Ishain. 

 

 מן אנתתה איׁשי אולד לדויד מלכא דויד אולד לׁשלימון   6
vaimosta         Shlimon’n             sai           David    se kuningas    David’n             sai              Ishai        . 

 דאוריא׃
Uuria’n 

 
Ishai sai Davidin, sen kuninkaan. David sai Shlimonin, Uurian vaimosta. 

 

 ׁשלימון אולד לרחבעם רחבעם אולד לאביא אביא   7
Abia           Abia’n             sai           Rechobo’am      Rechobo’am’n          sai               Shlimon        . 

 אולד לאסא׃
Asa’n            sai 

 
Shlimon sai Rehoboamin. Rehoboam sai Abian. Abia sai Asan. 

 

 אסא אולד ליהוׁשפט יהוׁשפט אולד ליורם יורם אולד   8
sai      Joram        Joram’n            sai              Jeho-Safat           Jeho-Safat’n              sai               Asa        . 

 לעוזיא׃
Uuzia’n 

 
Asa sai Jehosafatin. Jehosafat sai Joramin. Joram sai Uzian. 

 

 עוזיא אולד ליותם יותם אולד לאחז אחז אולד   9
sai      Achaz       Achaz’n           sai         Jotham       Jotham’n            sai            Uuzia        . 

 לחזקיא׃
Chizkijan 

 
Uzia sai Jothamin. Jotham sai Ahazin. Ahaz sai Hiskian. 



 

 חזקיא אולד למנׁשא מנׁשא אולד לאמון אמון אולד   10
sai       Ammon     Ammon’n           sai          Manashe       Manashe’n              sai          Chezkija            . 

 ליוׁשיא׃
Joshia’n 

 
Hiskia sai Manassen. Manasse sai Ammonin. Ammon sai Josian. 

 

 יוׁשיא אולד ליוכניא ולאחוהי בגלותא דבבל׃  11
Babelin      vankeudessa          veljensä ja          Jeokonja’n           sai               Joshia          . 

 
Josia sai Jeokonjan ja hänen veljensä Babelin vankeudessa. 

 

 תאיל מן בתר גלותא דין דבבל יוכניא אולד לׁשל  12
Shalthiel’n           sai         Jeokonja         Babel’n     mutta       vankeus               jälkeen           . 

 ׁשלתאיל אולד לזורבבל׃
Zoro-Babel’n          sai                    Shalthiel 

 
Mutta Babelin vankeuden jälkeen Jeokonja sai Shaltielin. Shaltiel sai Zorobabelin. 

 

 זורבבל אולד לאביוד אביוד אולד לאליקים אליקים   13
Eljakim            Eljakim’n                 sai             Abiod              Abiod’n              sai           Zoro-Babel         . 

 אולד לעזור׃
Azur’n              sai 

 
Zorobabel sai Abiodin. Abiod sai Eljakimin. Eljakim sai Azurin. 

 

 עזור אולד לזדוק זדוק אולד לאכין אכין אולד לאליוד׃ 14
Eljod’n            sai           Akin           Akin’n             sai           Zadok        Zadok’n            sai           Azur          . 

 
Azur sai Zadokin. Zadok sai Akinin. Akin sai Eljodin. 

  



 

 אליוד אולד לאליעזר אליעזר אולד למתן מתן אולד   15
sai    Mathan   Mathan’n          sai                   Eli-Ezer            Eli-Ezer’n                sai               Eljod          . 

 ׃ליעקוב
Jakob’n 

 
Eljod sai Eliezerin. Eliezer sai Mattanin. Mattan sai Jakobin. 

 

 יעקוב אולד ליוסף גברה דמרים דמנה אתילד יׁשוע   16
Jeshua     sai alkunsa      hänestä        Mirjam’n       miehensä       Josef’n             sai              Jakob           . 

 דמתקרא מׁשיחא׃
Messias        kutsutaan jota 

 
Jakob sai Josefin, Mirjamin miehen, sillä hänestä sai alkunsa Jeshua, jota kutsutaan ”Messias”. 

 

 כלהין הכיל ׁשרבתא מן אברהם עדמא לדויד ׁשרבתא   17
sukupolvea     Davidille        kunnes                Abrahamista         sukupolvea     sen tähden   ne kaikki          . 

 ארבעסרא ומן דויד עדמא לגלותא דבבל ׁשרבתא 
sukupolvea      Babelin       vankeudelle         kunnes          Davidista ja                     neljätoista 

 א ׁשרבתא ארבעסרא ומן גלותא דבבל עדמא למׁשיח
sukupolvea           Messiaalle           kunnes       Babelin             vankeudesta ja                   neljätoista 

 ארבעסרא׃
neljätoista 

 
Sen tähden oli sukupolvia Abrahamista Davidiin saakka neljätoista sukupolvea, ja Davidista Babelin 
vankeuteen saakka neljätoista sukupolvea, ja Babelin vankeudesta Messiaaseen saakka neljätoista 
sukupolvea. 

  



 

 ילדה דין דיׁשוע מׁשיחא הכנא הוא כד מכירא הות   18
oli           kihlattu         kun         oli            näin               Messias         Jeshuan      mutta    syntynsä        . 

 מרים אמה ליוסף עדלא נׁשתותפון אׁשתכחת בטנא 
raskaana               havaittiin        menneet liittoon          ei kun          Josef’lle      äitinsä          Mirjam 

 מן רוחא דקודׁשא׃
pyhyyden             hengestä 

 
Mutta Messias Jeshuan syntynsä oli näin; kun hänen äitinsä Mirjam oli kihlattu Josefille, ennen heidän 
liittonsa voimaan tulemista, havaittiin hänen olevan raskaana pyhyyden hengestä. 

 

 יוסף דין בעלה כאנא הוא ולא צבא דנפרסיה ואתרעי   19
ajatteli ja häntä paljastaa että      tahtoi        eikä         oli       vanhurskas   herransa    mutta       Josef          . 

 הוא דמטׁשיאית נׁשריה׃
eroava                   salaisesti että            oli 

 
Mutta Josef, hänen herransa, oli vanhurskas, eikä tahtonut häntä paljastaa, ja ajatteli, että salaisesti 
eroaisi hänestä. 

 

 כד הלין דין אתרעי אתחזי לה מלאכא דמריא   20
Herran Jumalan        enkeli        hänelle   ilmestyi              ajatteli       mutta     näitä        kun        . 

 בחלמא ואמר לה יוסף ברה דדויד לא תדחל למסב 
ottaa        pelkää         älä        David’n       poika        Josef    hänelle     sanoi ja                 unessa 

 למרים אנתתך הו גיר דאתילד בה מן רוחא הו דקודׁשא׃
pyhyyden     hän            hengestä       siinä  alun saanut joka    sillä     hän            vaimosi         Mirjam’lle 

 
Mutta kun hän näitä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran Jumalan enkeli, ja sanoi hänelle, ”Josef, 
Davidin poika, älä pelkää ottaa Mirjamia vaimoksesi, sillä hän, joka on saanut alkunsa hänessä, on 
pyhyyden hengestä”. 

  



 

 תאלד דין ברא ותקרא ׁשמה יׁשוע הו גיר נחיוהי   21
elävöittävä       sillä     hän     Jeshua      nimensä        kutsuva ja       poika    mutta         saava            . 

 לעמה מן חטהיהון׃
heidän synneistään       kansansa 

 
Mutta hän saa pojan, ja hän on kutsuva hänen nimekseen ”Jeshua”, sillä hän on pelastava oman 
kansansa heidän synneistään. 
 
Oikeastaan ”elävöittävä” eikä ”pelastava”. Antava elämän; ”synnin palkka on kuolema”. 

 

 הדא דין כלה דהות דנתמלא מדם דאתאמר מן מריא   22
Herrasta         sanottu joka           asia          täyttyvä että tapahtui että   kaikki    mutta        tämä          . 

 ביד נביא׃
profeetan  kautta 

 
Mutta tämä kaikki tapahtui, että täyttyisi se, mitä oli sanottu Herrasta, profeetan kautta. 

 

 רון ׁשמה דהא בתולתא תבטן ותאלד ברא ונק  23
nimensä    kutsuva ja       poika           saava ja hedelmöittyvä           neitsyt            katso          . 

 עמנואיל דמתתרגם עמן אלהן׃
Jumalamme kanssamme  käännetään joka           Immanu’eil 

 
Katso, neitsyt hedelmöittyy, ja saa pojan, ja hänen nimekseen kutsutaan ”Immanueil”, joka käännetään 
”meidän Jumalamme on meidän kanssamme”. 

 

 כד קם דין יוסף מן ׁשנתה עבד איכנא דפקד לה   24
hänelle käski jonka       mukaan           teki                unestaan         Josef     mutta  nousi      kun         . 

 מלאכה דמריא ודברה לאנתתה׃
hänet vaimokseen    hän otti ja            Herran              enkelinsä 

 
Mutta kun Josef nousi unestaan, hän teki sen mukaan, mitä Herran Jumalan enkeli oli käskenyt, ja hän 
otti hänet omaksi vaimokseen. 

  



 

 ולא חכמה עדמא דילדתה לברה בוכרא וקרת ׁשמה   25
nimensä     kutsui ja      esikoinen       poikansa       synnytti että         saakka          yhtynyt          eikä          . 

 יׁשוע׃
Jeshua 

 
Eikä yhtynyt häneen, kunnes hän synnytti esikoisen, poikansa, ja hän kutsui hänen nimekseen Jeshua. 
 

 

 

 כד דין אתילד יׁשוע בבית־לחם דיהודא ביומי    2:1
päivissä         Jehudean         Beit-Lechem’ssä         Jeshua            syntyi       mutta    kun                    . 

 מגוׁשא מן מדנחא לאורׁשלם הרודס מלכא אתו
Jerusalemille                        idästä            tietäjiä           tuli          kuningas           Herodes 

 
Mutta kun Jeshua syntyi, Jehudean Beit-Lechemissä, kuningas Herodeksen päivinä, tuli idästä tietäjiä 
Jerusalemiin. 
 
”Tietäjät” –sana ei olekaan arameaa, vaan hebrean sana.  

 

 ואמרין איכו מלכא דיהודיא דאתילד חזין גיר כוכבה  2׃
tähtensä     sillä    näimme         syntyi joka           Jehudia’n         kuningas        missä      sanoivat ja        . 

 ה׃במדנחא ואתין למסגד ל
hänelle    palvomaan        tulleet ja                    idässä 

 
Ja he sanoivat, ”missä on se Jehudian kuningas, joka syntyi? Sillä me näimme hänen tähtensä idässä, ja 
olemme tulleet häntä palvomaan”. 

 

 ׁשמע דין הרודס מלכא ואתתזיע וכלה אורׁשלם עמה׃  3
kanssaan        Jerusalem      kaikki ja tuli levottomaksi ja      kuningas        Herodes     mutta     kuuli         . 

 
Mutta kuningas Herodes kuuli sen, ja tuli levottomaksi, ja koko Jerusalem hänen kanssaan. 

  



 

 הוא להון  וכנׁש כלהון רבי כהנא וספרא דעמא ומׁשאל  4
heille       oli                  kysyi ja          kansan           kirjurit ja         papit         suuret       kaikki        kokosi ja     . 

 דאיכא מתילד מׁשיחא׃
Messias          syntyy           missä että 

 
Ja hän kokosi kaikki johtavat papit, ja kansan kirjurit, ja kysyi heiltä, että ”missä Messias syntyy?” 

 

 הנון דין אמרו בבית־לחם דיהודא הכנא גיר כתיב   5
kirjoitettu     sillä            näin           Jehudia’n          Beit-Lechem’ssä       sanoivat    mutta   nämä       . 

 בנביא׃
profeetoissa 

 
Mutta nämä sanoivat, ”Jehudian Beit-Lechemissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta:” 

 

 אף אנתי בית־לחם דיהודא לא הויתי בצירא במלכא   6
kuninkaissa      vähäinen             ollut        et            Jehudia’n           Beit-Lechem            sinä       myös     . 

 דיהודא מנכי גיר נפוק מלכא דהו נרעיוהי לעמי 
kansalleni    paimentava   hän joka    kuningas     nouseva      sillä       sinusta          Jehudia’n 

 איסראיל׃
Israeil 

 
”Myös sinä, Jehudian Beit-Lechem, et ollut sinä vähäinen Jehudian kuninkaissa, sillä sinusta on nouseva 
se kuningas, joka on paimentava minun kansaani, Israelia”. 
 
Miika 5:1. Lainaus menee aivan eri tavalla, kuin targum, MT tai LXX. 

 

 הידין הרודס מטׁשיאית קרא למגוׁשא וילף מנהון   7
heistä     sai selville ja         tietäjille            kutsui                    salaa                 Herodes         sitten       . 

 באינא זבנא אתחזי להון כוכבא׃
tähti            heille        ilmestyi            aika                  missä 

 
Sitten Herodes kutsui tietäjät salaa, ja hän sai heistä selville, mihin aikaan tähti oli heille ilmestynyt. 

 



 וׁשדר אנון לבית־לחם ואמר להון זלו עקבו על טליא   8
lapsen     ylle tiedustelkaa menkää heille        sanoi ja         Beit-Lechem’lle       heidät      lähetti ja      . 

 חפיטאית ומא דאׁשכחתוניהי תו חואוני דאף אנא אזל 
menen     minä    myös että     näyttäkää tulkaa olette löytäneet hänet että     kun ja                    huolella 

 אסגוד לה׃
hänelle palvomaan 

 
Ja hän lähetti heidät Beit-Lechemiin ja sanoi heille, ”menkää, tiedustelkaa siitä lapsesta huolella, ja kun 
olette löytäneet hänet, tulkaa, näyttäkää minulle; minäkin aion mennä palvomaan häntä”. 

 

 הנון דין כד ׁשמעו מן מלכא אזלו והא כוכבא הו דחזו   9
nähneet jonka se            tähti        katso ja   menivät        kuninkaasta        kuulivat       kun    mutta         he       . 

 במדנחא אזל הוא קדמיהון עדמא דאתא קם לעל 
ylleen seisahtui    tuli että          kunnes      heidän edessään       se       meni                       idässä 

 מן איכא דאיתוהי טליא׃
poikalapsi                 oli joka                     mistä 

 
Mutta kun he kuulivat tämän kuninkaalta, he menivät, ja katso; se tähti, jonka he olivat nähneet idässä, 
se kulki heidän edellään, kunnes se seisahtui sen paikan ylle, jossa tuo poikalapsi oli. 

 

 כד דין חזאוהי לכוכבא חדיו חדותא רבתא דטב׃  10
hyvin          valtava                 ilolla             iloitsivat        tähden           sen näkivät   mutta     kun         . 

 
Mutta kun he näkivät sen tähden, he iloitsivat todella valtavalla ilolla! 

  



 ועלו לביתא וחזאוהי לטליא עם מרים אמה ונפלו   11
lankesivat ja   äitinsä       Mirjam     kanssa       lapselle             näkivät ja           talolle       astuivat ja     . 

 סגדו לה ופתחו סימתהון וקרבו לה קורבנא דהבא 
kultaa          lahjoja      hänelle lahjoittivat ja     annettavansa       avasivat ja hänelle palvoivat 

 ומורא ולבונתא׃
suitsuketta ja      mirhaa ja 

 
Ja he astuivat sisään siihen taloon, ja näkivät lapsen, äitinsä Mirjamin kanssa, ja lankesivat alas ja 
palvoivat häntä, ja avasivat annettavansa, ja lahjoittivat hänelle lahjoja; kultaa ja mirhaa ja 
suitsukkeita. 
 
”Karbo lah korbana”, lahjoitti hänelle lahjoja, aramean kielinen sanonta. He menivät taloon, ei talliin. 

 

 ואתחזי להון בחלמא דלא נהפכון לות הרודס   12
Herodes    luokse      palaavat          ei että            unessa           heille     näytettiin ja           . 

 ובאורחא אחרתא אזלו לאתרהון׃
omalle maalleen    menivät                toinen            tien kautta ja 

 
Ja heille näytettiin unessa, että heidän ei tulisi palata Herodeksen luokse, ja he menivät toisen tien 
kautta omalle maalleen. 
 
KR38 ja KJV sanovat, että ”Jumala varoitti unessa...”, vaikkei kreikkakaan niin sano. Herodes oli 
idumealainen, edomilainen, ja Bileamin profetiassa ”tähti nousee...” on maininta, että ”Edomista tulee 
alusmaa”. Ehkä tämä syvästi järkytti Herodeksen mielenrauhaa. 4Moos.24:17-18. 

  



 כד דין אזלו אתחזי מלאכא דמריא בחלמא ליוסף   13
Josef’lle           unessa              Herran                 enkeli         näyttäytyi        menivät mutta     kun         . 

 ואמר לה קום דבר לטליא ולאמה וערוק למצרין ותמן 
sieltä ja     Mitsrain’lle       pakene ja      äidilleen ja          pojalle           ota       nouse hänelle      sanoi ja 

 הוי עדמא דאמר אנא לך עתיד הו גיר הרודס למבעיה 
etsimään      Herodes          sillä     se         tuleva     sinulle    minä       sanon että      kunnes        pysy 

 לטליא איך דנובדיוהי׃
tuhoaisi että       kuin            lapselle 

 
Mutta kun he menivät, Herran Jumalan enkeli näyttäytyi unessa Josefille, ja sanoi hänelle, ”nouse, ota 
poikalapsi ja hänen äitinsä, ja pakene Egyptiin, ja pysy siellä, kunnes minä sanon sinulle. Sillä Herodes on 
lähtevä etsimään tätä poikalasta, tuhotakseen hänet”. 

 

 יוסף דין קם ׁשקלה לטליא ולאמה בלליא וערק   14
pakeni ja   pimeydessä      äidilleen ja          lapselle         hän otti     nousi   mutta    Josef             . 

 למצרין׃
Mitsrain’lle 

 
Mutta Josef nousi, otti poikalapsen ja hänen äitinsä, yöllä, ja pakeni Egyptiin. 

 

 והוא תמן עדמא למותה דהרודס דנתמלא מדם   15
asia        täyttyisi että        Herodeksen     kuolemalleen       kunnes        siellä          oli ja           . 

 דאתאמר מן מריא בנביא דאמר דמן מצרין קרית לברי׃
poikani       kutsuin            Mitsrain’sta että sanoo joka profeetan kautta      Herrasta               sanottu että 

 
Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan saakka, että täyttyisi asia, joka on sanottu Herrasta Jumalasta, 
sen profeetan kautta, joka sanoo, että ”Egyptistä minä kutsuin poikani”. 
 
Hoosea 11:1. Tg sanoo jakeen ”poikani” monikossa, viitaten exodukseen, mutta hebrean teksteissä 
menee niin kuin tässäkin, yhden poikani.    

  



 הידין הרודס כד חזא דאתבזח מן מגוׁשא אתחמת טב   16
hyvin             raivostui                  tietäjistä           pilkattiin että        näki      kun          Herodes           sitten         . 

 וׁשדר קטל טליא כלהון דבית־לחם ודכלהון תחומיה 
sen seudulla     heidän kaikkien ja     Beit-Lechem’in        he kaikki poikalapset tappamaan  lähetti ja 

 מן בר תרתין ׁשנין ולתחת איך זבנא דעקב מן מגוׁשא׃
tietäjistä sai selville jonka    aika      mukaan            alle ja       vuodet         kaksi               pojasta 

 
Sitten, kun Herodes näki, että tietäjät olivat pilkanneet häntä, hän raivostui suuresti, ja lähetti 
tappamaan kaikki Beit-Lechemin poikalapset, ja sen seudulta kaikki kaksivuotiaat ja sen alle olevat 
pojat, sen ajan mukaan, jonka hän oli saanut selville niistä tietäjistä. 
 
Thachom, on sisällä, esimerkiksi Midrash käyttää sanaa ”haudan sisällä”. Kreikassa on myös sana 
ἀκριβόω, joka on ”tarkalleen”, mutta aramea antaa ymmärtää, että Herodes oli saanut vain jotain 
epämääräistä selville. 

 

 הידין אתמלי מדם דאתאמר ביד ארמיא נביא דאמר׃  17
sanoo joka   profeetta         Irmia          kautta           puhuttu että         asia            täyttyy            silloin           . 

 
Silloin täyttyi se, mitä on puhuttu profeetta Jeremian kautta, joka sanoo: 

  



 קלא אׁשתמע ברמתא בכיא ואליא סגיאא רחיל בכיא   18
itkussa      Racheil          paljon          valitus ja       itkussa         Ramtha’ssa               kuullaan           ääni           . 

 על בניה ולא צביא למתביאו מטל דלא איתיהון׃
niitä ole      ei että      koska          lohdutukselle         tahdo        ei ja     lastensa      ylle 

 
”Ääni kuullaan Ramthassa, itku ja suuri valitus; Rachel itkee lastensa tähden, eikä tahdo lohdutusta, 
koska niitä ei ole”. 
 
Myös ”Joosef arimatialainen” on aramean mukaan kotoisin Ramtha’sta, eli Raama hepreaksi. 

 

 כד מית דין הרודס מלכא אתחזי מלאכא דמריא   19
Herran           enkeli           näyttäytyi       kuningas          Herodes     mutta    kuoli       kun          . 

 בחלמא ליוסף במצרין׃
Mitsrain’ssa      Josef’lle                  unessa 

 
Mutta kun kuningas Herodes kuoli, Herran enkeli näyttäytyi Josefille unessa, Egyptissä. 

 

 ואמר לה קום דבר לטליא ולאמה וזל לארעא   20
maalle   mene ja    äidilleen ja          lapselle         ota       nouse   hänelle    sanoi ja          . 

 ה דטליא׃דאיסראיל מיתו להון גיר הנון דבעין הוו נפׁש
poikalapsen      sielunsa         oli   etsivät jotka   nämä       sillä        heille      kuolleet                      Israeil’n 

 
Ja sanoi hänelle, ”nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä, ja mene Israelin maahan, sillä he ovat kuolleet, 
nämä, jotka etsivät tuon lapsen sielua”. 

 

 ויוסף קם דבר לטליא ולאמה ואתא לארעא   21
maalle           tuli  ja      äidilleen ja         lapselle          otti       nousi      Josef ja          . 

 דאיסראיל׃
Israeil’n 

 
Ja Josef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä, ja hän tuli Israelin maahan. 

  



 

 כד דין ׁשמע דארכלאוס הוא מלכא ביהוד חלף   22
sijaan    Jehudassa     kuningas            oli                  Arkelaus että         kuuli     mutta     kun         . 

 הרודס אבוהי דחל דנאזל לתמן ואתחזי לה בחלמא 
unessa  hänelle    näytettiin ja         sinne      mennä että   pelkäsi          isänsä             Herodes 

 דנאזל לאתרא דגלילא׃
Galilean   maakunnalle menisivät että 

 
Mutta kun hän kuuli, että Arkelaus oli kuningas Jehudassa, isänsä Herodeksen sijaan, hän pelkäsi mennä 
sinne, ja hänelle näytettiin unessa, että menisivät Galilean maakuntaan. 
 
Joh.18:31, ”meidän ei ole lupa ketään tappaa”. Vuonna 6, erään kapinan seurauksena Kyrenius ja 
Arkelaus ottivat juutalaisilta – sanhedrinilta – kaiken tuomiovallan pois. Se oli rabbeille kova isku, ja he 
itkivät, ”voi meitä, sillä valtikka on otettu pois, eikä Messias ole vielä tullut!”, viitaten 1Moos.49:10. 

 

 ואתא עמר במדינתא דמתקריא נצרת איך דנתמלא  23
täytyy että      kuin     Natsareth         kutsutaan jota           kaupungissa      asumaan         tuli ja         . 

 מדם דאתאמר בנביא דנצריא נתקרא׃
kutstutaan    netsria että  profeetan kautta     puhuttu joka           asia 

 
Ja hän tuli kaupunkiin, jota kutsutaan ”Natsareth”, että täyttyisi se asia, joka on sanottu profeetan 
kautta, että häntä tullaan kutsumaan ”Netsria”. 
 
Tämä on joka tapauksessa Jesajan kirjasta. Yksi vaihtoehto on sanojen mar’ia – Herra Jumala – ja Irm’ia – 
Jeremia, mukaan, Netsr’ia, Jumalan ”taimi”, mutta Qumranin Jesajassa tuo ”nasaretilainen” mainitaan 
myös 48:6 ja 49:8. Ehkä 60:21 kanssa. Rabbit eivät tästä aiheesta kirjoituksissaan puhu, ja kirkkokuntien 
perinteisiin opetuksiin ei voi luottaa, mutta jotain avaimia niistä voi löytyä. 

 

 

 בהון דין ביומתא הנון אתא יוחנן מעמדנא ומכרז    3:1
saarnasi ja               kastaja    Jochannan         tuli              he              päivissä     mutta       niissä                    . 

 הוא בחורבא דיהוד
Jehudian        erämaassa               oli 

 
Mutta niinä päivinä tuli Johannan, kastaja, ja hän saarnasi Jehudian erämaassa. 
 



Erämaa on tässä ”Hooreb”, joten voi tarkoittaa sitä aluettakin. Jossain aramean tekstissä sanat ovat eri 
järjestyksessä, loppu jakeen alussa, mutta critical ja khabouris kirjoittavat tässä järjestyksessä. 
 

 

 ואמר תובו קרבת לה מלכותא דׁשמיא׃ 2
taivasten       kuningaskunta hänelle        tullut       palatkaa      sanoi ja     . 

 
Ja hän sanoi, ”kääntykää, taivasten kuningaskunta on tullut!” 
 
Thabu on takaisin palaamista, kääntymistä.  

 

 הנו גיר הו דאמיר ביד אׁשעיא נביא קלא דקרא   3
huutaa joka       ääni      profeetta          Ishaia         kautta  sanottu josta   hän      sillä     tämä      . 

 בחורבא טיבו אורחה דמריא ואׁשוו לׁשבילוהי׃
poluilleen    tasoittakaa ja       Herran             tiensä       valmistakaa       erämaassa 

 
Sillä tämä on hän, josta on sanottu profeetta Ishaia’n kautta, ”huutavan ääni erämaassa – valmistakaa 
Herran tie, ja tasoittakaa hänen polkunsa”. 

 

 הו דין יוחנן איתוהי הוא לבוׁשה דסערא דגמלא ואסר   4
vyötti ja          kamelin                 karvan       vaatteensa          oli                se          Jochannan  sillä   tämä     . 

 חצא דמׁשכא על חצוהי ומאכולתה קמצא ודבׁשא 
hunaja ja      heinäsirkat         oli  ruokansa ja      lanteillaan    yllä            nahkainen         lantio 

 דברא׃
kedon 

 
Sillä tämä oli Johannan. Hänen vaatteensa olivat kamelin karvaa, ja nahkavyöllä vyötetty lantiolta, ja 
hänen ruokansa oli heinäsirkat ja maan hunaja. 

 

 הידין נפקא הות לותה אורׁשלם וכלה יהוד וכלה   5
kaikki ja    Jehuda       kaikki ja          Jerusalem         luokseen       oli            meni            silloin       . 

 אתרא דחדרי יורדנן׃
Jordanan     ympäri joka     maakunta 

 
Silloin meni hänen luokseen Jerusalem, ja kaikki Jehuda, ja kaikki se maakunta, joka on Jordanan’in 
ympäristössä. 
 



 

 מודין בחטהיהון׃ועמדין הוו מנה ביורדנן נהרא כד   6
heidän syntinsä   tunnustivat   kun         virta        Jordanan’ssa     hänestä   olivat      kastetut ja     . 

 
Ja he tulivat hänen kastamikseen, Jordananin virrassa, kun he olivat tunnustaneet syntinsä. 

 

 כד חזא דין סגיאא מן פריׁשא ומן זדוקיא דאתין   7
tulivat jotka      zadokia’laisista ja         ferisha’laisista            paljon        mutta     näki        kun      . 

 למעמד אמר להון ילדא דאכדנא מנו חויכון למערק 
pakenemaan        opetti        kuka        käärmeiden     jälkeläiset     heille          sanoi            kasteelle 

 מן רוגזא דאתא׃
tulee joka                 vihasta 

 
Mutta kun hän näki, että farisealaisista ja zadokialaisista tuli paljon kasteelle, hän sanoi heille, ”te 
käärmeiden jälkeläiset, kuka opetti teitä pakenemaan sitä vihaa, joka on tulossa?” 

 

 עבדו הכיל פארא דׁשוין לתיבותא׃  8
parannukselle  sopiva joka   hedelmä     sen tähden tuottakaa     . 

 
Sen tähden, tuottakaa sellaista hedelmää, joka on parannukseen sopivaa! 

 

 ולא תסברון ותאמרון בנפׁשכון דאבא אית לן אברהם   9
Abraham   meille       on          isä että        sieluissanne                sanoko ja            ajatelko        älkää ja    . 

 אמר אנא לכון גיר דמׁשכח אלהא מן הלין כאפא למקמו 
kohottamaan          kivet                 näistä          Jumala              pystyy            sillä       teille        minä         sanon 

 בניא לאברהם׃
Abrahamille         lapsia 

 
Älkääkä ajatelko, ja sanoko sieluissanne, että ”Abraham on meidän isämme” – sillä minä sanon teille, 
että Jumala pystyy näistä kivistä kohottamaan Abrahamille lapsia! 

  



 

 הא דין נרגא סים על עקרא דאילנא כל אילנא הכיל   10
sen tähden        puut         kaikki            puun              juuri         ylle   asetettu      kirves     mutta    katso        . 

 דפארא טבא לא עבד מתפסק ונפל בנורא׃
tulessa   lankeaa ja      kaadetaan        tuota         ei         hyvää    hedelmää joka 

 
Mutta katso; kirves on asetettu puun juurelle, sen tähden jokainen puu, joka ei tuota hyvää hedelmää, 
kaadetaan, ja se lankeaa tuleen. 

 

 אנא מעמד אנא לכון במיא לתיבותא הו דין דבתרי   11
jälkeeni joka mutta   hän      parannukselle        vedessä       teille      minä            kastan         minä            . 

 אתא חסין הו מני הו דלא ׁשוא אנא מסנוהי למׁשקל הו 
hän        noutamaan       kenkiään         minä   arvollinen    ei sillä     hän  minusta hän mahtavampi     tulee 

 מעמד לכון ברוחא דקודׁשא ובנורא׃
tulessa ja            pyhyyden           hengessä       teille              kastaa 

 
Minä kastan teitä vedessä, parannukselle, mutta hän, joka tulee minun jälkeeni, on minua mahtavampi, 
sillä minä en ole arvollinen noutamaan hänen kenkiäänkään. Hän kastaa teitä pyhyyden hengessä ja 
tulessa. 
 
Mshkal, noutaa, verbi on samalla tavalla Mark.13:15, ”älköön menkö noutamaan mitään...” joten menen 
sen mukaan. Jastrowin sanakirjan mukaan sana tarkoittaa kuitenkin ’punnita’, tai ’paino’, eikä muuta. 

 

 הו דרפׁשא באידה ומדכא אדרוהי וחטא כנׁש   12
kokoaa    vehnää ja   puintipaikkansa puhdistaa ja     kädessään      lyömäase joka    hän        . 

 לאוצרוהי ותבנא מוקד בנורא דלא דעכא׃
sammu      ei joka            tulessa        polttaa            oljet ja               aittoihinsa 

 
Hän, jolla on lyömäase kädessään, ja hän puhdistaa puintipaikkansa, ja vehnän hän kokoaa omiin 
aittoihinsa, ja oljet hän polttaa tulessa, joka ei sammu. 
 
Kyseessä on siis joku käsityökalu, jolla hakkaamalla erotetaan jyvät viljasta... En ole ihan varma, kuinka 
sanat ”viskin” ja ”puimatanner” sanotaan selkeästi nykysuomeksi.  

  



 

 הידין אתא יׁשוע מן גלילא ליורדנן לות יוחנן דנעמד   13
kastava että  Jochannan   luokse    Jordanan’lle             Galileasta        Jeshua          tuli             silloin           . 

 מנה׃
hänestä 

 
Silloin Jeshua tuli Galileasta Jordananille Johannanin luokse, hänen kastettavakseen. 
 

 

 הו דין יוחנן כלא הוא לה ואמר אנא סניק אנא דמנך   14
sinusta että     minä     tarvitsen     minä          sanoi ja hänelle      oli    kieltäytyi Jochannan mutta    hän        . 

 אתעמד ואנת לותי אתית׃
tullut   luokseni      sinä ja           kastettava 

 
Mutta hän, Johannan, kieltäytyi ja sanoi hänelle, ”minähän tarvitsen, että sinä kastaisit minut, ja sinä 
olet tullut minun luokseni!” 

 

 הו דין יׁשוע ענא ואמר לה ׁשבוק הׁשא הכנא גיר יאא   15
oikeaa      sillä         tämä             nyt              salli       hänelle     sanoi ja    vastasi     Jeshua     mutta  hän         . 

 לן דנמלא כלה כאנותא והידין ׁשבקה׃
hänen salli        silloin ja      vanhurskaus     kaikki täytetään että meille 

 
Mutta hän, Jeshua, vastasi ja sanoi hänelle, ”salli tämä nyt, sillä meille on oikein, että täytämme kaiken 
vanhurskauden”. Ja silloin hän salli sen hänelle. 

 

 כד עמד דין יׁשוע מחדא סלק מן מיא ואתפתחו לה   16
hänelle           avattiin ja           vedestä          kohosi            heti          Jeshua     mutta  kastettu    kun          . 

 ׁשמיא וחזא רוחא דאלהא דנחתא איך יונא ואתת 
tuli ja  kyyhkynen  kuin      laskeutui joka          Jumalan             henki       näkyi ja          taivaat 

 עלוהי׃
ylleen 

 
Mutta heti, kun Jeshua oli kastettu, kohosi hän vedestä, ja hänelle avattiin taivaat, ja näkyi Jumalan 
henki, joka laskeutui kuin kyyhkynen, ja tuli hänen päälleen. 
 



Kyyhkynen on ”Joona” arameaksi. Profeetta Joona oli kotoisin Galileasta, aramean kieliseltä alueelta, 
joten tämä todennäköisesti nimen oikea kirjoitustapa. 

 

 והא קלא מן ׁשמיא דאמר הנו ברי חביבא דבה   17
johon           rakas        poikani  tämä      sanoi joka                taivaista         ääni       katso ja        . 

 אצטבית׃
mielistynyt 

 
Ja katso, ääni taivaista, joka sanoi, ”tämä on minun rakas poikani, johon olen mielistynyt”. 
 
Sanatarkasti mielistynyt on ”tahtoni mukainen”. Viittaus 1Sam.13:14. 

 

 הידין יׁשוע אתדבר מן רוחא דקודׁשא למדברא    4:1
erämaalle              pyhyyden              hengestä             johdatti         Jeshua        silloin                       . 

 דנתנסא מן אכלקרצא
paholaisesta         kiusaava että 

 
Silloin Jeshua johdatettiin, pyhyyden hengestä, erämaahan, paholaisen kiusattavaksi. 

 

 וצם ארבעין יומין וארבעין לילון אחרית דין כפן׃ 2
nälkäinen mutta    sen jälkeen         yötä                      40 ja       päiviä                 40     paastosi ja   . 

 
Ja hän paastosi neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, mutta sen jälkeen oli nälkäinen. 

 

 וקרב הו דמנסא ואמר לה אן ברה אנת דאלהא אמר   3
sano          Jumalan             olet        poika      jos   hänelle      sanoi ja        kiusaaja       hän  lähestyi ja      . 

 דהלין כאפא נהוין לחמא׃
leipää      tulevat         kalliot       nämä että 

 
Ja hän, kiusaaja, tuli lähelle ja sanoi hänelle, ”jos sinä olet Jumalan poika, sano, että nämä kalliot 
muuttuvat leiväksi”. 

  



 

 הו דין ענא ואמר כתיב דלא הוא בלחמא בלחוד חיא   4
elää      ainoastaan          leivässä           ole         ei että    kirjoitettu     sanoi ja      vastasi  mutta  hän      . 

 א אלא בכל מלא דנפקא מן פומה דאלהא׃ברנׁש
Jumalan             suustaan      lähtevä joka       sana     kaikessa        vaan         ihmispoika 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi, ”kirjoitettu on, ettei ihminen ole elävä ainoastaan leivän kautta, vaan 
jokaisen sanan kautta, joka lähtee Jumalan suusta”. 
 
Aramean be- ei aina ole adessiivi tai vastaava, vaan merkitsee myös ”kautta”. 5Moos.8:3 latinan kielinen 
vulgata, sekä LXX käyttää ”Jumalan”, Tg ja MT ei. Jälleen viittaus siihen, että ajanlaskun alussa Tanach oli 
vähän erilainen. 

 

 הידין דברה אכלקרצא למדינת קודׁשא ואקימה על   5
ylle           seisotti ja             pyhyys        kaupungille              paholainen           hänet vei         sitten       . 

 כנפא דהיכלא׃
temppelin            katto 

 
Sitten paholainen vei hänet pyhään kaupunkiin ja asetti hänet seisomaan temppelin katon päälle. 

 

 ואמר לה אן ברה אנת דאלהא ׁשדי נפׁשך לתחת כתיב   6
kirjoitettu          alas              sielusi        heitä          Jumalan            olet          poika      jos  hänelle    sanoi ja       . 

 גיר דלמלאכוהי נפקד עליך ועל אידיהון נׁשקלונך דלא 
ei että     sinut kantavat           käsillään        ylle ja     sinusta        käskevä            enkeleitään että       sillä 

 תתקל בכאפא רגלך׃
jalkasi              kalliossa            satuta 

 
Ja sanoi hänelle, ”jos olet Jumalan poika, heitä sielusi alas, sillä kirjoitettu on, että hän on käskevä 
enkeleitään sinusta, ja käsiensä päällä he sinua kantavat, ettet satuta jalkaasi kallioon”. 

 

 אמר לה יׁשוע תוב כתיב דלא תנסא למריא אלהך׃  7
Jumalaasi         Herralle            kiusaa      älä että   kirjoitettu       taas      Jeshua    hänelle    sanoi        . 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”taas on kirjoitettu, että älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi”. 

  



 

 הין תוב דברה אכלקרצא לטורא דטב רם וחויה כל  8
ne kaikki      näytti ja    korkea    hyvin          vuorelle              paholainen          hänet vei        taas        . 

 מלכותא דעלמא וׁשובחהין׃
loistonsa ja       maailman     kuningaskunnat 

 
Taas paholainen vei hänet hyvin korkealle vuorelle, ja näytti hänelle kaikki maailman kuningaskunnat ja 
niiden loiston. 

 

 ואמר לה הלין כלהין לך אתל אן תפל תסגוד לי׃  9
minulle     palvoen       rukoilet   jos       annan    sinulle   ne kaikki       nämä  hänelle     sanoi ja      . 

 
Ja sanoi hänelle, ”nämä kaikki minä annan sinulle, jos rukoilet palvoen minua”. 

 

 הידין אמר לה יׁשוע זל לך סטנא כתיב גיר דלמריא   10
Herralle että    sillä    kirjoitettu        satana     sinulle poistu Jeshua    hänelle    sanoi           silloin         . 

 בלחודוהי תפלוח׃אלהך תסגוד ולה 
rukoiltava          ainoastaan       hänelle ja    palvoen       Jumalaasi 

 
Silloin Jeshua sanoi hänelle, ”poistu, satana, sillä kirjoitettu on, että Herraa, sinun Jumalaasi palvo, ja 
häntä ainoastaan rukoile”. 
 
Suomalaisessa ”kumartaa” ja ”palvella”. Kreikassa kaksi eri sanaa, molempien merkitys ”worship”. 
Seemiläisissä kielissä ”palvominen” on aina maahan kasvoilleen kumartumista, ei mitään musiikkiin 
liittyvää, niin kuin se on meidän aikanamme tulkittu. 

 

 קרבו ומׁשמׁשין הידין ׁשבקה אכלקרצא והא מלאכא   11
palvelemassa ja     lähestyi              enkelit       katso ja           paholainen          hänet jätti          silloin          . 

 הוו לה׃
hänelle olivat 

 
Silloin paholainen jätti hänet, ja katso, enkelit tulivat lähelle, ja palvelivat häntä. 

 

 כד ׁשמע דין יׁשוע דיוחנן אׁשתלם ׁשני לה לגלילא׃  12
Galilealle   hänelle    meni   annettu käsiin Jochannan että  Jeshua     mutta     kuuli          kun         . 

 
Mutta kun Jeshua kuuli, että Johannan oli vangittu, meni hän Galileaan. 



 

 וׁשבקה לנצרת ואתא עמר בכפרנחום על יד ימא   13
meri    puoli    yllä      Kapr-Nachum’ssa     asumaan         tuli ja    Natsareth’lle      hän jätti ja          . 

 בתחומא דזבולון ודנפתלי׃
Naftalin ja      Zebulon’n             sisäpuolella 

 
Ja hän jätti Natsaretin, ja tuli asumaan Kapr-Nachum’iin, meren sivulle, Zebulonin ja Naftalin alueelle. 

 

 דנתמלא מדם דאתאמר ביד אׁשעיא נביא דאמר׃  14
sanoo joka  profeetta           Ishaia          kautta        puhuttu joka            asia          täyttyisi että          . 

 
Että täyttyisi se asia, joka on puhuttu profeetta Ishaia’n kautta, joka sanoo: 

 

 ארעא דזבולון ארעא דנפתלי אורחא דימא עברוהי   15
risteyksensä        meren                tie                 Naftalin               maa          Zebulon’n               maa            . 

 דיורדנן גלילא דעממא׃
kansakuntien       Galilea          Jordanan’n 

 
Zebulonin maa, Naftalin maa, meren tie, Jordananin risteys, kansakuntien Galilea, 

 

 עמא דיתב בחׁשוכא נוהרא רבא חזא ואילין דיתבין   16
istuvat jotka      nämä ja      näkee      suuren      valkeuden        pimeydessä        istuu joka     kansa           . 

 באתרא ובטללא דמותא נוהרא דנח להון׃
heille   koittava       valkeus         kuoleman            varjossa ja     maakunnassa 

 
Kansa, joka istuu pimeydessä, näkee suuren valkeuden, ja nämä, jotka istuvat siinä maakunnassa, ja 
kuoleman varjossa, heille koittaa valkeus. 
 
Jesaja 9 alusta. Profetian toteutuminen ei tule käännöksissä esiin. Valkeus on Messias, Dan.2:22 mukaan, 
ja Kefr-Nachum, ”Naahumin muistomerkki”, oli profeetan haudan ja muistomerkin ympärille rakennettu 
kylä. Jeshua asui kirjaimellisesti ”kuoleman varjossa”. 

  



 מן הידין ׁשרי יׁשוע למכרזו ולמאמר תובו קרבת לה   17
hänelle      lähelle     kääntykää     sanomaan ja     saarnaamaan     Jeshua       alkoi          siitä lähtien          . 

 גיר מלכותא דׁשמיא׃
taivasten     kuningaskunta      sillä 

 
Siitä lähtien Jeshua alkoi saarnaamaan, ja sanomaan, ”kääntykää, sillä taivasten kuningaskunta on 
tullut lähelle!” 

 

 וכד מהלך על יד ימא דגלילא חזא תרין אחין ׁשמעון   18
Shimeon     veljekset      kaksi        näki           Galilean         meren  sivu     yllä    kulkemassa   kun ja         . 

 דאתקרי כאפא ואנדראוס אחוהי דרמין מצידתא בימא 
meressä       verkkoja heittämässä jotka    veljensä                Andreos ja             Keefa         kutsuttiin jota 

 איתיהון הוו גיר צידא׃
kalastajia     sillä      olivat                     he 

 
Ja kun hän oli kulkemassa Galilean meren vierellä, näki hän kaksi veljestä; Shimeon, jota kutsuttiin 
”Keefa”, ja Andreos, hänen veljensä, jotka olivat heittämässä verkkoja merellä, sillä he olivat kalastajia. 

 

 ואמר להון יׁשוע תו בתרי ואעבדכון דתהוון צידא   19
kalastajia    tulette että           teistä teen ja     perässäni  tulkaa   Jeshua       heille         sanoi ja          . 

 דבני אנׁשא׃
ihmisten        lasten 

 
Ja Jeshua sanoi heille, ”tulkaa minun perässäni, ja minä teen teistä ihmislasten kalastajia”. 

 

 הנון דין מחדא ׁשבקו מצידתהון ואזלו בתרה׃  20
kanssaan    menivät ja          verkkonsa             jättivät             heti         mutta         he          . 

 
Mutta he jättivät heti verkkonsa, ja menivät hänen perässään. 

  



 וכד עבר מן תמן חזא אחרנא אחא תרין יעקוב בר   21
poika      Jakob             kaksi          veljet              toiset           näki               sieltä           kulki      kun ja         . 

 זבדי ויוחנן אחוהי באלפא עם זבדי אבוהון דמתקנין 
järjestivät jotka  heidän isänsä    Zebadi   kanssa      veneessä           veljensä  Jochannan ja    Zebadi 

 מצידתהון וקרא אנון׃
heitä      kutsui ja                verkkojaan 

 
Ja kun hän kulki sieltä, hän näki toiset kaksi veljeä, Jakob, Zebadi’n poika ja Johannan, hänen veljensä, 
veneessä isänsä Zebadin kanssa, jotka järjestelivät verkkojaan, ja hän kutsui heitä. 
 
Zebadi oli Jeesuksen aikaan yleinen nimi. Nimi merkitsee lähinnä, ”minun ulkomuotoni” tai jotain 
vastaavaa. Bar Zebadi, tai yleensäkin Bar-nimi, ei tarvitse arameassa erillistä prepositiota, on vain 
”Tolmain poika”, Bar Tolmai, ”isän poika”, Bar Abba”, jne, ei siis tyyliin Bar d’Zebadi. 

 

 ה׃הנון דין מחדא ׁשבקו לאלפא ולאבוהון ואזלו בתר  22
perässään   menivät ja             isälleen ja          veneelle          jättivät              heti        mutta        he           . 

 
Mutta heti he jättivät veneen ja heidän isänsä, ja menivät hänen perässään. 

 

 א ומתכרך הוא יׁשוע בכלה גלילא ומלף הו  23
hän      opetti ja       Galilea        kaikessa        Jeshua         oli           matkusteli ja         . 

 בכנוׁשתהון ומכרז סברתא דמלכותא ומאסא כל כאב 
sairaus    kaikki        paransi ja       kuningaskunnan              toivo         saarnasi ja       kokoontumisissaan 

 וכורהן בעמא׃
kansassa heikkoutensa ja 

 
Ja Jeshua matkusteli kaikessa Galileassa, ja hän opetti heidän kokouspaikoissaan, ja saarnasi 
kuningaskunnan toivon sanomaa, ja paransi kansassa kaikki sairaudet ja heidän heikkoutensa. 
 

  



 וקרבו לה כלהון אילין  סוריאואׁשתמע טבה בכלה   24
nämä      he kaikki hänelle     tuotiin ja           Syria        kaikessa    hyvänsä                kuultiin ja         . 

 דביׁש 
tautiset jotka 

 ביׁש עבידין בכורהנא מׁשחלפא ואילין דאליצין 
ahdistetut jotka      nämä ja          monenlaiset          sairauksissaan          tulleet            tauti 

 בתׁשניקא ודיונא ודבר אגרא ומׁשריא ואסי אנון׃
heidät  paransi ja halvaantuneet ja       katto     poikien ja demonisoidut ja           tuskissaan 

 
Ja hänen hyvyydestään kuultiin kaikessa Syyriassa, ja hänelle tuotiin kaikki, monenlaisia tauteja 
sairastavat tautiset, ja nämä, jotka olivat ahdistetut tuskiensa tähden, ja riivatut ja mielisairaat, ja 
halvaantuneet, ja hän paransi heidät. 
 
”Kattojen pojat”, bar’agra, on sanonta, joka tarkoittaa mielisairasta. Kreikka käyttää sanaa ”kuuhullu”, 
σεληνιάζομαι , tarkoittanee täsmälleen samaa. Kiipeää katolle ihmettelemään kuuta? Arameassa on 
kaksi eri sanaa riivatuille, myös kaksi eri sanaa demonista, omissa teksteissäni yritän käyttää riivaja, 
shaida, ja demoni, daina. Halvaantuneesta käytettävä sana tässä merkitsee nimenomaan 
liikuntakyvytöntä. Sana ”Syria” puuttui tästä tietokoneversiosta, jouduin lisäämään sen itse tuohon 
väliin, siksi huono rivijako... 

 

 כנׁשא סגיאא מן גלילא ומן עסרת־ואזלו בתרה   25
kymmenestä ja             Galileasta             paljon      väkijoukkoja   perässään         meni ja         . 

 מדינתא ומן אורׁשלם ומן יהוד ומן עברא דיורדנן׃
Jordanan’n   toiselta puolelta ja        Jehudasta ja             Jerusalemista    ja             kaupunki 

 
Ja hänen kanssaan kulki paljon väkijoukkoja, Galileasta ja sen kymmenen kaupungin alueelta, ja 
Jerusalemista ja Jehudasta, ja Jordananin toiselta puolelta. 

 

 כד חזא דין יׁשוע לכנׁשא סלק לטורא וכד יתב    5:1
istui     kun ja       vuorelle        nousi        kokoukselle       Jeshua   mutta      näki         kun                   . 

 קרבו לותה תלמידוהי
oppilaansa    luokseen  lähestyivät 

 
Mutta kun Jeshua näki kokoontumisen, hän nousi vuorelle, ja kun hän istui, hänen oppilaansa tulivat 
hänen luokseen. 

 



 ופתח פומה ומלף הוא להון ואמר׃  2
sanoi ja      heille         oli         opetti ja      suunsa          avasi ja     . 

 
Ja hän avasi suunsa ja opetti, ja sanoi heille; 

 

 טוביהון למסכנא ברוח דדילהון הי מלכותא דׁשמיא׃  3
taivasten      kuningaskunta    on        heidän että      hengessä              köyhille        siunauksiaan      . 

 
Hänen siunauksiaan hengessä köyhille, että heidän on taivasten kuningaskunta. 
 
Miskena on köyhä. TgDeut.15:11, TgKoh.4:13, TgProv.22:7. Hengessä köyhä on aramean sanonta, joka on 
ylpeyden vastakohtaa. Koko jaejakso menee sanatarkasti siinä muodossa, että, ”hänen siunauksensa 
köyhille...” 

 

 טוביהון לאבילא דהנון נתביאון׃  4
lohdutetaan   heidät että        sureville           siunauksiaan      . 

 
Hänen siunauksiaan sureville, että he saavat lohdutuksen. 

 

 טוביהון למכיכא דהנון נארתון לארעא׃  5
maalle           perivät           he että            nöyrille           siunauksiaan     . 

 
Hänen siunauksiaan nöyrille, että he saavat periä maan. 

 

 טוביהון לאילין דכפנין וצהין לכאנותא דהנון נסבעון׃  6
ravitaan      he että             oikeudelle      janoavat ja nälkäiset jotka      näille          siunauksiaan      . 

 
Hänen siunauksiaan niille, joilla on nälkä ja jano puhtauden puoleen, että heidät ravitaan. 
 
Kinutha, puhtaus, on Delitschillä aina zedek ja kreikassa dikaiosyne. Eli ”vanhurskaus”. Room.6:20, 
10:4,... 

 

 טוביהון למרחמנא דעליהון נהוון רחמא׃  7
armoja     oleva    heidän yllään että           armollisille        siunauksiaan      . 

 
Hänen siunauksiaan armollisille, että heidän ylleen tulisi armoja. 

  



 טוביהון לאילין דדכין בלבהון דהנון נחזון לאלהא׃  8
Jumalalle      näkevä       he että    sydämissään   puhtaat jotka       niille         siunauksiaan      . 

 
Hänen siunauksiaan niille, jotka ovat sydämissään puhtaat, että he saavat nähdä Jumalan. 

 

 טוביהון לעבדי ׁשלמא דבנוהי דאלהא נתקרון׃  9
heitä kutsutaan        Jumalan        lapsensa että       rauhan          tekijöille      siunauksiaan       . 

 
Hänen siunauksiaan rauhantekijöille, että heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. 

 

 טוביהון לאילין דאתרדפו מטל כאנותא דדילהון הי   10
on         heidän että             oikeus          tähden         vainotaan joita           niille          siunauksiaan          . 

 מלכותא דׁשמיא׃
taivasten     kuningaskunta 

 
Hänen siunauksiaan niille, joita vanhurskauden tähden vainotaan, että heidän on taivasten 
kuningaskunta. 

 

 טוביכון אמתי דמחסדין לכון ורדפין לכון ואמרין   11
sanovat ja     teille      vainoavat ja     teille        pilkataan että      teitä kun      siunauksiaan          . 

 עליכון כל מלא ביׁשא מטלתי בדגלותא׃
valheessa    minun tähteni     pahat          sanat   kaikki teitä vastaan 

 
Hänen siunauksiaan teille, kun teitä pilkataan ja ajetaan takaa, ja teistä puhutaan kaikkia pahoja 
sanoja, minun tähteni, valheessa. 

 

 הידין חדו ורוזו דאגרכון סגי בׁשמיא הכנא גיר רדפו   12
vainosivat    sillä           näin          taivaissa      paljon palkkanne että riemuitkaa ja iloitkaa      te silloin        . 

 לנביא דמן קדמיכון׃
teitä ennen jotka    profeetoille 

 
Iloitkaa ja riemuitkaa silloin, sillä teidän palkkanne taivaissa on suuri, sillä näin ajettiin takaa niitä 
profeettoja, jotka olivat ennen teitä. 

  



 אנתון אנון מלחה דארעא אנהו דין דמלחא תפכה   13
mauttomaksi       suola joka   mutta     jos se                maan           suolansa        olette              te              . 

 במנא תתמלח למדם לא אזלא אלא דתׁשתדא לבר 
ulkopuolelle   heitetään että         vaan        kelpaa          ei        asialle              suolataan minkä kautta 

 ותתדיׁש מן אנׁשא׃
ihmisten     tallattavaksi ja 

 
Te olette maan suola. Mutta jos se, joka on suola, menettää makunsa, millä sitten suolataan? Ei se 
kelpaa mihinkään – vaan se heitetään ulkopuolelle, ja ihmisten tallattavaksi. 

 

 אנתון אנון נוהרה דעלמא לא מׁשכחא דתטׁשא   14
piiloutuu että        mahdollista        ei           maailman         valonsa        olette               te             . 

 מדינתא דעל טורא בניא׃
rakennettu      vuori      ylle joka            kaupunki 

 
Te olette maailman valo. Vuoren päälle rakennetun kaupungin ei ole mahdollista kätkeytyä. 

 

 ולא מנהרין ׁשרגא וסימין לה תחית סאתא אלא על   15
ylle        vaan              kori                  alle        sille        aseteta       lamppuja             valoisia        eikä          . 

 מנרתא ומנהר לכל אילין דבביתא אנון׃
ovat   huoneessa jotka     nämä        kaikille     valaisee ja     lampunjalka 

 
Eikä valaisevia lamppuja laiteta korin alle, vaan lampunjalkaan, ja nämä valaisevat kaikkia niitä, jotka 
ovat siinä huoneessa. 

 

 הכנא ננהר נוהרכון קדם בנינׁשא דנחזון עבדיכון   16
tekonne      näkisivät että      ihmislapset     edessä            valonne       valaisee          näin              . 

 דבׁשמיא׃טבא ונׁשבחון לאבוכון 
taivaissa joka   teidän isällenne      ylistäisivät ja         hyvät 

 
Näin teidän valonne valaisee ihmislasten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne, ja ylistäisivät 
teidän isäänne, joka on taivaissa.  



 נביא לא אתית לא תסברון דאתית דאׁשרא נמוסא או   17
tullut       en       profeetat    tai            sana        vapauttamaan        tullut että            ajatelko        älkää        . 

 דאׁשרא אלא דאמלא׃
täytän että        vaan    päästää irti että 

 
Älkää luulko, että olen tullut vapauttamaan kirjoitetusta sanasta tai profeetoista. En tullut 
vapauttamaan, vaan tekemään täydelliseksi. 

 

 אמין גיר אמר אנא לכון דעדמא דנעברון ׁשמיא   18
taivaat    katoavat että        kunnes että      teille        minä        sanon       sillä         amen          . 

 וארעא יוד חדא או חד סרטא לא נעבר מן נמוסא עדמא 
kunnes                    sanasta         katoa          ei        ”sertaa”        yksi       tai          yksi         jud              maa ja 

 דכל נהוא׃
tapahtuu kaikki että 

 
Sillä amen, minä sanon teille, että kunnes taivaat ja maa katoavat, kirjoitetusta sanasta ei katoa 
yksikään jud, eikä yksikään piirto, ennen kuin kaikki tapahtuu. 
 
Sertaa, ”piirto”, merkitsee lähinnä jotain masoreettista painomerkkiä. 

 

 רא ונלף כל מן הכיל דנׁשרא חד מן פוקדנא הלין זעו  19
opettava ja      pienet          nämä                    käskyistä         yksi      rikkova joka sen tähden kuka  kaikki         . 

 הכנא לבנינׁשא בצירא נתקרא במלכותא דׁשמיא כל דין 
mutta  kaikki       taivasten       kuningaskunnassa      kutsuttava     vähäisessä            ihmislapsille               näin 

 דנעבד ונלף הנא רבא נתקרא במלכותא דׁשמיא׃
taivasten    kuningaskunnassa      kutsuttava       suuri           näin   opettava ja tekevä joka 

 
Sen tähden on jokainen, joka rikkoo yhtä näistä pienistä käskyistä, ja näin opettaa ihmislapsia, 
vähäiseksi kutsuttava taivasten kuningaskunnassa, mutta jokainen, joka tekee ja opettaa näin, on 
suureksi kutsuttava taivasten kuningaskunnassa. 

  



 אמר אנא לכון גיר דאלא תאתר כאנותכון יתיר   20
enemmän       puhtautenne         lisäänny        ellei että       sillä        teille       minä         sanon          . 

 מן דספרא ופריׁשא לא תעלון למלכותא דׁשמיא׃
taivasten    kuningaskunnalle    astu sisään  ette        fariseukset ja         kirjanoppineista 

 
Sillä minä sanon teille, että ellei teidän vanhurskautenne ole enemmän, kuin kirjanoppineiden ja 
fariseusten, te ette astu sisään taivasten kuningaskuntaan. 
 
Josefus kirjoittaa fariseusten olevan kaikista taitavimpia kirjoitusten selityksessä ja noudattamisessa, 
sekä harrastavan paljon hyväntekeväisyyttä. Juutalaissodat, Osa 2, luku 8, ym. 

 

 ׁשמעתון דאתאמר לקדמיא לא תקטול וכל דנקטול   21
tappava joka  kaikki ja           tapa           älä              entisille            sanottu että       olette kuulleet          . 

 מחיב הו לדינא׃
tuomiolle   hän     syyllinen 

 
Te olette kuulleet, että ennen on sanottu, ”älä tapa”, ja jokainen, joka tappaa, on syyllinen tuomiolle. 

 

 אנא דין אמר אנא לכון דכל מן דנרגז על אחוהי   22
veljeään vastaan vihastuva joka kuka  kaikki että  teille        minä        sanon    mutta     minä           . 

 איקא מחיב הו לדינא וכל דנאמר לאחוהי רקא מחיב הו 
hän    syyllinen         syljen         veljelleen        sanova joka kaikki ja   tuomiolle     hän    syyllinen           syyttä 

 לכנוׁשתא ומן דנאמר ללא מחיב הו לגהנא דנורא׃
tulisen    Gehenna’lle   hän    syyllinen        hullu        sanova joka kuka ja            kokoukselle 

 
Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka ilman syytä vihastuu veljeensä, on syyllinen tuomiolla, ja 
jokainen, joka sanoo veljelleen, ”syljen sinua!”, on syyllinen kokouksen edessä, ja joka sanoo, ”sinä 
hullu!”, on syyllinen tuliseen Gehennaan. 
 
Sama sanamuoto jokaisessa. Ei siis voi sanoa, että ”tuomitaan Gehennaan”, silloinhan pitäisi sanoa myös, 
että ”tuomitaan kokoukseen”. Kokous, kenistha, on ensisijaisesti seurakunnan kokous UTn teksteissä.  
Kreikka käyttää sanhedrinia, mutta aramea ei tee tällaista rajoitetta. Sylkemisen verbi on sillä tavalla 
erikoinen, että jos reshin jälkeen on jud, saamme ”turha, tyhjänpäiväinen”, joka on ollut kreikan 
kääntäjän ajatuksena. Sinänsä huono tulkinta, koska seuraavassa ”hullu” on jo jotain vastaavaa. 
Sylkemisestä sama sana mm. Joh.9:6, jossa Jeshua sylkee maahan. Talmudissa on pitkiä lukuja 
sylkemisestä ja siihen liittyvästä käyttäytymisestä. 

  



 אן הו הכיל דמקרב אנת קורבנך על מדבחא    23
alttari      ylle               lahjasi         sinä             tuot joka    sen tähden    on    jos             . 

 ותמן תתדכר דאחיד עליך אחוך אכתא מדם
mitään         kaunaa           veljesi       vastaasi      pitää että             muistat         siellä ja 

 
Sen tähden, sinä, jos tuot lahjaasi alttarille, ja siellä muistat, että veljelläsi on jotain kaunaa sinua 
vastaan, 

 

 ׁשבוק תמן קורבנך קדם מדבחא וזל לוקדם אתרעא  24
sopimaan          ensin       mene ja         alttari          edessä               lahjasi          sinne           jätä           . 

 עם אחוך והידין תא קרב קורבנך׃
lahjasi         tuo         tule         sitten ja         veljesi  kanssa 

 
Jätä lahjasi sinne alttarin eteen, ja mene ensin sopimaan veljesi kanssa, ja tule, ja sitten tuo lahjasi. 

 

 הוית מתאוא עם בעל דינך עגל עד עמה אנת   25
sinä     kanssaan    kun pikaisesti        vastustajasi      kanssa            sovi                pyri            . 

 באורחא דלמא בעל דינך נׁשלמך לדינא ודינא נׁשלמך 
sinut vie     tuomari ja   tuomarille          sinut vie           vastustajasi                  ettei                 matkalla 

 ל בית אסירא׃לגביא ותפ
vanki    huone joudu ja veronkantajalle 

 
Pyri sopimaan vastustajasi kanssa pikaisesti, kun teet matkaa hänen kanssaan, ettei vastustajasi veisi 
sinua tuomarille, ja tuomari sinua veisi veronkerääjälle, ja ettet joutuisi vankihuoneeseen. 
 
Matka arameassa on sama kuin heprean Torah. Jumalan sanan asioiden äärellä etenemistä. 

 

 ואמין אמר אנא לך דלא תפוק מן תמן עדמא דתתל   26
annat että       kunnes               sieltä      ulos pääse    et että    sinulle    minä        sanon        amen ja         . 

 ׁשמונא אחריא׃
viimeinen            kolikko 

 
Ja amen, minä sanon sinulle, että sieltä et pääse ulos, ennen kuin olet antanut viimeisenkin rahasi. 

  



 ׁשמעתון דאתאמר דלא תגור׃  27
aviorikosta  älä että         sanottu että      olette kuulleet          . 

 
Te olette kuulleet, että on sanottu, ”älä tee aviorikosta”. 

 

 אנא דין אמר אנא לכון דכל מן דחזא אנתתא איך   28
kuin           vaimo       katsoo että kuka  kaikki että    teille       minä         sanon  mutta     minä           . 

 דנרגיה מחדא גרה בלבה׃
sydämessään avion rikkoo      heti   himossaan joka 

 
Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka katsoo vaimoa, kuin himoiten häntä, samalla hetkellä 
omassa sydämessään rikkoo avion. 

 

 אן דין עינך דימינא מכׁשלא לך חציה וׁשדיה מנך   29
luotasi     se heitä ja      se irrota    sinut   kompastuttaa       oikea joka      silmäsi   mutta    jos          . 

 פקח לך גיר דנאבד חד הדמך ולא כלה פגרך נפל 
lankea    ruumiisi      kaikki        ettei       jäsenesi       yksi     hukkuisi että     sillä  sinulle  varjelus 

 נא׃בגה
Gehennassa 

 
Mutta jos oikea silmäsi saa sinut kompastumaan, irrota se ja heitä se pois luotasi, sillä sinulle on 
varjelusta, että yksi jäsenistäsi hukkuu, ettei koko ruumiisi lankea Gehennaan. 
 
Varjelus, p’kach, merkitsee myös läpimurtoa, avoimuutta, jonkinlaista heräämistä ja pakoon pääsyä. 

 

 ואן אידך דימינא מכׁשלא לך פסוק ׁשדיה מנך פקח   30
varjelus    sinusta     se heitä          poista     sinut    kompastuttaa       oikea joka            käsi     jos ja          . 

 פגרך נפל בגהנא׃לך גיר דנאבד חד מן הדמיך ולא כלה 
Gehennassa    lankea     ruumiisi      kaikki        ettei                 jäsenistä        yksi     hukkuu että     sillä sinulle 

 
Ja jos sinun oikea kätesi saa sinut kompastumaan, poista se, heitä pois luotasi, sillä sinulle on varjelusta, 
että yksi jäsenistäsi hukkuu, ettei koko ruumiisi lankea Gehennaan. 

  



 אתאמר דמן דׁשרא אנתתה נתל לה כתבא דדוללא׃  31
erokirjan        kirjoitus    hänelle antava          vaimo            eroaa joku  kuka että          sanottu            . 

 
Sanottu on, että joka eroaa vaimostaan, antakoon hänelle kirjallisen erokirjan. 
 
”Erokirja” on dullal, sana vain tässä, Tg käyttää muita sanoja erokirjasta. 

 

 אנא דין אמר אנא לכון דכל מן דׁשרא אנתתה לבר   32
ulkona           vaimo          eroaa että    kuka kaikki joka teille         minä        sanon     mutta    minä           . 

 מן מלתא דזניותא עבד לה דתגור ומן דׁשקל ׁשביקתא 
hylätty       ottaa joka   kuka ja avion rikkoo hänelle   tekee          haureuden                      sanasta 

 גאר׃
avion rikkoo 

 
Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka eroaa vaimostaan muun kuin haureuden sanan tähden, 
tekee hänelle aviorikoksen, ja kuka ottaa hylätyn naisen, rikkoo avion. 

 

 תוב ׁשמעתון דאתאמר לקדמיא דלא תדגל במומתך   33
valassasi    valehtele     älä että             entisille              sanottu että     olette kuulleet      taas            . 

 תׁשלם דין למריא מומתך׃
valasi         Herralle     mutta             täytä 

 
Taas te olette kuulleet, että ennen on sanottu, että ”älä valehtele vannoessasi, vaan täytä valasi 
Herralle, Jumalalle”. 

 

 אנא דין אמר אנא לכון לא תאמון סך לא בׁשמיא   34
taivaat kautta   älkää   lainkaan vannoko     älkää      teille       minä        sanon     mutta     minä           . 

 דכורסיא הו דאלהא׃
Jumalan      se      valtaistuin joka 

 
Mutta minä sanon teille, älkää lainkaan vannoko; älkää taivasten kautta, joka on Jumalan valtaistuin. 

  



 ולא בארעא דכובׁשא הי דתחית רגלוהי אפלא   35
ei myös     jalkojensa               alla joka    on             tuoli joka        maan kautta        eikä          . 

 באוריׁשלם דמדינתה הי דמלכא רבא׃
suuri       kuninkaan       on    kaupunkinsa joka      Jerusalemin kautta 

 
Eikä maan kautta, joka on tuoli hänen jalkojensa alla, eikä myös Jerusalemin kautta, joka on suuren 
kuninkaan kaupunki. 

 

 מא דלא מׁשכח אנת למעבד בה אפלא ברׁשך תא  36
siinä       tekemään         sinä               pysty        et että           vanno       pääsi kautta    älä myös           . 

 מנתא חדא דסערא אוכמתא או חורתא׃
valkoinen     tai                 musta                  hiusten            yksi               karva 

 
Älä myös vanno oman pääsi kautta, sillä et sinä pysty tekemään siinä yhtäkään hiustesi karvaa mustaksi 
tai valkoiseksi. 

 

 אלא תהוא מלתכון אין אין ולא לא מדם דמן הלין   37
näistä että     mitään         ei        ei ja      kyllä     kyllä           sananne         olkoon         vaan            . 

 יתיר מן ביׁשא הו׃
se              pahasta    enemmän 

 
Vaan olkoon teidän sananne, ”kyllä, kyllä” ja ”ei, ei”; sen yli menevä on pahasta. 

 

 ׁשנא׃ ׁשמעתון דאתאמר דעינא חלף עינא וׁשנא חלף  38
hammas  puolesta  hammas ja     silmä      puolesta        silmän              sanottu että    olette kuulleet         . 

 
Te olette kuulleet, että on sanottu, ”silmä silmästä ja hammas hampaasta”. 

 

 אנא דין אמר אנא לכון דלא תקומון לוקבל ביׁשא   39
paha   vastustamaan      nousko      älkää että    teille       minä          sanon   mutta    minä            . 

 אלא מן דמחא לך על פכך דימינא אפנא לה אף אחרנא׃
toinen     myös hänelle   käännä            oikea joka    poskesi      ylle   sinun        lyö että    kuka         vaan 

 
Mutta minä sanon teille, että älkää nousko vastustamaan pahaa, vaan kuka lyö sinua oikealle poskellesi, 
käännä hänelle myös toinen. 

  



 ומן דצבא דנדון עמך ונׁשקול כותינך ׁשבוק לה אף   40
myös   hänelle        jätä               takkisi               ottaa ja   kanssasi tuomita joka tahtoo että kuka ja       . 

 מרטוטך׃
päällysviittasi 

 
Ja kuka tahtoo kanssasi käydä oikeutta ja ottaa takkisi, jätä hänelle myös päällysviittasi. 

 

 מן דמׁשחר לך מילא חד זל עמה תרין׃  41
kaksi  kanssaan mennä yksi        mailia       sinulle         pakottaa     kuka      . 

 
Kuka pakottaa sinua yhden mailin, mene hänen kanssaan kaksi. 
 
Laitoin maili, koska siinä lukee ”mile” – sama sana kuin englannin kielessäkin. 

 

 מן דׁשאל לך הב לה ומן דצבא דנאזף מנך לא   42
älä     sinulta     lainaa että       tahtoo    kuka ja hänelle anna    sinua  pyytää että  kuka         . 

 תכליוהי׃
häneltä kiellä 

 
Anna hänelle, joka sinulta pyytää, ja kuka sinulta tahtoo lainata, älä häneltä kiellä. 

 

 לבעלדבבך׃ׁשמעתון דאתאמר דרחם לקריבך וסני   43
vastustajallesi    vihaa ja   lähimmäisellesi   rakasta että       sanottu että      olette kuulleet         . 

 
Te olette kuulleet sanottava, että rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vastustajaasi. 

 

 אנא דין אמר אנא לכון אחבו לבעלדבביכון וברכו   44
siunatkaa                   vastustajianne     rakastakaa    teille         minä        sanon     mutta   minä            . 

 למן דלאט לכון ועבדו דׁשפיר למן דסנא לכון וצלו על 
yli rukoilkaa ja    teille     vihaa joka    heille       kaunis joka        tehkää ja    teille     kiroaa jotka   heille 

 אילין דדברין לכון בקטירא ורדפין לכון׃
teille   vainoavat ja               pakossa        teille      ottavat jotka        nämä 

 
Mutta minä sanon teille; rakastakaa vastustajianne, siunatkaa niitä, jotka kiroavat teitä, ja tehkää sitä, 
mikä on kaunista, niille, jotka teitä vihaavat, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka ottavat teidän omaanne 
väkisin, ja teitä ajavat takaa. 



 איכנא דתהוון בנוהי דאבוכון דבׁשמיא הו דמדנח   45
nostaa joka   hän       taivaissa joka         isänne että        lapsiaan      olisitte että           siten             . 

 ׁשמׁשה על טבא ועל ביׁשא ומחת מטרה על כאנא ועל 
ylle ja  vanhurskas   ylle       sateensa    laskeutuu ja        paha       ylle ja         hyvä      ylle        aurinkonsa 

 עולא׃
väärä 

 
Siten te olette taivaallisen isänne lapsia, hänen, joka antaa aurinkonsa nousta hyville ja pahoille, ja 
antaa sateensa laskeutua vanhurskaille ja väärille. 

 

 אן גיר מחבין אנתון לאילין דמחבין לכון מנא אגרא   46
hyödyttää        mitä      teille    rakastavat jotka          niille                te          rakastatte      sillä      jos         . 

 אית לכון לא הא אף מכסא הי הדא עבדין׃
tee       yhtä       sitä    veromiehet   myös    katso     eikö        teille           on 

 
Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä se teitä hyödyttää? Katso, eivätkö myös 
veronkerääjät tee samoin? 

 

 ואן ׁשאלין אנתון בׁשלמא דאחיכון בלחוד מנא יתיר   47
enemmän     mitä       ainoastaan   veljiänne jotka          rauhassa                 te           toivotatte   jos ja          . 

 עבדין אנתון לא הא אף מכסא הי הדא עבדין׃
tee          yhtä       sitä   veromiehet    myös  katso      eikö              te               teette 

 
Ja jos te toivotatte rauhaa ainoastaan veljillenne, mitä erityistä te teette? Katso, eivätkö myös 
veronkerääjät tee samoin? 

 

 הוו הכיל אנתון גמירא איכנא דאבוכון דבׁשמיא   48
taivaissa joka           isänne              kuten           täydelliset            te         sen tähden olkaa         . 

 גמיר הו׃
hän täydellinen 

 
Sen tähden, olkaa te täydelliset, niin kuin teidän isänne, joka on taivaissa, on täydellinen. 
  



 חורו דין בזדקתכון דלא תעבדונה קדם בני אנׁשא    6:1
ihmislapset    edessä         sitä tehkö älkää että vanhurskauden tekonne mutta huomioikaa              . 

 איך דתתחזון להון ואלא אגרא לית לכון לות אבוכון 
isänne    luona       teille       ei ole      palkkaa         vaan ja         heille            näkyisitte          että 

 דבׁשמיא
taivaissa joka 

 
Mutta pitäkää huoli, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmislasten edessä, että te heille näkyisitte, 
silloin teillä ei ole oleva palkkaa teidän isänne luona, joka on taivaissa. 

 

 אמתי הכיל דעבד אנת זדקתא לא תקרא קרנא קדמיך  2
edessänne        torvea     puhalluttako älkää    vanhurskautta          te        teette     sen tähden      silloin       . 

 איך דעבדין נסבי באפא בכנוׁשתא ובׁשוקא איך 
kuin         kaduilla ja            kokouksissa          kasvojen      hyväksyjät        tekevät         kuin 

 לו דנׁשתבחון מן בני אנׁשא ואמין אמר אנא לכון דקב
saaneet että     teille        minä         sanon      amen ja                      ihmislapsista            ylistettäisiin että 

 אגרהון׃
palkkansa 

 
Sen tähden, silloin, kun te teette vanhurskautta, älkää puhalluttako torvea edessänne, niin kuin 
puolueelliset tekevät kokouksissa ja kaduilla, että ihmislapset heitä ylistäisivät, ja amen, minä sanon 
teille, että he ovat saaneet palkkansa. 

 

 אנת דין מא דעבד אנת זדקתא לא תדע סמלך מנא   3
mitä     vasempasi      tiedä    älköön vanhurskautta      sinä              teet         kun    mutta    sinä          . 

 עבדא ימינך׃
oikeasi             tekee 

 
Mutta kun sinä teet vanhurskautta, älköön vasen tietäkö, mitä oikeasi tekee. 

  



 איך דתהוא זדקתך בכסיא ואבוך דחזא בכסיא הו   4
hän          salassa     näkee joka         isäsi ja          salassa      vanhurskautesi       olisi että      kuin        . 

 נפרעך בגליא׃
julkisuudessa sinut palkitseva 

 
Että sinun vanhurskautesi olisi kuin salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, hän on sinut palkitseva 
julkisesti. 

 

 ומא דמצלא אנת לא תהוא איך נסבי באפא דרחמין   5
rakastavat jotka    kasvojen   hyväksyjät     kuin           olko        älkää          te      rukoilette että   kun ja       . 

 למקם בכנוׁשתא ובזויתא דׁשוקא למצליו דנתחזון לבני 
lapsille     ne näkyisivät         rukoilevat             katujen            kulmissa ja            kokouksissa              seisoa 

 אנׁשא ואמין אמר אנא לכון דקבלו אגרהון׃
palkkansa    saaneet että     teille        minä        sanon        amen ja              ihmis 

 
Ja kun te rukoilette, älkää olko kuin puolueelliset, jotka rakastavat seisoa kokouksissa ja katujen 
kulmissa, rukoillen, että ihmislapset näkisivät heidät, ja amen, minä sanon teille, että he ovat palkkansa 
saaneet. 

 

 אנת דין אמתי דמצלא אנת עול לתונך ואחוד תרעך   6
ovesi       lukitse ja  kammiollesi astu sisään sinä       rukoilet että             kun      mutta      sinä         . 

 וצלא לאבוך דבכסיא ואבוך דחזא בכסיא נפרעך בגליא׃
julkisuudessa  sinut palkitsee        salassa      näkee joka       isäsi ja         salassa joka          isällesi        rukoile ja 

 
Mutta kun sinä rukoilet, astu sisään kammioosi ja lukitse ovesi, ja rukoile isääsi, joka on salassa, ja isäsi, 
joka salassa näkee, on palkitseva sinut julkisesti. 

 

 ומא דמצלין אנתון לא הויתון מפקקין איך חנפא סברין   7
toivovat      pakanat        kuin     monisanaiset             olko       älkää          te         rukoilette että    kun ja       . 

 גיר דבממללא סגיאא מׁשתמעין׃
heitä kuullaan         paljon           puhumisen kautta      sillä 

 
Ja kun te rukoilette, älkää olko monisanaisia, niin kuin pakanat, sillä he toivovat, että paljon puhumisen 
kautta heitä kuullaan. 

 



 לא הכיל תדמון להון אבוכון גיר ידע מנא מתבעא לכון   8
teille           tarpeen           mikä      tietää     sillä         isänne           heille       kaltaisiaan sen tähden älkää      . 

 עדלא תׁשאלוניהי׃
häneltä pyydät ennen kuin 

 
Sen tähden, älkää olko heidän kaltaisiaan, sillä teidän isänne tietää, mikä on teille tarpeen, ennen kuin 
häneltä pyydättekään. 

 ון אבון דבׁשמיא נתקדׁש ׁשמך׃הכנא הכיל צלו אנת  9
nimesi        pyhitetty           taivaissa joka    isämme             te    rukoilkaa sen tähden         näin         . 

 
Sen tähden rukoilkaa te näin; Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
 
Tämä rukous löytyy sanasta sanaan useimmista Siddur-teoksista. Shemoneh Esrei, iltarukous. 

 

 תאתא מלכותך נהוא צבינך איכנא דבׁשמיא אף   10
myös      taivaissa että           kuten          tahtosi     tapahtuva  kuningaskuntasi       tulkoon             . 

 בארעא׃
maassa 

 
Tulkoon sinun kunigaskuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin taivaissa, kuin myös maan päällä. 

 

 הב לן לחמא דסונקנן יומנא׃  11
tänään   tarvitsemme jota         leipä      meille anna         . 

 
Anna meille tänä päivänä se leipä, jota tarvitsemme. 

 

 וׁשבוק לן חובין איכנא דאף חנן ׁשבקן לחיבין׃  12
velallisille anteeksi annamme me   myös että       kuten   velkamme meille anna anteeksi ja    . 

 
Ja anna meille meidän syyllisyytemme anteeksi, niin kuin me myös annamme anteeksi niille, jotka ovat 
meitä kohtaan syyllisiä. 

  



 ולא תעלן לנסיונא אלא פצן מן ביׁשא מטל דדילך הי   13
on     sinun että       koska                 pahasta     vapauta     vaan         kiusaukselle      johdata     äläkä           . 

 מלכותא וחילא ותׁשבוחתא לעלם עלמין׃
iankaikkisuuksiin iankaikkisesti                      ylistys ja         voima ja      kuningaskunta 

 
Äläkä johdata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, koska sinun on kuningaskunta, ja voima 
ja ylistys, aina ja iankaikkisesti. 

 

 ון נׁשבוק אף לכון אן גיר תׁשבקון לבנינׁשא סכלותה  14
teille    myös  antaa anteeksi  heidän virheensä      ihmislapsille      annatte anteeksi   sillä     jos           . 

 אבוכון דבׁשמיא׃
taivaissa joka          isänne 

 
Sillä jos te annatte ihmislapsille anteeksi heidän virheensä, myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaa 
teille anteeksi. 

 

 אן דין לא תׁשבקון לבנינׁשא אפלא אבוכון ׁשבק לכון   15
teille  anna anteeksi   isänne          ei myös           ihmislapsille       anna anteeksi     ette     sillä      jos          . 

 סכלותכון׃
teidän virheenne 

 
Sillä jos te ette anna ihmislapsille anteeksi, ei myös teidän isänne anna teille anteeksi teidän virheitänne. 

 

 אמתי דין דצימין אנתון לא תהוון כמירא איך נסבי   16
hyväksyjät   kuin     kuihtuneita          olko         älkää           te          paastoatte    mutta          kun             . 

 באפא מחבלין גיר פרצופיהון איך דנתחזון לבנינׁשא 
ihmislapsille       näyttävät          kuin      heidän kasvonsa       sillä            pilaavat           kasvojen 

 דצימין ואמין אמר אנא לכון דקבלו אגרהון׃
palkkansa    saaneet että   teille          minä        sanon       amen ja     paastoavat 

 
Mutta kun te paastoatte, älkää olko kuihtuneen näköisiä, niin kuin puolueelliset, sillä he turmelevat 
kasvonsa näyttäessään ihmislapsille paastoamistaan. Ja amen, minä sanon teille, että he ovat saaneet 
oman palkkansa. 

 



 אנת דין מא דצאם אנת אׁשיּג אפיך ומׁשוח רׁשך׃  17
pääsi      voitele ja        kasvosi          pese          sinä      paastoat joka  kun     mutta      sinä           . 

 
Mutta kun sinä paastoat, pese kasvosi ja voitele pääsi. 

 

 איך דלא תתחזא לבנינׁשא דצאם אנת אלא לאבוך   18
isällesi         vaan         sinä     paastoat että     ihmislapsille             näkyisi            ettei         kuin          . 

 דבכסיא ואבוך דחזא בכסיא הו נפרעך׃
sinut palkitseva hän        salassa       näkee joka         isäsi ja          salassa joka 

 
Kuin etteivät ihmislapset näkisi, että sinä paastoat, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka 
salassa näkee, hän on sinut palkitseva. 

 

 רעא אתר דססא ואכלא לא תסימון לכון סימתא בא  19
ruoste ja            koit             missä            maassa              aarteet        teille           kerätkö       älkää         . 

 מחבלין ואיכא דגנבא פלׁשין וגנבין׃
varastavat ja murtautuvat          varkaat           jossa ja      turmelevat 

 
Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koit ja ruoste turmelevat, ja missä varkaat 
murtautuvat sisään ja varastavat. 

 

 אלא סימו לכון סימתא בׁשמיא איכא דלא ססא ולא   20
eikä        koi           ei että         missä             taivaissa           aarteet           teille      kootkaa       vaan           . 

 אכלא מחבלין ואיכא דגנבא לא פלׁשין ולא גנבין׃
varasta     eikä      murtaudu          ei           varkaat           missä ja          turmele              ruoste 

 
Vaan kootkaa itsellenne aarteet taivaisiin, missä ei koi eikä ruoste turmele, ja missä varkaat eivät 
murtaudu sisään eivätkä varasta. 

 

 איכא גיר דאיתיה סימתכון תמן הו אף לבכון׃  21
sydämenne   myös    on       siellä             aarteenne              on että        sillä          missä           . 

 
Sillä siellä, missä on teidän aarteenne, siellä on myös teidän sydämenne. 

  



 ׁשרגא דפגרא איתיה עינא אן עינך הכיל תהוא   22
oleva  sen tähden   silmäsi      jos       silmä                  on              ruumiin         lamppu           . 

 פׁשיטא אף כלה פגרך נהיר הו׃
on     valaistu      ruumiisi      kaikki      myös                oikea 

 
Silmä on ruumiin lamppu. Sen tähden, jos silmäsi on oikeamielinen, myös koko ruumiisi on valaistu. 

 

 אן דין עינך תהוא ביׁשא כלה פגרך חׁשוכא נהוא אן   23
jos        oleva             pimeys       ruumiisi       kaikki              paha            on            silmäsi   mutta    jos         . 

 הכיל נוהרא דבך חׁשוכא הו חׁשוכך כמא נהוא׃
oleva        kuinka       pimeytesi        on        pimeyttä   sinussa joka        valo    sen tähden 

 
Mutta jos sinun silmäsi on paha, koko ruumiisi on oleva pimeyttä. Sen tähden, jos se valo, joka sinussa 
on, onkin pimeyttä, millainen onkaan sinun pimeytesi! 

 

 לתרין מרון למפלח או גיר לחד נסנא  לא אנׁש מׁשכח  24
vihaava   yhdelle      sillä     tai      palvelemaan    herroja      kahdelle           pysty         ihminen      ei            . 

 ולאחרנא נרחם או לחד ניקר ולאחרנא נׁשוט לא 
ette    halveksiva             toiselle ja kunnioittava yhdelle     tai     rakastava                 toiselle ja 

 מׁשכחין אנתון לאלהא למפלח ולממונא׃
mammonalle ja         palvella           Jumalalle               te                           pysty 

 
Ihminen ei pysty palvelemaan kahta herraa, tai hän vihaa yhtä ja rakastaa toista, tai kunnioittaa yhtä ja 
halveksii toista. Te ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. 

  



 מטל הנא אמר אנא לכון לא תאצפון לנפׁשכון מנא   25
mitä       sieluillenne           huolehtiko     älkää     teille        minä         sanon     tämän       tähden         . 

 תאכלון ומנא תׁשתון ולא לפגרכון מנא תלבׁשון לא הא 
katso    eikö             puette         mitä           ruumiillenne      eikä        juomme          mitä ja             syömme 

 נפׁשא יתירא מן סיברתא ופגרא מן לבוׁשא׃
vaatetuksesta          ruumis ja                     ateriasta        suurempi                sielu 

 
Tämän tähden minä sanon teille; älkää huolehtiko sieluistanne, mitä syömme ja mitä juomme, älkääkä 
ruumiistanne, mitä puette päällenne, katso, eikö sielu ole suurempi kuin ateriat, ja ruumis enemmän kuin 
vaatteet? 

 

 חורו בפרחתא דׁשמיא דלא זרעין ולא חצדין ולא   26
eikä          niitä            eikä        kylvä     eivät jotka       taivasten              linnuissa        katsokaa         . 

 חמלין באוצרא ואבוכון דבׁשמיא מתרסא להון לא הא 
katso    eikö        heille           suojelija           taivaissa joka             isänne ja              aitoissa               kokoa 

 אנתון מיתרין אנתון מנהון׃
he kuin            te             suuremmat                te 

 
Katsokaa taivasten lintuja, jotka eivät kylvä eivätkä niitä, eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän isänne, joka 
on taivaissa, on heidän suojelijansa. Katso, ettekö te ole suuremmat kuin ne? 

 

 מנו דין מנכון כד יצף מׁשכח למוספו על קומתה   27
pituutensa   päälle      lisäämään            pystyy      huolehtii kun         teistä     mutta    kuka          . 

 אמתא חדא׃
yhtä          kyynärää 

 
Mutta kuka teistä pystyy huolehtimisellaan kasvattamaan omaa pituuttaan yhtäkään kyynärää? 

  



 ועל לבוׁשא מנא יצפין אנתון אתבקו בׁשוׁשנא דדברא   28
kedon                liljoissa              ajatelkaa               te       huolehditte   miksi            vaatetuksesta ja           . 

 איכנא רבין דלא לאין ולא עזלן׃
kehrää      eikä       raada      ei että   kasvavat            kuinka 

 
Ja miksi te huolehditte vaatetuksesta? Ajatelkaa kedon liljoja, kuinka ne kasvavat, eivätkä raada, eivätkä 
kehrää. 

 

 אמר אנא לכון דין דאפלא ׁשלימון בכלה ׁשובחה   29
kunniassaan     kaikessa         Shlimon        ei myös että     mutta    teille        minä         sanon          . 

 אתכסי איך חדא מנהין׃
näistä        yksi         kuin          vaatetettu 

 
Mutta minä sanon teille, että ei edes Shlimon kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu, kuin yksi näistä. 

 

 רא דחקלא דיומנא איתוהי ומחר נפל אן דין לעמי 30 
lankeaa huomenna ja         on               tänään joka            kedon            ruoholle        mutta     jos           . 

 בתנורא אלהא הכנא מלבׁש לא סגי יתיר לכון זעורי 
vähäinen      teille   enemmän    lisää    eikö       vaatettaa            näin          Jumala                    uunissa 

 הימנותא׃
uskollisuus 

 
Mutta jos Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään on, ja huomenna laitetaan uuniin, eikö hän 
anna teille enemmän, te uskollisuudessa vähäiset? 

 

 לא הכיל תאצפון או תאמרון מנא נאכול או מנא   31
mitä     tai          syödä           mitä          sanotte            tai       huolehtiko    sen tähden  älkää         . 

 נׁשתא או מנא נתכסא׃
pukea ylle       mitä       tai              juoda 

 
Sen tähden, älkää huolehtiko, tai sanoko, mitä söisimme, tai mitä joisimme, tai millä vaatettaisimme. 

  



 כלהין גיר הלין עממא הו בעין להין אבוכון דין   32
mutta       isänne          näille       etsivät     se     kansakunnat   nämä       sillä            kaikki          . 

 בׁשמיא ידע דאף לכון מתבעין הלין כלהין׃ד
kaikki     nämä       tarpeelliset        teille    myös että tietää          taivaissa joka 

 
Sillä kaikkea tätä kansakunnat etsivät, mutta teidän isänne, joka on taivaissa, tietää, että kaikki nämä 
ovat myös teille tarpeellisia. 

 

 בעו דין לוקדם מלכותה דאלהא וזדיקותה וכלהין הלין   33
nämä    kaikki ja hänen vanhurskauttaan ja Jumalan    kuningaskuntansa         ensin      mutta   etsikää        . 

 מתתוספן לכון׃
teille                     lisätään 

 
Mutta etsikää ensin Jumalan kuningaskuntaa, ja hänen vanhurskauttaan, ja kaikki nämä lisätään teille. 

 

 לא הכיל תאצפון דמחר הו גיר מחר יצף דילה ספק   34
riittää  itsestään huolehtii huominen  sillä      se       huomisen       huolehtiko  sen tähden   älkää         . 

 ביׁשתה׃לה ליומא 
pahansa      päivälle        sille 

 
Älkää sen tähden huolehtiko huomisesta, sillä huominen pitää huolen itsestään. Jokaiselle päivälle riittää 
oma pahansa. 

 

 לא תדונון דלא תתדינון     7:1
teitä tuomita      ettei     te tuomitko    älkää                       . 

 
Älkää tuomitko, ettei teitä tuomita. 

 

 בדינא גיר דדינין אנתון תתדינון ובכילתא דמכילין  2
mittaatte että     mitan kautta ja      tuomitaan                te         tuomitsette     sillä    tuomiossa      . 

 אנתון מתתכיל לכון׃
teille           mitataan                        te 

 
Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, teidät tuomitaan, ja millä mitalla te mittaatte, teille mitataan. 

 
Lainaus Targum Jesaja 27:8. 



 מנא דין חזא אנת גלא דבעינה דאחוך וקריתא דבעינך   3
silmässäsi joka             hirsi ja           veljesi    silmässään joka      lastu        sinä         näet     mutta    miksi        . 

 לא בחר אנת׃
sinä     huomaa       et 

 
Mutta miksi sinä näet tiku veljesi silmässä, etkä huomaa poikkipuuta omassa silmässäsi? 

 

 ך ׁשבוק אפק גלא מן עינך או איכנא אמר אנת לאחו  4
silmästäsi      lastu      poistaa           salli             veljellesi         sinä           sanot         kuinka        tai        . 

 והא קריתא בעינך׃
silmässäsi             hirsi       katso ja 

 
Tai kuinka sinä sanot veljellesi, ”salli minun poistaa tikku sinun silmästäsi”, ja katso, omassa silmässäsi 
on poikkipuu! 

 

 נסב באפא אפק לוקדם קריתא מן עינך והידין נתבחר   5
huomaat     silloin ja          silmästäsi                lauta             ensin            poista         kasvojen hyväksyjä     . 

 לך למפקו גלא מן עינה דאחוך׃
veljesi joka          silmästä          lastu            poistaa sinulle 

 
Sinä tekopyhä, poista ensin se poikkipuu omasta silmästäsi, ja silloin huomaat poistaa sen tikun, joka on 
veljesi silmässä. 

 

 לא תתלון קודׁשא לכלבא ולא תרמון מרגניתכון קדם   6
edessä             helmiänne           heittäkö         eikä             koirille        korvakoruja    ripustako      älkää      . 

 חזירא דלמא נדוׁשון אנין ברגליהון ונהפכון נבזעונכון׃
teille kapinoi    ne palaavat ja             jaloissaan            ne           tallaavat            ettei         sikalauma 

 
Älkää laittako korvakoruja koirille, älkääkä heittäkö helmiänne sikalauman eteen, etteivät ne tallaa niitä 
jalkoihinsa, ja käänny kapinaan teitä vastaan. 
 
Kudasha on korvakorut. Myös arabia menee tämän mukaan. Ripustamisesta sama verbi mm. Matt. 18:6, 
jossa myllynkivi laitetaan kaulaan. 

  



 ׁשאלו ונתיהב לכון בעו ותׁשכחון קוׁשו ונתפתח לכון׃  7
teille          avataan ja  kolkuttakaa       te löydätte ja    etsikää    teille        annetaan ja     pyytäkää      . 

 
Pyytäkää, ja teille annetaan. Etsikää, ja te löydätte. Kolkuttakaa, ja teille avataan. 

 

 כל גיר דׁשאל נסב ודבעא מׁשכח ולאינא דנקׁש   8
kolkuttaa joka        sille ja             löytää         etsii joka ja       saa     pyytää joka      sillä   kaikki      . 

 מתפתח לה׃
hänelle             avataan 

 
Sillä jokainen, joka pyytää, saa, ja joka etsii, löytää, ja sille, joka kolkuttaa, avataan. 

 

 או מנו מנכון גברא דנׁשאליוהי ברה לחמא למא כאפא   9
kivi       miksi             leipää      poikansa   häneltä pyytää että          mies    keskellänne    kuka     tai        . 

 מוׁשט לה׃
hänelle      ojentaa 

 
Tai kuka teidän keskellänne on mies, jolta hänen poikansa pyytää leipää – miksi hän ojentaisi hänelle 
kiven? 

 

 ואן נונא נׁשאליוהי למא חויא מוׁשט לה׃  10
hänelle     ojentaa       käärme      miksi         häneltä pyytää          kala      tai ja          . 

 
Tai pyytää häneltä kalaa – miksi hän ojentaisi hänelle käärmeen? 

 

 ואן הכיל אנתון דביׁשא אנתון ידעין אנתון מוהבתא   11
lahjoja             te          tiedätte             te            pahoja jotka            te        sen tähden jos ja         . 

 טבתא למתל לבניכון כמא יתיראית אבוכון דבׁשמיא 
taivaissa joka           isänne          enemmän     paljon kuinka  lapsillenne            antaa                 hyviä 

 נתל טבתא לאילין דׁשאלין לה׃
hänelle   pyytävät jotka         niille             hyvää         antava 

 
Ja sen tähden, jos te, jotka olette pahoja, tiedätte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon 
enemmän teidän isänne, joka on taivaissa, on antava hyvää niille, jotka häneltä pyytävät. 

 



 כל מא דצבין אנתון דנעבדון לכון בני אנׁשא הכנא   12
samoin            ihmislapset        teille           tekevät että             te    tahdotte että   mitä     kaikki       . 

 אף אנתון עבדו להון הנו גיר נמוסא ונביא׃
profeetat ja          sana         sillä      tämä     heille         tehkää                 te     myös 

 
Kaikki, mitä te tahdotte, että ihmislapset teille tekevät, samoin te myös tehkää heille, sillä tämä on 
kirjoitettu sana ja profeetat. 

 

 עולו בתרעא אליצא דפתא הו תרעא וארויחא אורחא   13
tie                 avara ja           portti          se     leveä joka             kapea           portissa astukaa sisään     . 

 אידא דמובלא לאבדנא וסגיאא אנון אילין דאזלין בה׃
siinä   menevät jotka       ne            ovat              monet ja         Abaddon’lle            johtaa että           mikä 

 
Astukaa sisään kapeasta portista! Leveä on se portti, ja tilava on se tie, mikä johtaa kadotukseen, ja 
monet ovat ne, jotka sen kautta menevät. 

 

 מא קטין תרעא ואליצא אורחא דמובלא לחיא וזעורא   14
vähäiset ja      elämälle        johtaa joka                   tie                  kapea ja           portti       ahdas     kuinka         . 

 אנון אילין דמׁשכחין לה׃
sille       löytävät jotka          nämä           ovat 

 
Kuinka ahdas onkaan se portti, ja kapea se tie, joka johtaa elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen 
löytävät. 

 

 אזדהרו מן נביא דגלא דאתין לותכון בלבוׁשא   15
vaatteissa     luoksenne    tulevat jotka    valheen     profeetoista             varokaa             . 

 דאמרא מן לגו דין איתיהון דאבא חטופא׃
väkivaltaiset           sudet                  ovat         mutta         sisältä           lampaiden 

 
Varokaa valheen profeettoja, jotka tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä ovat 
väkivaltaisia susia. 

  



 מן פאריהון דין תדעון אנון למא לקטין מן כובא ענבא   16
rypäleitä    orjantappuroista             kootaanko           heidät      tiedätte      mutta             hedelmistään           . 

 או מן קורטבא תאנא׃
viikunoita                 ohdakkeista         tai 

 
Mutta heidän hedelmistään te heidät tunnette. Kootaanko orjantappuroista viinirypäleitä, tai 
ohdakkeista viikunoita? 

 

 עבד אילנא דין  הכנא כל אילנא טבא פארא ׁשפירא  17
mutta           puu         tekee          kaunista        hedelmää          hyvä              puu       kaikki           niin            . 

 ביׁשא פארא ביׁשא עבד׃
tekee          pahaa       hedelmää              paha 

 
Niin jokainen hyvä puu tekee kaunista hedelmää, mutta paha puu tekee pahaa hedelmää. 

 

 לא מׁשכח אילנא טבא פארא ביׁשא למעבד ולא   18
eikä        tekemään          pahaa      hedelmää        hyvä               puu                 pysty           ei            . 

 למעבד׃ אילנא ביׁשא פארא טבא
tekemään      hyvää       hedelmää             paha                 puu 

 
Hyvä puu ei pysty tekemään pahaa hedelmää, eikä paha puu tekemään hyvää hedelmää. 

 

 כל אילנא דלא עבד פארא טבא מתפסק ובנורא נפל׃  19
lankea         tulessa ja        kaadetaan         hyvää       hedelmää          tee       ei joka           puu     jokainen       . 

 
Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan, ja se lankeaa tuleen. 

 

 מדין מן פאריהון תדעון אנון׃  20
heidät     tunnette                hedelmistään          siis             . 

 
Heidän hedelmistään te siis tunnette heidät. 
 

  



 לא הוא כל דאמר לי מרי מרי עאל למלכותא דׁשמיא   21
taivasten  kuningaskunnalle astu sisään herrani herrani minulle sanoo joka  kaikki        on         ei            . 

 דאבי דבׁשמיא׃אלא מן דעבד צבינה 
taivaissa joka         isäni         tahtonsa     tekee että   kuka        vaan 

 
Ei jokainen, joka sanoo minulle, ”herrani, herrani”, astu sisään taivasten kuningaskuntaan, vaan joka 
tekee minun taivaallisen isäni tahdon. 

 

 סגיאא נאמרון לי בהו יומא מרי מרי לא בׁשמך   22
nimessäsi     eikö    herrani  herrani        päivänä sinä    minulle     sanovat            monet             . 

 אתנבין ובׁשמך ׁשאדא אפקן ובׁשמך חילא סגיאא עבדן׃
tehneet           monia       voimallisia    nimessäsi ja  ajaneet pois    riivaajat         nimessäsi ja   profetoineet 

 
Monet sanovat minulle sinä päivänä, ”herrani, herrani, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, ja 
sinun nimessäsi ajaneet pois riivaajia, ja sinun nimessäsi tehneet monia taidollisia tekoja?” 

 

 והידין אודא להון דמן מתום לא ידעתכון ארחקו לכון   23
teille       poistukaa       teitä tuntenut      en       aikojen alusta että     heille        julistan          silloin ja         . 

 מני פלחי עולא׃
vääryyden    palvojat  luotani 

 
Ja silloin minä julistan heille, että ”aikojen alusta lähtien, minä en ole teitä tuntenut. Menkää pois minun 
luotani, te vääryyden palvojat!” 
 
”Vääryyden palvojat”; Jastrow antaa palvonnasta merkityksen ”worship”. Pahuus on sellainen sana, jota 
käytetään mm. 5Moos.32:6. Nämä ihmiset ylistävät ja palvovat, ja edustavat sitä, mitä Jumalassa ei ole. 
Kreikan ”laittomuuden tekijät” antaa asiasta aivan eri käsityksen. 

 

 כל הכיל דׁשמע מלי הלין ועבד להין נתדמא לגברא   24
miehelle        kaltainen        heille      tekee ja      nämä     sanani   kuulee joka  sen tähden kaikki        . 

 חכימא הו דבנא ביתה על ׁשועא׃
kallio     ylle        talonsa    rakensi joka hän                 viisas 

 
Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, ja toteuttaa niitä, on viisaan miehen kaltainen, 
joka rakensi talonsa kallion päälle. 

 



 ונחת מטרא ואתו נהרותא ונׁשב רוחא ואתטריו בה   25
siinä        horjuttivat ja           tuuli      puhalsi ja                 tulvat      tulivat ja          sade     laskeutui ja        . 

 ולא נפל ׁשתאסוהי גיר על ׁשועא סימן הוי׃בביתא הו 
oli     asetettu         kallio        ylle      sillä         perustuksensa     sortunut    eikä       se              talossa 

 
Ja sade laskeutui, ja tulvat tulivat, ja tuuli puhalsi, je ne horjuttivat sitä taloa, eikä se sortunut, sillä sen 
perustukset oli asetettu kallion päälle. 

 

 וכל מן דׁשמע מלי הלין ולא עבד להין נתדמא לגברא   26
miehelle        kaltainen         niitä          tee          eikä      nämä      sanani        kuulee      kuka   kaikki ja      . 

 לא דבנא ביתה על חלא׃סכ
hiekka     ylle       talonsa    rakensi joka        tyhmä 

 
Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä niitä toteuta, on tyhmän miehen kaltainen, joka 
rakensi talonsa hiekan päälle. 

 

 ונחת מטרא ואתו נהרותא ונׁשב רוחא ואתטריו   27
horjuttivat ja         tuuli       puhalsi ja              tulvat         tulivat ja         sade       laskeutui ja       . 

 בביתא הו ונפל והות מפולתה רבא׃
suuri     sortumisensa        oli ja     lankesi ja    se               talossa 

 
Ja sade laskeutui, ja tulvat tulivat, ja tuuli puhalsi ja ne horjuttivat sitä taloa, ja se kaatui, ja sen 
sortuminen oli suuri. 

 

 והוא דכד ׁשלם יׁשוע מלא הלין תהירין הוו כנׁשא על   28
ylle       kokous         he       ihmettelivät    nämä        sanat        Jeshua  lopettanut kun että         oli ja           . 

 יולפנה׃
opetuksensa 

 
Ja kun Jeshua oli lopettanut nämä sanat, väkijoukot ihmettelivät hänen opetustaan. 

  



 מלף הוא להון גיר איך מׁשלטא ולא איך ספריהון   29
heidän kirjanoppineensa kuin    eikä           valta jolla        kuin        sillä      heille           oli        opetti          . 

 ופריׁשא׃
fariseukset ja 

 
Sillä hän oli opettanut heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa, ja 
fariseukset. 

 

 כנׁשא סגיאא כד נחת דין מן טורא נקפוהי     8:1
paljon   väkijoukkoa  häntä seurasi            vuoresta     mutta laskeutui    kun                        . 

 
Mutta kun hän laskeutui vuorelta, häntä seurasi paljon kansaa. 

 

 והא גרבא חד אתא סגד לה ואמר מרי אן צבא אנת  2
sinä      tahdot     jos    herrani    sanoi ja hänelle kumartui        tuli          yksi      spitalinen katso ja    . 

 מׁשכח אנת למדכיותי׃
minut puhdistamaan    sinä               pystyt 

 
Ja katso, yksi spitalinen tuli, kumarsi häntä ja sanoi, ”minun herrani, jos sinä tahdot, sinä pystyt 
puhdistamaan minut”. 

 

 ופׁשט אידה יׁשוע קרב לה ואמר צבא אנא אתדכא   3
puhdistettu      minä        tahdon       sanoi ja hänelle kosketti     Jeshua       kätensä        ojensi ja       . 

 ובה בׁשעתא אתדכי גרבה׃
spitalistaan     puhdistui             hetkessä      siinä ja 

 
Ja Jeshua ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, ”minä tahdon, ole puhdistettu”. Ja siinä hetkessä hän 
oli puhdistettu spitalistaan. 

  



 ואמר לה יׁשוע חזי למא לאנׁש אמר אנת אלא זל חוא   4
näytä   mene      vaan        sinä        sanoa       ihmiselle       miksi    näyttää    Jeshua   hänelle     sanoi ja      . 

 נפׁשך לכהנא וקרב קורבנא איך דפקד מוׁשא 
Moshe      käski että      kuin                 lahja            tuo ja             papille              sielusi 

 לסהדותהון׃
heille todistukseksi 

 
Ja Jeshua sanoi hänelle, ”miksi näytät itsesi minulle, puhut ihmiselle? Mutta mene, näytä itsesi papille ja 
tuo se lahja, niin kuin Moshe käski, todistukseksi heille”. 

 

 כד על דין יׁשוע לכפרנחום קרב לה קנטרונא חד ובעא   5
etsi ja     yksi             kenturion     hänelle     saapui      Kapr-Nachum’lle       Jeshua    mutta  astui    kun       . 

 הוא מנה׃
hänestä       hän 

 
Mutta kun Jeshua tuli Kafr-Nachumiin, sinne saapui yksi sadanpäämies, ja etsi häntä sieltä. 
 
Sadanpäämies, kenturion, on latinan lainasana. Aramea jättää tyylikkäästi ulkomaiset termit 
kääntämättä, niin, että tekstistä voi nähdä toisen osapuolen kansallisuudenkin. 

 

 ואמר מרי טליי רמא בביתא ומׁשרי וביׁשאית מׁשתנק׃  6
tuskaisena              pahasti ja   lepäämässä ja       talossa        makaa     poikani   herrani       sanoi ja      . 

 
Ja sanoi, ”Herrani, minun poikani makaa talossa, ja hän lepää, ja on pahasti sairaana”. 

 

 אמר לה יׁשוע אנא אתא ואסיוהי׃  7
hänet parannan ja    tulen         minä        Jeshua  hänelle     sanoi        . 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”minä tulen ja parannan hänet”. 

  



 ענא קנטרונא הו ואמר מרי לא ׁשוא אנא דתעול תחית   8
alla     astuisit että       minä    arvollinen   en     herrani     sanoi ja      hän         kenturion         vastasi      . 

 מטללי אלא בלחוד אמר במלתא ונתאסא טליי׃
poikani          paranee ja       sanan kautta       sano        ainoastaan       vaan              kattoni 

 
Tuo sadanpäämies vastasi, ja hän sanoi, ”herrani, en minä ole sen arvoinen, että sinä kulkisit minun 
kattoni alla, vaan sano, ainoastaan sanan kautta, ja minun poikani paranee”. 

 

 אף אנא גיר גברא אנא דתחית ׁשולטנא ואית תחית   9
alla     ovat ja                 valta                  alla joka     minä             mies        sillä      minä       myös     . 

 אידי אסטרטיוטא ואמר אנא להנא דזל ואזל ולאחרנא 
toiselle ja menee ja mene että      tälle        minä         sanon ja                     sotilaat                 käteni 

 דתא ואתא ולעבדי דעבד הדא ועבד׃
tekee ja        tämä        tee että       palvelijalle ja      tulee ja   tule että 

 
Sillä minä myös olen mies, joka on käskyvallan alla, ja sotilaat ovat minun käteni alla, ja minä sanon 
tälle, että ”mene”, ja hän menee, ja toiselle, että ”tule”, ja hän tulee, ja palvelijalle, että ”tee tämä”, ja 
hän tekee. 

 

 כד ׁשמע דין יׁשוע אתדמר ואמר לדאתין עמה אמין   10
amen    kanssaan         tulleille           sanoi ja       hämmästyi       Jeshua    mutta       kuuli        kun          . 

 אמר אנא לכון דאף לא באיסראיל אׁשכחת איך הדא 
tämä     kuin             löytänyt                        Israelissa        en    myös että   teille        minä          sanon 

 הימנותא׃
uskollisuus 

 
Mutta kun Jeshua kuuli, hän hämmästyi ja sanoi hänen kanssaan tulleille, ”amen, minä sanon teille, että 
en ole edes Israelissa löytänyt tällaista uskollisuutta”. 

  



 אמר אנא לכון דין דסגיאא נאתון מן מדנחא   11
idästä            tulevat          monet että    mutta    teille       minä        sanon            . 

 ומן מערבא ונסתמכון עם אברהם ואיסחק ויעקוב 
Jakob ja            Iischak ja         Abraham     kanssa       sulkeutuvat ja                     lännestä    ja 

 במלכותא דׁשמיא׃
taivasten     kuningaskunnassa 

 
Mutta minä sanon teille, että monet tulevat idästä ja lännestä, ja sulkeutuvat Abrahamin, Iishakin ja 
Jakobin kanssa taivasten kunigaskuntaan. 

 

 בניה דין דמלכותא נפקון לחׁשוכא בריא תמן נהוא   12
oleva      siellä   ulkopuolella    pimeydelle        heitetään      kuningaskunnan    mutta lapsensa         . 

 בכיא וחורק ׁשנא׃
hampaat      kiristys ja             itku 

 
Mutta kuningaskunnan omat lapset heitetään pimeyteen, ulkopuolelle. Siellä on oleva itku ja hampaiden 
kiristely. 

 

 ואמר יׁשוע לקנטרונא הו זל איכנא דהימנת נהוא   13
tapahtuva      uskot että           kuten      mene  hän         kenturion’lle          Jeshua        sanoi ja          . 

 לך ואתאסי טליה בה בׁשעתא׃
hetkessä    siinä     poikansa             parani ja sinulle 

 
Ja Jeshua sanoi tuolle sadanpäämiehelle, ”mene, sinulle on tapahtuva niin kuin sinä uskot”. Ja sillä 
hetkellä hänen poikansa parani. 

 

 ה דׁשמעון וחזא לחמתה דרמיא ואתא יׁשוע לבית  14
makaa että       anopilleen        näki ja        Shimeon’n         talolleen         Jeshua             tuli ja           . 

 ואחידא לה אׁשתא׃
kuume   hänelle     vallannut ja 

 
Ja Jeshua tuli Shimeonin talolle, ja näki hänen anoppinsa makaamassa, ja kuume oli vallannut hänet. 

  



 וקרב לאידה וׁשבקתה אׁשתא וקמת   15
nousi ja            kuume            hänet jätti ja      kädelleen     kosketti ja      . 

 ומׁשמׁשא הות לה׃
hänelle      oli         palvelemassa ja 

 
Ja hän kosketti hänen kättään, ja kuume jätti hänet, ja hän nousi, ja palveli häntä. 

 

 כד הוא דין רמׁשא קרבו קדמוהי דיונא סגיאא ואפק   16
ajoi pois ja        monet    demonoidut hänen eteensä    tuotiin                ilta        mutta       oli         kun          . 

 דיויהון במלתא ולכלהון אילין דביׁשאית עבידין הוו אסי 
paransi       oli           tehdyt              sairaiksi jotka       nämä      heille kaikille ja    sanan kautta     demoninsa 

 אנון׃
heidät 

 
Mutta kun oli ilta, hänen eteensä tuotiin monia riivattuja, ja hän ajoi heidän riivaajansa pois sanan 
kautta, ja kaikki nämä, jotka oli tehty sairaiksi, hän paransi. 
 
Tässä on todellakin, että heidät oli tekemällä tehty sairaiksi. 

 

 איך דנתמלא מדם דאתאמר ביד אׁשעיא נביא דאמר   17
sanoi joka    profeetta          Ishaia         kautta           sanottu joka        asia            täyttyisi että      kuin            . 

 דהו נסב כאבין וכורהנין נטען׃
kantava   sairautemme ja     kipumme    ottava hän että 

 
Siksi, että täyttyisi se asia, joka on sanottu profeetta Ishaian kautta, joka sanoi, että ”hän on ottava 
meidän kipumme ja kantava meidän sairautemme”. 

 

 כד חזא דין יׁשוע כנׁשא סגיאא דחדירין לה פקד   18
käski hänelle ympäröivät jotka      paljon       väkijoukkoa    Jeshua    mutta     näki       kun           . 

 לעברא׃דנאזלון 
rannalle   menisivät että 

 
Mutta kun Jeshua näki paljon väkijoukkoa, jotka ympäröivät häntä, hän käski, että he menisivät 
rannalle. 

 



 וקרב ספרא חד ואמר לה רבי אתא בתרך לאתר   19
minne     seurassasi        tulen       rabbi  hänelle     sanoi ja      yksi  kirjanoppinut   saapui ja        . 

 דאזל אנת׃
sinä  menet että 

 
Ja yksi kirjanoppinut saapui, ja sanoi hänelle, ”rabbi, minä tulen sinun seurassasi, minne menetkin”. 

 

 אמר לה יׁשוע לתעלא נקעא אית להון ולפרחתא   20
linnuille ja     heille             on          kolot              ketuille        Jeshua    hänelle    sanoi           . 

 דׁשמיא מטללא ברה דין דאנׁשא לית לה איכא דנסמוך 
asettaa että       mihin    hänelle   ole ei          ihmisen      mutta      poika                 pesät             taivasten 

 רׁשה׃
päänsä 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”ketuilla on kolot, ja taivasten linnuilla pesät, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihin 
päänsä asettaisi”. 

 

 אחרנא דין מן תלמידוהי אמר לה מרי אפס לי לוקדם   21
ensin  minulle     salli      herrani hänelle     sanoi                      oppilaistaan      mutta         toinen              . 

 אזל אקבור אבי׃
isäni     hautaamaan menen 

 
Mutta toinen hänen oppilaistaan sanoi hänelle, ”minun herrani, salli minun ensin mennä hautaamaan 
isäni”. 

 

 יׁשוע דין אמר לה תא בתרי וׁשבוק למיתא קברין   22
hautaavat         kuolleille           anna ja    kanssani      tule   hänelle    sanoi      mutta   Jeshua            . 

 מיתיהון׃
kuolleensa 

 
Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”tule minun perässäni, ja jätä kuolleiden hautaamiset kuolleille”. 

  



 וכד סלק יׁשוע לספינתא סלקו עמה תלמידוהי׃  23
oppilaidensa    kanssaan     nousivat               veneelle         Jeshua           tuli       kun ja        . 

 
Ja kun Jeshua tuli veneelle, he nousivat siihen, oppilaidensa kanssa. 

 

 והא זועא רבא הוא בימא איכנא דאלפא תתכסא   24
peittyä alkoi          vene että             niin          meressä        oli          suuri maanjäristys katso ja        . 

 מן גללא הו דין יׁשוע דמיך הוא׃
oli       nukkui joka   Jeshua  mutta      hän              aalloista 

 
Ja katso, merellä oli suuri maanjäristys, niin että vene alkoi peittyä aalloista, mutta Jeshua nukkui. 

 

 וקרבו תלמידוהי אעירוהי ואמרין לה מרן פצן אבדין   25
hukumme pelasta herramme hänelle  sanoivat ja hänet herättämään         oppilaansa       saapuivat ja      . 

 חנן׃
me  

 
Ja hänen oppilaansa tulivat herättämään häntä, ja sanoivat hänelle, ”meidän herramme, pelasta 
meidät! Me hukumme!” 

 

 ון זעורי הימנותא אמר להון יׁשוע למנא דחולתנין אנת  26
uskollisuus    vähäiset              te             pelkäätte että       miksi          Jeshua      heille         sanoi            . 

 הידין קם וכאא ברוחא ובימא והוא ׁשליא רבא׃
suuri     hiljaisuus          oli ja      meressä ja        tuulessa      nuhteli ja    nousi         silloin 

 
Jeshua sanoi heille, ”miksi pelkäätte, te uskollisuudessa vähäiset?” Sitten hän nousi, ja nuhteli tuulta ja 
merta, ja oli suuri hiljaisuus. 

 

 אנׁשא דין אתדמרו ואמרין מנו הנא דרוחא וימא   27
meri ja       tuuli että       tämä      kuka      sanoivat ja        ihmettelivät     mutta       ihmiset            . 

 מׁשתמעין לה׃
hänelle               tottelevat 

 
Mutta ihmiset ihmettelivät ja sanoivat, ”kuka tämä on, että tuuli ja meri häntä tottelevat?” 
 
  



Talmud Bavli, Masseket Bava Metzia; 
"Rabba sanoi; merimiehet kertoivat minulle, että se aalto, joka yleensä saa laivan uppoamaan, hohtaa 
vaalean kaltaista valoa, ja me löimme sitä sellaisella sauvalla, johon oli kaiverrettu EHJEH. Heti tuli tyyntä 
...” ”Kirjoitettu on, ettekö pelkää minua, sanoo Herra, ettekö vapise minun edessäni, joka olen pannut 
hiekan meren rajaksi, ikuiseksi määräksi, jonka ylitse se ei pääse; ja vaikka se kuohuu, ei se mitään voi, ja 
vaikka sen aallot pauhaavat, eivät ne sen ylitse pääse?" (Jer.5:22). Yhdistääkö Messias itsensä tähän? 

 

 וכד אתא יׁשוע לעברא לאתרא דגדריא ארעוהי תרין   28
kaksi    häntä vastaan      Gadaria’n         maakunnalle toiselle puolelle     Jeshua          tuli        kun ja        . 

 יׁשא דטב איך דלא אנׁש דיונא דנפקין מן בית קבורא ב
ihminen     ettei          kuin       hyvin             pahat           haudat       huoneesta tulleet jotka demonisoidut 

 נׁשכח נעבר בהי אורחא׃
tie      siinä       kulkeva              pysty 

 
Ja kun Jeshua tuli toiselle puolelle, Gadarian maakuntaan, häntä vastaan tuli kaksi riivattua, jotka olivat 
tulleet ruumishuoneelta, erittäin pahoja, niin, ettei ihminen voinut kulkea sillä tiellä. 
 
Gadaria ei ole aramean sana. Tarkoittanee nykyistä Hamat Gaderin seutua. 
 

 

 וקעו ואמרין מא לן ולך יׁשוע ברה דאלהא אתית לכא  29
tänne       tullutko           Jumalan        poika       Jeshua sinulle ja meille  mitä       sanoivat ja huusivat ja    . 

 קדם זבנא דתׁשנקן׃
kiduttamaan       aikaa         ennen 

 
Ja he huusivat ja sanoivat, ”mitä meillä ja sinulla on, Jeshua, Jumalan poika? Oletko tullut tänne 
kiduttamaan meitä ennen sitä aikaa?” 

 

 אית הוא דין להל מנהון בקרא דחזירא סגיאא   30
monien           sikojen              lauma           heistä kauempana mutta      oli         siellä           . 

 דרעיא׃
syömässä 

 
Mutta siellä oli, heistä kauempana, monien sikojen lauma, syömässä. 

  



 הנון דין ׁשאדא בעין הוו מנה ואמרין אן מפק אנת   31
sinä     ajat ulos    jos       sanoivat ja    hänestä     oli     pyysivät      riivaajat      mutta     nämä        . 

 לן אפס לן דנאזל לבקרא דחזירא׃
sikojen         laumalle menemme että meidän salli meidän 

 
Mutta nämä riivaajat pyysivät häneltä ja sanoivat, ”jos sinä ajat meidät ulos, salli, että menemme 
tuohon sikojen laumaan”. 

 

 נפקו ועלו בחזירא וכלה  אמר להון יׁשוע זלו ומחדא  32
koko ja           sioissa astuivat sisään ja lähtivät          heti ja    menkää Jeshua      heille         sanoi           . 

 בקרא הי תרצת לעל לׁשקיפא ונפלו בימא ומיתו במיא׃
vedessä    kuolivat ja     vedessä putosivat ja           kalliolle           päälle suoraan meni    se            lauma 

 
Jeshua sanoi heille, ”menkää”. Ja ne lähtivät heti, ja menivät sikoihin sisään, ja koko se lauma meni 
suoraan kallion päälle, ja ne putosivat veteen, ja kuolivat siihen veteen. 
 
Hamat Gaderin jyrkänteen alla oli roomalainen kylpylä kuumilla lähteillä; sikalauma putosi sinne. 

 

 הנון דין דרעין הוו ערקו ואזלו למדינתא וחויו כלמדם   33
asiat kaikki   ilmoitti ja          kaupungille    menivät ja  pakenivat   oli ruokkivat jotka mutta        ne           . 

 דהוא ודהנון דיונא׃
demonoidut näiden ja tapahtui mitä 

 
Mutta ne, jotka niitä ruokkivat, pakenivat ja menivät kaupunkiin, ja ilmoittivat kaikista tapahtuneista 
asioista ja näistä riivatuista. 

 

 ונפקת כלה מדינתא לאורעה דיׁשוע וכד חזאוהי בעו   34
pyysivät  hänet näkivät   kun ja       Jeshuan          tapaamaan          kaupunki          kaikki             lähti ja          . 

 מנה דנׁשנא מן תחומיהון׃
heidän alueeltaan     poistuu että  hänestä 

 
Ja koko kaupunki lähti tapaamaan Jeshuaa, ja kun he näkivät hänet, he pyysivät, että hän poistuisi 
heidän alueeltaan. 

 

 



 וסלק לאלפא ועבר אתא למדינתה     9:1
kaupungilleen         tuli            ylitti ja           veneelle       nousi ja                         . 

 
Ja hän nousi veneeseen, ja kulki yli, ja tuli omaan kaupunkiinsa. 

 

 וקרבו לה מׁשריא כד רמא בערסא וחזא יׁשוע  2
Jeshua    näki ja          paareissa      makaava    kun    halvaantunut hänelle    tuotiin ja    . 

 הימנותהון ואמר להו מׁשריא אתלבב ברי ׁשביקין לך 
sinun anteeksi annetut poikani sydämeesi sido          halvaantuneelle         sanoi ja         uskollisuutensa 

 חטהיך׃
syntisi 

 
Ja hänelle tuotiin halvaantunut, paareissa makaava. Ja Jeshua näki hänen uskollisuutensa, ja sanoi 
halvaantuneelle, ”sido sydämeesi, poikani, sinun syntisi ovat anteeksi annetut”. 

 

 אנׁשא דין מן ספרא אמרו בנפׁשהון הנא מגדף׃  3
pilkkaa       tämä          sielussaan             sanoi         kirjanoppineista  mutta      ihminen        . 

 
Mutta eräs kirjanoppineista sanoi omassa sielussaan, ”tämä pilkkaa Jumalaa”. 

 

 יׁשוע דין ידע מחׁשבתהון ואמר להון מנא מתחׁשבין   4
suunnittelette      miksi        heille         sanoi ja     heidän ajatuksensa      tiesi     mutta    Jeshua       . 

 אנתון ביׁשתא בלבכון׃
sydämissänne               pahaa                   te 

 
Mutta Jeshua tiesi heidän ajatuksensa, ja sanoi heille, ”miksi te suunnittelette pahaa sydämissänne?” 

 

 מנא גיר פׁשיק למאמר דׁשביקין לך חטהיך או למאמר   5
sanomaan    tai            syntisi        sinun anteeksi annetut     sanomaan       helpompi      sillä     kumpi        . 

 קום הלך׃
kävele    nouse 

 
Sillä kumpi on helpompaa, sanoa, ”sinun syntisi ovat anteeksi annetut”, tai sanoa, ”nouse, kävele”. 

 



 דתדעון דין דׁשולטנא אית לברה דאנׁשא בארעא   6
maassa          ihmisen            pojalle           on                 valta    että   mutta tietäisitte että     . 

 למׁשבק חטהא אמר להו מׁשריא קום ׁשקול ערסך וזל 
mene ja     paarisi           ota           nouse          halvaantuneelle          sanon          synnit       antaa anteeksi 

 לביתך׃
talollesi 

 
Mutta että te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta maassa antaa synnit anteeksi, minä sanon tuolle 
halvaantuneelle, ”nouse, ota paarisi, ja mene kotiisi!” 

 

 וקם אזל לביתה׃  7
talolleen    meni       nousi ja   . 

 
Ja hän nousi, meni kotiinsa. 

 

 כד חזו דין כנׁשא הנון דחלו וׁשבחו לאלהא דיהב   8
antoi joka       Jumalalle        ylistivät ja   pelkäsivät   nämä     väkijoukot    mutta   näki      kun      . 

 ׁשולטנא דאיך הנא לבנינׁשא׃
ihmislapsille      tämä      kuin joka                    valta 

 
Mutta kun väkijoukot näkivät tämän, he pelkäsivät ja ylistivät Jumalaa, joka oli antanut tällaisen vallan 
ihmislapsille. 

 

 וכד עבר יׁשוע מן תמן חזא גברא דיתב בית מכסא   9
veronkeräys kopissa     istui joka         mies          näki                sieltä        Jeshua        kulki      kun ja      . 

 דׁשמה מתי ואמר לה תא בתרי וקם אזל בתרה׃
seurassaan    meni      nousi ja    kanssani     tule  hänelle     sanoi ja    Matti nimensä jonka 

 
Ja kun Jeshua kulki sieltä, hän näki miehen, joka istui veroja keräämässä, jonka nimi oli Mattai, ja sanoi 
hänelle, ”tule perässäni”, ja hän nousi ja meni hänen perässään. 

  



 וכד סמיכין בביתא אתו מכסא וחטיא סגיאא   10
monet      syntiset ja veronkerääjät tulivat           talossa        aterioivat        kun ja         . 

 אסתמכו עם יׁשוע ועם תלמידוהי׃
oppilaidensa  kanssa ja   Jeshua     kanssa             aterioivat 

 
Ja kun he aterioivat talossa, tulivat veronkerääjät ja monet syntiset aterioimaan Jeshuan kanssa, ja 
hänen oppilaidensa kanssa. 

 

 וכד חזו פריׁשא אמרין לתלמידוהי למנא עם מכסא   11
veronkerääjien kanssa         miksi      hänen oppilailleen       sanoivat       fariseukset      näkivät kun ja         . 

 וחטיא לעס רבכון׃
rabbinne      syö      syntisten ja 

 
Ja kun fariseukset näkivät tämän, he sanoivat hänen oppilailleen, ”miksi teidän rabbinne syö syntisten ja 
veronkerääjien kanssa?” 

 

 יׁשוע דין כד ׁשמע אמר להון לא סניקין חלימא על   12
ylle         terveet           tarvitse         ei        heille         sanoi         kuuli          kun  mutta     Jeshua          . 

 אסיא אלא אילין דביׁשאית עבידין׃
tehdyt         sairaiksi jotka          nämä          vaan           lääkäri 

 
Mutta kun Jeshua kuuli, hän sanoi heille, ”eivät terveet tarvitse lääkäriä, vaan nämä, jotka on tehty 
sairaiksi”. 

 

 זלו ילפו מנו חננא בעא אנא ולא דבחתא לא גיר   13
sillä      en                    uhrin        enkä       minä      pyydän       armoa      mitä     oppikaa menkää     . 

 אתית דאקרא לזדיקא אלא לחטיא׃
syntisille      vaan        vanhurskaille      kutsumaan              tullut 

 
Menkää, oppikkaa, mitä tämä on, ”armoa minä pyydän, enkä uhria”. Sillä en minä ole tullut kutsumaan 
vanhurskaita, vaan syntisiä. 

  



 הידין קרבו לה תלמידוהי דיוחנן ואמרין למנא חנן   14
me         miksi         sanoivat ja  Jochannan’n          oppilaansa       hänelle saapuivat        silloin          . 

 ופריׁשא צימין חנן סגי ותלמידיך לא צימין׃
paastoa     eivät            oppilaasi ja     paljon     ovat paastoamme fariseukset ja 

 
Silloin hänen luokseen tuli Johannanin oppilaita, ja he sanoivat, ”miksi me ja fariseukset paastoamme 
paljon, ja sinun oppilaasi eivät paastoa?” 

 

 אמר להון יׁשוע דלמא מׁשכחין בנוהי דגנונא למצם   15
paastota    häähuoneen     lapsensa           pystyvät             kuinka      Jeshua        heille        sanoi            . 

 כמא דחתנא עמהון אתין דין יומתא כד נׁשתקל מנהון 
heistä           otetaan         kun          päivät      mutta  tulevat        kanssaan sulhanen että kauan kuin 

 חתנא והידין נצומון׃
paastoavat      silloin ja       sulhanen 

 
Jeshua sanoi heille, ”kuinka häähuoneen lapset pystyvät paastoamaan, niin kauan kuin sulhanen on 
heidän kanssaan? Mutta ne päivät tulevat, kun sulhanen otetaan heiltä pois, ja silloin he paastoavat”. 

 

 לא אנׁש רמא אורקעתא חדתא על נחתא בליא דלא   16
ettei       vanha      päällystakki päälle             uusi                  paikka                aseta     ihminen      ei             . 

 תתוף מליותה מן הו נחתא ונהוא בזעא יתירא׃
suurempi   repeämä          olisi ja                 päällystakista        täyteydestään             revi 

 
Ei kukaan laita uutta paikkaa vanhan takin päälle, ettei se revi sitä takkia, ja olisi suurempi repeämä. 

 

 ולא רמין חמרא חדתא בזקא בליתא דלא מצטרין   17
halkeavat      ettei             vanhat       leileissä                 uusi              viini         laiteta        eikä           . 

 זקא וחמרא מתאׁשד וזקא אבדן אלא רמין חמרא חדתא 
uusi           viini        laittavat       vaan       rikkoudu       leilit ja                     läiky                 viini ja        leilit 

 בזקא חדתתא ותריהון מתנטרין׃
säästyvät      molemmat ja            uudet              leileissä 

 
Eikä uutta viiniä laiteta vanhoihin leileihin, etteivät leilit halkea ja viini läiky, ja leilit rikkoudu, vaan uusi 
viini laitetaan uusiin leileihin, ja molemmat säästyvät. 



 כד דין הלין ממלל הוא עמהון אתא ארכונא חד קרב   18
saapui     yksi            ruhtinas            tuli          kanssaan          oli           puhui         näitä     mutta     kun         . 

 סגד לה ואמר ברתי הׁשא מיתת אלא תא סים אידך 
kätesi      aseta       tule         vaan        kuollut              nyt        tyttäreni       sanoi ja hänelle kumarsi 

 עליה ותחא׃
eläisi ja       yllensä 

 
Mutta kun hän oli puhumassa näitä heidän kanssaan, tuli yksi hallitusmies, kumarsi häntä ja sanoi, 
”minun tyttäreni on nyt kuollut, mutta tule, aseta kätesi hänen päälleen, ja hän saa elää”. 
 
Ruhtinas, arkhon, on kreikan lainasana, joten kyseessä on joku muu kuin juutalaisten hallitusmies. 

 

 וקם יׁשוע ותלמידוהי ואזלו בתרה׃  19
jäljessään   menivät ja  hänen oppilaansa ja    Jeshua     nousi ja        . 

 
Ja Jeshua nousi, ja hänen oppilaansa, ja he menivät hänen perässään. 

 

 והא אנתתא דרדא הוא דמה ׁשנין תרתעסרא אתת  20
tuli             kaksitoista            vuodet   verensä         oli    vuotanut joka        vaimo          katso ja      . 

 מן בסתרה וקרבת לקרנא דלבוׁשה׃
pukunsa        kulmalle           kosketti ja           hänen takaansa 

 
Ja katso, vaimo, jolta hänen verensä oli vuotanut kaksitoista vuotta, tuli hänen takaansa, ja kosketti 
hänen pukunsa kulmaa. 
 
Kreikkakaan ei puhu tupsuista, sellainen on kääntäjän tulkinta. Kulmassa ”tupsu” kuitenkin oli. 
4Moos.15:38-39. 

 

 אמרא הות גיר בנפׁשה אפן בלחוד למאנה קרבא   21
kosketan    vaatteelleen    ainoastaan       jos          sielussaan         sillä          oli              sanoi             . 

 אנא מתאסיא אנא׃
minä            paranen              minä 

 
Sillä hän sanoi sielussaan, ”jos vain kosketan hänen vaatettaan, minä paranen”. 

  



 יׁשוע דין אתפני חזה ואמר לה אתלבבי ברתי   22
tyttäreni   sydämeesi sido hänelle      sanoi ja nähdessään kääntyi      mutta    Jeshua            . 

 הימנותכי אחיתכי ואתאסית אנתתא הי מן הי ׁשעתא׃
hetkestä    siitä          se            vaimo                        parani ja   sinut elävöittänyt       uskollisuutesi 

 
Mutta Jeshua kääntyi nähdessään hänet, ja sanoi hänelle, ”tyttäreni, sido sydämeesi; sinun uskollisuutesi 
on tehnyt sinut eläväksi”. Ja tuo vaimo parani siinä hetkessä. 

 

 ואתא יׁשוע לביתה דארכונא וחזא זמרא וכנׁשא   23
väkijoukko ja      itkijät          näki ja          ruhtinaan            talolleen         Jeshua            tuli ja            . 

 דמׁשתגׁשין׃
levottomat jotka 

 
Ja Jeshua tuli tuon hallitusmiehen talolle, ja näki itkijät, ja väkijoukon, joka oli levoton. 

 

 ואמר להון פרוקו לכון טליתא גיר לא מיתת אלא   24
vaan     kuollut            ei        sillä           tyttö            teille         jättäkää        heille         sanoi ja         . 

 דמכא הי וגחכין הוו עלוהי׃
häntä    olivat  nauroivat ja    hän nukkuu että 

 
Ja sanoi heille, ”antakaa tytön olla, sillä ei hän ole kuollut, vaan nukkuu”. Ja he nauroivat hänelle. 

 

 וכד אפק לכנׁשא על אחדה באידה וקמת טליתא׃  25
tyttö      nousi ja       kädessään     hän yhdisti     ylle    väkijoukolle    poistanut    kun ja         . 

 
Ja kun hän oli poistanut sen väkijoukon, ja hän yhdisti kätensä hänen ylleen, ja tyttö nousi. 

 

 ונפק טבא הנא בכלה ארעא הי׃  26
se          maa           kaikessa        tämä        hyvä       kulki ja           . 

 
Ja tämä hyvä sanoma kulki kaiken sen maan kautta. 

  



 וכד עבר יׁשוע מן תמן דבקוהי סמיא תרין דקעין   27
huusivat jotka    kaksi       sokeaa   häntä seurasi että         sieltä         Jeshua        kulki       kun ja         . 

 ואמרין אתרחם עלין ברה דדויד׃
Davidin        poika     meitä           armahda           sanoivat ja 

 
Ja kun Jeshua kulki sieltä, häntä seurasi kaksi sokeaa, jotka huusivat ja sanoivat, ”Davidin poika, 
armahda meitä!” 

 

 וכד אתא לביתא קרבו לה הנון סמיא אמר להון יׁשוע   28
Jeshua     heille        sanoi          sokeat        nämä hänelle lähestyivät         talolle           tullut       kun ja         . 

 מהימנין אנתון דמׁשכח אנא הדא למעבד אמרין לה אין 
kyllä   hänelle    sanoivat          tekemään      tämän       minä           pystyn että             te                 uskotteko 

 מרן׃
herramme 

 
Ja kun hän oli tullut siihen taloon, nämä sokeat tulivat hänen lähelleen. Jeshua sanoi heille, ”uskotteko 
te, että minä pystyn tekemään tämän?” He sanoivat hänelle, ”kyllä, meidän herramme”. 

 

 הידין קרב לעיניהון ואמר איכנא דהימנתון נהוא לכון׃  29
teille    tapahtuva          uskotte että          kuten           sanoi ja        silmilleen        kosketti       silloin             . 

 
Silloin hän kosketti heidän silmiään, ja sanoi, ”niin kuin te uskotte, teille tapahtukoon”. 

 

 ומחדא אתפתח עיניהון וכאא בהון יׁשוע ואמר חזו   30
katsokaa   sanoi ja       Jeshua      heissä     nuhteli ja         silmänsä          avautuivat                   heti ja         . 

 לא אנׁש נדע׃
tietävä    ihminen       ei 

 
Ja heti heidän silmänsä avautuivat, ja Jeshua nuhteli heitä ja sanoi, ”katsokaa, ettei kukaan saa tietää”. 

 

 הנון דין נפקו אטבוהי בכלה ארעא הי׃  31
se          maa           kaikessa        he julistivat       lähtivät   mutta        he           . 

 
Mutta he lähtivät julistamaan kaikessa siinä maassa. 

 



 וכד נפק יׁשוע קרבו לה חרׁשא דאית עלוהי דיוא׃  32
demoni       yllään         oli jolla      kuuromykkä hänelle    tuotiin       Jeshua        lähti      kun ja          . 

 
Ja kun Jeshua lähti, hänen luokseen tuotiin kuuromykkä, jolla oli demoni hänen yllään. 

 

 ומן דנפק דיוא מלל הו חרׁשא ואתדמרו כנׁשא   33
väkijoukko       hämmästyi ja     kuuromykkä     se      puhui     demoni       lähti      josta  ja        . 

 ואמרין לא מתום אתחזי הכנא באיסראיל׃
Israeil’ssa            näin           nähty        milloinkaan    ei          sanoivat ja 

 
Ja se kuuromykkä, josta demoni lähti, puhui, ja väkijoukko hämmästyi ja he sanoivat, ”tällaista ei ole 
milloinkaan nähty Israelissa!” 

 

 פריׁשא דין אמרין הוו ברׁשא דדיוא מפק דיוא׃  34
demonit   ajaa pois   demonien   pään kautta   olivat     sanoivat     mutta    fariseukset            . 

 
Mutta fariseukset sanoivat, ”päädemonin kautta hän ajaa pois demoneja”. 

 

 ומתכרך הוא יׁשוע במדינתא כלהין ובקוריא ומלף   35
opetti ja             kylissä ja      kaikissa          kaupungeissa        Jeshua           oli          matkusteli ja          . 

 הוא בכנוׁשתהון ומכרז סברתא דמלכותא ומאסא כל 
kaikki       paransi ja      kuningaskunnan                toivoa           julisti ja       kokouspaikoissaan             oli 

 כורהנין וכל כאבין׃
heikkoudet kaikki ja          sairaudet 

 
Ja Jeshua matkusteli kaikissa kaupungeissa ja kylissä, ja opetti heidän kokouspaikoissaan, ja julisti 
kuningaskunnan evankeliumia, ja paransi kaikki sairaudet, ja kaikki heikkoudet. 

 

 כד חזא דין יׁשוע לכנׁשא אתרחם עליהון דלאין הוו   36
olivat väsyneet että heidän ylleen            sääli           väkijoukolle       Jeshua    mutta     näki       kun          . 

 וׁשרין איך ערבא דלית להון רעיא׃
paimen     heille   ilman jotka     lampaat         kuin eksyneet ja 

 
Mutta kun Jeshua näki väkijoukot, hän sääli heitä, sillä he olivat väsyneet ja eksyneet, kuin lampaat, 
joilla ei ole paimenta. 

 



 ואמר לתלמידוהי חצדא סגי ופעלא זעורין׃  37
vähäiset   työntekijät ja     valtava         sato                  oppilailleen         sanoi ja           . 

 
Ja hän sanoi oppilailleen, ”sato on suuri, ja työntekijät harvat”. 

 

 בעו הכיל מן מרא חצדא דנפק פעלא לחצדה׃  38
sadonkorjuulleen työntekijät lähettää että sadonkorjuu        herrasta     sen tähden etsikää         . 

 
Sen tähden, pyytäkää sadonkorjuun herralta, että lähettää työntekijöitä sadonkorjuuseensa. 
 

 וקרא לתרעסר תלמידוהי ויהב להון ׁשולטנא      10:1
valta      heille      antoi ja          oppilaansa            kahdelletoista        kutsui ja                            . 

 על רוחא טנפתא דנפקון ולמאסיו כל כאב וכורהן׃
sairaudet ja  heikkous   kaikki        parantaa ja    ajaa pois että       saastaiset         henget       ylle 

 
Ja hän kutsui kaksitoista oppilasta, ja antoi heille vallan yli saastaisten henkien, että he ajavat niitä pois, 
ja parantaa kaikkea heikkoutta ja sairauksia. 

 

 דילהון דין דתרעסר ׁשליחא ׁשמהא איתיהון הלין   2
heille               olivat            nimensä            apostolit         kahdentoista     mutta  heidän jotka    . 

 קדמיהון ׁשמעון דמתקרא כאפא ואנדראוס אחוהי 
veljensä                  Andreos ja          Keefa         kutsutaan jota        Shimeon           ensimmäiset 

 ויעקוב בר זבדי ויוחנן אחוהי׃
veljensä  Jochannan ja  Zebadi     poika         Jakob ja 

 
Mutta heidän, jotka olivat ne kaksitoista apostolia, nimensä olivat; ensimmäisenä Shimeon, jota 
kutsutaan ”Keefa”, ja Andreos, hänen veljensä, ja Jakob, Zebadin poika ja hänen veljensä Johannan. 

 

 ופיליפוס ובר־תולמי ותאומא ומתי מכסא ויעקוב בר   3
poika        Jakob ja    veronkerääjä  Matti ja            Thoma ja             Bar-Tholmai ja             Filippos ja        . 

 חלפי ולבי דאתכני תדי׃
Thadai     kutsuttiin jota    Levi ja            Halfi 

 
Ja Filippos ja Bar-Tolmai, ja Thoma ja Mattai, se veronkerääjä. Ja Jakob, Halfin poika, ja Levi, jota 
kutsuttiin ”Thaddai”. 

 



 הו דאׁשלמה׃וׁשמעון קנניא ויהודא סכריוטא   4
hänet sai ansaan joka  hän           Skariota              Jehuda ja       Kenania         Shimeon ja       . 

 
Ja Shimeon, Kenania, ja Jehuda Skariota, hän, joka sai hänet ansaan. 

 

 להלין תרעסר ׁשדר יׁשוע ופקד אנון ואמר באורחא   5
tien kautta      sanoi ja      heitä        käski ja     Jeshua        lähetti          kaksitoista        näille          . 

 דחנפא לא תאזלון ולמדינתא דׁשמריא לא תעלון׃
astu sisään    ette              Samarian           kaupungeille ja          kulkeko      älkää       tekopyhien 

 
Nämä kaksitoista Jeshua lähetti ja käski heitä ja sanoi, ”älkää vaeltako tekopyhien tietä, älkääkä menkö 
Samarian kaupunkeihin”. 

 

 זלו לכון דין יתיראית לות ערבא דאבדו מן בית יסריל׃  6
Israil    huoneesta     eksyneet jotka    lampaat      luokse        erityisesti        mutta    teille menkää     . 

 
Mutta menkää te erityisesti niiden eksyneiden lampaiden luokse, jotka ovat Israelin huoneesta. 

 

 וכד אזלין אנתון אכרזו ואמרו דקרבת מלכותא   7
kuningaskunta  lähestynyt että   sanokaa ja     julistakaa               te         menette    kun ja      . 

 דׁשמיא׃
taivasten 

 
Ja kun te menette, julistakaa, ja sanokaa, että taivasten kuningaskunta on tullut lähelle. 

 

 כריהא אסו וגרבא דכו ודיוא אפקו מגן נסבתון   8
olette saaneet ilmaiseksi ajakaa pois demonit ja puhdistakaa spitaliset ja parantakaa    sairaat          . 

 מגן הבו׃
antakaa ilmaiseksi 

 
Parantakaa sairaat ja puhdistakaa spitaliset, ja ajakaa pois demonit. Ilmaiseksi te olette saaneet, 
ilmaiseksi antakaa. 

  



 לא תקנון דהבא ולא סאמא ולא נחׁשא בכיסיכון׃  9
laukuissanne       kuparia        eikä          hopeaa        eikä             kultaa       varatko      älkää      .  

 
Älkää varatko kultaa eikä hopeaa, eikä kuparia laukkuihinne. 

 

 ולא תרמלא לאורחא ולא תרתין כותינין ולא מסנא   10
kenkiä       eikä           takkeja             kahta           eikä                    tielle             kukkaroa       eikä            . 

 ולא ׁשבטא ׁשוא הו גיר פעלא סיברתה׃
palkkansa     työntekijä     sillä     hän arvollinen       sauvaa            eikä 

 
Eikä tielle kukkaroa, eikä kahta takkia, eikä kenkiä, eikä sauvaa, sillä työntekijä on palkkansa arvoinen. 

 

 לאידא דין מדינתא או קריתא דעאלין אנתון לה   11
hänelle         te astukaa sisään että          kylä           tai          kaupunki       mutta             mille           . 

 ׁשאלו מנו ׁשוא בה ותמן הוו עדמא דנפקין אנתון׃
te     lähdette että        kunnes    pysykää siellä ja     siinä  arvollinen   kuka        kysykää 

 
Mutta mihin kaupunkiin tai kylään te saavutte, kysykää, kuka siellä on arvollinen, ja pysykää siellä, 
kunnes lähdette. 

 

 ומא דעאלין אנתון לביתא ׁשאלו ׁשלמה דביתא׃  12
talon      rauhansa      lähettäkää       huoneelle                te astutte sisään että kun ja          . 

 
Ja kun te astutte sisään taloon, lähettäkää Hänen rauhansa siihen taloon. 

 

 ואן הו דׁשוא ביתא ׁשלמכון נאתא עלוהי אן דין לא   13
ei     kuin     jos      yllensä           tuleva       teidän rauhanne       talo      arvollinen että se    jos ja         . 

 ׁשוא ׁשלמכון עליכון נפנא׃
palaava teidän yllenne teidän rauhanne arvollinen 

 
Ja jos se talo on arvollinen, teidän rauhanne on tuleva sen ylle, ja jos se ei ole arvollinen, teidän rauhanne 
on palaava teille. 

  



 מן דלא דין מקבל לכון ולא ׁשמע מליכון כד נפקין   14
lähdette     kun     sanojanne      kuuntele      eikä       teille    ota vastaan  mutta   ei että    kuka         . 

 אנתון מן ביתא או מן קריתא הי פצו חלא מן רגליכון׃
jaloistanne     hiekat  ravistakaa se                       kylästä        tai                    talosta                  te 

 
Mutta joka ei ota teitä vastaan, eikä kuuntele sanojanne, lähtiessänne siitä talosta tai kylästä, 
ravistelkaa sen hiekatkin jaloistanne. 

 

 ואמין אמר אנא לכון דלארעא דסדום ודעמורא נהוא   15
oleva       Ammorra’n ja         Sdom’n          maille että           teille        minä        sanon        amen ja          . 

 ניח ביומא דדינא או למדינתא הי׃
se          kaupungille      kuin       tuomion       päivässä    helppo 

 
Ja amen, minä sanon teille, että Sdom’n ja Ammorran maiden on oleva helpompaa tuomion päivänä, 
kuin sen kaupungin. 

 

 הא אנא מׁשדר אנא לכון איך אמרא ביני דאבא הוו   16
olkaa         susien     keskellä      lampaat         kuin       teille        minä          lähetän         minä      katso         . 

 ימא איך חוותא ותמימא איך יונא׃הכיל חכ
kyyhkynen   kuin               viaton ja       käärme            kuin            ovela     sen tähden 

 
Katso, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Sen tähden, olkaa ovelia kuin käärmeet, ja 
viattomia, kuin kyyhkyset. 

 

 אזדהרו דין מן בנינׁשא מׁשלמין לכון גיר לבית דינא   17
tuomio     talolle        sillä        teille              vievät                  ihmislapsista     mutta            varokaa           . 

 ובכנוׁשתהון ננגדונכון׃
teitä ruoskitaan heidän kokouspaikoissaan ja 

 
Mutta varokaa ihmislapsia, sillä he vievät teitä tuomittaviksi, ja teitä ruoskitaan heidän 
kokouspaikoissaan. 

  



 וקדם הגמונא ומלכא מקרבין לכון מטלתי לסהדותא   18
todistukselle          tähteni          teille              vievät        kuninkaat ja   hallitusmiehet    edessä ja         . 

 דילהון ודעממא׃
kansakuntien ja           heidän 

 
Ja teitä viedään kuninkaiden ja hallitusmiesten eteen, minun tähteni, todistukseksi heille ja muille 
kansakunnille. 

 

 יכנא או מנא אמתי דין דנׁשלמונכון לא תאצפון א  19
mitä      tai        kuinka            huolestuko    älkää   teidät pidätetään että    mutta        kun              . 

 תמללון מתיהב לכון גיר בהי ׁשעתא מא דתמללון׃
puhutte että      mitä           hetki            siinä      sillä       teille         annetaan           puhuisitte 

 
Mutta kun teidät pidätetään, älkää huolestuko, kuinka tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan siinä 
hetkessä, mitä tulee puhua. 

 

 לא הוא גיר אנתון ממללין אלא רוחא דאבוכון   20
isänne          henki            vaan                puhu             te            sillä          ole          ei           . 

 ממללא בכון׃
teidän kauttanne          puhuu 

 
Sillä ette te puhu, vaan teidän isänne henki puhuu teidän kauttanne. 

 

 נׁשלם דין אחא לאחוהי למותא ואבא לברה ונקומון   21
nousevat ja     pojalleen         isä ja       kuolemalle            veljensä            veli       mutta   johdattava        . 

 בניא על אבהיהון ונמיתון אנון׃
heidät   kuolettavat ja    vanhempiaan vastaan      lapset 

 
Mutta veli on johdattava veljensä kuolemalle, ja isä poikansa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan 
ja tappavat heidät. 

  



 ותהוון סניאין מן כלנׁש מטל ׁשמי אינא דין דנסיבר   22
kestävä että  mutta       joka         nimeni      tähden            jokaisesta           vihatut          olette ja          . 

 עדמא לחרתא הו נחא׃
elävä     hän              lopulle             saakka 

 
Ja te olette kaikkien ihmisten vihattavia, minun nimeni tähden. Mutta joka kestää loppuun saakka, hän 
saa elää. 

 

 מא דרדפין לכון דין במדינתא הדא ערוקו לכון   23
te        paetkaa        tämä           kaupungissa       mutta        te      vainoavat että     kun          . 

 לאחרתא אמין גיר אמר אנא לכון דלא תׁשלמון אנין 
nämä    loppuunsaatatte    ei että      teille        minä        sanon       sillä        amen                      toiselle 

 כלהין מדינתא דבית איסריל עדמא דנאתא ברה 
poika       tulee että         kunnes              Israeil           huoneen          kaupunki         ne kaikki 

 דאנׁשא׃
ihmisen 

 
Kun teitä vainotaan tässä kaupungissa, paetkaa toiseen, sillä amen, minä sanon teille, että ette saa 
valmiiksi näitä kaikkia Israelin huoneen kaupunkeja, ennen kuin ihmisen poika tulee. 

 

 לית תלמידא דיתיר מן רבה ולא עבדא מן מרה׃  24
herrastaan     palvelija          eikä         rabbistaan     suurempi              oppilas         ei ole          . 

 
Oppilas ei ole suurempi kuin rabbinsa, eikä palvelija herrastaan. 

 

 ספק לה לתלמידא דנהוא איך רבה ולעבדא איך מרה   25
herransa    kuin        palvelijalle ja   rabbinsa     kuin       oleva että             oppilaalle       hänelle   riittää            . 

 אן למרה דביתא קרו בעלזבוב חד כמא לבני ביתה׃
huoneensa lapsille paljon kuinka yksi         Baal-Zebub     kutsuneet    huoneen         herralle       jos 

 
Oppilaalle riittää, että hän on oleva kuin rabbinsa, ja palvelijalle kuin herransa. Jos huoneen herraa on 
kutsuttu yhdeksi Baal-Zebubiksi, kuinka paljon sitten hänen huoneensa lapsia? 

  



 לא הכיל תדחלון מנהון לית גיר מדם דכסא דלא   26
ettei   peitetty että   mitään      sillä       ei ole         heistä            pelätkö     sen tähden älkää          . 

 נתגלא ודמטׁשי דלא נתידע׃
tuleva tietoon    ettei       salattu että ja       paljastuva 

 
Sen tähden, älkää pelätkö heitä, sillä ei ole mitään peitettyä, ettei se paljastuisi, eikä salattua, ettei tulisi 
tunnetuksi. 

 

 מדם דאמר אנא לכון בחׁשוכא אומרוהי אנתון   27
te             sanokaa             pimeydessä         teille        minä        sanon että      asia             . 

 בנהירא ומדם דבאדניכון ׁשמעין אנתון אכרזו על אגרא׃
katot     yllä      julistakaa             te             kuulette         korvissanne että           asia ja                valossa 

 
Ne asiat, mitä minä sanon teille pimeydessä, te sanokaa valossa, ja mitä korvillanne kuulette, julistakaa 
sitä katoilta. 

 

 לא תדחלון מן אילין דקטלין פגרא נפׁשא דין לא ו  28
eivät  mutta       sielua          ruumis      tappavat jotka               näistä          pelätkö         älkääkä         . 

 מׁשכחין למקטל דחלו דין יתיראית מן מן דמׁשכח 
pystyy joka     hänestä        ennemmin        mutta pelätkää        tappamaan               pystyvät 

 דלנפׁשא ולפגרא נובד בגהנא׃
Gehennassa      tuhoava        ruumille ja          sielulle että 

 
Älkääkä pelätkö näitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät sielua pysty tappamaan. Mutta pelätkää 
ennemmin häntä, joka pystyy sielun ja ruumiin tuhoamaan Gehennassa. 

 

 לא תרתין צפרין מזדבנן באסר וחדא מנהין בלעד   29
paitsi        niistä            yksi ja        sentissä?        myydään        varpuset            kaksi        eikö         . 

 פלא על ארעא׃מן אבוכון לא נ
maan   päälle      putoa          ei                     isästänne 

 
Eikö kahta varpusta myydä pennillä? Ja yksikään niistä ei putoa maan päälle ilman teidän isäänne. 

  



 דילכון דין אף מנא דרׁשכון כלהין מנין אנין׃  30
ovat   lasketut   ne kaikki       päidenne että   hiukset   myös   mutta         teidän           . 

 
Mutta myös teidän päänne hiukset ovat kaikki lasketut. 

 

 לא הכיל תדחלון מן צפרא סגיאתא מיתרין אנתון׃  31
te       suuremmat                 paljon               varpusista          pelätkö         sen tähden älkää         . 

 
Älkää sen tähden pelätkö, te olette paljon enemmän kuin varpuset. 

 

 כלנׁש הכיל דנודא בי קדם בנינׁשא אודא בה אף אנא  32
minä   myös hänessä tunnustan       ihmislapset edessä minut tunnustaa joka sen tähden   jokainen        . 

 קדם אבי דבׁשמיא׃
taivaissa joka      isäni       edessä 

 
Sen tähden jokainen, joka tunnustaa minut ihmislasten edessä, myös minä tunnustan hänet minun isäni 
edessä, joka on taivaissa 

 

 מן דין דנכפור בי קדם בנינׁשא אכפור בה אף אנא   33
minä    myös hänessä     kiellän            ihmislapset      edessä   minut    kieltää joka   mutta  kuka        . 

 קדם אבי דבׁשמיא׃
taivaissa joka      isäni        edessä 

 
Mutta joka kieltää minut ihmislasten edessä, hänet myös minä kiellän minun isäni edessä, joka on 
taivaissa. 

 

 לא תסברון דאתית דארמא ׁשינא בארעא לא אתית   34
tullut        en             maassa           rauha           tuomaan         tullut että             ajatelko        älkää         . 

 דארמא ׁשינא אלא חרבא׃
miekka        vaan         rauha               tuomaan 

 
Älkää ajatelko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maahan. En tullut tuomaan rauhaa, vaan miekkaa. 

  



 אתית גיר דאפלוּג גברא על אבוהי וברתא על אמה   35
äitiään    vastaan       tytär ja          isäänsä     vastaan       mies         jakamaan          sillä          tullut           . 

 וכלתא על חמתה׃
anoppiaan vastaan    morsian ja 

 
Sillä minä olen tullut jakamaan; mies isäänsä vastaan, ja tytär äitiään vastaan, ja morsian anoppiaan 
vastaan. 

 

 ובעלדבבוהי דגברא בני ביתה׃  36
huoneensa   lapset        ihmisen                 vastustajansa ja          . 

 
Ja ihmisen vastustajat ovat hänen oman talonsa lapsia. 

 

 מן דרחם אבא או אמא יתיר מן דלי לא ׁשוא לי   37
minulle arvollinen   ei          minusta     enemmän    äitiä         tai          isää    rakastaa että kuka         . 

 ומן דרחם ברא או ברתא יתיר מן דלי לא ׁשוא לי׃
minulle arvollinen      ei        minusta       enemmän    tytärtä        tai     poikaa rakastaa että kuka ja 

 
Kuka rakastaa isää tai äitiä enemmän kuin minua, ei ole minulle arvollinen, ja kuka rakastaa poikaa tai 
tytärtä enemmän kuin minua, ei ole minulle arvollinen. 

 

 וכל דלא ׁשקל זקיפה ואתא בתרי לא ׁשוא לי׃  38
minulle arvollinen    ei       jäljessäni         tule ja           ristiään          ota        ei joka    kaikki ja      . 

 
Ja jokainen, joka ei ota ristiään ja tule minun perässäni, ei ole minulle arvollinen. 

 

 מן דאׁשכח נפׁשה נובדיה ומן דנובד נפׁשה מטלתי   39
tähteni      sielunsa      menettää  kuka ja sen menettävä    sielunsa           löytää joka    kuka        . 

 נׁשכחיה׃
sen löytävä 

 
Joka löytää sielunsa, menettää sen, ja kuka menettää sielunsa minun tähteni, on sen löytävä. 

  



 מן דמקבל לכון לי מקבל ומן דלי מקבל למן דׁשלחני   40
minut lähetti joka hänet ottaa vastaan minut joka kuka ja ottaa vastaan minut teille ottaa vastaan kuka     . 

 מקבל׃
ottaa vastaan 

 
Joka ottaa teidät vastaan, ottaa minut vastaan, ja joka ottaa vastaan minut, ottaa vastaan hänet, joka 
on minut lähettänyt. 

 

 מן דמקבל נביא בׁשם נביא אגרא דנביא נסב   41
saava     profeetan          palkka      profeetta nimessä    profeetta    ottaa vastaan kuka         . 

 ומן דמקבל זדיקא בׁשם זדיקא אגרא דזדיקא נסב׃
saava      vanhurskaan       palkka      vanhurskas     nimessä    vanhurskas ottaa vastaan kuka ja 

 
Kuka ottaa vastaan profeetan, profeetan nimessä, saa profeetan palkan, ja kuka ottaa vastaan 
vanhurskaan, vanhurskaan nimessä, saa vanhurskaan palkan. 

 

 בלחוד  דקרירא וכל דמׁשקא לחד מן הלין זעורא כסא  42
ainoastaan     kylmän veden        malja        vähäiset              näistä       yhdelle        antaa joka      kaikki ja       . 

 בׁשמא 
nimessä 

 דתלמידא אמין אמר אנא לכון דלא נובד אגרה׃
palkkansa   menettävä   ettei       teille        minä        sanon        amen                      oppilaan 

 
Ja jokainen, joka antaa yhdelle näistä vähäisistä edes maljan kylmää vettä, oppilaan nimessä, amen, 
minä sanon teille, ettei hän ole menettävä palkkaansa. 

 

 והוא דכד ׁשלם יׁשוע למפקדו לתרעסר      11:1
kahdelletoista      käskemiselle        Jeshua      lopetti     kun että         oli ja                            . 

 תלמידוהי ׁשני מן תמן למלפו ולמכרזו במדינתהון׃
heidän kaupungeissaan saarnaamaan ja   opettamaan            sieltä           lähti             oppilaidensa 

 
Ja kun Jeshua oli lopettanut niiden kahdentoista oppilaansa käskemisen, hän lähti sieltä opettamaan ja 
julistamaan heidän kaupungeissaan. 

 



 יוחנן דין כד ׁשמע בית אסירא עבדוהי דמׁשיחא ׁשדר   2
lähetti            Messiaan          teoistaan               vanki            talo       kuullut        kun  mutta Jochannan    . 

 ביד תלמידוהי׃
oppilaitaan kätensä kautta 

 
Mutta kun Johannan oli vankilassa kuullut Messiaan teoista, hän lähetti oman kätensä kautta 
oppilaitaan. 

 

 ואמר לה אנת הו הו דאתא או לאחרין הו מסכין   3
odotamme  hänkö      toiselle          tai       tulee joka    hän oletko     sinä     hänelle    sanoi ja       . 

 אנחנן׃
me 

 
Ja sanoi hänelle, ”oletko sinä ’hän, joka tulee’, tai odotammeko jotain toista?” 

 

 ענא יׁשוע ואמר להון זלו אׁשתעו ליוחנן אילין דׁשמעין   4
kuulette että      nämä    Jochannan’lle      kertokaa      menkää heille         sanoi ja     Jeshua      vastasi      . 

 אנתון וחזין׃
näette ja                 te 

 
Jeshua vastasi heille ja sanoi, ”menkää, kertokaa Johannanille nämä, mitä kuulette ja näette”. 

 

 סמיא חזין וחגירא מהלכין וגרבא מתדכין וחרׁשא   5
kuurot ja     puhdistuvat     spitaliset ja         kävelevät         rammat ja    näkevät      sokeat        . 

 ׁשמעין ומיתא קימין ומסכנא מסתברין׃
saavat toivoa              köyhät ja     nousevat     kuolleet ja         kuulevat 

 
Sokeat näkevät ja rammat kävelevät, ja spitaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, ja kuolleet nousevat ja 
köyhät saavat toivoa. 

 

 וטובוהי לאינא דלא נתכׁשל בי׃  6
kauttani kompastuva      ei joka      sellaiselle   siunauksensa ja    . 

 
Hänen siunauksensa sellaiselle, joka ei minun kauttani kompastu! 

 



 כד דין אזלו ׁשרי יׁשוע למאמר לכנׁשא על יוחנן מנא   7
mitä   Jochannan   ylle      väkijoukolle       puhumaan       Jeshua        alkoi      menivät  mutta   kun      . 

 קניא דמן רוחא מתתזיע׃ נפקתון לחורבא למחזא
horjuva             tuulesta joka        kaisla          näkemään            erämaalle             lähditte 

 
Mutta kun he olivat menneet, Jeshua alkoi puhumaan väkijoukolle Johannanista, ”mitä te lähditte 
erämaahan katsomaan? Kaislaako, jota tuuli heiluttaa?” 

 

 ואלא מנא נפקתון למחזא גברא דנחתא רכיכא לביׁש   8
pukeutuu      pehmeä               viitan              mies          näkemään         lähdittekö       mitä        ette jos       . 

 הא אילין דרכיכא לביׁשין בית מלכא אנון׃
ovat     kuningas      huone    pukeutuville        pehmeiden        nämä      katso 

 
Jos ette, mitä sitten? Lähdittekö katsomaan pehmeään viittaan pukeutuvaa miestä? Katso, nämä, jotka 
pehmeisiin pukeutuvat, ovat kuninkaan talossa. 

 

 א נביא אין אמר אנא לכון ואלא מנא נפקתון למחז  9
teille      minä        sanon       kyllä profeetta      katsomaan       lähdittekö         mitä         ette jos      . 

 ויתיר מן נביא׃
profeetasta enemmän ja 

 
Jos ette, mitä sitten? Lähdittekö katsomaan profeettaa? Aivan, minä sanon teille, ja enemmänkin kuin 
profeettaa! 

 

 הנו גיר דעלוהי כתיב דהא אנא מׁשדר אנא מלאכי   10
sanansaattajani    minä          lähetän       minä    katso että  kirjoitettu    hänestä joka     sillä      tämä         . 

 קדם פרצופך דנתקן אורחא קדמיך׃
eteesi               tie          valmistaa joka    läsnäolosi         edessä 

 
Sillä tämä on hän, josta on on kirjoitettu, että ”katso, minä lähetän minun sanansaattajani olemaan 
sinun edessäsi, valmistamaan eteesi tien”. 

  



 אמין אמרנא לכון דלא קם בילידי נׁשא דרב מן יוחנן   11
Jochannan’sta   suuri joka  nainen   syntyneessä noussut ei että       teille       minä sanon        amen           . 

 מעמדנא זעורא דין במלכות ׁשמיא רב הו מנה׃
hänestä  hän    suuri        taivaat kuningaskunnassa mutta     vähäinen                    kastaja 

 
Amen, minä sanon teille, että naisesta syntyneissä ei ole Johannan kastajasta suurempaa, mutta 
vähäinenkin taivasten kuningaskunnassa on häntä suurempi. 

 

 מן יומי יוחנן דין מעמדנא ועדמא להׁשא מלכותא   12
kuningaskuntaa       hetkelle            saakka ja             kastaja        mutta Jochannan       päivistä            . 

 דׁשמיא בקטירא מתדברא וקטירנא מחטפין לה׃
sille         ryöstävät          väkivaltaiset ja         johdatetaan             voimassa              taivasten 

 
Mutta Johannan kastajan päivistä, ja siihen hetkeen saakka, taivasten kuningaskuntaa johdatetaan 
voimalla, ja väkivaltaiset varastavat sitä itselleen. 
 
Roth on laittanut omaan käännökseensä tähän maininnan, että ”varastavat” sitä keksimällä ja 
kaupittelemalla väärää ”valtakuntaa”. 

 

 כלהון גיר נביא ואוריתא עדמא ליוחנן אתנביו׃  13
profetoivat   Jochannan’lle    saakka                  toora ja      profeetat    sillä       ne kaikki         . 

 
Sillä kaikki profeetat ja laki profetoivat Johannan’iin saakka. 

 

 ואן צבין אנתון קבלו דהויו אליא דעתיד למאתא׃  14
tulevalle           oli joka          Elia       on hän että hyväksykää       te           tahdotte  jos ja         . 

 
Ja jos te tahdotte; ottakaa vastaan, että hän on se Elia, joka oli tuleva. 

 

 מן דאית לה אדנא דנׁשמע נׁשמע׃  15
kuuleva     kuuleva joka        korvat    hänellä    on jolla     kuka        . 

 
Jolla on kuulevat korvat, kuulkoon. 

  



 למן דין אדמיה לׁשרבתא הדא דמיא לטליא דיתבין   16
istuvat jotka           pojille        on kuin         tämä          sukupolvelle        sitä vertaan    mutta    mille          . 

 בׁשוקא וקעין לחבריהון׃
ystäviään     kutsuvat ja          kaduissa 

 
Mutta mihin vertaan tätä sukupolvea? Se on kuin pojat, jotka istuvat kaduilla ja huutelevat kavereilleen. 

 

 ואמרין זמרן לכון ולא רקדתון ואלין לכון ולא   17
ette ja    teille  huusimme ja     tanssineet      ette ja     teille   lauloimme      sanoen ja          . 

 ארקדתון׃
surumieliset 

 
Ja sanoivat, ”me lauloimme teille, ettekä tanssineet, ja huusimme teille, ettekä olleet surullisia!” 

 

 אתא גיר יוחנן דלא אכל ולא ׁשתא ואמרין דיוא אית   18
(akk.)    demoni     sanoivat ja      juonut          eikä       syönyt     ei joka   Jochannan   sillä           tuli            . 

 בה׃
hänessä 

 
Sillä Johannan tuli, joka ei syönyt eikä juonut, ja he sanoivat, ”hänessä on demoni”. 

 

 אתא ברה דאנׁשא אכל וׁשתא ואמרין הא גברא   19
mies    katso       sanovat ja             juo ja          syö            ihmisen          poika             tuli            . 

 חמרא ורחמא דמכסא ודחטיא ואזדדקת  אכולא וׁשתא
vanhurskautetaan ja   syntisten ja   veronkerääjien          ystävä ja            viini          juomari ja           syömäri 

 חכמתא מן עבדיה׃
teoistaan                 viisaus 

 
Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja he sanovat, ”katso ,mikä mies, syömäri ja viinin juomari, ja 
veronkerääjien ja syntisten ystävä!” – Ja viisaus tulee vanhurskaaksi teoistaan. 

  



 הידין ׁשרי יׁשוע למחסדו מדינתא אילין דהוו בהין   20
niissä  olleet jotka    nämä          kaupungit          nuhtelemaan      Jeshua        alkoi          silloin          . 

 חילוהי סגיאא ולא תבו׃
kääntyneet eivätkä         monet          voimansa 

 
Silloin Jeshua alkoi nuhtelemaan niitä kaupunkeja, joissa monet hänen voimatekonsa olivat tapahtuneet, 
eivätkä ne kääntyneet. 

 

 ואמר הוא וי לכי כורזין וי לכי בית־צידא דאלו בצור   21
Tsur’ssa     jos että             Beit-Tsaida        sinulle  voi     Korazin      sinulle   voi       hän        sanoi ja          . 

 ובצידן הוו חילא אילין דהוו בכין כבר דין בסקא 
säkkivaatteessa kuin   varmasti   sinussa  olleet että    nämä        voimat      olivat Tsidon’ssa ja 

 ובקטמא תבו׃
kääntyneet      tuhkassa ja 

 
Ja hän sanoi, ”voi sinua, Korazin, voi sinua, Beit-Tsaida! Jos Tsur’ssa ja Tsidon’ssa olisivat nämä voimat 
olleet, jotka teissä olivat, he varmasti olisivat kääntyneet, säkkipuvussa ja tuhkassa!” 
 
Korazin, merkitys ”saarnaajat”. Tsur on meidän raamatussamme Tyyro, joka tulee Kreikan pohjalta. Olen 
käynyt läpi kaikki British Museum’in kokoelmissa olevat egyptiläiset hieroglyfit ja muut kirjoitukset, 
niissä Siidon on eniten käsitelty kaupunki Israelin alueelta. Lähes kaikki kaupungit, jotka mainitaan 
Joosuan ja Tuomarien kirjassa, mainitaan myös Egyptin teksteissä. Yksi savitaulu jopa kertoo, että Siidon 
oli tuhoutumaisillaan sisäiseen korruptioon ja valtataisteluun.  

 

 ברם אמר אנא לכין דלצור ולצידן נהוא ניח ביומא   22
päivässä   helppo     oleva      Tsidon’lle ja    Tsur’lle että   teille      minä          sanon    kuitenkin        . 

 דדינא או לכין׃
teille    kuin       tuomion 

 
Kuitenkin minä sanon teille, että Tsurille ja Tsidonille on oleva helpompaa tuomion päivänä kuin teille. 

  



 ואנתי כפרנחום הי דעדמא לׁשמיא אתתרימתי עדמא   23
saakka                   korotettu              taivaille         saakka joka      se        Kefr-Nachum          sinä ja            . 

 לׁשיול תתחתין דאלו בסדום הוו חילא אילין דהוו בכי 
teissä  olivat että     nämä         voimat    olisivat   Sdom’ssa       jos että        laskeudutte          Sheol’lle 

 קימא הות עדמא ליומנא׃
tälle päivälle        saakka         olisi         pystyssä 

 
Ja sinä Kefr-Nahum, jota taivaisiin saakka korotettiin; tuonelaan saakka te laskeudutte! Jos nämä 
voimat, jotka sinussa olivat, olisivat olleet Sdomassa, se olisi pystyssä tänäkin päivänä. 

 

 א דסדום נהוא ניח ביומא ברם אמרנא לכי דלארע  24
päivässä   helppo        oleva            Sdom’n            maalle että      sinulle         sanon       kuitenkin        . 

 דדינא או לכי׃
sinulle  kuin        tuomion 

 
Kuitenkin minä sanon sinulle, että Sdoman maan on tuomion päivänä oleva helpompaa, kuin sinun. 

 

 בהו זבנא ענא יׁשוע ואמר מודא אנא לך אבי מרא  25
herra     isäni      sinulle   minä          kiitän          sanoi ja     Jeshua      vastasi         aika         siinä         . 

 דׁשמיא ודארעא דכסית הלין מן חכימא וסכולתנא וגלית 
paljastanut ja         älykkäistä ja                     viisaista        nämä    salannut että              maan ja            taivaiden 

 אנין לילודא׃
pikkulapsille           ne 

 
Siihen aikaan Jeshua vastasi ja sanoi, ”minä kiitän sinua, isäni, taivaiden ja maan herra, että olet 
salannut nämä viisailta ja älykkäiltä, ja olet paljastanut näitä lapsille”. 

 

 אין אבי דהכנא הוא צבינא קדמיך׃  26
edessäsi          tahto            oli             näin että       isäni      kyllä          . 

 
Niin, isäni, näin oli sinun tahtosi, sinun edessäsi. 

  



 כל מדם אׁשתלם לי מן אבי ולא אנׁש ידע לברא אלא   27
vaan        pojalle      tuntee   ihminen      eikä         isästäni    minulle       annettu            asiat       kaikki       . 

 אן אבא אף לא לאבא אנׁש ידע אלא אן ברא ולמן דצבא 
tahtoo     jolle ja      poika     jos        vaan      tuntee    ihminen         isälle          ei       myös         isä         jos 

 ברא דנגלא׃
paljastava että poika 

 
Minun isäni on antanut kaiken minulle, eikä kukaan tunne poikaa, paitsi isä yksin, eikä myös isää tunne 
kukaan ihminen, paitsi poika, ja se, jolla poika tahtoo tämän paljastaa. 

 

 תו לותי כלכון לאיא וׁשקילי מובלא ואנא אניחכון׃  28
teille levon annan   minä ja        taakkoja      pakotetaan ja    raadatte    te kaikki      luokseni tulkaa       . 

 
Tulkaa minun luokseni, te kaikki, jotka raadatte ja joita pakotetaan kantamaan taakkoja, ja minä annan 
teille levon. 

 

 יך אנא ׁשקולו נירי עליכון וילפו מני דניח אנא ומכ  29
minä      nöyrä ja minä levollinen että minusta oppikaa ja    yllenne        ikeeni           ottakaa         . 

 בלבי ומׁשכחין אנתון ניחא לנפׁשתכון׃
sieluillenne        levon               te             löydätte ja sydämessäni 

 
Ottakaa minun ikeeni päällenne, ja oppikaa minusta, sillä minä olen sydämessäni nöyrä ja levollinen, ja 
te löydätte levon sieluillenne. 

 

 נירי גיר בסים הו ומובלי קלילא הי׃  30
on           kevyt        kuormani ja     se        sopiva       sillä      ikeeni         . 

 
Sillä minun ikeeni on sopiva, ja minun kuormani on kevyt. 

 

 בהו זבנא מהלך הוא יׁשוע בׁשבתא בית זרעא      12:1
vilja      paikka          sapatissa          Jeshua         oli       kävelemässä      aika         siinä                             . 

 וׁשריו מלגין ׁשבלא ואכלין׃ותלמידוהי כפנו 
söivät ja         tähkät       poimivat     alkoivat ja      nälkä               oppilaillaan ja 

 
Siihen aikaa Jeshua oli sapattina kävelemässä viljapellolla, ja hänen oppilaillaan oli nälkä, ja he alkoivat 
poimia tähkiä ja syödä niitä. 



 פריׁשא דין כד חזו אנון אמרין לה הא תלמידיך עבדין   2
tekevät         oppilaasi            katso hänelle   sanoivat      heidät      näki      kun   mutta     fariseukset       . 

 מדם דלא ׁשליט למעבד בׁשבתא׃
sapatissa       tekemään       luvallista     ei joka          asiaa 

 
Mutta kun fariseukset näkivät heidät, he sanoivat hänelle, ”katso, sinun oppilaasi tekevät sellaista, mitä 
ei ole luvallista tehdä sapattina”. 

 

 הו דין אמר להון לא קריתון מנא עבד דויד כד כפן   3
nälkä      kun      David        teki         mitä          lukeneet     ettekö    heille         sanoi     mutta  hän      . 

 ואילין דעמה׃
kanssaan jotka nämä ja 

 
Mutta hän sanoi heille, ”ettekö ole lukeneet, mitä David teki, hänelle tuli nälkä, ja niille, jotka olivat 
hänen kanssaan?” 

 

 איכנא על לביתא דאלהא ולחמא דפתורה דמריא אכל   4
söi            Herran                  pöydän             leipää ja            Jumalan           talolle         astui         kuinka         . 

 הו דלא ׁשליט הוא לה למאכל ולא לאילין דעמה 
kanssaan jotka         niille          eikä           syödä        hänelle    ollut      luvallista       ei että      se 

 אלא אן לכהנא בלחוד׃
ainoastaan       papeille       jos           vaan 

 
Kuinka hän meni sisään Jumalan huoneeseen, ja söi Herran, Jumalan pöydän leipää, sitä, jote ei ollut 
luvallista syödä hänelle ja niille, jotka hänen kanssaan olivat, vaan yksin ainoastaan papeille. 

 

 או לא קריתון באוריתא דכהנא בהיכלא מחלין לה   5
hänelle saastuttavat    temppelissä           papit että                    laissa           lukeneet      ettekö   tai       . 

 לׁשבתא ודלא עדלי אנון׃
ovat     rikosta         ilman ja             sapatille 

 
Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit temppelissä saastuttavat sapattia, ja ovat silti ilman rikosta? 

  



 היכלא אית הרכא׃אמר אנא לכון דין דרב מן   6
tässä         on              temppelistä     suuri että mutta   teille        minä          sanon    . 

 
Mutta minä sanon teille, että tässä on suurempi kuin temppeli. 

 

 אלו דין ידעין הויתון מנו חננא צבא אנא ולא דבחתא   7
uhrin      enkä        minä       tahdon     armoa        mitä        olisitte        tienneet  mutta       jos        . 

 לא מחיבין הויתון לאילין דדלא עדלי אנון׃
ovat      rikosta    ilman jotka           näille            olisitte      tuominneet      ette  

 
Mutta jos olisitte tienneet, mitä tämä on, ”armoa minä tahdon, enkä uhria”, ette olisi tuominneet näitä, 
jotka eivät ole rikkoneet. 

 

 מרה גיר דׁשבתא איתוהי ברה דאנׁשא׃  8
ihmisen      poika                on                      sapatin         sillä        herra       . 

 
Sillä ihmisen poika on sapatin herra. 

 

 וׁשני מן תמן יׁשוע ואתא לכנוׁשתהון׃  9
kokouspaikalleen          tuli ja      Jeshua                sieltä        lähti ja      . 

 
Ja Jeshua lähti sieltä, ja tuli heidän kokouspaikkaansa. 

 

 וגברא חד אית הוא תמן דיביׁשא אידה ומׁשאלין   10
kysyivät ja      kätensä    kuivettunut joka  siellä         oli        luokse      yksi             mies ja         . 

 הוו לה ואמרין דאן ׁשליט בׁשבתא למאסיו איך 
kuin         parantaa               sapatissa       luvallista   onko että  sanoivat ja hänelle olivat 

 דנאכלון קרצוהי׃
häntä purevat         syövät että 

 
Ja hänet vietiin yhden miehen luokse, jonka käsi oli kuivettunut, ja he kysyivät häneltä ja sanoivat, että 
”onko sapattina luvallista parantaa?” – kuin häntä kiusatakseen. 

  



 הו דין אמר להון מנו מנכון גברא דאית לה ערבא חד   11
yksi       lammas   hänelle    on joka           mies     keskellänne   kuka       heille        sanoi     mutta  hän         . 

 ואן נפל בחברא ביומא דׁשבתא לא אחד ומקים לה׃
sille         nosta ja          ota            ei              sapatin           päivässä            kuopassa      putoaa  jos ja 

 
Mutta hän sanoi heille, ”kuka teidän keskellänne on se mies, jolla on yksi lammas, ja jos se putoaa 
kuoppaan sapatin päivänä, hän ei tartu siihen ja nosta sitä ylös?” 

 

 כמא דין יתיר ברנׁשא מן ערבא מדין ׁשליט הו   12
se     luvallinen sen tähden          lampaasta            ihminen enemmän mutta kuinka paljon     . 

 בׁשבתא למעבד דׁשפיר׃
kauniin        tekemään               sapatissa 

 
Mutta kuinka paljon enemmän onkaan ihminen, kuin lammas! Sen tähden sapattina on luvallista tehdä 
sitä, mikä on kaunista. 

 

 הידין אמר להו גברא פׁשוט אידך ופׁשט אידה ותקנת   13
palautui ja     kätensä       ojensi ja         kätesi         ojenna        miehelle     tuolle       sanoi          sitten           . 

 איך חברתה׃
toisensa          kuin 

 
Sitten hän sanoi tuolle miehelle, ”ojenna kätesi”, ja hän ojensi kätensä, ja se palautui sellaiseksi, kuin oli 
toinenkin. 

 

 דנובדוניהי׃ונפקו פריׁשא ומלכא נסבו עלוהי איך   14
hänet tuhoaisivat että   kuin     häntä vastaan pitivät   neuvottelua ja   fariseukset     lähtivät ja         . 

 
Ja fariseukset lähtivät ja pitivät neuvottelua häntä vastaan, että kuinka saisivat hänet tuhotuksi. 

 

 יׁשוע דין ידע וׁשני לה מן תמן ואזלו בתרה כנׁשא   15
väkijoukkoa   perässään       meni ja               sieltä    hänelle poistui ja   tiesi     mutta   Jeshua            . 

 סגיאא ואסי לכלהון׃
heille kaikille   paransi ja            paljon 

 
Mutta Jeshua tiesi sen, ja poistui sieltä, ja hänen perässään meni paljon väkijoukkoa, ja hän paransi 
heidät kaikki. 



  

 וכאא בהון דלא נגלוניהי׃  16
hänet paljastava   ei että        heitä      varoitti ja         . 

 
Ja hän varoitti heitä, etteivät paljastaisi häntä. 

 

 דנתמלא מדם דאתאמר ביד אׁשעיא נביא דאמר׃  17
sanoo joka  profeetta          Ishaia           kautta          sanottu joka        asia            täyttyisi että           . 

 
Että täyttyisi se, mitä on sanottu profeetta Ishaia’n kautta, joka sanoo; 

 

 הא עבדי דאצטבית בה חביבי דסוחת בה נפׁשי רוחי   18
henkeni       sieluni hänelle riemuitsee että    rakkaani  hänessä        iloitsen jossa     palvelijani   katso         . 

 אסים עלוהי ודינא לעממא נכרז׃
julistava   kansakunnille    tuomio ja            ylleen        asetan 

 
Katso, minun palvelijani, josta minä iloitsen; rakkaani, josta minun sieluni riemuitsee. Minä laitan 
henkeni hänen päälleen, ja hän on julistava tuomion kansakunnille. 

 

 לא נתחרא ולא נקעא ולא אנׁש נׁשמע קלה בׁשוקא׃  19
toreissa   ääntään       kuuleva     ihminen      eikä        huutava       eikä          riitelevä           ei            . 

 
Ei hän riitele eikä huuda, eikä hänen ääntään kuulla toreilla. 

 

 קניא רעיעא לא נתבר וׁשרגא דמטפטף לא נדעך   20
sammuttava    ei             välkkyy joka     lamppua ja       särkevä       ei        murtunutta     ruokoa          . 

 עדמא דנפק דינא לזכותא׃
suosiolliselle    tuomio      tuo että           kunnes 

 
Murtunutta ruokoa hän ei särje, ja välkkyvää lamppua hän ei sammuta, kunnes hän on tuonut tuomion 
niille, joille hänellä on suosio. 

 

 ובׁשמה עממא נסברון׃  21
toivovat    kansakunnat nimessään ja          . 

 
Ja hänen nimensä kautta kansakunnat toivovat. 

 



 הידין קרבו לה דיונא חד דחרׁש ועויר ואסיה איכנא   22
niin kuin       paransi ja      sokea ja        mykkä         yksi   demonoitu hänelle    tuotiin           silloin         . 

 דחרׁשא וסמיא נמלל ונחזא׃
näkevät ja      puhuvat       sokeat ja                   mykät 

 
Silloin tuotiin hänelle yksi riivattu, mykkä ja sokea, ja hän paransi hänet, kuten ”mykät ja sokeat, 
puhuvat ja näkevät”. 

 

 ומתדמרין הוו כלהון כנׁשא ואמרין דלמא   23
eikö että      sanoivat ja     väkijoukko     he kaikki    olivat           ihmeissään ja         . 

 הנו ברה דדויד׃
Davidin      poika      tämä 

 
Ja kaikki väkijoukko oli ihmeissään, ja he sanoivat, että ”eikö tämä ole se Davidin poika?” 

 

 פריׁשא דין כד ׁשמעו אמרין הנא לא מפק ׁשאדא   24
riivaajia    ajaa pois     ei         tämä       sanoivat        kuulivat        kun  mutta    fariseukset           . 

 אלא בבעלזבוב רׁשא דדיוא׃
demonien        pää        Baal-Zebub kautta          vaan 

 
Mutta kun fariseukset kuulivat, he sanoivat, tämä ei aja riivaajia pois kuin Baal-Zebub’n, demonien pään 
kautta. 
 
Zohar mainitsee useaan otteeseen, että demonien ”pää” on Ashmodii, joka myös opetti Salomolle 
”Salomon Testamentti” –nimellä tuntemamme teoksen. UT kirjoittamisen aikaan oli kiistaa siitä, onko 
”riivaajien päämies” Ashmodii (kreikaksi Asmodeus) vai Ball-Zebub. 

  



 יׁשוע דין ידע מחׁשבתהון ואמר להון כל מלכו   25
kuninkuus   kaikki    heille        sanoi ja        suunnitelmansa          tiesi    mutta      Jeshua          . 

 דתתפלּג על נפׁשה תחרב וכל בי ומדינא דנתפלּג על 
vastaan jakautunut joka    kaupunki ja   talo kaikki ja     tuhoutuu      sieluaan   vastaan    jakautuu joka 

 נפׁשה לא נקום׃
seisova        ei          sielunsa 

 
Mutta Jeshua tiesi heidän suunnitelmansa, ja sanoi heille, ”kaikki kuninkuus, joka jakautuu omaa 
sieluaan vastaan, tuhoutuu, ja jokainen talo ja kaupunki, joka jakautuu omaa sieluaan vastaan, ei pysy 
pystyssä”. 

 

 ואן סטנא לסטנא מפק על נפׁשה אתפלּג איכנא הכיל   26
sitten        kuinka           jakautunut       sieluaan   vastaan ajaa pois      satanalle           satana       jos ja         . 

 קימא מלכותה׃
kuningaskuntansa         seiso 

 
Ja jos satana ajaa pois satanan, hän on jakautunut omaa sieluaan vastaan. Kuinka hänen 
kuningaskuntansa sitten pysyy pystyssä? 

 

 ואן אנא בבעלזבוב מפק אנא דיוא בניכון במנא   27
kenen kautta   lapsenne     demonit     minä     ajan pois  Baal-Zebub’n kautta    minä     jos ja          . 

 מפקין להון מטל הנא הנון נהוון לכון דינא׃
tuomarit       teille       oleva           he        tämän     tähden     heille      ajavat pois 

 
Jos minä ajan demoneja pois Baal-Zebub’n kautta, kenen kautta teidän lapsenne ajavat niitä pois? 
Tämän tähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. 

 

 ואן ברוחא דאלהא אנא מפק אנא דיוא קרבת לה   28
hänen      lähelle       demonit     minä     ajan pois      minä           Jumalan      hengen kautta jos ja         . 

 עליכון מלכותא דאלהא׃
Jumalan     kuningaskunta          yllenne 

 
Ja jos minä ajan demonit pois Jumalan hengen kautta, on Jumalan kuningaskunta tullut lähellenne. 

 



 או איכנא אנׁש מׁשכח דנעול לבית חסינא ומאנוהי   29
tavaransa ja     voimallinen      talolle   sisään astuva          pysty       ihminen         kuinka       tai           . 

 נבוז אלא אן לוקדם נאסריוהי לחסינא והידין ביתה נבוז׃
ryöstävä     talonsa         silloin ja      voimalliselle            hänet sitova             ensin        jos         vaan  ryöstävä 

 
Tai kuinka kukaan pystyy menemään sisään jonkun voimallisen taloon, ja ryöstää hänen tavaroitaan? 
Mutta jos hän ensin sitoo sen voimallisen, ja sitten hän ryöstää hänen talonsa. 

 

 מן דלא הוא עמי לוקבלי הו ומן דלא כנׁש עמי   30
kanssani   kokoa      ei että    kuka ja hän minua vastaan kanssani       on       ei että     kuka        . 

 מבדרו מבדר׃
hajottamalla        hajottaa 

 
Kuka ei ole minun kanssani, hän on minua vastaan, ja kuka ei minun kanssani kokoa, hän hajottamalla 
hajottaa. 

 

 מטל הנא אמר אנא לכון דכל חטהין וגודפין נׁשתבקון   31
anteeksiannetaan         pilkat ja         synnit     kaikki että    teille        minä       sanon      tämän     tähden          . 

 דעל רוחא לא נׁשתבק לבנינׁשא׃לבנינׁשא גודפא דין 
ihmislapsille   anteeksianneta     ei    henkeä vastaan joka mutta         pilkkaa            ihmislapsille 

 
Tämän tähden minä sanon teille, että kaikki synnit ja pilkat annetaan ihmislapsille anteeksi, mutta joka 
pilkkaa sitä henkeä vastaan, sellaisille ihmislapsille ei anneta anteeksi. 

 

 וכל מן דנאמר מלתא על ברה דאנׁשא נׁשתבק לה כל   32
kaikki hänelle anteeksiannetaan   ihmisen        poikaa   vastaan         sanaa       sanoo että    kuka kaikki ja       . 

 נאמר לא נׁשתבק לה לא  דין דעל רוחא דקודׁשא
ei   hänelle anteeksianneta     ei           puhuva              pyhyyden henkeä vastaan joka mutta 

 בעלמא הנא ולא בעלמא דעתיד׃
tuleva joka       maailmassa      eikä        tässä        maailmassa 

 
Ja jokaiselle, joka sanoo sanaa ihmisen poikaa vastaan, annetaan kaikki anteeksi, mutta joka puhuu 
pyhyyden henkeä vastaan, hänelle ei anneta anteeksi tässä maailmassa, eikä tulevassa maailmassa. 

 



 או עבדו אילנא ׁשפירא ופארוהי ׁשפירא או עבדו   33
tehkää      tai                 hyvä       hedelmänsä ja               hyvä               puu          tehkää      joko         . 

 אילנא ביׁשא ופארוהי ביׁשא מן פארוהי הו גיר מתידע 
tunnettu     sillä      hän           hedelmästään          paha        hedelmänsä ja         paha                     puu 

 אילנא׃
puu 

 
Tehkää hyvän puun hyvää hedelmää, tai tehkää pahan puun pahaa hedelmää. Sillä hedelmästään puu 
tunnetaan.   

 

 ילדא דאכדנא איכנא מׁשכחין אנתון טבתא לממללו   34
puhumaan          hyviä                te                     pystytte            kuinka          käärmeiden    jälkeläiset        . 

 דביׁשא אנתון מן תותרי לבא גיר ממלל פומא׃
suu       puhuu         sillä    sydämen           täyteydestä          te               pahaa jotka 

 
Te käärmeiden jälkeläiset, kuinka te pystyisitte hyvää puhumaan, te, jotka olette pahoja? Sillä sydämen 
täyteydestä suu puhuu. 

 

 גברא טבא מן סימתא טבתא מפק טבתא וגברא   35
mies ja        hyvyyttä          tuo         hyvyyden        aarrekammiosta          hyvä             mies           . 

 ׁשתא׃ביׁשא מן סימתא ביׁשתא מפק בי
pahuutta        tuo            pahuuden        aarrekammiosta               paha 

 
Hyvä mies tuo hyvyyden aarrevarastosta hyvyyttä, ja paha mies tuo pahuuden aarrevarastosta 
pahuutta. 

 

 אמר אנא לכון גיר דכל מלא בטלא דנאמרון בני   36
lapset      sanomistaan           turhat       sanat   kaikki että  sillä       teille         minä        sanon          . 

 אנׁשא נתלון פתגמה ביומא דדינא׃
tuomion       päivässä     vastauksensa      antava               ihmis- 

 
Sillä minä sanon teille, että jokaisesta turhasta sanomastaan sanasta, ihmislapset antavat vastauksensa 
tuomion päivänä. 

 



 מן מליך גיר תזדדק ומן מליך תתחיב׃  37
tuomitaan      sanoistasi   ja vanhurskautetaan sillä            sanoistasi           . 

 
Sillä sanoistasi sinut vanhurskautetaan, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. 
 
Tässä ei ole tavallista ”tuomita”-verbiä, vaan ”tulla syylliseksi”. Sama sana on samassa muodossa 
Room.7:13, jossa kreikan vastine tälle sanalle on ”tehdään syntiseksi”, mikä sopii täydellisesti tähän. 

 

 ידין ענו אנׁשא מן ספרא ומן פריׁשא ואמרין לה ה  38
hänelle    sanoivat ja            fariseuksista ja      kirjanoppineista        ihmisiä   vastasivat     silloin         . 

 מלפנא צבין חנן דנחזא מנך אתא׃
merkin       sinulta  näkevä että      me  tahdomme        opettaja 

 
Silloin vastasi eräitä ihmisiä kirjanoppineista ja fariseuksista, ja he sanoivat hänelle, ”opettaja, me 
tahdomme, että näemme sinulta merkin”. 
 
Merkki on määräisessä muodossa, tässä tarkoitettiin jotain tiettyä Messiaan merkkiä, ei mitä tahansa 
merkkiä. 

 

 הו דין ענא ואמר להון ׁשרבתא ביׁשתא וגירתא אתא   39
merkkiä  avionrikkoja ja             paha            sukupolvi            heille        sanoi ja     vastasi  mutta  hän         . 

 בעיא ואתא לא תתיהב לה אלא אתה דיונן נביא׃
profeetta  Joonan   merkkinsä     vaan    hänelle      annetaan        ei        merkkiä ja           etsii 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”paha ja avionrikkoja sukupolvi etsii merkkiä, ja sitä merkkiä ei sille 
anneta – vaan profeetta Joonan merkki”. 

 

 נן בכרסה דנונא תלתא יומין איכנא גיר דהוא יו  40
päivät         kolme            kalan           vatsassaan     Joona      oli että      sillä        niin kuin            . 

 ותלתא לילון הכנא נהוא ברה דאנׁשא בלבה דארעא 
maan    sydämessään        ihmisen        poika           oleva              näin            yöt               kolme ja 

 תלתא איממין ותלתא לילון׃
yöt            kolme ja            päiviä                 kolme 

 
Sillä niin kuin Joona oli kalan vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, näin on ihmisen poika oleva maan 
sydämessä kolme päivää ja kolme yötä. 

 



 גברא נינויא נקומון בדינא עם ׁשרבתא הדא ונחיבונה   41
sen tuomitseva ja   tämän        sukupolvi        kanssa    tuomiossa     nousevat    Niniveläiset     miehet            . 

 דהנון תבו בכרוזותה דיונן והא דרב מן יונן תנן׃
tässä      Joonasta   suurempi  katso ja    Joonan julistuksensa kautta parannusta he että 

 
Niniveläiset miehet nousevat tuomiolle tämän sukupolven kanssa, ja tuomitsevat sen, sillä he tekivät 
parannuksen Joonan julistuksen kautta, ja katso, tässä on suurempi kuin Joona. 

 

 מלכתא דתימנא תקום בדינא עם ׁשרבתא הדא   42
tämän         sukupolvi       kanssa    tuomiossa     nousee                Timnan            kuningatar          . 

 ותחיביה דאתת מן עבריה דארעא דתׁשמע חכמתה 
viisautta         kuulisi että                  maan                    äärestä             tuli että sen tuomitseva ja 

 דׁשלימון והא דיתיר מן ׁשלימון הרכא׃
täällä           Shlimon’sta   suurempi joka katso ja            Shlimon’n 

 
Etelän kuningatar nousee tuomiolle tämän sukupolven kanssa, ja tuomitsee sen, sillä hän tuli maan 
äärestä, että kuulisi Shlimonin viisautta, ja katso, täällä on hän, joka on suurempi kuin Shlimon. 

 

 אמתי דין דרוחא טנפתא תפוק מן ברנׁשא מתכרכא   43
vaeltaa             ihmispojasta          lähtee        epäpuhdas         henki joka    mutta   kun aina           . 

 באתרותא דמיא לית בהון ובעיא ניחא ולא מׁשכחא׃
löydä       eikä        lepoa             etsii ja       niissä   ei luona vettä joissa                   paikoissa 

 
Mutta aina, kun epäpuhdas henki lähtee pois ihmisestä, se vaeltelee vedettömissä paikoissa, ja etsii 
lepoa, eikä sitä löydä. 

 

 הידין אמרא אהפוך לביתי מן איכא דנפקת ואתיא   44
menee ja        ulos lähti että             josta        talolleni              palaan             sanoo          silloin           . 

 מׁשכחא דסריק וחמים ומצבת׃
koristeltu ja     siivottu ja        tyhjä että                   löytää 

 
Silloin se sanoo, ”minä palaan talooni, josta minä lähdin pois”, ja se menee, ja löytää sen tyhjänä ja 
siivottuna ja koristeltuna. 

 



 עמה ׁשבע רוחא אחרנין דמנה הידין אזלא דברא   45
se kuin          toiset            henget      seitsemän kanssaan     tuo joka       menee          silloin           . 

 ביׁשן ועאלן ועמרן בה והויא חרתה דגברא הו ביׁשא 
paha       se           miehen              loppu        tulee ja     siinä oleskelevat ja astuvat ja pahemmat 

 מן קדמיתה הכנא נהוא לה לׁשרבתא הדא ביׁשתא׃
pahuus     tämän        sukupolvelle      hänelle tapahtuva         näin                 hänen alustaan 

 
Silloin tuo menee, kanssaan seitsemän muuta henkeä, jotka ovat siitä pahempia, ja he astuvat sisään ja 
oleskelevat siinä, ja sen miehen loppu on oleva pahempi kuin hänen alkunsa. Näin on tapahtuva tälle 
pahuuden sukupolvelle. 

 

 כד הו דין ממלל לכנׁשא אתו אמה ואחוהי קימין   46
seisoivat      veljensä ja      äitinsä      tulivat        väkijoukolle puhumassa   mutta   hän    kun          . 

 לבר ובעין דנמללון עמה׃
kanssaan  puhuisivat että   etsivät ja     ulkona 

 
Mutta kun hän oli puhumassa väkijoukolle, tulivat hänen äitinsä ja veljensä, seisoivat ulkona ja yrittivät 
päästä puhumaan hänen kanssaan. 

 

 אמר לה דין אנׁש הא אמך ואחיך קימין לבר ובעין   47
etsivät ja     ulkona    seisovat        veljesi ja        äitisi       katso      mies     mutta hänelle    sanoi            . 

 דנמללון עמך׃
kanssasi  puhuisivat että 

 
Mutta eräs mies sanoi hänelle, ”katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja yrittävät päästä 
puhumaan kanssasi”. 

 

 הו דין ענא ואמר למן דאמר לה מן הי אמי   48
äitini     on   kuka  hänelle    sanoi joka kenelle      sanoi ja    vastasi  mutta   hän         . 

 ומן אנון אחי׃
veljeni      ovat ketkä ja 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka hänelle puhui, ”kuka on minun äitini ja ketkä ovat minun veljeni?” 

 



 ופׁשט אידה לות תלמידוהי ואמר הא אמי והא אחי׃  49
veljeni   katso ja     äitini     katso      sanoi ja             oppilailleen      luokse      kätensä        ojensi ja          . 

 
Ja hän ojensi kätensä oppilaidensa puoleen ja sanoi, ”katso, minun äitini, ja katso, minun veljeni!” 

 

 כלנׁש גיר דעבד צבינה דאבי דבׁשמיא הויו אחי   50
veljeni          on       taivaissa joka          isäni        tahtonsa       tekee joka    sillä        jokainen         . 

 וחתי ואמי׃
äitini ja sisareni ja 

 
Sillä jokainen, joka tekee minun isäni tahdon, joka on taivaissa, on minun veljeni ja sisareni, ja äitini. 

 

 יומא נפק יׁשוע מן ביתא ויתב על יד ימאבהו דין  13:1 
meri    sivu    ylle       istui ja                 talosta        Jeshua       lähti         päivä      mutta    siinä                         . 

 
Mutta sinä päivänä Jeshua lähti siitä talosta, ja istui sen meren laidalle. 

 

 ואתכנׁשו לותה כנׁשא סגיאא איך דנסק נתב לה   2
hänelle istumaan asettui että      kuin          paljon       väkijoukkoa   luokseen    kokoontuneena ja   . 

 באלפא וכלה כנׁשא קאם הוא על ספר ימא׃
meri       ranta       yllä        oli          seisoi     väkijoukko     kaikki ja            veneessä 

 
Ja hänen luokseen oli kokoontuneena paljon kansaa, niin että hän asettui istumaan veneeseen, ja kaikki 
se väkijoukko seisoi meren rannalla. 

 

 וסגי ממלל הוא עמהון בפלאתא ואמר הא נפק זרועא   3
kylväjä      lähti     katso        sanoi ja   vertausten kautta   kanssaan           oli      puhumassa paljon ja     . 

 דנזרוע׃
kylvämään 

 
Ja hän puhui paljon heidän kanssaan vertausten kautta, ja hän sanoi, ”katso, kylväjä lähti kylvämään”. 

  



 וכד זרע אית דנפל על יד אורחא ואתת פרחתא   4
lintu            tuli ja                tien             sivuun         putosi      jotkut       kylvi      kun ja      . 

 ואכלתה׃
sen söi ja 

 
Ja kun hän kylvi, jotkut putosivat tien sivuun, ja lintu tuli ja söi ne. 

 

 ואחרנא נפל על ׁשועא איכא דלית הוא מדרא סגיאא   5
paljon    maaperää                ollut ei               missä              kallio    päälle  putosi             toiset ja         . 

 ובר ׁשעתה ׁשוח מטל דלית הוא עומקא דארעא׃
maan            syvyyttä             ollut ei että          koska        versoi                 hetkessä    ja 

 
Ja toiset putosivat kallion päälle, missä ei ollut paljoa maaperää, ja ne versoivat hetken, koska siinä 
maassa ei ollut syvyyttä. 

 

 כד דנח דין ׁשמׁשא חם ומטל דלית הוא לה עקרא   6
juuret      sille           ei  ollut    että       koska ja kuumensi    aurinko       mutta   nousi      kun       . 

 יבׁש׃
kuihtui 

 
Mutta kun aurinko nousi kuumentamaan, ja koska sillä ei ollut sitä juurta, se kuihtui.  

 

 ואחרנא נפל בית כובא וסלקו כובא וחנקוהי׃  7
tukahduttivat ja orjantappurat nousivat ja orjantappurat sekaan     putosi             toiset ja       . 

 
Ja toiset putosivat orjantappuroiden sekaan, ja ne orjantappurat nousivat ja tukahduttivat ne. 

 

 ואחרנא נפל בארעא טבתא ויהב פארא אית דמאא   8
sadan        osa       hedelmää     tuotti ja           hyvää              maassa       putosi             toiset ja        . 

 ואית דׁשתין ואית דתלתין׃
30:n          osa ja             60:n           osa ja 

 
Ja toiset putosivat hyvään maahan, ja ne tuottivat hedelmää; osa sata ja osa kuusikymmentä, ja osa 
kolmekymmentä. 

 



 מן דאית לה אדנא דנׁשמע נׁשמע׃  9
kuuleva     kuulee joka         korvat     hänelle  on jolla     kuka      . 

 
Kenellä on kuulevat korvat, kuulkoon! 

 

 וקרבו תלמידוהי ואמרין לה למנא בפלאתא ממלל   10
puhut    vertausten kautta       miksi     hänelle      sanoivat ja          oppilaansa        saapuivat ja       . 

 אנת עמהון׃
heidän kanssaan olet 

 
Ja hänen oppilaansa tulivat paikalle, ja he sanoivat hänelle, ”miksi olet puhumassa heidän kanssaan 
vertausten kautta?” 

 

 הו דין ענא ואמר להון דלכון הו יהיב למדע ארזא   11
salaisuudet      tuntea     annettu    hän     teidän          heille        sanoi ja     vastasi  mutta   hän         . 

 א להנון דין לא יהיב׃דמלכותא דׁשמי
annettu      ei      mutta      heille           taivasten         kuningaskunnan 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”teidän on annettu tuntea taivasten kuningaskunnan salaisuudet, 
mutta heille ei ole annettu”. 

 

 נתיהב לה ונתיתר לה׃למן גיר דאית לה   12
hänelle lisääntyvä ja hänelle   annetaan    hänelle    on jolla       sillä     kenelle       . 

 
Sillä kenellä on, hänelle annetaan lisää, ja hänelle vielä lisätään. 

 

 ולמן דלית לה והו דאית לה נׁשתקל מנה מטל הנא   13
tämän    tähden    hänestä          otetaan     hänelle     on jolla     se ja hänelle ei ole jolla kenelle ja       . 

 בפלאתא ממלל אנא עמהון מטל דחזין ולא חזין וׁשמעין 
kuulevat ja näkevät eivätkä näkevät jotka koska heidän kanssaan minä         puhun     vertausten kautta 

 לא ׁשמעין ולא מסתכלין׃ו
ymmärrä     eivätkä        kuule     eivätkä 

 
Ja jolla ei ole, häneltä otetaan. Tämän tähden minä puhun heidän kanssaan vertausten kautta, että ne, 
jotka näkevät, eivät näe, ja kuulevat, eivätkä kuule, eivätkä ymmärrä. 
 



Jakeen alku kuuluu osassa tekstejä edellisen jakeen loppuun. Critical ja Bauscher menevät tämän 
mukaan, Codex Khabouris on tietenkin vain sanoja peräkkäin, ilman mitään jaenumeroita. 

 

 וׁשלמא בהון נביותה דאׁשעיא דאמר דׁשמעא   14
kuulemalla että   sanoo joka               Ishaia’n         profetiansa      heissä           täyttyy ja          . 

 תׁשמעון ולא תסתכלון ומחזא תחזון ולא תדעון׃
tiedä    ettekä        näette     näkemällä ja             ymmärrä      ettekä               kuulette 

 
Ja heissä täyttyy se Ishaia’n profetia, joka sanoo, että ”kuulemalla kuulette, ettekä ymmärrä, ja 
näkemällä näette, ettekä käsitä”. 

 

 אתעבי לה גיר לבה דעמא הנא ובאדניהון יקיראית   15
vaikeasti           korvissaan ja       tämän       kansan   sydämensä   sillä     sille      paadutettu          . 

 ׁשמעו ועיניהון עמצו דלא נחזון בעיניהון ונׁשמעון 
kuulisivat ja        silmissään      näkisivät eivät jotka sulkeneet       silmänsä ja        kuulleet 

 באדניהון ונסתכלון בלבהון ונתפנון ואסא אנון׃
heidät   paranna ja      kääntyisi ja     sydämissään   ymmärtäisivät ja               korvissaan 

 
Sillä paadutettu on tämän kansan sydän, ja korviensa kautta he vaikeasti kuulevat, ja silmänsä he ovat 
sulkeneet, etteivät silmiensä kautta näkisi, ja korviensa kautta kuulisi, ja sydämissään ymmärtäisi ja 
kääntyisi, ja minä heidät parantaisi. 

 

 דילכון דין טוביהין לעיניכון דחזין ולאדניכון דׁשמען׃  16
kuulevat jotka        korvillenne ja      näkevät       silmillenne        siunauksensa   mutta       teidän             . 

 
Mutta hänen siunauksensa teille; teidän silmänne näkevät, ja teidän korvanne kuulevat. 

 

 אמין גיר אמרנא לכון דסגיאא נביא וזדיקא אתרגרגו   17
ikävöineet  vanhurskaat ja  profeetat      monet että        teille       minä sanon      sillä       amen            . 

 ע מדם דׁשמעין דנחזון מדם דחזין אנתון ולא חזו ולמׁשמ
kuulette jota         asia                   kuulla ja nähneet eivätkä             te       näette jota        asia näkisivät että 

 אנתון ולא ׁשמעו׃
kuulleet    eivätkä                 te 

 
Sillä amen, minä sanon teille, että monet profeetat ja vanhurskaat ovat ikävöineet, että näkisivät, mitä 
te näette, eivätkä nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä he kuulleet. 



 אנתון דין ׁשמעו מתלא דזרעא׃  18
siemenen        vertaus     kuunnelkaa mutta             te             . 

 
Mutta te, kuunnelkaa se vertaus siitä siemenestä; 

 

 כל דׁשמע מלתא דמלכותא ולא מסתכל בה אתא   19
tulee   hänessä      ymmärrä         eikä       kuningaskunnan            sana         kuulee joka  kaikki        . 

 ביׁשא וחטף מלתא דזריעא בלבה הנו הו דעל יד אורחא 
tie    viereen joka       se       tämä sydämessään kylvetty joka          sana         sieppaa ja            paha 

 אזדרע׃
kylvetty 

 
Jokainen, joka kuulee kuningaskunnan sanaa, eikä ymmärrä sitä itsessään, paha tulee ja sieppaa pois 
sen sanan, joka oli kylvetty hänen sydämessään. Tämä on se, joka on tien viereen kylvetty. 

 

 הו דין דעל ׁשועא אזדרע הו הו דׁשמע מלתא   20
sanaa    kuulee joka    hän     se        kylvetty               kallio päälle joka mutta   se           . 

 ׁשעתה בחדותא מקבל לה׃ובר 
hänelle           saa                       ilossa                      hetkessä ja 

 
Mutta se, joka kallion päälle kylvettiin, on sellainen, joka kuulee sanaa ja ottaa sen hetkessä vastaan 
iloiten. 

 

 לית לה דין עקרא בה אלא דזבנא הו ומא דהוא   21
on joka    kun ja     hän    hetkellinen       vaan   hänelle       juuret      mutta  hänelle ole ei          . 

 אולצנא או רדופיא מטל מלתא עגל מתכׁשל׃
hajoaa     heti              sana          tähden            vainot          tai              ahdistus 

 
Mutta hänessä ei ole juuria, vaan hän on hetkellinen, ja kun on joku ahdistus, tai vainoja, sanan tähden, 
se hajoaa heti pois. 

  



 הו דין דבית כובא אזדרע הו הו דׁשמע מלתא ורניא   22
huolet ja         sanaa         kuulee joka   hän      se      kylvetty orjantappura keskellä joka mutta    se          . 

 דעלמא הנא וטועיי דעותרא חנקין לה למלתא ודלא 
ei että ja          sanalle hänelle tukahduttavat   hyvinvoinnin     petollisuus ja   tämän         maailman 

 פארא הויא׃
hän     hedelmää 

 
Mutta se, joka on orjatappuran keskelle kylvetty, on sellainen, joka kuulee sanaa, ja tämän maailman 
huolet ja hyvinvoinnin petollisuus tukahduttavat hänessä sen sanan, niin ettei hän tee hedelmää. 

 

 הו דין דעל ארעא טבתא אזדרע הו הו דׁשמע מלתי   23
sanani     kuulee joka   hän       se          kylvetty             hyvää            maa    päälle joka mutta    se           . 

 ומסתכל ויהב פארא ועבד אית דמאא ואית דׁשתין ואית 
osa ja           60:n           osa ja           sadan          osa         tekee ja     hedelmää   tuottaa ja      ymmärtää ja 

 דתלתין׃
30:n 

 
Mutta, se, joka on kylvetty hyvän maan päälle, on hän, joka kuulee minun sanani, ja ymmärtää, ja 
tuottaa hedelmää, ja tekee, osa sata ja osa kuusikymmentä, ja osa kolmekymmentä. 

 

 אחרנא מתלא אמתל להון ואמר דמיא מלכותא   24
kuningaskunta    kaltainen      sanoi ja        heille    vertauksella       vertaus               toinen            . 

 דׁשמיא לגברא דזרע זרעא טבא בקריתה׃
pellossaan        hyvä        siemen     kylvi joka         miehelle            taivasten 

 
Toisen vertauksen hän toi vertauksena heille, ja sanoi, ”taivasten kuningaskunta on sellaisen miehen 
kaltainen, joka kylvi peltoonsa hyvää siementä”.  

 

 וכד דמכו אנׁשא אתא בעלדבבה וזרע זיזנא בינת   25
keskelle       luste       kylvi ja         vastustajansa            tuli            ihmiset      nukkuivat    kun ja          . 

 חטא ואזל׃
lähti ja      vehnää 

 
Ja kun ihmiset nukkuivat, hänen vastustajansa tuli ja kylvi lustetta vehnän keskelle, ja lähti pois. 



 כד דין יעא עסבא ועבד פארא הידין אתחזיו אף   26
myös          nousivat         silloin       hedelmää         teki ja         ruoho        kasvoi  mutta    kun          . 

 זיזנא׃
lusteet 

 
Mutta kun ruoho kasvoi ja teki hedelmää, silloin nousivat esiin myös lusteet. 

 

 וקרבו עבדוהי דמרא ביתא ואמרו לה מרן לא הא   27
katso etkö herramme hänelle  sanoivat ja     huoneen        herran       palvelijansa   lähestyivät ja        . 

 זרעא טבא זרעת בקריתך מן אימכא אית בה זיזנא׃
lusteet     siinä            on                        mistä             pellossasi        kylvänyt      hyvää       siementä 

 
Ja sen talon herran palvelijat lähestyivät ja sanoivat hänelle, ”herramme, katso, etkö sinä kylvänyt hyvää 
siementä peltoosi? Mistä sen lusteet ovat tulleet?” 

 

 הו דין אמר להון גברא בעלדבבא עבד הדא אמרין   28
sanoivat       tämän      tehnyt                vastustaja             mies         heille        sanoi      mutta hän          . 

 לה עבדוהי צבא אנת נאזל נגבא אנון׃
heidät    valitseva    menevä        sinä    tahdotko    palvelijansa hänelle 

 
Mutta hän sanoi heille, ”se mies, vastustaja, on tämän tehnyt”. Hänen palvelijansa sanoivat hänelle, 
”tahdotko sinä, että menemme ja keräämme ne sieltä?” 

 

 הו דין אמר להון דלמא כד מגבין אנתון זיזנא תעקרון   29
vedä pois      lusteet            te            keräätte      kun      eikö että       heille        sanoi     mutta   hän         . 

 עמהון אף חטא׃
vehnää myös niiden kanssa 

 
Mutta hän sanoi heille, että ”ettekö te silloin, kun keräätte lustetta, vedä pois myös vehnää niiden 
kanssa?” 

  



 ׁשבוקו רבין תריהון אכחדא עדמא לחצדא ובזבנא   30
aikaan ja    sadonkorjuulle      saakka            yhdessä          molemmat    kasvavat       antakaa           . 

 דחצדא אמר אנא לחצודא גבו לוקדם זיזנא ואסורו אנון 
heidät       sitokaa ja       lusteet           ensin        valitkaa        niittäjille          minä        sanon     sadonkorjuun 

 מאסריתא דנאקדון חטא דין כנׁשו אנין לאוצרי׃
aitalleni     heidät     kootkaa    mutta     vehnä      poltettavat jotka                 nippuihin 

 
Antakaa molempien kasvaa yhdessä sadonkorjuuseen saakka, ja sadonkorjuun aikaan minä sanon 
niittäjille, ”valitkaa ensin lusteet, ja sitokaa heidät nippuihin, poltettaviksi, mutta vehnä – kootkaa heidät 
minun aittaani”. 

 

 אחרנא מתלא אמתל להון ואמר דמיא מלכותא   31
kuningaskunta    kaltainen       sanoi ja      heille    vertauksella       vertaus              toinen              . 

 דׁשמיא לפרדתא דחרדלא דנסב גברא זרעה בקריתה׃
pellossaan  kylvämänsä       mies     ottanut joka  sinapinsiemenen                jyvälle              taivasten 

 
Toisen vertauksen hän toi vertauksena heille, ja sanoi, ”taivasten kuningaskunta on sinapinsiemenen 
jyvän kaltainen, jonka mies on laittanut kylvämäänsä peltoon”. 

 

 והי זעוריא הי מן כלהון זרעונא מא דין דרבת רבא הי   32
on suurempi kasvanut että mutta     kun        siemenet          niistä kaikista      on        vähäisin        on ja         . 

 מן כלהון ירקונא והויא אילנא איך דתאתא פרחתא 
linnut         tulevat että          kuin              puu        kasvaa ja            kasvit            niistä kaikista 

 דׁשמיא תקן בסוכיה׃
oksiinsa    asettuvat        taivasten 

 
Ja on niistä kaikista siemenistä vähäisin, mutta kasvaneena on kaikkia kasveja suurempi, ja siitä kasvaa 
puu, niin että taivasten linnut tulevat, asettuvat sen oksille. 

  



 אחרנא מתלא אמר להון דמיא מלכותא דׁשמיא   33
taivasten     kuningaskunta     kaltainen      heille        sanoi           vertaus             toinen              . 

 לחמירא הו דׁשקלת אנתתא טמרת בתלת סאין דקמחא 
taikinan       mitat          kolmessa           kätki                 vaimo                 otti joka       hän                 hiivalle 

 דמא דכלה חמע׃ע
paisunut  kaikkensa            kunnes 

 
Toisen vertauksen hän sanoi heille, ”taivasten kuningaskunta on hiivan kaltainen, jonka vaimo otti, kätki 
kolmeen mitalliseen taikinaa, kunnes se kaikki oli paisunut”. 

 

 הלין כלהין מלל יׁשוע בפלאתא לכנׁשא ודלא פלאתא   34
vertausta      ilman ja    väkijoukolle   vertausten kautta    Jeshua        puhui          kaikki       nämä           . 

 לא ממלל הוא עמהון׃
kanssaan         oli      puhumassa    eikä 

 
Kaikki nämä Jeshua puhui väkijoukolle vertausten kautta, eikä hän puhunut heille ilman vertausta. 

 

 איך דנתמלא מדם דאתאמר ביד נביא דאמר אפתח   35
avaan     sanoo joka  profeetta   kautta          sanottu joka         asia            täyttyisi että       kuin           . 

 א ואבע כסיתא דמן קדם תרמיתה דעלמא׃פומי במתל
maailman     perustamistaan          ennen joka             salatut        julistan ja      vertauksissa        suuni 

 
Että täyttyisi se, mikä on sanottu sen profeetan kautta, joka sanoo, ”minä avaan suuni vertauksissa, ja 
julistan salatut, jotka ovat olleet ennen maailman perustamista”. 

 

 הידין יׁשוע ׁשבק לכנׁשא ואתא לביתא וקרבו לותה   36
luokseen     tulivat ja            talolle         tulivat ja      väkijoukoille        jätti         Jeshua         silloin           . 

 תלמידוהי ואמרין לה פׁשק לן מתלא הו דזיזנא 
lusteiden    se         vertaus    meille    selitä     hänelle    sanoivat ja                oppilaansa 

 ודקריתא׃
pellon ja 

 
Silloin Jeshua jätti ne väkijoukot, ja hän tuli taloon, ja hänen oppilaansa tulivat hänen luokseen ja 
sanoivat hänelle, ”selitä meille se vertaus lusteista ja pellosta”. 



 הו דין ענא ואמר להון הו דזרע זרעא טבא איתוהי   37
on         hyvä        siemen     kylvi joka     hän      heille       sanoi ja     vastasi  mutta    hän        . 

 אנׁשא׃ברה ד
ihmisen        poika 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”hän, joka kylvi sen hyvän siemenen, on ihmisen poika”. 

 

 וקריתא איתיה עלמא זרעא דין טבא בניה אנון   38
ovat       lapset        hyvä      mutta    siemen        maailma               on                   pelto ja            . 

 דמלכותא זיזנא דין איתיהון בנוהי דביׁשא׃
pahan      lapsensa              ovat         mutta    lusteet        kuningaskunnan 

 
Ja pelto on maailma, mutta hyvä siemen ovat kuningaskunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapsia. 

 

 בעלדבבא דין דזרע אנון איתוהי סטנא חצדא דין   39
mutta  sadonkorjuu      satana                   on            ne        kylvi joka  mutta                vastustaja           . 

 איתוהי ׁשולמה דעלמא חצודא דין מלאכא׃
enkelit    mutta         niittäjät          maailman          loppunsa                        on 

 
Mutta se vastustaja, joka ne kylvi, on satana, mutta se sadonkorjuu on maailman loppu, mutta ne 
niittäjät ovat enkelit. 

 

 איכנא הכיל דמתגבין זיזנא ויקדין בנורא הכנא נהוא   40
oleva          näin            tulessa      poltetaan ja   lusteet        kootaan jotka   sen tähden       kuten              . 

 בׁשולמה דעלמא הנא׃
tämän       maailman                 lopussaan 

 
Sen tähden, niin kuin nuo lusteet, jotka kootaan ja tulessa poltetaan – näin on oleva tämän maailman 
lopussa. 

  



 נׁשדר ברה דאנׁשא מלאכוהי ונגבון מן מלכותה כלהון   41
ne kaikki     kuningaskunnastaan   valitsevat ja          enkelinsä             ihmisen          poika        lähettävä         . 

 מכׁשולא וכלהון עבדי עולא׃
vääryys        tekijä      ne kaikki ja     kompastuskivet 

 
Ihmisen poika on lähettävä enkelinsä, ja he valitsevat hänen kuningaskunnastaan kaikki kompastuskivet 
ja vääryyden tekijät. 

 

 ונרמון אנון באתונא דנורא תמן נהוא בכיא וחורק   42
kiristys ja          itku          oleva        siellä           tulen          olemuksessa      heidät    heitetään ja        . 

 ׁשנא׃
hampaat 

 
Ja heidät heitetään tulen olemukseen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 

 

 הידין זדיקא ננהרון איך ׁשמׁשא במלכותה דאבוהון   43
isänsä     kuningaskunnassa         aurinko          kuin       loistavat      vanhurskaat      silloin          . 

 מן דאית לה אדנא דנׁשמע נׁשמע׃
kuulkoon    kuuleva joka       korvat     hänelle    on jolla   kuka 

 
Silloin vanhurskaat loistavat niin kuin aurinko heidän isänsä kuningaskunnassa. Jolla on kuulevat korvat, 
kuulkoon! 

 

 תוב דמיא מלכותא דׁשמיא לסימתא דמטׁשיא   44
kätketty joka             aarteelle         taivasten        kuningaskunta    kaltainen       taas            . 

 בקריתא הי דאׁשכחה גברא וטׁשיה ומן חדותה אזל זבן 
myi      meni                    ilostaan ja             kätki ja              mies               löysi jonka      se                  pellossa 

 כל דאית לה וזבנה לקריתא הי׃
se             pellolle       hän osti ja  hänelle      on joka kaikki 

 
Vielä taivasten kuningaskunta on aarteen kaltainen, joka on kätketty peltoon, se, jonka mies löysi, ja 
kätki sen, ja ilostaan meni, myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen pellon. 
 

 



 תוב דמיא מלכותא דׁשמיא לגברא תגרא דבעא הוא   45
oli etsimässä joka kauppias        miehelle         taivasten         kuningaskunta     kaltainen      taas            . 

 מרגניתא טבתא׃
hyvät                    helmet 

 
Vielä taivasten kuningaskunta on kauppiaan kaltainen, joka oli etsimässä hyviä helmiä. 

 

 כד דין אׁשכח מרגניתא חדא יקירת דמיא אזל זבן כל   46
kaikki   myi      meni    varmuudella    arvokas           yksi                     helmi               löysi         mutta   kun          . 

 מא דאית לה וזבנה׃
sen osti ja  hänelle    oli joka       mitä 

 
Mutta kun hän löysi sen yhden arvokkaan helmen, hän meni luottavaisesti, myi kaiken, mitä hänellä oli, 
ja osti sen. 

 

 תוב דמיא מלכותא דׁשמיא למצידתא דנפלת בימא   47
mereen  heitettiin joka              verkolle            taivasten         kuningaskunta     kaltainen       taas           . 

 ומן כל גנס כנׁשת׃
kokosi      lajit        kaikista ja 

 
Vielä taivasten kuningaskunta on verkon kaltainen, joka heitettiin mereen, ja siihen kerääntyi kaikkia 
lajeja. 

 

 וכד מלת אסקוה לספרי ימא ויתבו גביו וטבא ארמיו   48
laittoi      hyvät ja      valitsi     istuivat ja    meren    rannalleen       sen toivat        täynnä     kun ja         . 

 במאנא וביׁשא ׁשדו לבר׃
ulkopuolelle heitettiin      pahat ja             astioissa 

 
Ja kun se oli täynnä, se tuotiin meren rannalle, ja he istuivat ja valitsivat hyvät astioihin, ja pahat 
heitettiin ulkopuolelle. 

  



 הכנא נהוא בׁשולמה דעלמא נפקון מלאכא ונפרׁשון   49
erottelevat ja            enkelit         lähtevät         maailman                  lopussa          oleva             näin            . 

 ביׁשא מן ביני זדיקא׃
vanhurskaiden  keskuudesta           pahat 

 
Näin on oleva maailman lopussa. Enkelit lähtevät, ja erottelevat pahat vanhurskaiden keskuudesta. 

 

 תמן נהוא בכיא וחורק  ונרמון אנון באתונא דנורא  50
kiristys ja            itku          oleva       siellä             tulen         olemuksessa      heidät    heitetään ja       . 

 ׁשנא׃
hammasten 

 
Ja heidät heitetään tulen olemukseen – siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 

 

 אמר להון יׁשוע אסתכלתון כלהין הלין אמרין לה   51
hänelle    sanoivat       nämä           kaikki            ymmärtäneet          Jeshua       heille        sanoi            . 

 אין מרן׃
herramme kyllä 

 
Jeshua sanoi heille, ”oletteko ymmärtäneet nämä kaikki?” He sanoivat hänelle, ”kyllä, meidän 
herramme”. 

 

 אמר להון מטל הנא כל ספרא דמתתלמד למלכות   52
kuningaskunnalle         opetettu joka kirjanoppinut kaikki    tämän      tähden       heille         sanoi          . 

 ׁשמיא דמא לגברא מרא ביתא דמפק מן סימתה 
aarrevarastostaan       tuo joka         talon           herra          miehelle     kaltainen     taivasten 

 חדתתא ועתיקתא׃
vanhoja ja                    uusia 

 
Hän sanoi heille, ”tämän tähden on jokainen kirjanoppinut, jolle on opetettu taivasten 
kuningaskunnasta, miehen kaltainen, talon herran, joka tuo aarrevarastostaan uutta ja vanhaa”. 

  



 והוא דכד ׁשלם יׁשוע מתלא הלין ׁשני מן תמן׃  53
paikasta    poistui    nämä      vertaukset      Jeshua      lopetti     kun että tapahtui ja       . 

 
Ja tapahtui, että kun Jeshua lopetti nämä vertaukset, poistui hän siitä paikasta. 

 

 ואתא למדינתה ומלף הוא להון בכנוׁשתהון איכנא   54
näin       kokouspaikoissaan       heille         hän      opetti ja       kaupungilleen             tuli ja           . 

 א לה להנא חכמתא הדא וחילא׃דנתהרון ונאמרון אימכ
taidollisuus ja      tämän            viisaus               tälle     hänelle            mistä       sanoisivat ja ihmettelisivät että 

 
Ja hän tuli omaan kaupunkiinsa, ja opetti heille heidän kokouspaikoissaan, että he ihmettelisivät ja 
sanoisivat, ”mistä hänelle on tullut tämä viisaus ja taidollisuus?” 

 

 לא הוא הנא ברה דנגרא לא אמה מתקריא מרים   55
Mirjam        kutsutaan          äitinsä     eikö rakennusmiehen poika       tämä          ole       eikö           . 

 ואחוהי יעקוב ויוסא וׁשמעון ויהודא׃
Jehuda ja       Shimeon ja         Jose ja         Jakob           veljensä ja 

 
Eikö tämä ole sen rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä ole nimeltään Mirjam, ja veljensä Jakob ja 
Jose, ja Shimeon ja Jehuda? 

 

 ואחותה כלהין לא הא לותן אנין אימכא לה הכיל   56
sen tähden hänelle         mistä          ovat   luonamme katso     eikö             kaikki         sisarensa ja         . 

 להנא הלין כלהין׃
kaikki        nämä              tälle 

 
Ja kaikki hänen sisarensa – katso, he ovat meidän luonamme, sen tähden, mistä henelle on tullut kaikki 
nämä? 

 

 ומתכׁשלין הוו בה הו דין יׁשוע אמר להון לית נביא   57
profeetta   ei ole     heille         sanoi        Jeshua     mutta  hän hänessä olivat  loukkaantuneet ja           . 

 דצעיר אלא במדינתה ובביתה׃
kodissaan ja      kaupungissaan      vaan halveksittu joka 

 
Ja he olivat loukkaantuneet häneen. Mutta Jeshua sanoi heille, ”ei ole profeetta halveksittu, paitsi 
omassa kaupungissaan ja omassa kodissaan”. 



 ולא עבד תמן חילא סגיאא מטל לא הימנותהון׃  58
heidän epäuskonsa    tähden            monia     voimatekoja  siellä      tehnyt        eikä          . 

 
Eikä hän tehnyt siellä monia voimallisia tekoja, heidän epäuskonsa tähden. 

 

 בהו דין זבנא ׁשמע הרודס טטררכא ׁשמעה    14:1
maineestaan         tetrarkka              Herodes          kuuli          aikaan    mutta    siihen                        . 

 דיׁשוע׃
Jeshuan 

 
Mutta siihen aikaan neljännesruhtinas Herodes kuuli Jeshuan maineesta. 

 

 ואמר לעבדוהי הנו יוחנן מעמדנא הו קם מן בית מיתא   2
kuolleiden   huoneesta    noussut hän             kastaja         Jochannan tämä      palvelijoilleen        sanoi ja       . 

 מטל הנא חילא מסתערין בה׃
hänen kauttaan tapahtuvat      voimateot     tämän     tähden 

 
Ja hän sanoi palvelijoilleen, ”tämä on Johannan, kastaja, hän on noussut kuolleista. Tämän tähden nämä 
voimateot tapahtuvat hänen kauttaan”. 

 

 הו גיר הרודס אחד הוא ליוחנן ואסרה וארמיה בית   3
huone  hänet heitti ja    hänet sitoi ja Jochannan’lle     oli         ottanut       Herodes        sillä     hän      . 

 אסירא מטל הרודיא אנתת פיליפוס אחוהי׃
veljensä              Filippos            vaimo           Herodia          tähden               vangit 

 
Sillä hän, Herodes, oli ottanut kiinni Johannanin, ja sitonut hänet ja heittänyt hänet vankihuoneeseen, 
veljensä Filippoksen vaimon, Herodian tähden. 

 

 אמר הוא לה גיר יוחנן דלא ׁשליט דתהוא לך אנתתא׃  4
vaimo   sinulle      olisi että        luvallista        ettei    Jochannan  sillä   hänelle      oli        sanonut     . 

 
Sillä Johannan oli sanonut hänelle, että ”ei ole luvallista, että hän olisi vaimosi”. 

  



 וצבא הוא למקטלה ודחל הוא מן עמא דאיך דלנביא   5
profeetallinen että kuin joka          kansasta          oli    peloissaan ja           tappaa              oli        tahtoi ja       . 

 אחידין הוו לה׃
häntä   olivat       pitämässä 

 
Ja tahtoi tappaa hänet, ja hän pelkäsi kansaa, joka piti häntä kuin profeettana. 

 

 כד הוא דין בית ילדה דהרודס רקדת ברתה דהרודיא   6
Herodia’n       tyttärensä         tanssi           Herodes’n      syntymänsä talossa mutta     oli          kun       . 

 קדם סמיכא וׁשפרת לה להרודס׃
Herodekselle hänelle      miellytti ja           vieraat          edessä 

 
Mutta kun oli Herodeksen syntymäpäivä, tanssi Herodian tytär vieraiden edessä, ja se oli kaunista 
Herodekselle. 

 

 מטל הנא במומתא ימא לה דנתל לה כלמדם דתׁשאל׃  7
pyytää että      asiat kaikki hänelle antava että hänelle vannoi        valan kautta       tämän      tähden       . 

 
Tämän tähden hän valalla vannoi antavansa hänelle mitä tahansa, mitä hän pyytää. 

 

 הי דין מטל דמלפא הות לאמה אמרת הב לי הרכא   8
tänne minulle  anna         sanoi          äidilleen            oli      opetettu että     koska     mutta  hän      . 

 בפינכא רׁשה דיוחנן מעמדנא׃
kastaja       Jochannan      päänsä             lautasella 

 
Mutta koska hänen äitinsä oli häntä ohjannut, hän sanoi, ”anna minulle tänne lautasella Johannan 
kastajan pää”. 

 

 וכרית לה למלכא מטל דין מומתא וסמיכא פקד   9
käski        vieraiden ja             valan        mutta   tähden    kuninkaalle    häntä murehdutti ja    . 

 דנתיהב לה׃
hänelle annetaan että 

 
Ja se murehdutti kuningasta, mutta sen valan ja vieraiden tähden, hän käski, että se annetaan hänelle. 

 



 וׁשדר פסקה רׁשה דיוחנן בית אסירא׃  10
vangit     huone   Jochannan’n   päänsä    leikkaamaan    lähetti ja         . 

 
Ja hän lähetti katkaisemaan Johannan’n pään vankilaan. 

 

 ואיתי רׁשה בפינכא ואתיהב לטליתא ואיתיתה   11
sen toi ja                 tytölle         annettiin ja           lautasella        päänsä      tuotiin ja         . 

 לאמה׃
äidilleen 

 
Ja hänen päänsä tuotiin lautasella, ja annettiin sille tytölle, ja hän vei sen äidilleen. 

 

 וקרבו תלמידוהי ׁשקלו ׁשלדה קברו ואתו חויו ליׁשוע׃  12
Jeshualle    kertoivat tulivat ja hautasivat    ruumiinsa       ottivat                 oppilaansa         tulivat ja          . 

 
Ja hänen oppilaansa tulivat, ottivat hänen ruumiinsa, hautasivat ja kertoivat Jeshualle. 

 

 יׁשוע דין כד ׁשמע ׁשני מן תמן באלפא לאתרא   13
maakunnalle           laivassa                sieltä        lähti         kuuli         kun   mutta    Jeshua           . 

 חורבא בלחודוהי וכד ׁשמעו כנׁשא אזלו בתרה ביבׁשא 
maan kautta    perässään      meni       väkijoukot           kuuli       kun ja      yksinäisyydessä             erämaa 

 מן מדינתא׃
kaupungeista 

 
Mutta kun Jeshua kuuli sen, hän lähti sieltä veneellä erämaan seudulle, yksinäisyyteen, ja kun väkijoukot 
kuulivat sen, menivät he kaupungeista kuivaa maata pitkin hänen perässään. 

 

 ונפק יׁשוע חזא כנׁשא סגיאא ואתרחם עליהון ואסי   14
paransi ja         heitä                  armahti ja            suuri         väkijoukko      näki      Jeshua      tuli alas ja       . 

 כריהיהון׃
heidän sairaansa 

 
Ja Jeshua tullessaan alas, näki sen suuren väkijoukon, ja hän armahti heitä ja paransi heidän sairaansa. 

 



 כד הוא דין רמׁשא קרבו לותה תלמידוהי ואמרו לה   15
hänelle  sanoivat ja           oppilaansa        luokseen       tulivat               ilta         mutta        oli        kun          . 

 אתרא חורבא הו ועדנא עבר לה ׁשרי כנׁשא דאנׁשא 
ihmisten    väkijoukko    lähetä     sille     kulunut         aikaa ja     se            erämaa               paikka 

 דנאזלון לקוריא ונזבנון להון סיברתא׃
syötävää        heille      ostavat ja              kyliin         menevät että 

 
Mutta kun oli ilta, tulivat hänen oppilaansa hänen luokseen, ja sanoivat hänelle, ”tämä paikka on 
erämaa, ja aikaakin on kulunut. Lähetä tuo ihmisten väkijoukko, että menisivät kyliin ja ostaisivat 
syötävää.” 

 

 הו דין אמר להון לא מתבעא להון למאזל הבו להון   16
heille   antakaa        mennä          heille           tarpeen          ei          heille        sanoi     mutta   hän         . 

 אנתון למאכל׃
syötävää                 te 

 
Mutta hän sanoi heille, ”ei heidän tarvitse mennä. Antakaa te heille syötävää.” 

 

 יצן ותרין הנון דין אמרו לה לית לן תנן אלא חמׁש גר  17
kaksi ja      leipää          viisi            vaan     täällä meillä mitään hänelle   sanoivat    mutta      he              . 

 נונין׃
kaloja 

 
Mutta he sanoivat hänelle, ”meillä ei ole täällä mitään, ainoastaan viisi leipää ja kaksi kalaa.” 

 

 אמר להון יׁשוע איתו אנון לי להרכא׃  18
tänne minulle     ne          tuokaa     Jeshua       heille        sanoi             . 

 
Jeshua sanoi heille, ”tuokaa ne tänne, minulle.” 

  



 ופקד לכנׁשא למסתמכו על ארעא וׁשקל הנון חמׁשא   19
viisi     nämä           otti ja            maan    päälle           lepäämään         väkijoukolle       käski ja           . 

 לחמין ותרין נונין וחר בׁשמיא וברך וקצא ויהב 
antoi ja     mursi ja     siunasi ja        taivaissa      katsoi ja    kalat        kaksi ja              leivät 

 לתלמידוהי והנון תלמידא סמו לכנׁשא׃
väkijoukolle       asetti           oppilaat         nämä ja                   oppilailleen 

 
Ja hän käski väkijoukkoja lepäämään maahan, ja hän otti nämä viisi leipää ja kaksi kalaa, ja katsoi 
taivaisiin, ja siunasi ja mursi ja antoi ne oppilailleen, ja oppilaat asettivat ne väkijoukoille. 

 

 ואכלו כלהון וסבעו וׁשקלו תותרא דקציא תרעסר   20
kaksitoista      tähteiden            jäännös        kokosivat ja    ravittiin ja    he kaikki         söivät ja          . 

 כד מלין׃קופינין 
täydet    kun                  korit 

 
Ja he kaikki söivät ja tulivat ravituiksi, ja tähteiden jäännös koottiin kahteentoista täyteen koriin. 

 

 הנון דין אנׁשא דאכלו הוין הוו אלפא חמׁשא סטר   21
paitsi             viisi            tuhatta        heitä    olivat     söivät jotka      miehet      mutta     nämä          . 

 מן נׁשא וטליא׃
lapset ja              naisista 

 
Mutta näitä miehiä, jotka söivät, oli viisi tuhatta, ilman naisia ja lapsia. 

 

 ומחדא אלץ לתלמידוהי דנסקון לספינתא ונאזלון   22
menisivät ja                 veneelle          lähtemään            oppilailleen            vaati                heti ja           . 

 קדמוהי לעברא עד ׁשרא הו לכנׁשא׃
väkijoukot    hän   lähetti kunnes toiselle puolelle hänen edellään 

 
Ja heti hän vaati oppilaitaan lähtemään veneellä, ja menemään hänen edellään toiselle puolelle, kunnes 
hän olisi lähettänyt väkijoukot pois. 

  



 וכד ׁשרא לכנׁשא סלק לטורא בלחודוהי למצליו וכד   23
kun ja    rukoilemaan     yksinäisyydessä         vuorelle         nousi      väkijoukolle    lähettänyt  kun ja          . 

 חׁשכת בלחודוהי הוא תמן׃
siellä         oli         yksinäisyydessä           hämärää 

 
Ja kun hän oli lähettänyt väkijoukon pois, hän nousi sille vuorelle, rukoilemaan yksinäisyydessä, ja kun oli 
pimeää, hän oli siellä yksinäisyydessä. 

 

 ואלפא רחיקא הות מן ארעא אסטדותא סגיאא כד   24
kun         monta                stadia-mittaa                   maasta            oli         välimatka             vene ja            . 

 מׁשתגׁשא סגי מן גללא רוחא גיר לקובלה הות׃
oli         vastainen         sillä          tuuli                  aalloista    suuresti               heittelehti 

 
Ja vene oli monen stadia-mitan päässä maasta, kun se heittelehti suuresti aalloista, sillä tuuli oli 
vastainen. 

 

 ן יׁשוע כד במטרתא דין רביעיתא דלליא אתא לותהו  25
kun     Jeshua        luokseen             tuli                   yön                  neljäs          mutta      vartiohetkessä          . 

 מהלך על מיא׃
veden   päällä           käveli 

 
Mutta yön neljännellä vartiohetkellä Jeshua tuli heidän luokseen, veden yllä kävelemällä. 

 

 וחזאוהי תלמידוהי דמהלך על מיא ואתתזיעו ואמרין   26
sanoivat ja            vapisivat ja        veden    päällä      kävellen               oppilaansa       hänet näkivät ja        . 

 הוו דחזוא הו דגלא ומן דחלתהון קעו׃
huusivat                     pelosta   ja       valheen   onko          näyn        olivat 

 
Ja hänen oppilaansa näkivät hänen kävelevän veden päällä, ja he vapisivat ja sanoivat, ”onko tämä näky 
valhetta?” – ja he huusivat pelosta. 

  



 הו דין יׁשוע ברׁשעתה מלל עמהון ואמר אתלבבו   27
”ota sydämeesi”      sanoi ja       kanssaan      puhui           hetkessään         Jeshua     mutta   hän         . 

 אנא לא תדחלון׃אנא 
pelätkö    älkää            ”minä olen” 

 
Mutta hän, Jeshua, puhui heidän kanssaan sillä hetkellä, ja sanoi, ”ymmärtäkää, että MINÄ OLEN. Älkää 
pelätkö!” 
 
Sanonta ”ota sydämeesi”, sisäistä, ymmärrä, tulee lev (sydän) –sanasta. Minä olen, taas on oma 
ainutlaatuinen sanontansa arameassa. 

 

 י אתא וענא כאפא ואמר לה מרי אן אנת הו פקוד ל  28
tulemaan  minua     käske     hän        olet      jos    herrani hänelle     sanoi ja          Keefa       vastasi ja        . 

 לותך על מיא׃
veden  päällä    luoksesi 

 
Ja Keefa vastasi ja sanoi hänelle, ”Herrani, jos sinä olet hän, käske minua tulemaan luoksesi, veden 
päällä.” 

 

 יׁשוע דין אמר לה תא ונחת כאפא מן אלפא והלך על   29
päällä    käveli ja              veneestä            Keefa          lähti ja       tule hänelle       sanoi    mutta   Jeshua            . 

 מיא דנאתא לות יׁשוע׃
Jeshua   luokse       tullakseen        vedet 

 
Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”tule”, ja Keefa lähti veneestä, ja käveli veden päällä, tullakseen Jeshuan 
luokse. 

 

 וכד חזא רוחא דקׁשיא דחל וׁשרי למטבע וארים קלה   30
äänensä    korotti ja       vajoamaan      alkoi ja    pelkäsi        ankara että             tuuli          näki                 kun ja    

 ואמר מרי פרוקיני׃
minut pelasta      herrani     sanoi ja 

 
Ja kun hän näki, että tuuli oli kova, hän pelkäsi ja alkoi uppoamaan. Ja hän korotti äänensä ja sanoi, 
”minun Herrani, pelasta minut!” 

  



 ובר ׁשעתה פׁשט אידה מרן ואחדה ואמר לה זעור   31
vähäinen hänelle     sanoi ja    hänet otti ja herramme kätensä         ojensi                   hetkessä ja            . 

 הימנותא למנא אתפלגת׃
epäröit       miksi                              usko 

 
Ja sillä hetkellä meidän Herramme ojensi kätensä, ja otti hänet, ja sanoi hänelle, ”sinä vähäuskoinen, 
miksi epäröit?” 

 
Bar satha, on sanonta, jonka voisi kääntää ”silmänräpäys”. ”Hetken poikanen”, sanatarkasti. 

 

 וכד סלקו לאלפא ׁשלית רוחא׃  32
tuuli     pysähtyi            veneelle        nousivat     kun ja        . 

 
Ja kun he nousivat veneeseen, tuuli lakkasi. 

 

 ואתו הנון דבאלפא סגדו לה ואמרו ׁשריראית ברה   33
poikansa         totuudessa      sanoivat ja hänelle kumarsivat    veneessä jotka         he       tulivat ja         . 

 אנת דאלהא׃
Jumalan           sinä 

 
Ja he, jotka olivat veneessä, kumarsivat häntä ja sanoivat, ”todellakin, sinä olet Jumalan poika!” 

 

 לארעא דגנסר׃ורדו ואתו   34
Ginnosar’n         maalle      tulivat ja matkasivat ja    . 

 
Ja he matkustivat, ja tulivat Ginnosarin maalle. 

 

 ואׁשתודעוהי אנׁשא דאתרא הו וׁשדרו לכלהין קוריא   35
kylät         kaikille       lähettivät ja    sen           paikan           ihmiset               hänet tunnistivat ja          . 

 דחדריהון וקרבו לה כלהון אילין דביׁש ביׁש עבידין׃
tehtyjä    paha   sairaat jotka      nämä        he kaikki hänelle      toivat ja              ympärilleen 

 
Ja sen paikan ihmiset tunnistivat hänet, ja lähettivät sanaa kaikkiin ympäröiviin kyliin, ja hänelle tuotiin 
kaikki nämä, jotka oli tehty todella sairaiksi. 

  



 ובעין הוו מנה דנקרבון אפן לכנפא בלחוד דלבוׁשה   36
vaatteensa     ainoastaan       reunalle         edes     koskettamaan   hänestä    olivat  pyysivät ja        . 

 ואילין דקרבו אתאסיו׃
paranivat    koskettivat jotka nämä ja 

 
Ja he pyysivät häntä, että saisivat edes koskettaa, vain hänen vaatteensa reunaa, ja nämä, jotka 
koskettivat, paranivat. 
 
Kanaf on vaatteen reuna. Se voi olla paljon muutakin, Jastrow s.651 antaa sanalle myös merkityksiä siipi, 
sulka, ja symboli uskosta Jumalaan. Sanaa käytetään esim. Targumissa Malakian kirjan lopulla, 
”parantuminen siipien alla” – näin aramea yhdistää tapahtuman vanhoihin profetioihin. 
Alkuseurakunnan aikainen lukija osasi ajatella tällä tavalla, koska profeettoja vielä luettiin paljon. 

 

 הידין קרבו לות יׁשוע פריׁשא וספרא  15:1 
kirjanoppineet ja    fariseukset       Jeshua      luokse         tuli            silloin                         . 

 ואמרין׃דמן אורׁשלם 
sanoivat ja            Jerusalemista jotka 

 
Silloin tuli Jeshuan luokse fariseuksia, ja kirjanoppineita, jotka olivat Jerusalemista, ja sanoivat; 

 

 למנא תלמידיך עברין על מׁשלמנותא דקׁשיׁשא   2
vanhinten          perinnäissääntö      vastaan rikkovat             oppilaasi              miksi         . 

 ולא מׁשיגין אידיהון מא דאכלין לחמא׃
leipää        syövät että      kun             käsiään           pesevät     eivät ja 

 
Miksi sinun oppilaasi rikkovat vanhinten perinnäissääntöä vastaan, eivätkä pese käsiään, kun syövät 
leipää? 

 

 ענא יׁשוע ואמר להון למנא אף אנתון עברין אנתון   3
te           rikotte           te            myös        miksi         heille        sanoi ja       Jeshua     vastasi      . 

 על פוקדנא דאלהא מטל מׁשלמנותכון׃
perinnäissääntöjenne    tähden           Jumalan               käsky     vastaan 

 
Jeshua vastasi, ja sanoi heille, ”miksi myös te rikotte Jumalan käskyä vastaan, omien 
perinnäissääntöjenne tähden?” 

 



 אלהא גיר אמר יקר לאבוך ולאמך ומן דמצחא לאבוהי   4
isäänsä      vastustaa joka kuka ja       äitiäsi ja              isääsi      kunnioita sanoi       sillä          Jumala         . 

 ולאמה ממת נמות׃
kuolkoon kuolemalla        äitiään ja 

 
Sillä Jumala sanoi, ”kunnioita isääsi ja äitiäsi”, ja ”joka vastustaa isäänsä ja äitiään, kuolemalla 
kuolkoon.” 
 
Matscha on vastustaa, ”olla kovaotsainen”, ei sen enempää eikä vähempää. Otsa, ensisijaisesti. 

 

 אנתון דין אמרין אנתון כל מן דנאמר לאבא או לאמא   5
äidille     tai          isälle          sanova että   kuka kaikki       olette          sanotte     mutta            te            . 

 קורבני מדם דתתהנא מני ולא ניקר לאבוהי או לאמה׃
äitiään    tai            isäänsä  kunnioittava   eikä    minusta                  hyödy     mitään               lahjani 

 
Mutta te sanotte; jokainen, joka sanoo isälle tai äidille, ”minun lahjastani en minä mitään hyödy”, eikä 
hänen tarvitse kunnioittaa isäänsä tai äitiään. 

 

 ובטלתון מלתא דאלהא מטל מׁשלמנותא דילכון׃  6
teidän      perinnäissäännöt           tähden         Jumalan              sana       teette tyhjäksi ja     . 

 
Ja te teette tyhjäksi Jumalan sanan, teidän perinnäissääntönne tähden. 

 

 נסבי באפא ׁשפיר אתנבי עליכון אׁשעיא ואמר׃  7
sanoi ja            Ishaia       teitä vastaan     profetoi          kaunis         kasvojen   hyväksyjät     . 

 
Te puolueelliset, kauniisti on Jesaja profetoinut teitä vastaan, ja hän sanoi; 

 

 עמא הנא בספותה הו מיקר לי לבהון דין סגי רחיק   8
kaukana todella mutta sydämilleen minua kunnioittaa se    huultensa kautta    tämä        kansa         . 

 מני׃
minusta 

 
Tämä kansa kunnioittaa minua huultensa kautta, mutta heidän sydämensä ovat todella kaukana 
minusta. 

 



 וסריקאית דחלין לי כד מלפין יולפנא דפוקדנא   9
käskyjen      opetuksia       opettavat     kun  minua  ylistävät                turhaan ja         . 

 דבנינׁשא׃
ihmislasten 

 
Ja turhaan he ylistävät minua, kun opettavat ihmislasten käskyjen opetuksia. 

 

 וקרא לכנׁשא ואמר להון ׁשמעו ואסתכלו׃  10
ymmärtäkää ja        kuulkaa      heille         sanoi ja     väkijoukolle       kutsui ja         . 

 
Ja hän kutsui sitä väkijoukkoa ja sanoi heille, ”kuulkaa ja ymmärtäkää,” 

 

 לא הוא מדם דעאל לפומא מסיב לברנׁשא אלא מדם   11
asia         vaan         ihmislapsen         saastuta           suuhun     sisään joka       asia              se         ei           . 

 פומא הו הו מסיב לברנׁשא׃דנפק מן 
ihmislapsen    saastuttaa    se   tämä                suusta    lähtee joka 

 
Ei sellainen, joka menee suusta sisään, saastuta ihmislasta, vaan sellainen, joka lähtee suusta ulos – 
tämä saastuttaa ihmisen. 

 

 הידין קרבו תלמידוהי ואמרין לה ידע אנת דפריׁשא   12
fariseukset että      sinä   tiedätkö hänelle    sanoivat ja            oppilaansa       lähestyivät     silloin            . 

 דׁשמעו מלתא הדא אתכׁשלו׃
suuttuivat      tämän             sana       kuulivat jotka 

 
Silloin hänen oppilaansa lähestyivät, ja sanoivat, ”tiedätkö, että ne fariseukset, jotka kuulivat tämän 
sanan, suuttuivat?” 

 

 הו דין ענא ואמר להון כל נצבתא אידא דלא נצבה   13
istuttamansa   ei joka    sellainen          istutus         kaikki    heille         sanoi ja     vastasi mutta    hän         . 

 אבי דבׁשמיא תתעקר׃
tuhotaan      taivaissa joka          isäni 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi heille; jokainen sellainen istutus, joka ei ole minun isäni, joka on taivaissa, 
istuttama, revitään juurineen pois. 

 



 ׁשבוקו להון סמיא אנון נגודא דסמיא סמיא דין   14
mutta       sokea           sokeiden         oppaita       ovat          sokeita        heille     muutenkin          . 

 לסמיא אן נדבר תריהון בגומצא נפלין׃
putoavat        kuopassa         molemmat    johdattaa     jos           sokealle 

 
Muutenkin, he ovat sokeita sokeiden oppaita. Mutta jos sokea johdattaa sokeaa, he molemmat putoavat 
kuoppaan. 

 

 וענא ׁשמעון כאפא ואמר לה מרי פׁשק לן מתלא   15
vertaus  meille    selitä      herrani hänelle     sanoi ja          Keefa         Shimeon      vastasi ja         . 

 הנא׃
tämä 

 
Ja Shimeon Keefa vastasi, ja sanoi hänelle, ”Herrani, selitä meille tämä vertaus.” 

 

 הו דין אמר להון עדמא להׁשא אף אנתון לא מסתכלין   16
ymmärrä    ettekö             te         myös          tähän           saakka        heille        sanoi     mutta  hän          . 

 אנתון׃
olette 

 
Mutta hän sanoi heille; ettekö te vieläkään ymmärrä? 

 

 לא ידעין אנתון דמדם דעאל לפומא לכרסא הו אזל   17
menee    se           vatsaan            suuhun       sisään joka    asia että              te              tiedä     ettekö        . 

 ומן תמן בתדכיתא מׁשתדא לבר׃
pois          heitetään               ulosteessa                     sieltä ja 

 
Ettekö te tiedä, että se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan, ja sieltä ulosteen kautta heitetään 
pois? 

  



 מדם דין דמן פומא נפק מן לבא נפק והויו מסיב   18
saastuttaa   on se ja     lähtee       sydämestä      lähtee                suusta joka  mutta       asia              . 

 לה לברנׁשא׃
ihmislapsen hänelle 

 
Mutta se, mikä suusta lähtee ulos, lähtee sydämestä, ja se on sitä, mikä saastuttaa ihmislasta. 

 

 מן לבא הו גיר נפקן מחׁשבתא ביׁשתא גורא קטלא   19
murhat    aviorikokset          pahat               ajatukset           lähtevät     sillä      se        sydämestä            .  

 זניותא גנבותא סהדות ׁשוקרא גודפא׃
jumalanpilkkaa         valhe          todistukset        varkaudet         haureudet 

 
Sillä sieltä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset; aviorikokset, murhat, haureudet, varkaudet, 
valheelliset todistukset, jumalanpilkka. 

 

 הלין אנין דמסיבן לברנׁשא אן אנׁש דין נלעס כד   20
kun        syövä     mutta     mies       jos        ihmislapselle   saastuttavat jotka ovat        nämä           . 

 לא מׁשגן אידוהי לא מסתיב׃
saastuta       ei         kätensä        pesemiset        ei 

 
Nämä ovat sellaisia, jotka saastuttavat ihmislapsen. Mutta jos mies syö, pesemättä käsiään, se ei 
saastuta. 

 

 ונפק מן תמן יׁשוע ואתא לתחומא דצור ודצידן׃  21
Tsidon’n ja        Tsur’n      rajaseudulle              tuli ja       Jeshua                sieltä       lähti ja            . 

 
Ja Jeshua lähti sieltä, ja tuli Tsur’n ja Tsidonin seudulle. 

  



 והא אנתתא כנעניתא מן תחומא הנון נפקת כד קעיא   22
huusi     kun          tuli          nämä              rajaseuduilta       kanaanilainen              vaimo          katso ja        . 

 ואמרא אתרחם עלי מרי ברה דדויד ברתי ביׁשאית 
pahasti      tyttäreni     David’n    poikansa   herrani  minulle          armahda               sanoi ja 

 מתדברא מן ׁשאדא׃
riivaajasta                vaivaama 

 
Ja katso, kanaanilainen vaimo niiltä seuduilta tuli, huutaen ja sanoen, ”Herrani, Davidin poika, armahda 
minua! Tyttäreni on pahasti riivaajan kiusaamana!” 

 

 הו דין לא פניה פתגמא וקרבו תלמידוהי בעו מנה   23
häneltä   pyysivät         oppilaansa           tulivat ja               sanaa      lausunut      ei     mutta   hän          . 

 ואמרין ׁשריה דקעיא בתרן׃
perässämme huutaa joka  hänet vapauta    sanoivat ja 

 
Mutta hän ei vastannut sanallakaan. Ja hänen oppilaansa tulivat, ja pyysivät häneltä ja sanoivat, 
”vapauta hänet, joka huutaa meidän perässämme.” 

 

 הו דין ענא ואמר להון לא אׁשתדרת אלא לות ערבא   24
lampaat    luokse      vaan       minut lähetetty        ei         heille        sanoi ja      vastasi mutta   hän          . 

 דטעו מן בית איסריל׃
Israel   huoneesta eksyneet jotka 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi; ei minua ole lähetetty heitä varten, vaan niiden lampaiden luokse, jotka ovat 
eksyneet Israelin huoneesta. 

 

 הי דין אתת סגדת לה ואמרת מרי עדריני׃  25
minua auta   herrani            sanoi ja hänelle  kumartui           tuli      mutta    hän        . 

 
Mutta hän tuli kumartaen häntä, ja sanoi, ”Herrani, auta minua!” 

  



 אמר לה לא ׁשפיר למסב לחמא דבניא ולמרמיו   26
sitä heittää ja          lasten            leipää             ottaa         kaunista       ei     hänelle   sanoi             . 

 לכלבא׃
koirille 

 
Hän sanoi hänelle; ei ole kaunista, ottaa lasten leipiä, ja heittää niitä koirille. 

 

 הי דין אמרת אין מרי אף כלבא אכלין מן פרתותא   27
palasista          syövät          koirat      myös   herrani     niin          sanoi       mutta   hän          . 

 דנפלין מן פתורא דמריהון וחאין׃
elävät ja        herrojensa                   pöydästä  putoavat jotka 

 
Mutta hän sanoi; niin, Herrani, myös koirat syövät niistä palasista, jotka putoavat heidän isäntiensä 
pöydästä, ja he saavat elää. 

 

 הידין אמר לה יׁשוע או אנתתא רבא הי הימנותכי   28
uskosi    se        suuri               vaimo         oi       Jeshua    hänelle    sanoi       silloin              . 

 נהוא לכי איך דצביא אנתי ואתאסית ברתה מן הי 
siitä       tyttärensä                    parani ja       sinulle        tahto että     kuin      sinun           oleva 

 ׁשעתא׃
hetki 

 
Silloin Jeshua sanoi hänelle; oi vaimo, suuri on sinun uskosi! Tapahtukoon sinulle tahtosi mukaan! – Ja 
hänen tyttärensä oli siitä hetkestä terve.  

 

 וׁשני מן תמן יׁשוע ואתא על גנב ימא דגלילא וסלק   29
nousi ja         Galilean       meren    taakse     ylle           tuli ja        Jeshua               sieltä        lähti ja          . 

 לטורא ויתב תמן׃
siellä      istui ja           vuorelle 

 
Ja Jeshua lähti sieltä, ja tuli Galilean meren taakse, ja nousi sille vuorelle, ja istuutui sinne. 

  



 וקרבו לותה כנׁשא סגיאא דאית הוו עמהון חגירא   30
ontuvia      kanssaan       oli          joiden            monet        väkijoukko   luokseen  lähestyivät ja      . 

 יא וחרׁשא ופׁשיגא ואחרנא סגיאא וארמיו אנון לות וסמ
luokse    heidät     asetettiin ja           monia                muita ja         rampoja ja            mykkiä ja       sokeita ja 

 רגלוהי דיׁשוע ואסי אנון׃
heidät    paransi ja     Jeshuan              jalkansa 

 
Ja hänen luokseen tuli suuri väkijoukko, joiden mukana oli ontuvia ja sokeita, ja puhekyvyttömiä ja 
rampoja, ja monia muita, ja heidät asetettiin Jeshuan jalkojen luokse – ja hän paransi heidät. 

 

 איך דנתדמרון כנׁשא הנון דחזין חרׁשא דממללין   31
puhuvat jotka          mykät        näki että    nämä     väkijoukko  hämmästyivät että      niin            . 

 ופׁשיגא דמתחלמין וחגירא דמהלכין וסמיא דחזין וׁשבחו 
ylistivät ja   näkivät jotka    sokeat ja        kävelivät jotka      ontuvat ja       parantuneet jotka         rammat ja 

 לאלהא דיסריל׃
Israelin           Jumalalle 

 
Niin että se väkijoukko hämmästyi nähdessään nämä mykät, jotka puhuivat, ja rammat, jotka olivat 
parantuneet, ja ontuvat, jotka kävelivät, ja sokeat, jotka näkivät, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. 

 

 הו דין יׁשוע קרא לתלמידוהי ואמר להון מתרחם אנא   32
minä              säälin        heille         sanoi ja              oppilaansa            kutsui       Jeshua    mutta   hän         . 

  על כנׁשא הנא דהא תלתא יומין קויו לותי ולית להון מא
mitä    heille        ole eikä kanssani viipyneet   päiviä           kolme     katso että     tästä              väkijoukosta 

 דנאכלון ודאׁשרא אנון כד צימין לא צבא אנא דלמא 
miksi että     minä         tahdo       en    paastoavat   kun     heidät     pois lähettää ja         söisivät että 

 נעופון באורחא׃
matkalla          uupuisivat 

 
Mutta hän, Jeshua, kutsui oppilaansa ja sanoi; minä säälin tätä väkijoukkoa, sillä katso, kolme päivää he 
ovat viipyneet minun kanssani, eikä ole, mitä he söisivät. Minä en tahdo lähettää heitä pois, kun he 
paastoavat, etteivät he uupuisi matkalla. 

 



 אמרין לה תלמידוהי אימכא לן בחורבא לחמא   33
leipää        erämaassa    meille          mistä               oppilaansa      hänelle    sanoivat            . 

 דנסבע כנׁשא הנא כלה׃
kaikkensa     tämä      väkijoukko ravituksi että 

 
Hänen oppilaansa sanoivat hänelle; mistä me saamme leipää erämaassa, että kaikki tämä väkijoukko 
tulisi ravituksi? 

 

 אמר להון יׁשוע כמא לחמין אית לכון אמרין לה   34
hänelle   sanoivat          teille          on           leipiä      montako      Jeshua      heille         sanoi            . 

 ׁשבעא וקליל נונא דקדקא׃
vähäinen     kalaa   muutama ja     seitsemän 

 
Jeshua sanoi heille, ”kuinka monta leipää teillä on?” He sanoivat hänelle, ”seitsemän, ja pari 
pikkukalaa.” 

 

 ופקד לכנׁשא דנסתמכון על ארעא׃  35
maan   päälle    aterioimaan että      väkijoukkoa       käski ja          . 

 
Ja hän käski väkijoukkoa, että asettuisivat maahan aterioimaan. 

 

 וׁשקל להלין ׁשבעא לחמין ולנונא וׁשבח וקצא ויהב   36
antoi ja        mursi ja        ylisti ja           kalat ja            leivät        seitsemän         nämä            otti ja          . 

 לתלמידוהי ותלמידא יהבו לכנׁשא׃
väkijoukolle   antoivat              oppilaat ja                   oppilailleen 

 
Ja hän otti nämä seitsemän leipää, ja ne kalat, ja ylisti ja mursi ne, ja antoi oppilailleen, ja oppilaat 
antoivat ne sille väkijoukolle. 
 
Shevach on ylistämisen lisäksi ”lisätä, moninkertaistaa”, joten arameassa on tässäkin pieni sanaleikki, 
kumpi tahansa käännösvaihtoehto on oikein, ja se on ollut Matteuksen ajatuskin. Hepreassa ”sabeach” 
on kuitenkin ylistämistä. 

  



 ואכלו כלהון וסבעו וׁשקלו תותרא דקציא מלא ׁשבעא   37
seitsemän     täyttä       tähteiden            jäännös      kokosivat ja    ravittiin ja         kaikki          söivät ja          . 

 אספרידין׃
korilliset 

 
Ja he kaikki söivät ja tulivat ravituiksi, ja tähteiden jäännös kerättiin – seitsemän täyttä korillista! 

 

 הנון דין דאכלו הוין הוו ארבעא אלפין גברא סטר   38
paitsi       miehiä        tuhatta                neljä           oli        heitä     söivät jotka   mutta      niitä          . 

 מן נׁשא וטליא׃
lapsista ja              naisista 

 
Mutta niitä, jotka söivät, oli neljä tuhatta miestä, lukuunottamatta naisia ja lapsia. 

 

 וכד ׁשרא לכנׁשא סלק לאלפא ואתא לתחומא   39
rajaseudulle          tuli ja           veneelle        nousi        väkijoukon       lähetti       kun ja        . 

 דמגדו׃
Magdo’n 

 
Ja kun hän oli lähettänyt sen väkijoukon pois, hän nousi veneeseen, ja tuli Magdon seudulle. 

 

 וקרבו פריׁשא וזדוקיא מנסין לה וׁשאלין לה אתא  16:1 
merkki  hänelle    kysyivät ja   hänelle  kiusasivat    zadokilaiset ja    fariseukset    lähestyivät ja                    . 

 מן ׁשמיא דנחוא אנון׃
he   näyttää että                  taivaista 

 
Ja fariseukset ja saddukeukset lähestyivät häntä kiusaten, ja pyysivät häntä osoittamaan heille merkin 
taivaista. 

  



 הו דין ענא ואמר להון מא דהוא רמׁשא אמרין אנתון   2
te           sanotte                ilta         on että        kun       heille       sanoi ja      vastasi  mutta   hän      . 

 צחוא הו סמקת גיר ׁשמיא׃
taivaat    sillä       punertava      se       hyvä sää 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi heille; kun on ilta, te sanotte, että on hyvä sää, sillä taivaat punertavat. 

 

 ובצפרא אמרין אנתון יומנא סתוא הו סמקת גיר ׁשמיא   3
taivaat      sillä       punertaa      se       myrsky           tänään               te            sanotte             aamulla ja       . 

 כמיראית נסבי באפא פרצופא דׁשמיא ידעין אנתון 
te      tiedätte          taivasten                 pintaa         kasvojen      hyväksyjät                synkkää 

 דתבקון אתותא דזבנא הנא לא ידעין אנתון דתפרׁשון׃
ymmärtäisitte että             te         tiedä       ette       tämän            ajan              merkit       seuraatte jotka 

 
Ja aamulla te sanotte, ”tänään on myrsky, sillä taivaat punertavat synkästi”. Te puolueelliset, taivasten 
muotoja te tiedätte, te, jotka niitä seuraatte. Tämän ajan merkkejä te ette tiedä, että ymmärtäisitte. 

 

 ואתא לא  ׁשרבתא ביׁשתא וגירתא אתא בעיא  4
ei     merkkiä ja          etsii       merkkiä   avionrikkoja ja               paha              sukupolvi       . 

 מתיהבא לה אלא אתה דיונן נביא וׁשבק אנון ואזל׃
poistui ja  heidät          jätti ja    profeetta  Joonan’n merkkinsä     vaan       sille                     anneta 

 
”Paha ja avionrikkoja sukupolvi etsii merkkiä, eikä sille anneta muuta merkkiä, kuin profeetta Joonan 
merkki!” Ja hän jätti heidät ja lähti pois. 
 
Matt.19:3-12, Mark.10:2-12 ja targum Malakia 2:16 kertovat meille selkeästi sen ajan ajattelutavasta, 
johon Jeesus erityisesti puuttui; vaimon sai jättää mistä syystä tahansa, kunhan lakisääteinen erokirja tuli 
tehdyksi (5Moos.24). En tiedä, miksi nimi Joona kirjoitetaan tässä kohdassa ”Jonan”. 

 

 דנסבון עמהון לחמא׃וכד אתו תלמידוהי לעברא טעו   5
leipää     kanssaan        ottaa että unohtivat toiselle puolelle          oppilaansa        tulivat     kun ja     . 

 
Ja kun hänen oppilaansa tulivat toiselle puolelle, he olivat unohtaneet ottaa leipää mukaansa. 

  



 ו אזדהרו מן חמירא דפריׁשא הו דין אמר להון חז  6
fariseusten                   hiivasta           varokaa       nähkää   heille         sanoi    mutta   hän      . 

 ודזדוקיא׃
zadokilaisten ja 

 
Mutta hän sanoi heille; katsokaa, varokaa fariseusten ja saddukeusten hiivaa. 

 

 הנון דין מתרעין הוו בנפׁשהון ואמרין דלחמא לא   7
ei           leipien          sanoivat ja           keskenään       olivat       miettivät       mutta       he         . 

 נסבו׃
otettu 

 
Mutta he miettivät keskenään ja sanoivat, ”eihän niitä leipiä otettu mukaan?” 

 

 יׁשוע דין ידע ואמר להון מנא מתחׁשבין אנתון   8
te             ajattelette            mitä       heille       sanoi ja       tiesi    mutta     Jeshua       . 

 בנפׁשכון זעורי הימנותא דלחמא לא ׁשקלתון׃
ottaneet       ette        leipää että                    usko           vähäiset           keskenänne 

 
Mutta Jeshua tiesi sen, ja sanoi heille, ”mitä te vähäuskoiset ajattelette keskenänne? Että ette ottaneet 
leipää mukaanne?” 

 

 לא עדמא להׁשא אסתכלתון לא עהדין אנתון להנון   9
niille             te          muista      ettekö         ymmärtäneet               tähän           saakka       ettekö    . 

 חמׁשא לחמין דחמׁשא אלפין וכמא קופינין ׁשקלתון׃
otitte           koreja      montako ja   tuhannet              viiden                leivät                      viisi 

 
Ettekö ole vieläkään ymmärtäneet? Ettekö te muista niitä viittä leipää, viidelle tuhannelle, ja kuinka 
monta korillista te kokositte? 

  



 ולא להנון ׁשבעא לחמין דארבעא אלפין וכמא   10
montako ja   tuhannet          neljän                    leivät          seitsemän       heille     ettekö ja        . 

 אספרידין ׁשקלתון׃
otitte                      koreja 

 
Ettekä sitä, kun heille, neljälle tuhannelle, seitsemän leipää, ja kuinka monta korillista te kokositte? 
 
Näissä jakeissa (9-10) on eri sanat koreista. Kyseessä voi olla toisessa laatikoitakin, tai korien kokoero.  

 

 איכן לא אסתכלתון דלא הוא על לחמא אמרת לכון   11
teille        sanonut               leivästä               ollut         etten                ymmärrä            ette      kuinka         . 

 אלא דתזדהרון מן חמירא דפריׁשא ודזדוקיא׃
zadokilaisten ja         fariseusten                     hiivasta            varoisitte että            vaan 

 
Kuinka te ette ymmärrä, etten minä siitä leivästä teille sanonut, vaan että varoisitte fariseusten ja 
saddukeusten hiivaa? 

 

 הידין אסתכלו דלא אמר דנזדהרון מן חמירא דלחמא   12
leivän                   hiivasta       varomaan  että     sanonut      ettei        ymmärsivät              silloin         . 

 אלא מן יולפנא דפריׁשא ודזדוקיא׃
zadokilaisten ja          fariseusten         opetuksista                   vaan 

 
Silloin he ymmärsivät, ettei hän sanonut, että heidän pitäisi varoa leivän hiivaa, vaan fariseusten ja 
saddukeusten opetuksia. 

 

 אל כד דין אתא יׁשוע לאתרא דקסריא־דפיליפוס מׁש  13
kysyi             Filippos’n                 Kesarian        maakuntaan      Jeshua           tuli       mutta    kun         . 

 הוא לתלמידוהי ואמר מנו אמרין עלי אנׁשא דאיתי ברה 
poika     olen että        ihmiset     minusta    sanovat       mitä       sanoi ja              oppilailleen                hän 

 דאנׁשא׃
ihmisen 

 
Mutta kun Jeshua tuli Filippuksen Kesarean alueelle, hän kysyi oppilailtaan, ja sanoi, ”mitä ihmiset 
minusta sanovat, että olenko minä se Ihmisen Poika?” 

 



 הנון דין אמרו אית דאמרין יוחנן מעמדנא אחרנא דין   14
mutta           toiset                  kastaja        Johannan    sanovat että     jotkut      sanoivat  mutta          he           . 

 אליא ואחרנא ארמיא או חד מן נביא׃
profeetoista      yksi     tai             Irmia                     toiset ja              Elia 

 
Mutta he sanoivat, että jotkut sanovat ”Johannan kastaja”, mutta toiset ”Elia” ja toiset ”Jeremia”, tai 
yksi profeetoista. 

 

 אמר להון אנתון דין מנו אמרין אנתון דאיתי׃  15
olevan että            te            sanotte       kenen  mutta             te           heille        sanoi           . 

 
Hän sanoi heille, ”mutta kenen te sanotte minun olevan?” 

 

 ענא ׁשמעון כאפא ואמר אנת הו מׁשיחא ברה   16
poika         Messias        olet       sinä          sanoi ja           Keefa        Shimeon       vastasi          . 

 דאלהא חיא׃
elävä             Jumalan 

 
Shimeon Keefa vastasi, ja sanoi, ”sinä olet se Messias, elävän Jumalan poika.” 

 

 ענא יׁשוע ואמר לה טוביך ׁשמעון ברה־דיונא דבסרא   17
liha että       Joona’n      poika          Shimeon         autuas    hänelle    sanoi ja      Jeshua      vastasi          . 

 ודמא לא גלא לך אלא אבי דבׁשמיא׃
taivaissa joka      isäni        vaan  sinulle paljastanut    ei            veri ja 

 
Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”autuas olet sinä, Shimeon, Joonan poika, sillä liha tai veri ei sitä sinulle 
paljastanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa.” 

 

 אף אנא אמר אנא לך דאנת הו כאפא ועל הדא   18
tämän   ylle ja         Keefa        olet    sinä että    sinulle   minä        sanon       minä       myös         . 

 כאפא אבניה לעדתי ותרעא דׁשיול לא נחסנונה׃
sitä vahvistava        ei           Sheol’n           portit ja      seurakuntani rakennan                Keefa 

 
Minä myös sanon sinulle, että sinä olet Keefa, ja tämän kallion päälle minä rakennan seurakuntani, 
eivätkä tuonelan portit ole ottava sitä omistukseensa. 
 



Keefa tarkoittaa kallio. Viimeinen sana chasan, חסנ Jes.35:3, ”vahvistakaa kädet”, sama sana käytössä. 

Chasan on ”vahvistaa” tai ”ottaa valtaansa”. Talmudin mukaan ”tuonelan portteja” on kolme; erämaassa 
(4Moos.16:33), meressä (Joona 2:3) ja Jerusalemin alueella (Jes.31:9), jossa oli syvä halkeama maassa 
vielä ristiretkienkin aikaan. 

 

 לך אתל קלידא דמלכותא דׁשמיא וכל מדם דתאסור   19
sidotte jonka        asia    kaikki ja         taivasten       kuningaskunnan             lukot         annan     sinulle      . 

 בארעא נהוא אסיר בׁשמיא ומדם דתׁשרא בארעא נהוא 
oleva             maassa    vapautatte jonka     asia ja           taivaissa         sidottu          oleva                 maassa 

 ׁשרא בׁשמיא׃
taivaissa vapautettu 

 
Minä annan sinulle taivasten kuningaskunnan lukot, ja kaikki, mitä te sidotte maassa, on oleva sidottu 
taivaissa, ja mitä te vapautatte maassa, on oleva vapautettu taivaissa. 
 
Kelida on sekä avain, että lukko. Ensisijaisesti kalad on ”lukita”. Halusin kuitenkin tuoda mahdollisen 
vaihtoehdon tähän näkyviin. Mutta eihän lukko toimi ilman avainta, joten avainkin käy tähän. 

 

 הידין פקד לתלמידוהי דלאנׁש לא נאמרון דהויו   20
on hän että        sanova          ei        ihmiselle että           oppilailleen             käski           silloin          . 

 מׁשיחא׃
Messias 

 
Silloin hän käski oppilaitaan, etteivät sanoisi kenellekään, että hän on se Messias. 

 

 תלמידוהי דעתיד הו ומן הידין ׁשרי יׁשוע למחויו ל  21
oli   valmistettu että        oppilailleen           kertomaan      Jeshua         alkoi                   siitä   ja           . 

 דנאזל לאורׁשלם וסגי נחׁש מן קׁשיׁשא ומן רבי כהנא 
papit     suurista ja                vanhimmista      kärsivä     paljon ja      Jerusalemille     menevä että 

 וספרא ונתקטל וליומא דתלתא נקום׃
nouseva      kolmas että       päivälle ja teloitetaan ja kirjanoppineet ja 

 
Ja siitä lähtien Jeshua alkoi kertomaan oppilailleen, että oli valmistettu, että hän olisi menevä 
Jerusalemiin, ja kärsivä paljon vanhimpien ja pappien johtajien, ja kirjanoppineiden taholta, ja tulevan 
tapetuksi, ja että kolmantena päivänä hän on nouseva ylös. 
 
Ylipappi olisi kohen gadol. Tässä puhutaan muista ”suurista papeista”. 



 ודברה כאפא וׁשרי למכאא בה ואמר חס לך מרי   22
herrani sinulle  älköön    sanoi ja    häntä    nuhtelemaan      alkoi ja           Keefa       otti sivuun ja       . 

 דתהוא לך הדא׃
tätä sinulle tapahtuko että 

 
Ja Keefa otti hänet sivuun, ja alkoi nuhtelemaan häntä ja sanoi, ”Herrani, älköön tällaista sinulle 
tapahtuko!” 

 

 הו דין אתפני ואמר לכאפא זל לך לבסתרי סטנא   23
satana         taakseni         sinä  mene      Keefalle          sanoi ja kasvoja vasten mutta   hän          . 

 תוקלתא אנת לי דלא מתרעא אנת דאלהא אלא דבני 
lasten        vaan           Jumalan            sinä             ajattele          et että  minulle    sinä                 loukkaus 

 אנׁשא׃
ihmisten 

 
Mutta hän sanoi Keefalle, vasten kasvoja, ”mene taakseni, syyttäjä! Sinä olet loukkaukseksi minulle – et 
sinä ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan ihmislasten.” 
 

 

 הידין אמר יׁשוע לתלמידוהי מן דצבא דנאתא בתרי   24
perässäni        tulla että    tahtoo joka kuka           oppilailleen            Jeshua         sanoi          sitten           . 

 נכפור בנפׁשה ונׁשקול זקיפה ונאתא בתרי׃
perässäni      tuleva ja         ristinsä        kantakoon ja       sielussaan          kieltävä 

 
Sitten Jeshua sanoi oppilailleen, että ”joka tahtoo tulla minun perässäni, kieltäköön oman sielunsa, ja 
kantakoon oman ristinsä, ja tulkoon perässäni.” 
 
Zekaf on ensisijaisesti hirsipuu. Midrash kertoo Iisakin kantaneen ristiä matkalla uhrattavaksi. Ristin 
kantaminen edusti juutalaisille itsensä asettamista uhriksi. 

 

 ובדיה ומן דנובד נפׁשה מן דצבא גיר דנחא נפׁשה נ  25
sielunsa     menettää  joka ja sen menettää       sielunsa          levon        sillä     tahtoo että joka         . 

 מטלתי נׁשכחיה׃
sen löytävä minun tähteni 

 
Sillä joka tahtoo levon, on menettävä sielunsa, ja joka menettää sielunsa minun tähteni, on sen löytävä. 



 מנא גיר מתהנא ברנׁשא אן כלה עלמא נקנא ונפׁשה   26
sielunsa ja        ostaa        maailman    kaiken    jos         ihminen               hyötyy            sillä        mitä           . 

 נחסר או מנא נתל ברנׁשא תחלופא דנפׁשה׃
sielunsa             lunnaiksi            ihminen       antava        mitä      tai       kadottaa 

 
Sillä mitä ihminen hyötyy siitä, jos saa ostaa omakseen koko maailman, ja kadottaa sielunsa? Tai mitä 
ihminen voi antaa oman sielunsa lunnaaksi? 
 
Sana lunnaista on sama kuin ensihedelmän lahjasta, tai esikoisen lunastamisesta käytetty. 

 

 עתיד הו גיר ברה דאנׁשא דנאתא בתׁשבוחתא   27
kirkkaudessa      tuleva joka           ihmisen            poika      sillä hän tulevaisuudessa   . 

 דאבוהי עם מלאכוהי קדיׁשא והידין נפרוע לאנׁש אנׁש 
ihminen     ihmiselle       maksava       silloin ja          pyhyyden            enkeliensä    kanssa                isänsä 

 איך עבדוהי׃
tekonsa        kuin 

 
Sillä tulevaisuudessa Ihmisen Poika on tuleva isänsä kirkkaudessa, pyhien enkeliensä kanssa, ja silloin 
hän on maksava jokaiselle ihmiselle hänen tekojensa mukaan. 

 

 אמין אמר אנא לכון דאית אנׁשא דקימין תנן דלא   28
ei jotka     tässä      seisovien          ihmisiä         on että         teille       minä        sanon          amen         . 

 נטעמון מותא עדמא דנחזון לברה דאנׁשא דאתא 
tulee joka          ihmisen          pojalle     näkevät että        kunnes       kuolemaa         maistavat 

 במלכותה׃
kuningaskunnassaan 

 
Amen, minä sanon teille, että tässä seisoo ihmisiä, jotka eivät ole maistava kuolemaa, ennen kuin 
näkevät Ihmisen Pojan, joka tulee kuningaskunnassaan. 

  



 ובתר ׁשתא יומין דבר יׁשוע לכאפא וליעקוב  17:1 
Jakob’n ja           Keefa’n        Jeshua           otti        päivät         kuusi         jälkeen ja                    . 

 וליוחנן אחוהי ואסק אנון לטורא רמא בלחודיהון׃
heidät keskenään     korkea           vuorelle      heidät          vei ja        veljensä    Johannan’n ja 

 
Ja kuuden päivän jälkeen Jeshua otti mukaansa Keefan ja Jakobin, ja hänen veljensä Johannanin, ja vei 
heidät hänen kanssaan sille korkealle vuorelle. 

 

 ואׁשתחלף יׁשוע קדמיהון ונהר פרצופה איך ׁשמׁשא   2
aurinko      kuin          kasvonsa            loisti ja heidän edessään    Jeshua                  muuttui ja        . 

 נחתוהי דין חורו איך נוהרא׃
valo    kuin       valkeni   mutta       vaatteensa 

 
Ja Jeshua muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat 
valkoisiksi niin kuin valkeus. 

 

 ואתחזיו להון מוׁשא ואליא כד ממללין עמה׃  3
kanssaan     puhuivat        kun             Elia ja          Moshe       heille   näkyväksi tuli ja      . 

 
Ja heille ilmestyivät Moshe ja Elia, jotka puhuivat hänen kanssaan. 

 

 ן כאפא ואמר ליׁשוע מרי ׁשפיר הו לן דתנן ענא די  4
tässä että meille on         kaunis     herrani      Jeshualle        sanoi ja         Keefa      mutta  vastasi       . 

 נהוא ואן צבא אנת נעבד תנן תלת מטללין חדא לך 
sinulle        yksi            majaa         kolme      tähän     teemme       sinä         tahdot   jos ja     olemme 

 וחדא למוׁשא וחדא לאליא׃
Elialle         yksi ja         Moshe’lle            yksi ja 

 
Mutta Keefa vastasi ja sanoi Jeshualle, ”Herrani, tässä on hyvä olla, ja jos sinä tahdot, me teemme tähän 
kolme majaa, yksi sinulle ja yksi Moshelle, ja yksi Elialle.” 
 
Majan rakentaminen ei ole sattumaa. Tapahtuma-aika on sovituspäivä, jom hakippurim, ja heti samana 
iltana, kun se päättyy, ihmiset alkavat rakentamaan lehtimajoja lehtimajajuhlaa varten. Tänä päivänäkin. 

  



 ועד הו ממלל הא עננא נהירתא אטלת עליהון וקלא   5
ääni ja           ylleen              peitti               kirkas             pilvi         katso    puhumassa   oli     vielä ja     . 

 הוא מן עננא דאמר הנו ברי חביבא דבה אצטבית לה 
häntä        mielistynyt häneen että         rakas       poikani   tämä      sanoi joka               pilvestä            oli 

 ׁשמעו׃
kuulkaa 

 
Ja vielä, kun hän oli puhumassa, katso, kirkas pilvi peitti heidät, ja siitä pilvestä lähti ääni, joka sanoi, 
”tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Häntä kuulkaa!” 

 

 וכד ׁשמעו תלמידא נפלו על אפיהון ודחלו טב׃  6
hyvin   peloissaan ja            kasvoilleen   lankesivat           oppilaat          kuulivat     kun ja      . 

 
Ja kun ne oppilaat kuulivat sen, he putosivat kasvoilleen ja olivat hyvin peloissaan. 

 

 ואתקרב לותהון יׁשוע וקרב להון ואמר קומו לא   7
älkää    nouskaa      sanoi ja      heille     kosketti ja     Jeshua             heille                lähestyi ja      . 

 תדחלון׃
pelätkö 

 
Ja Jeshua tuli heidän lähelleen, ja kosketti heitä, ja sanoi, ”nouskaa, älkää olko peloissanne.” 

 

 וארימו עיניהון ולאנׁש לא חזו אלא אן ליׁשוע   8
Jeshuan    vain      vaan    nähneet eivät       ihmistä ja       silmänsä      kohottivat ja      . 

 בלחודוהי׃
hän yksinään 

 
Ja he kohottivat katseensa, eivätkä nähneet ketään – vain Jeshuan yksinään. 

  



 וכד נחתין מן טורא פקד אנון יׁשוע ואמר להון לעין   9
edessä     heille        sanoi ja      Jeshua        heitä         käski              vuorelta    laskeutuivat   kun ja      . 

 אנׁש לא תאמרון חזוא הנא עדמא דנקום ברה דאנׁשא 
ihmisen     poika     nouseva että      kunnes         tätä         näkyä             kertoko       älkää    ihmisen 

 מן מיתא׃
kuolemasta 

 
Ja kun he laskeutuivat alas siltä vuorelta, Jeshua käski heitä ja sanoi heille, ”älkää kertoko tätä näkyä 
kenenkään ihmisen edessä, ennen kuin Ihmisen Poika on noussut kuolemasta.” 

 

 וׁשאלוהי תלמידוהי ואמרין לה מנא הכיל ספרא   10
kirjanoppineet     siis        miksi    hänelle   sanoivat ja              oppilaansa     häneltä kysyivät ja       . 

 אמרין דאליא ולא דנאתא לוקדם׃
edellä     tuleva että        täytyy           Elian            sanoivat 

 
Ja hänen oppilaansa kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle, ”miksi siis kirjanoppineet sanovat, että Elian 
täytyy tulla edellä?” 

 

 ענא יׁשוע ואמר אליא אתא לוקדם דכל מדם נׁשלם׃  11
tulisivat täydellisiksi asiat kaikki että          edellä         tulee           Elia           sanoi ja        Jeshua    vastasi         . 

 
Jeshua vastasi ja sanoi, ”Elia tulee edellä, että kaikki tulisi täydelliseksi”. 

 

 אמר אנא לכון דין דהא אליא אתא ולא ידעוהי ועבדו   12
tekivät ja     tunteneet    eivätkä       tullut            Elia     katso että  mutta    teille        minä       sanon             . 

 בה כל מא דצבו הכנא אף ברה דאנׁשא עתיד דנחׁש 
kärsivä että      tuleva             ihmisen         poika     myös       samoin    tahtoivat      mitä kaikki hänelle 

 מנהון׃
heistä 

 
Mutta minä sanon teille, että katso, Elia on tullut, eivätkä he tunteneet häntä, ja tekivät hänelle kaiken, 
mitä he tahtoivat. Samoin myös Ihmisen Poika on tuleva kärsimään heidän kauttaan. 

  



 הידין אסתכלו תלמידא דעל יוחנן מעמדנא אמר   13
sanoi          kastajasta      Johannan         että            oppilaat          ymmärsivät           silloin           . 

 להון׃
heille 

 
Silloin he ymmärsivät, että hän kertoi heille Johannan kastajasta. 

 

 וכד אתו לות כנׁשא קרב לה גברא וברך על בורכוהי׃  14
polviensa     ylle   polvistui ja       mies     hänelle  lähestyi  väkijoukon    luokse    tulivat     kun ja         . 

 
Ja kun he tulivat erään väkijoukon luokse, häntä lähestyi mies, joka polvistui polvilleen. 

 

 ואמר לה מרי אתרחם עלי ברי דאית לה בר אגרא  15
mielisairas    hänelle    on joka    poikani   minua         armahda      herrani  hänelle    sanoi ja        . 

 וביׁשאית עביד כמא גיר זבנין בנורא נפל וכמא זבנין 
kerrat     monet ja pudonnut      tulessa       kerrat      sillä       monet         tehty                      paha ja 

 במיא׃
vedessä 

 
Ja sanoi hänelle, ”Herrani, armahda minua! Pojallani on mielisairaus, ja se on tullut pahaksi, sillä monia 
kertoja hän on pudonnut tuleen ja monia kertoja veteen.” 
 
Mielisairas, bar agra, ks. 4:24. 

 

 וקרבתה לתלמידיך ולא אׁשכחו למאסיותה׃  16
häntä parantaa         voineet         eivätkä            oppilaillesi            hänet toin ja           . 

 
Ja minä toin hänet sinun oppilaillesi, eivätkä he pystyneet parantamaan häntä. 

  



 ענא יׁשוע ואמר און ׁשרבתא דלא מהימנא ומעקלתא   17
vääristynyt ja              usko            ilman           sukupolvi         voi        sanoi ja      Jeshua      vastasi          . 

 עדמא לאמתי אהוא עמכון ועדמא לאמתי אסיברכון 
teitä kestettävä             mihin            saakka ja        kanssane            olen             mihin                saakka 

 איתיהי לי לכא׃
tänne minulle           tuokaa 

 
Jeshua vastasi ja sanoi, ”voi sinä epäuskoinen ja kiero sukupolvi! Kuinka kauan minun on oltava 
kanssanne, ja kuinka kauan minun täytyy teitä kestää? Tuokaa hänet tänne minulle.” 

 

 וכאא בה יׁשוע ונפק מנה ׁשאדא ואתאסי טליא מן הי   18
siitä            poika             parani ja         riivaaja       hänestä     lähti ja      Jeshua      sitä       nuhteli ja         . 

 ׁשעתא׃
hetki 

 
Ja Jeshua nuhteli sitä, ja riivaaja lähti hänestä, ja poika oli siitä hetkestä terve. 

 

 הידין קרבו תלמידא לות יׁשוע בלחודוהי ואמרו לה   19
hänelle   sanoivat ja      yksinäisyydessä      Jeshua     luokse            oppilaat       lähestyivät      sitten           . 

 למנא חנן לא אׁשכחן למאסיותה׃
häntä parantaa          pystyneet     emme  olimme        miksi 

 
Sitten oppilaat tulivat Jeshuan lähelle, yksinäisyydessä, ja sanoivat hänelle, ”miksi me emme pystyneet 
parantamaan häntä?” 

  



 אמר להון יׁשוע מטל לא הימנותכון אמין גיר אמר   20
sanon       sillä       amen                          usko     ilman     tähden      Jeshua       heille         sanoi           . 

 אנא לכון דאן תהוא בכון הימנותא איך פרדתא דחרדלא 
sinapinsiemenen                 jyvä         kuin                   usko            teissä             olisi     jos että     teille          minä 

 תאמרון לטורא הנא דׁשנא מכא ונׁשנא ומדם לא 
ei        asia ja        liikkuva ja         tästä        liiku että       tälle         vuorelle          sanoa voitte 

 נחסנכון׃
teille vaikeaa 

 
Jeshua sanoi heille, ”teidän epäuskonne tähden. Sillä amen, minä sanon teille, että jos teissä olisi uskoa 
sinapinsiemenen jyvän verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle, että ’liiku tästä’, ja se liikkuu, eikä mikään 
olisi teille vaikeaa.” 

 

 הנא דין גנסא לא נפק אלא בצומא ובצלותא׃  21
rukouksessa ja       paastossa        vaan       lähde         ei            laji      mutta      tämä           . 

 
Mutta tämä laji ei lähde muuten kuin paaston ja rukouksen kautta. 

 

 כד מתהפכין דין בגלילא אמר להון יׁשוע עתיד הו   22
on     tuleva         Jeshua        heille        sanoi         Galileassa     mutta          matkustivat       kun         . 

 ברה דאנׁשא דנׁשתלם באידי בני אנׁשא׃
ihmislapsi    kädet kautta     petetään että              ihmisen         poika 

 
Mutta kun he matkustivat Galilean kautta, Jeshua sanoi heille, ”on tapahtuva, että Ihmisen Poika tulee 
ihmislapsen käsien kautta petetyksi.” 

 

 ונקטלוניהי וליומא דתלתא נקום וכרית להון טב׃  23
hyvin     heille   murehdutti ja nouseva      kolmannen          päivälle ja        hänet tappavat ja         . 

 
”Ja he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän on nouseva.” Ja he tulivat hyvin murheellisiksi. 

  



 וכד אתו לכפרנחום קרבו הנון דנסבין תרין תרין זוזין   24
kolikot      kaksi        kaksi     ottavat jotka     nämä       tulivat        Kefr-Nachum’iin     tulivat       kun ja        . 

 דכסף רׁשא לות כאפא ואמרו לה רבכון לא יהב תרין 
kaksi     anna       eikö    rabbinne   hänelle       sanoi ja           Keefa       luokse      johtaja            rahan 

 זוזוהי׃
kolikkoa 

 
Ja kun he tulivat Kefr-Nachumiin, tulivat nämä, jotka keräävät kahdesti kaksi rahakolikkoa, ja heidän 
johtajansa sanoi Keefa’lle, ”eikö teidän rabbinne anna niitä kahta kolikkoa?” 

 

 אמר להון אין וכד על כאפא לביתא קדמה יׁשוע   25
Jeshua       edessään               talolle         Keefa         ylle    kun ja    kyllä       heille         sanoi          . 

 ואמר לה מנא מתחזא לך ׁשמעון מלכיה דארעא מן 
kuka        maan       kuninkaansa         Shimeon sinulle           näyttää           miltä   hänelle     sanoi ja 

 מן נסבין מכסא וכסף רׁשא מן בניהון או מן נוכריא׃
vierailta     tai               lapsiltaan        johtajat    rahaa ja          veroja        ottavat keneltä 

 
Hän sanoi heille, ”kyllä.”. Ja kun he tulivat Keefan talon eteen, Jeshua sanoi hänelle, ”miltä näyttää, 
Shimeon? Keneltä maan kuninkaat ottavat veroja, ja johtajat rahaa? Lapsiltaan vai vierailta?" 

 

 אמר לה ׁשמעון מן נוכריא אמר לה יׁשוע מדין בני   26
lapsia      siispä      Jeshua   hänelle     sanoi                     vierailta       Shimeon    hänelle     sanoi             . 

 חארא אנון בניא׃
lapset        ovat              vapaat 

 
Shimeon sanoi hänelle, ”vierailta.” Jeshua sanoi hänelle, ”Siispä lapset ovat vapaita lapsia.” 

  



 דלא דין נכׁשל אנון זל לימא וארמא בלועא ונונא   27
kala ja              onki                  heitä ja      merelle   mene   heitä    loukkaava   mutta      ettei            . 

 קדמיא דסלק פתח פומה ותׁשכח אסתרא הי סב והב 
anna ja       ota      se             kolikko          sen löydät  ja     suunsa        avaa      nousee joka ensimmäinen 

 חלפי וחלפיך׃
puolestasi ja puolestani 

 
Mutta ettemme loukkaa heitä; mene merelle ja heitä onki, ja se ensimmäinen kala, joka nousee – avaa 
sen suu, ja löydät kolikon. Ota se, ja anna minun puolestani ja omasta puolestasi. 

 

 בהי ׁשעתא קרבו תלמידא לות יׁשוע ואמרין מנו    18:1
kuka    sanoivat ja         Jeshua     luokse           oppilaat       lähestyivät         hetkessä siinä                              . 

 כי רב במלכותא דׁשמיא׃
taivasten    kuningaskunnassa  suuri     siis 

 
Sillä hetkellä ne oppilaat tulivat Jeshuan luokse, ja sanoivat, ”kuka siis on suuri taivasten 
kuningaskunnassa?” 

 

 וקרא יׁשוע טליא ואקימה בינתהון׃  2
keskelleen hänet seisomaan ja     pojan        Jeshua      kutsui ja       . 

 
Ja Jeshua kutsui erään poikalapsen, ja asetti hänet seisomaan heidän keskelleen. 

 

 א לכון דאלא תתהפכון ותהוון איך ואמר אמין אמרנ  3
kuin      tulette ja            te muututte       vaan että      teille      minä sanon        amen        sanoi ja        . 

 טליא לא תעלון למלכותא דׁשמיא׃
taivasten      kuningaskunnalle          sisään       ei               lapsi 

 
Ja hän sanoi, ”amen, minä sanon teille, että ellette muutu ja tule lapsen kaltaiseksi, ette ole pääsevä 
sisään taivasten kuningaskuntaan.” 

  



 מן הכיל דממכך נפׁשה איך הנא טליא הו נהוא רב   4
suuri      oleva       hän      lapsi            tämä       kuin        sielunsa   nöyryyttää joka     sen tähden          . 

 במלכותא דׁשמיא׃
taivasten       kuningaskunnassa 

 
Sen tähden, joka nöyryyttää sielunsa, niin kuin tämä lapsi, hän on oleva suuri taivasten 
kuningaskunnassa. 

 

 בל איך טליא הנא בׁשמי לי מקבל׃ומן דנק  5
hyväksyy minulle   nimessäni     tämä            lapsi        kuin hyväksyvä että kuka ja     . 

 
Ja kuka ottaa vastaan kuin tällaisen lapsen, minun nimessäni, ottaa vastaan minut. 

 

 פקח הוא וכל דנכׁשל לחד מן הלין זעורא דמהימנין בי   6
on huolenpito minussa    uskovat jotka      vähäisistä                näistä       yhdelle   loukkaa joka kaikki ja    . 

 לה דתהוא תליא רחיא דחמרא בצורה ומטבע בעומקוהי 
syvyyteensä    upotetaan ja   kaulassaan               aasin       myllynkivi   ripustetaan     oleva että hänelle 

 דימא׃
meren 

 
Ja jokainen, joka loukkaa yhtäkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minun kauttani, hänestä pidetään 
huoli, että aasin myllynkivi laitetaan hänen kaulaansa, ja hänet upotetaan meren syvyyteen. 
 

”Joka uskoo minuun”, olisi eri prepositio, esim. לי. ”Minun kauttani” sopii kieliopillisesti. Pkach on ”pitää 

huolta” jostain, tai läpimurto. Ilmeisesti aasia käytettiin myllynkiven pyörittämiseen. 
 

 וי לעלמא מן מכׁשולא אננקא גיר דנאתון מכׁשולא   7
loukkaukset       tulevat että     sillä           pakko                      loukkausten         maailmalle     voi     . 

 וי דין לגברא דבאידה נאתון מכׁשולא׃
loukkaukset      tulevat   kätensä kautta joka    miehelle     mutta voi 

 
Voi sitä loukkausten maailmaa! Sillä loukkausten on pakko tulla, mutta voi sitä miestä, jonka käden 
kautta ne loukkaukset tulevat! 

  



 אן דין אידך או רגלך מכׁשלא לך פסוקיה וׁשדיה מנך   8
itsestäsi   se heitä ja        se leikkaa     sinulle       loukkaus            jalkasi      tai      kätesi      mutta   jos        . 

 טב הו לך דתעול לחיא כד חגיס אנת או כד פׁשיּג 
kädetön     kun     tai         sinä          rampa      kun    elämälle       pääset että sinulle on       hyvä 

 ולא כד אית לך תרתין אידין או תרתין רגלין תפל 
heitetä          jalat               kaksi       tai         kädet             kaksi         sinulle    on        kun        eikä 

 בנורא דלעלם׃
iankaikkinen          tulessa 

 
Mutta jos sinun kätesi tai sinun jalkasi on sinulle loukkaukseksi, leikkaa se pois, ja heitä luotasi. Sinulle on 
hyvä, että pääsisit sisälle elämään, kun olet rampa tai kädetön, eikä se, kun sinut molempien käsien tai 
molempien jalkojen kanssa heitetään iankaikkiseen tuleen. 

 

 ואן הו דעינך מכׁשלא לך חציה וׁשדיה מנך טב הו לך   9
sinulle   on     hyvä    sinusta     se heitä ja      se kaiva   sinulle       loukkaus        silmäsi että    on   jos ja       . 

 דבחדא עינא תעול לחיא ולא כד אית לך תרתין עינין 
silmät           kaksi      sinulle      on         kun      eikä       elämälle      pääset         silmä       yhden kautta 

 תפל בגהנא דנורא׃
tulen   Gehennassa heitetään 

 
Ja jos sinun silmäsi on sinulle loukkaukseksi, kaiva se pois ja heitä se luotasi. Sinulle on hyvä, että yhden 
silmän kanssa pääsisit sisälle elämään, eikä se, kun sinut molempien silmien kanssa heitetään helvetin 
tuleen. 

 

 חזו לא תבסון על חד מן הלין זעורא אמר אנא לכון   10
teille      minä      sanon         vähäiset                näistä             yhtä          halveksiko ettette katsokaa      . 

 גיר דמלאכיהון בׁשמיא בכלזבן חזין פרצופה דאבי 
isäni         kasvonsa        näkevät      ajat kaikki            taivaissa          heidän enkelinsä        sillä 

 דבׁשמיא׃
taivaissa joka 

 
Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä 
näkevät koko ajan minun taivaallisen isäni kasvot. 

 



 אתא גיר ברה דאנׁשא דנחא מדם דאביד הוא׃  11
ollut   kadonnut joka      asia        eläisi että            ihmisen     poikansa   sillä          tullut           . 

 
Sillä Ihmisen Poika on tullut, että se, mikä on kadonnut, tulisi saamaan elämän. 

 

 מנא מתחזא לכון אן נהוון לאנׁש מאא ערבין ונטעא   12
eksyy ja     lampaat           sata     miehelle              olisi      jos       teille            näyttää           miltä          . 

 חד מנהון לא ׁשבק תׁשעין ותׁשעא בטורא ואזל בעא להו 
hänelle etsimään     mene ja      vuoressa        yhdeksän ja               90              jätä        eikö        heistä         yksi 

 דטעא׃
eksynyt joka 

 
Miltä se teistä näyttää; jos miehellä on sata lammasta, ja niistä yksi eksyy, eikö hän jätä ne 99 vuorelle, 
ja mene etsimään sitä eksynyttä? 

 

 ואן נׁשכחה אמין אמרנא לכון דחדא בה יתיר   13
enemmän siitä      iloitsee että   teille        minä sanon     amen        sen löytävä       jos ja          . 

 מן תׁשעין ותׁשעא דלא טעו׃
eksyneet ei jotka       yhdeksän ja                         90:stä 

 
Ja jos hän löytää sen, amen, minä sanon teille, että hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä 99:stä, jotka 
eivät olleet eksyneet. 

 

 הכנא לית צבינא קדם אבוכון דבׁשמיא דנאבד חד   14
yksi  katoaisi että    taivaissa joka           isänne         edessä         tahto          ei ole         samoin          . 

 ורא הלין׃מן זע
näistä               vähäisistä 

 
Samoin ei ole teidän taivaallisen isänne tahto, että yksikään näistä vähäisistä katoaisi. 

  



 אן דין אסכל בך אחוך זל אכסיהי ביניך ולה בלחוד   15
ainoastaan hänelle ja välillänne  häntä nuhtele   mene   veljesi        sinua      rikkoo      mutta   jos           . 

 אן ׁשמעך יתרת אחוך׃
veljesi    voittanut   sinua kuulee    jos 

 
Mutta jos sinun veljesi satuttaa sinua, mene, nuhtele häntä kahden kesken – ainoastaan häntä – ja jos 
hän kuulee sinua, olet voittanut veljesi. 

 

 ואלא ׁשמעך דבר עמך חד או תרין דעל פום תרין   16
kaksi      suu   päälle että   kaksi       tai       yksi    kanssasi         ota       sinua kuule     ei jos ja           . 

 או תלתא סהדין תקום כל מלא׃
sana   kaikki  vahvistetaan   todistajat           kolme        tai 

 
Ja jos hän ei sinua kuule, ota kanssasi yksi tai kaksi mukaasi, koska kahden tai kolmen todistajan suun 
kautta kaikki sana vahvistetaan. 

 

 אן דין אף לא להנון נׁשמע אמר לעדתא אן דין אף לא   17
ei    myös  mutta   jos   seurakunnalle       kerro          kuuleva           niille         ei      myös  mutta   jos           . 

 לעדתא נׁשמע נהוא לך איך מכסא ואיך חנפא׃
pakana        kuin ja veronkerääjä    kuin    sinulle    olkoon      kuuleva      seurakunnalle 

 
Mutta jos hän ei heitäkään kuule, kerro seurakunnalle. Mutta jos hän ei kuuntele seurakuntaakaan, 
olkoon hän sinulle kuin veronkerääjä ja kuin pakana. 

 

 ואמין אמר אנא לכון דכל מא דתאסרון בארעא נהוא   18
oleva            maassa              sidotte että     mitä   kaikki että  teille        minä         sanon        amen ja         . 

 אסיר בׁשמיא ומדם דתׁשרון בארעא נהוא ׁשרא בׁשמיא׃
taivaissa         vapaa          oleva            maassa     vapautatte että        asia ja           taivaissa          sidottu 

 
Ja amen, minä sanon teille, että kaikki, mitä te sidotte maassa, on oleva sidottu taivaissa, ja mitä te 
vapautatte maassa, on oleva vapaa taivaissa. 

  



  

 תוב אמרנא לכון דאן תרין מנכון נׁשתוון בארעא על   19
ylle            maassa      yksimieliset         teistä         kaksi     jos että      teille      minä sanon      vielä             . 

 כל צבו דנׁשאלון נהוא להון מן לות אבי דבׁשמיא׃
taivaissa joka        isäni             luota          heille         oleva          pyytävät jota      asia   kaikki 

 
Vielä minä sanon teille, että jos kaksi teistä on maan päällä yksimielisiä mistä tahansa asiasta, jota he 
pyytävät, se on heille tuleva, minun Isältäni, joka on taivaissa. 

 

 איכא גיר דתרין או תלתא כניׁשין בׁשמי תמן אנא   20
minä    siellä      nimessäni kokoontuneet        kolme       tai        kaksi että     sillä       missä              . 

 בינתהון׃
keskellään 

 
Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. 
 
Talmudissa (tract berakoth) on vastaava ikivanha raamatun opetus; ”Silloin myös Herraa pelkääväiset 
puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee” (Mal.3:16), ”tarvitaan kaksi tai kolme 
puhumaan keskenään, ja missä kaksi tai kolme opiskelee Jumalan sanaa, sinne kirkkauden läsnäolo tulee 
heidän keskelleen.” Jos lause oli jo Jeesuksen aikana tunnettu, hän siis sanoo itse olevansa tuo shekina. 

 

 הידין קרב לותה כאפא ואמר מרי כמא זבנין אן נסכל   21
rikkova   jos    kertoja     montako   herrani      sanoi ja           Keefa      luokseen    lähestyi          silloin          . 

 אׁשבוק לה עדמא לׁשבע זבנין׃בי אחי 
kertoja      seitsemän          saakka hänelle annan anteeksi veljeni minua 

 
Silloin Keefa tuli hänen luokseen ja sanoi; minun Herrani, jos minun veljeni rikkoo minua vastaan, kuinka 
monta kertaa minä annan hänelle anteeksi? Seitsemänkin kertaa? 

 

 אמר לה יׁשוע לא אמר אנא לך עדמא לׁשבע אלא   22
vaan    seitsemälle        saakka     sinulle     minä       sanon        ei        Jeshua   hänelle     sanoi            . 

 עדמא לׁשבעין זבנין ׁשבע ׁשבע׃
seitsemän seitsemän  kertoja                   70:lle            saakka 

 
Jeshua sanoi hänelle; minä sanon sinulle, ei seitsemän, vaan 77 kertaa seitsemän. 
 
 



 מטל הנא אתדמית מלכותא דׁשמיא לגברא מלכא   23
kuningas       mieheen          taivasten       kuningaskunta           verrattava        tämän     tähden           . 

 דצבא דנסב חוׁשבנא מן עבדוהי׃
palvelijoistaan        velkakirjaa       valmistaa   tahtoi joka  

 
Tämän tähden taivasten kuningaskunta on verrattavissa mieheen, kuninkaaseen, joka tahtoi tehdä tiliä 
palvelijoistaan. 

 

 למסב קרבו לה חד דחיב רבו ככרין׃ וכד ׁשרי  24
kakraa   10,000   velkaa joka   yksi hänelle    toivat     valmistamaan  alkoi       kun ja         . 

 
Ja kun hän alkoi sitä tekemään, hänelle tuotiin yksi, joka oli hänelle velkaa kymmenen tuhatta. 
 
Kakra on rahayksikkö, yleensä käännetään ”talentti”. 

 

 וכד לית לה למפרע פקד מרה דנזדבן הו ואנתתה   25
vaimonsa ja    hän   myytävä että herransa       käski         maksaa    hänellä mitään ei    kun ja        . 

 ובנוהי וכל מדם דאית לה ונפרוע׃
maksava ja hänelle      oli joka         asia    kaikki ja   lapsensa ja 

 
Ja kun hänellä ei ollut mitään, millä maksaa, käski hänen isäntänsä, että on myytävä hänet ja hänen 
vaimonsa, ja hänen lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja hänen oli maksettava. 

 

 ר עלי רוחא ונפל הו עבדא סגד לה ואמר מרי אג  26
henki    ylleni    ajattele   herrani      sanoi ja hänelle kumarsi     palvelija     hän    lankesi ja       . 

 וכל מדם פרע אנא לך׃
sinulle     minä      maksan      asia    kaikki ja 

 
Ja se palvelija lankesi alas, kumarsi häntä ja sanoi, ”minun herrani, ajattele minun henkeäni, ja minä 
maksan kaiken sinulle.” 

 

 ואתרחם מרה דעבדא הו וׁשריהי וחובתה ׁשבק לה׃  27
hänelle antoi anteeksi velkansa ja hänet vapautti ja hän         palvelijan    herransa            armahti ja          . 

 
Ja hänen herransa armahti sitä palvelijaa, ja vapautti hänet, ja antoi hänen velkansa anteeksi. 

 



 נפק דין עבדא הו ואׁשכח לחד מן כנותה דחיב הוא   28
hän velkaa joka kanssapalvelijoistaan    yhden              löysi ja    tuo      palvelija    mutta    poistui         . 

 לה דינרא מאא ואחדה וחנק הוא לה ואמר לה הב לי 
minulle anna   hänelle    sanoi ja   hänelle    hän     kuristi ja     kiinniotti ja            sata         denaria hänelle 

 מדם דחיב אנת לי׃
minulle   sinä    velkaa että          asia 

 
Mutta tuo palvelija meni pois, ja löysi yhden kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa sata denaria. 
Ja hän otti hänet kiinni ja kuristi häntä, ja sanoi hänelle, ”anna minulle se, mitä olet minulle velkaa!” 

 

 ונפל הו כנתה על רגלוהי בעא מנה ואמר לה אגר עלי   29
ylleni   ajattele hänelle     sanoi ja    hänestä       pyysi          jalkansa      ylle työkaverinsa hän    lankesi ja        . 

 רוחא ופרע אנא לך׃
sinulle   minä     maksan ja          henki 

 
Ja se hänen kanssapalvelijansa lankesi hänen jalkoihinsa, ja pyysi häneltä ja sanoi, ”ajattele minun 
henkeäni, ja minä maksan sinulle.” 

 

 הו דין לא צבא אלא אזל ארמיה בית אסירא עדמא   30
kunnes         vankien        huone    hänet heitti      meni        vaan     tahtonut      ei     mutta    hän         . 

 לה׃דנתל לה מא דחיב 
hänelle velkaa että  mitä hänelle antava että 

 
Mutta hän ei tahtonut, vaan meni, heitti hänet vankilaan, kunnes hän olisi antava hänelle sen, mitä oli 
hänelle velkaa. 

 

 כד חזו דין כנותהון מדם דהוא כרית להון טב ואתו   31
tulivat ja   hyvin      heille     surullista        oli joka       asia kanssapalvelijansa mutta näkivät     kun         . 

 אודעו למרהון כל דהוא׃
ollut jota   kaikki     herralleen       paljastivat 

 
Mutta kun hänen kanssapalvelijansa näkivät sen, se oli heille hyvin surullista, ja he tulivat ja paljastivat 
herralleen kaiken, mitä oli tapahtunut. 

 



 הידין קריהי מרה ואמר לה עבדא ביׁשא הי כלה   32
kaikkensa   se           paha       palvelija     hänelle   sanoi ja     herransa hänet kutsui      sitten            . 

 חובתא ׁשבקת לך דבעית מני׃
minusta    pyysit että sinulle annoin anteeksi           velka 

 
Sitten hänen herransa kutsui hänet luokseen ja sanoi hänelle, ”sinä paha palvelija, minä annoin sinulle 
kaiken sen velan anteeksi, kun sinä sitä minulta pyysit.” 

 

 לא ולא הוא לך אף אנת דתחון לכנתך איכנא דאנא   33
sinut että          kuten    työkaverillesi armahtaa että     sinä      myös  sinulle     olla      tulisi       eikö          . 

 חנתך׃
armahdin 

 
Eikö sinunkin pitäisi myös armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minä armahdin sinut? 

 

 ורגז מרה ואׁשלמה למנגדנא עדמא דנפרוע כל מדם   34
asia   kaikki   maksava että        kunnes           ruoskijoille       hänet johdatti ja   herransa vihastui ja      . 

 דחיב לה׃
hänelle velkaa että 

 
Ja hänen herransa vihastui ja johdatti hänet ruoskijoille, kunnes hän olisi maksava kaiken, mitä oli 
hänelle velkaa. 

 

 הכנא נעבד לכון אבי דבׁשמיא אלא תׁשבקון אנׁש   35
ihminen   anna anteeksi        ellei           taivaissa joka       isäni      teille          tekevä           samoin         . 

 לאחוהי מן לבכון סכלותה׃
rikkomuksiaan           sydämistään             veljensä 

 
Samoin on teille tekevä minun isäni, joka on taivaissa, ellette anna sydämestänne veljillenne anteeksi 
heidän rikkomuksiaan. 

  



 והוא דכד ׁשלם יׁשוע מלא הלין ׁשקל מן גלילא  19:1 
Galileasta    meni ylös  nämä        sanat       Jeshua        lopetti   kun että        oli ja                         . 

 ואתא לתחומא דיהוד לעברא דיורדנן׃
Jordanan’n            taakse         Jehud’n          rajaseudulle             tuli ja 

 
Ja tapahtui, kun Jeshua oli lopettanut nämä puheet, hän lähti Galileasta, ja tuli Jehudin seudulle, 
Jordananin taakse. 

 

 ואתו בתרה כנׁשא סגיאא ואסי אנון תמן׃  2
siellä   heidät      paransi ja        paljon     väkijoukkoa    perässään         tuli ja       . 

 
Ja hänen perässään tuli paljon kansaa, ja hän paransi heidät siellä. 

 

 וקרבו לותה פריׁשא ומנסין הוו לה ואמרין אן ׁשליט   3
luvallista    jos     sanoivat ja   hänelle  olivat koettelivat ja     fariseukset      luokseen      tulivat ja      . 

 לאנׁש דנׁשרא אנתתה בכל עלא׃
syystä   kaikesta       vaimonsa           eroaa että        miehelle 

 
Ja hänen luokseen tuli fariseuksia, ja koettelivat häntä ja sanoivat, ”onko miehelle luvallista, että eroaa 
vaimostaan, mistä syystä tahansa?” 

 

 הו דין ענא ואמר להון לא קריתון דהו דעבד מן ברׁשית   4
alusta      teki joka     hän että    lukeneet    ettekö     heille        sanoi ja     vastasi  mutta  hän       . 

 דכרא ונקבתא עבד אנון׃
heidät          teki              nainen ja              mies 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”ettekö ole lukeneet, että hän alusta asti teki heidät mieheksi ja 
naiseksi?” 

 

 ואמר מטל הנא נׁשבוק גברא לאבוהי ולאמה ונקף   5
yhtyköön ja     äitinsä ja               isänsä              mies        jättäköön       tämän    tähden        sanoi ja       . 

 לאנתתה ונהוון תריהון חד בסר׃
liha     yksi          he kaksi   ovat oleva ja          vaimoonsa 

 
Ja sanoi, ”tämän tähden mies jättäköön isänsä ja äitinsä, ja yhtyköön vaimoonsa, ja he kaksi tulevat 
yhdeksi lihaksi.” 



 מדין לא הוו תרין אלא חד פגר מדם הכיל דאלהא זוּג   6
yhdistänyt Jumala jonka sen tähden    asia       ruumis     yksi        vaan         kaksi        ole        ei           siksi        . 

 ברנׁשא לא נפרׁש׃
erottava        ei           ihmislapsi 

 
Siksi he eivät ole kaksi, vaan yksi ruumis. Sen tähden, minkä Jumala on yhdistänyt, sitä ihmisen ei tule 
erottaa. 

 

 אמרין לה למנא הכיל מוׁשא פקד דנתל כתבא   7
kirjoitus    antaa että    käski          Moshe     sen tähden    miksi      hänelle     sanoivat        . 

 דׁשובקנא ונׁשריה׃
pois lähettää ja                  avioeron 

 
He sanoivat hänelle, ”miksi Moshe sitten käski antaa erokirjan ja lähettää hänet pois?” 

 

 אמר להון מוׁשא לוקבל קׁשיות לבכון אפס לכון   8
teille      salli     sydämienne       kovuus     hyväksyäkseen      Moshe       heille         sanoi       . 

 דתׁשרון נׁשיכון מן ברׁשית דין לא הוא הכנא׃
niin      ollut        ei       mutta                     alusta          vaimonne       eroatte että 

 
Hän sanoi heille, ”tukeakseen teidän sydäntenne kovuutta, Moshe salli teille sen, että eroatte 
vaimoistanne. Mutta alusta niin ei ollut.” 

 

 אמר אנא לכון דין דמן דׁשבק אנתתה דלא גורא ונסב   9
ottaa ja      aviorikos    ei joka     vaimonsa           eroaa joka kuka että mutta     teille       minä        sanon        . 

 אחרתא גאר ומן דנסב ׁשביקתא גאר׃
aviorikos            eronneen     ottaa joka kuka ja aviorikos                toisen 

 
Mutta minä sanon teille, että joka eroaa vaimostaan, joka ei ole avionrikkojakaan, ja ottaa toisen, tekee 
aviorikoksen, ja joka ottaa hylätyn, tekee aviorikoksen. 

  



 אמרין לה תלמידוהי אן הכנא אית עדליא ביני גברא   10
mies     välillä     syytökset          ovat              näin      jos           oppilaansa       hänelle    sanoivat           . 

 לאנתתא לא פקח למסב אנתתא׃
vaimoa        ottaa            pitäisi        ei                    vaimolle 

 
Hänen oppilaansa sanoivat hänelle, ”jos syytökset miehen ja vaimon välillä ovat tällaiset, ei pitäisi 
ottaakaan vaimoa.” 

 

 הו דין אמר להון לא כלנׁש ספק לה למלתא הדא   11
tämä           puhe          siihen vast.ottaa  jokainen         ei       heille        sanoi      mutta   hän         . 

 אלא מן דיהיב לה׃
hänelle annettu jolle kuka         vaan 

 
Mutta hän sanoi heille, ”ei jokainen sitä voi ottaa vastaan, vaan tämä puhe on sellaisille, joille se on 
suotu.” 

 

 אית גיר מהימנא דמן כרסא דאמהון אתילדו הכנא   12
näin       syntyneet              äitiensä              kohdusta jotka           uskollisia         sillä        on              . 

 ימנא ואית מהימנא דמן בנינׁשא הוו מהימנא ואית מה
uskollisia      on ja             uskolliset   tulleet          ihmislapsista jotka           uskollisia              on ja 

 דהנון עבדו נפׁשהון מהימנא מטל מלכותא דׁשמיא 
taivasten    kuningaskunnan    tähden              uskollisia        sielunsa          tehneet nämä jotka 

 מן דמׁשכח דנספק נספק׃
ottakoon          ottaa että      kykenee että kuka 

 
Sillä on uskollisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat näin syntyneet, ja on uskollisia, jotka ihmislasten 
kautta ovat uskollisiksi tulleita, ja on uskollisia, sellaisia, jotka ovat sielunsa valmistaneet, taivasten 
kuningaskunnan tähden. Joka voi tämän vastaanottaa, ottakoon! 

  



 הידין קרבו לה טליא דנסים אידה עליהון ונצלא   13
rukoileva ja heidän ylleen    kätensä     asettava että    lapsia    hänelle    tuotiin        silloin              . 

 וכאו בהון תלמידוהי׃
oppilaitaan    heissä   nuhteli ja 

 
Silloin hänelle tuotiin lapsia, että hän asettaisi kätensä heidän päälleen, ja rukoilisi. Ja hänen oppilaansa 
nuhtelivat heitä. 

 

 הו דין יׁשוע אמר להון ׁשבוקו טליא אתין לותי   14
luokseni        tulla          lapset          antakaa       heille          sanoi      Jeshua    mutta   hän         . 

 ולא תכלון אנון דדאילין גיר דאיך הלין אנון איתיה 
on        ovat       nämä      kuin että     sillä           sellaiset että  heitä         kieltäkö   älkääkä 

 מלכותא דׁשמיא׃
taivasten    kuningaskunta 

 
Mutta hän, Jeshua, sanoi heille, ”antakaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä kieltäkö heitä, sillä 
sellaisten, kuin nämä ovat, on taivasten kuningaskunta.” 

 

 וסם אידה עליהון ואזל מן תמן׃  15
sieltä     meni ja  heidän ylleen     kätensä    laittoi ja        . 

 
Ja hän laittoi kätensä heidän päälleen, ja meni sieltä pois. 

 

 ואתא חד קרב ואמר לה מלפנא טבא מנא דטב   16
hyvää joka   mitä           hyvä         opettaja    hänelle     sanoi ja     lähestyi     yksi            tuli ja          . 

 אעבד דנהוון לי חיא דלעלם׃
iankaikkinen   elämä minulle    olisi että             tehdä 

 
Ja yksi tuli, lähestyi ja sanoi hänelle, ”hyvä opettaja, mitä hyvää on tehtävä, että minulle olisi 
iankaikkinen elämä?” 

  



 הו דין אמר לה מנא קרא אנת לי טבא לית טבא אלא   17
vaan       hyvä       ei ole        hyvä     minulle sinä         kutsut       mitä   hänelle    sanoi      mutta  hän          . 

 דתעול לחיא טר פוקדנא׃אן חד אלהא אן דין צבא אנת 
käskyt     pidä     elämälle      sisään että       sinä         tahdot  mutta   jos         Jumala       yksin   vain 

 
Mutta hän sanoi hänelle, ”miksi sinä kutsut minua hyväksi? Ei ole hyvää, muuta kuin ainoastaan Jumala. 
Mutta jos sinä tahdot elämään sisälle, pidä käskyt.” 

 

 אמר לה אילין הו דין יׁשוע אמר לה דלא תקטול   18
tapa    älä että hänelle    sanoi        Jeshua    mutta   hän       mitkä    hänelle    sanoi            . 

 ולא תגור ולא תגנוב ולא תסהד סהדות ׁשוקרא׃
valheellinen         todistus           todista       äläkä         varasta       äläkä    huorintee    äläkä 

 
Hän sanoi hänelle, ”mutta mitkä?” Jeshua sanoi hänelle, ”älä tapa, äläkä tee huorin, äläkä varasta, äläkä 
todista valheellista todistusta.” 

 

 ך ותחב לקריבך איך נפׁשך׃ויקר לאבוך ולאמ  19
sieluasi     kuin      lähimmäistäsi   rakasta ja          äitiäsi ja             isääsi     kunnioita ja     . 

 
Ja kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi kuin omaa sieluasi. 

 

 אמר לה הו עלימא הלין כלהין נטרת אנין מן טליותי   20
lapsuudestani      niitä        pitänyt       ne kaikki       nämä     nuorukainen   hän  hänelle    sanoi            . 

 מנא חסיר אנא׃
minä   puutteelinen     mistä 

 
Tuo nuorukainen sanoi hänelle, ”nämä kaikki minä olen pitänyt, lapsuudestani saakka. Missä minä olen 
puutteellinen?” 

  



 אמר לה יׁשוע אן צבא אנת גמירא למהוא זל   21
mene          tuleva      täydellinen        sinä      tahdot      jos     Jeshua     hänelle    sanoi           . 

 ותהוא לך סימתא בׁשמיא זבן קנינך והב למסכנא 
taivaissa            aarre      sinulle         oleva ja              köyhille      anna ja   omaisuutesi myy 

 ותא בתרי׃
perässäni     tule ja 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”jos sinä tahdot tulla täydelliseksi; mene, myy omaisuutesi ja anna köyhille, ja 
sinulle on oleva aarre taivaissa, ja tule minun perässäni.” 

 

 ׁשמע דין הו עלימא מלתא הדא ואזל כד כריא   22
murehdutti    kun    meni ja       tämä            sana        nuorukainen    hän  mutta         kuuli          . 

 סגיאא׃ לה אית הוא לה גיר קנינא
paljon    omaisuutta     sillä hänellä      oli    luonaan hänelle 

 
Mutta tuo nuorukainen kuuli tämän sanan, ja meni pois surullisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. 

 

 יׁשוע דין אמר לתלמידוהי אמין אמר אנא לכון   23
teille      minä       sanon         amen                oppilailleen            sanoi     mutta     Jeshua          . 

 דעטלא הי לעתירא דנעול למלכות ׁשמיא׃
taivaat    kuningaskuntaan astuva että           rikkaan          on         vaikea että 

 
Mutta Jeshua sanoi oppilailleen, ”amen, minä sanon teille, että rikkaan on vaikea päästä sisään 
taivasten kuningaskuntaan.” 

 

 תוב דין אמרנא לכון דדליל הו לגמלא למעל בחרורא   24
silmän kautta        astua           köydelle        on helpompi että  teille       minä sanon    mutta      vielä           . 

 דמחטא או עתירא דנעול למלכותא דאלהא׃
Jumalan    kuningaskuntaan    astuva että             rikas        kuin                neulan 

 
Mutta vielä minä sanon teille, että helpompi on köyden mennä neulan silmästä sisään, kuin rikkaan 
mennä sisään Jumalan kuningaskuntaan. 
  



Kameli, tarkalleen dromedaari, on gamla ja paksu köysi on gamala, molemmat kirjoitetaan גמלא , joten 

molemmat lukutavat ovat oikein. Molemmat ovat kieliopillisesti tähän sopivia substantiiveja. Valitsin 
itse köyden, koska purkamalla säikeisiin, ts kovalla työllä, se onnistuu. Kameli sulkisi rikkaat kokonaan 
ulkopuolelle. Teoria Jerusalemissa olleesta kameliportista on mielestäni vähän epämääräinen, kyseinen 
portti kun nimettiin vasta myöhäisellä keskiajalla. 

 

 הירין הוו טב ואמרין מנו תלמידא דין כד ׁשמעו ת  25
kuka     sanoivat ja    hyvin   olivat     ihmeissään     kuulivat       kun   mutta           oppilaat              . 

 כי מׁשכח דנחא׃
elää että            pystyy      siis 

 
Mutta kun ne oppilaat kuulivat sen, he olivat hyvin hämmästyneitä, ja sanoivat, ”kuka sitten pystyy 
elämään?” 

 

 חר בהון יׁשוע ואמר להון לות בנינׁשא הדא לא   26
ei      tämä          ihmislapset     kanssa      heille         sanoi ja     Jeshua       heissä      katse        . 

 א׃מׁשכחא לות אלהא דין כלמדם מׁשכח
mahdollista    asia kaikki      mutta      Jumala      kanssa          mahdollista 

 
Jeshua katsoi heihin ja sanoi heille, ”ihmisten kanssa tämä ei ole mahdollista, mutta Jumalan kanssa 
kaikki on mahdollista.” 

 

 למדם הידין ענא כאפא ואמר לה הא אנחנן ׁשבקן כ  27
asia kaikki     jättäneet            me         katso hänelle     sanoi ja          Keefa       vastasi         silloin           . 

 ואתין בתרך מנא כי נהוא לן׃
meille    oleva      siis      mitä       perässäsi       tulleet ja 

 
Silloin Keefa vastasi ja sanoi hänelle, ”katso, me olemme jättäneet kaiken ja seuranneet sinua. Mitä siis 
me siitä saamme?” 

  



 אמר להון יׁשוע אמין אמר אנא לכון דאנתון דאתיתון   28
tulleet jotka            te että        teille       minä        sanon         amen       Jeshua       heille         sanoi           . 

 בתרי בעלמא חדתא מא דיתב ברה דאנׁשא על תרנוס 
valtaistuin    ylle           ihmisen        poika       istuu että      kun             uusi         maailmassa     perässäni 

 דׁשובחה תתבון אף אנתון על תרעסר כורסון ותדונון 
tuomitsette ja     istuimet        kaksitoista        ylle              te          myös       istutte             kirkkautensa 

 תרעסר ׁשבטא דאיסראיל׃
Israelin          heimot            kaksitoista 

 
Jeshua sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että te, jotka olette minua seuranneet; siinä uudessa 
maailmassa, kun Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, myös te istutte kahdellatoista 
istuimella ja tuomitsette Israelin kahtatoista heimoa.” 

 

 דׁשבק בתא או אחא או אחותא או אבא או  וכלנׁש  29
tai          isä          tai            sisko             tai         veli           tai          talo       jättää joka     jokainen ja          . 

 אמא או אנתתא או בניא או קוריא מטל ׁשמי חד במאא 
100x     yksi      nimeni     tähden             kyliä       tai        lapsia      tai             vaimo           tai               äiti 

 נקבל וחיא דלעלם נארת׃
perivä   iankaikkisen     elämä ja          saava 

 
Ja jokainen, joka luopuu talosta, tai veljestä tai sisaresta, tai isästä tai äidistä, tai vaimosta tai lapsista, 
tai kylästä, minun nimeni tähden, on saava satakertaisesti, ja perivä iankaikkisen elämän. 

 

 סגיאא דין קדמיא דנהוון אחריא ואחריא קדמיא׃  30
ensimmäiset       viimeiset ja        viimeiset      oleva että    ensimmäiset   mutta          monet           . 

 
Mutta monet ensimmäiset ovat oleva viimeisiä, ja viimeiset ensimmäisiä. 

  



 דמיא גיר מלכותא דׁשמיא לגברא מרא ביתא    20:1
talon       herra           miehelle         taivasten       kuningaskunta     sillä     kaltainen                           . 

 דנפק בצפרא דנאגור פעלא לכרמה׃
viinitarhalleen   työmiehiä     palkkaa että    aamunkoitossa lähti joka 

 
Sillä taivasten kuningaskunta on miehen, talon isännän kaltainen, joka lähti aamulla palkkaamaan 
työmiehiä viinitarhalleen. 

 

 קץ דין עם פעלא מן דינרא ביומא וׁשדר אנון לכרמה׃  2
viinitarhalleen   heidät        lähetti ja         päivässä             denarista     työmiehet kanssa mutta     sopi       . 

 
Mutta hän sopi työmiesten kanssa denarista päivässä, ja lähetti heidät viinitarhalleen. 

 

 ונפק בתלת ׁשעין וחזא אחרנא דקימין בׁשוקא ובטילין׃  3
työttömät ja           torissa      seisoivat jotka             toiset        näki ja        hetki     kolmannessa lähti ja         . 

 
Ja hän lähti ulos kolmannella hetkellä, ja näki toisia, jotka seisoivat torilla ja olivat työttömiä. 

 

 ואמר להון זלו אף אנתון לכרמא ומדם דולא יהב אנא   4
minä   annan   oikeaa joka     asia ja        viinitarhalle           te           myös  menkää heille        sanoi ja       . 

 לכון׃
teille 

 
Ja hän sanoi heille, ”menkää myös te siihen viinitarhaan, ja minä annan teille sen, mikä on oikeaa.” 

 

 הנון דין אזלו ונפק תוב בׁשת ובתׁשע ׁשעין ועבד הכות׃  5
samoin       teki ja hetket yhdeksännessä ja kuudennessa   vielä      lähti ja     menivät mutta     nämä       . 

 
Mutta nämä menivät, ja hän lähti ulos vielä kuudennella ja yhdeksännellä hetkellä, ja teki samoin. 

  



 ולאפי חדעסרא ׁשעין נפק ואׁשכח אחרנא דקימין   6
seisoivat jotka           toisia        hän   löysi ja        lähti           hetki           yhdestoista        lähellä ja       . 

 ובטילין ואמר להון מנא קימין אנתון יומא כלה ובטלין׃
työttömät ja    kaiken      päivää              te          seisotte        miksi       heille        sanoi ja      työttömät ja 

 
Ja yhdennentoista hetken lähellä hän lähti ulos, ja löysi toisia, jotka seisoivat ja olivat työttömiä. Ja hän 
sanoi heille, ”mitä te seisotte kaiken päivää ja olette työttömiä?” 

 

 אמרין לה דלא אנׁש אגרן אמר להון זלו אף אנתון   7
te    myös menkää     heille       sanoi    palkannut     mies       ei että  hänelle    sanoivat         . 

 לכרמא ומדם דולא נסבין אנתון׃
te       saatte    oikeaa joka      asia ja        viinitarhalle 

 
He sanoivat hänelle, ”eipä ole kukaan meitä palkannut.” Hän sanoi heille, ”menkää myös te siihen 
viinitarhaan, ja te saatte sen, mikä on oikeaa.” 

 

 כד הוא דין רמׁשא אמר מרא כרמא לרביתה קרי   8
kutsu palkanlaskijalleen   viinitarha        herra        sanoi                   ilta     mutta      oli          kun       . 

 פעלא והב להון אגרהון וׁשרא מן אחריא ועדמא 
saakka ja               viimeisestä         aloita ja       palkkansa       heille     anna ja    työmiehet 

 לקדמיא׃
ensimmäiseen 

 
Mutta kun oli ilta, viinitarhan isäntä sanoi palkanlaskijalleen, ”kutsu työmiehet, ja anna heille heidän 
palkkansa, ja aloita viimeisestä, ja ensimmäiseen saakka.” 

 

 ואתו הנון דחדעסרא ׁשעין נסבו דינר דינר׃  9
denari     denari       saivat          hetki   yhdennentoista jotka    nämä    tulivat ja      . 

 
Ja nämä, jotka tulivat yhdennellätoista hetkellä, saivat denarin. Denarin. 

  



 ו קדמיא סברו דיתיר ׁשקלין וׁשקלו דינר דינר וכד את  10
denari     denari         saivat ja        saavat    enemmän että toivoivat   ensimmäiset    tulivat      kun ja         . 

 אף הנון׃
he    myös 

 
Ja kun ne ensimmäiset tulivat, he toivoivat, että saisivat enemmän, ja hekin saivat denarin. Denarin. 

 

 וכד ׁשקלו רטנו על מרא ביתא׃  11
talon         isännälle     valittivat         saivat       kun ja         . 

 
Ja kun he saivat sen, he valittivat talon isännälle. 

 

 ואמרין הלין אחריא חדא ׁשעא עבדו ואׁשוית אנון   12
heidät tasa-arvoistanut ja tehneet       hetki            yksi          viimeiset       nämä         sanoivat ja         . 

 עמן דׁשקלן יוקרה דיומא וחומה׃
sen kuumuuden ja päivän kuormansa kantaneet jotka kanssamme 

 
Ja sanoivat, ”nämä viimeiset ovat tehneet työtä yhden hetken, sinä olet tehnyt heidät samanarvoisiksi 
meidän kanssamme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja kuumuuden!” 

 

 הו דין ענא ואמר לחד מנהון חברי לא מעול אנא בך   13
sinussa    minä    vääryyttä      en     ystäväni         heistä       yhdelle      sanoi ja      vastasi mutta    hän         . 

 לא הוא בדינר קצת עמי׃
kanssani  sopinut      denarissa        ollut      etkö 

 
Mutta hän vastasi, ja sanoi yhdelle heistä, ”ystäväni, en minä sinulle vääryyttä tee. Etkö ollut sopinut 
kanssani denarista?” 

 

 סב דילך וזל צבא אנא דין דלהנא אחריא אתל   14
antaa      viimeiset            tälle että    mutta     minä    tahdon mene ja sinulle joka   ota           . 

 איך דלך׃
sinulle joka kuin 

 
Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon antaa tälle viimeiselle saman kuin sinullekin. 

 



 או לא ׁשליט לי דמדם דצבא אנא אעבד בדילי   15
omani kautta      tehdä      minä     tahdon että mitään että minulle luvallista     eikö      tai         . 

 או עינך ביׁשא דאנא טב אנא׃
minä    hyvä    minä että           paha       silmäsi       tai 

 
Tai eikö minulle ole luvallista tehdä omallani, mitä tahdon, tai oletko kateellinen siksi, että minä olen 
hyvä? 

 

 הכנא נהוון אחריא קדמיא וקדמיא אחריא סגיאין   16
monet     viimeiset      ensimmäiset ja   ensimmäiset      viimeiset       on oleva       samoin           . 

 אנון גיר קריא וזעורין גביא׃
valittuja       harvat ja      kutsuttu      sillä         ovat 

 
Samoin on oleva viimeiset ensimmäisinä, ja ensimmäiset viimeisinä. Sillä monet ovat kutsutut, ja harvat 
valittuja. 

 

 עתיד הוא דין יׁשוע דנסק לאורׁשלם ודבר לתרעסר   17
kahdelletoista       otti ja          Jerusalemiin    menevä että   Jeshua     mutta          oli          tuleva         . 

 תלמידוהי בינוהי ולהון באורחא ואמר להון׃
heille      sanoi ja                opasti       heidät ja          vierelleen              oppilaansa 

 
Mutta oli tulossa se, kun Jeshua oli menevä ylös Jerusalemiin, ja hän otti ne kaksitoista oppilasta 
vierelleen, ja ohjeisti heitä ja sanoi heille; 

 

 הא סלקין חנן לאורׁשלם וברה דאנׁשא מׁשתלם לרבי   18
suurille       luovutetaan            ihmisen         poika ja           Jerusalemiin        me     menemme     katso        . 

 כהנא ולספרא ונחיבוניהי למותא׃
kuolemalle   hänet tuomitaan ja   kirjanoppineille ja         papit 

 
Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika luovutetaan papiston johtajille ja 
kirjanoppineille, ja hänet tuomitaan kuolemaan. 

  



 ונׁשלמוניהי לעממא ונבזחון בה וננגדוניהי ונזקפוניהי   19
hänet teloittavat ja   hänet ruoskivat ja   häntä     pilkkaavat ja         kansoille       hänet luovuttavat ja         . 

 וליומא דתלתא נקום׃
nouseva        kolmannen       päivälle ja 

 
Ja hänet luovutetaan kansakunnille, ja he pilkkaavat häntä, ja ruoskivat hänet, ja teloittavat hänet, ja 
kolmantena päivänä hän on nouseva. 
 
”teloittavat” on sanatarkasti ”ripustavat hänet puuhun”, futuurimuoto. 

 

 הידין קרבת לה אמהון דבני זבדי הי ובניה וסגדת לה   20
hänelle  kumarsi ja   poikansa ja hän    Zebadi     poikien          äitinsä     hänelle    lähestyi          silloin            . 

 וׁשאלא הות לה מדם׃
asiaa hänelle          oli              pyysi ja 

 
Silloin häntä lähestyi Zebadin poikien äiti - hän ja hänen poikansa – ja hän kumarsi häntä ja pyysi häneltä 
jotain; 

 

 הו דין אמר לה מנא צביא אנתי אמרא לה אמר   21
sano   hänelle       sanoi            sinun         tahdot       mitä    hänelle    sanoi     mutta    hän        . 

 דנתבון הלין תרין בני חד מן ימינך וחד מן סמלך 
vasemmaltasi     yksi ja             oikealtasi      yksi    poikani     kaksi      nämä    istuisivat että 

 במלכותך׃
kuningaskunnassasi 

 
Mutta hän sanoi hänelle, ”mitä sinä haluat?” Hän sanoi hänelle, ”sano, että nämä poikani istuisivat 
sinun kuningaskunnassasi, yksi oikealla puolellasi ja yksi vasemmalla puolellasi.” 

  



 ענא יׁשוע ואמר לא ידעין אנתון מנא ׁשאלין אנתון   22
te         kysytte           mitä              te              tiedä      ette       sanoi ja      Jeshua      vastasi         . 

 מׁשכחין אנתון למׁשתא כסא דאנא עתיד למׁשתא או 
tai          juomaan             tuleva      minä jonka     malja          juomaan                    te               pystyttekö 

 מעמודיתא דאנא עמד אנא תעמדון אמרין לה מׁשכחין 
pystymme  hänelle     sanoivat              kastetut          minä      kastaa     minä jolla                         kasteen 

 חנן׃
me 

 
Jeshua vastasi ja sanoi, ”te ette tiedä, mitä te pyydätte. Pystyttekö te juomaan sen maljan, jonka minä 
tulen juomaan, tai ottamaan sen kasteen, jolla minut kastetaan?” He sanoivat hänelle, ”me pystymme.” 

 

 אמר להון כסי תׁשתון ומעמודיתא דאנא עמד אנא   23
minä    kastaa     minä jolla                            kaste ja         juotte        maljani     heille       sanoi             . 

 תעמדון דתתבון דין מן ימיני ומן סמלי לא הות דילי 
minun      ollut        ei       vasemmasta ja             oikeasta     mutta    istuisitte että           kastetaan 

 אלא לאילין דאתטיבת מן אבי׃ דאתל
isästäni     valmistamat jotka              niille         vaan      annan että 

 
Hän sanoi heille, ”minun maljani te juotte, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, teidätkin kastetaan. 
Mutta se, että istuisitte oikealla ja vasemmalla, ei ole minun annettavissani, vaan se on niille, jotka 
minun Isäni on siihen valmistanut.” 

 

 כד דין ׁשמעו עסרא רגזו על הנון תרין אחין׃  24
veljekset     kaksi      nämä vastaan vihastui    kymmenen       kuuli       mutta    kun          . 

 
Mutta kun ne kymmenen kuulivat sen, he vihastuivat näille kahdelle veljekselle. 

  



 וקרא אנון יׁשוע ואמר להון ידעין אנתון דרׁשיהון   25
hallitsijansa             te          tiedätte         heille       sanoi ja       Jeshua     heidät      kutsui ja         . 

 ממא מריהון אנון ורורבניהון ׁשליטין עליהון׃דע
heidän ylleen      käskyvallat     heidän suurensa ja      ovat      herroinaan      kansakuntien 

 
Ja Jeshua kutsui heidät luokseen ja sanoi heille, ”te tiedätte, että kansakuntien johtajat ovat heidän 
herroinaan, ja heidän päämiehillään on käskyvalta heihin.” 

 

 לא הכנא נהוא בינתכון אלא מן דצבא בכון דנהוא   26
oleva että     teissä    tahtoo joka kuka      vaan     keskuudessanne     oleva           siten         ei             . 

 רבא נהוא לכון מׁשמׁשנא׃
palvelija        teille        oleva          suuri 

 
Sillä tavalla ei ole teidän keskuudessanne, vaan joka teistä tahtoo olla suuri, olkoon teidän palvelijanne. 

 

 ומן דצבא בכון דנהוא קדמיא נהוא לכון עבדא׃  27
palvelija     teille         oleva      ensimmäinen    oleva että      teissä    tahtoo joka    kuka ja     . 

 
Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, olkoon teidän työntekijänne. 

 

 איכנא דברה דאנׁשא לא אתא דנׁשתמׁש אלא   28
vaan   palveltavaksi että         tullut         ei          ihmisen          poika että             kuten          . 

 דנׁשמׁש ודנתל נפׁשה פורקנא חלף סגיאא׃
monet   puolesta            pelastus      sielunsa antaa että ja        palvelemaan 

 
Niin myös ei Ihmisen Poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan, ja antamaan oman sielunsa, 
lunastukseksi monien puolesta. 

 

 וכד נפק יׁשוע מן איריחו אתא הוא בתרה   29
perässään       oli            tulossa              Jericho’sta        Jeshua      lähti      kun ja          . 

 כנׁשא סגיאא׃
suuri    väkijoukko 

 
Ja kun Jeshua lähti Jerikosta, hänen perässään tuli suuri kansanjoukko. 

 



 והא סמיא תרין יתבין הוו על יד אורחא וכד ׁשמעו   30
kuuli     kun ja                 tie           sivussa          oli      istuivat         kaksi        sokeaa    katso ja          . 

 דיׁשוע עבר יהבו קלא ואמרין אתרחם עלין מרי ברה 
poika   herrani    meitä         armahda            sanoivat ja      huuto  päästivät     kulkevan      Jeshuan 

 ויד׃דד
Davidin 

 
Ja katso, kaksi sokeaa oli istumassa tien sivussa, ja kun he kuulivat Jeshuan kulkevan siitä, he huusivat ja 
sanoivat, ”armahda meitä, minun Herrani, Davidin poika!” 

 

 כנׁשא דין כאין הוו בהון דנׁשתקון והנון יתיראית   31
enemmän       he ja       hiljenisivät että      heitä     olivat nuhtelivat mutta   väkijoukko         . 

 ארימו קלהון ואמרין מרן אתרחם עלין ברה דדויד׃
Davidin     poika      meitä          armahda     herramme   sanoivat ja       äänensä      korottivat 

 
Mutta se väkijoukko nuhteli heitä, että olisivat hiljaa, ja he korottivat ääntään sitä enemmän, ja 
sanoivat, ”meidän Herramme, Davidin poika, armahda meitä!” 

 

 וקם יׁשוע וקרא אנון ואמר מנא צבין אנתון דאעבד   32
tekisin että            te        tahdotte      mitä       sanoi ja      heidät     kutsui ja     Jeshua   pysähtyi ja     . 

 לכון׃
teille 

 
Ja Jeshua pysähtyi, ja kutsui heidät luokseen ja sanoi, ”mitä te tahdotte, että teille tekisin?” 

 

 אמרין לה מרן דנתפתחן עינין׃  33
silmämme aukenisivat että herramme hänelle     sanoivat          . 

 
He sanoivat hänelle, ”meidän Herramme; että meidän silmämme aukenisivat.” 

  



 ואתרחם עליהון יׁשוע וקרב לעיניהון ובר ׁשעתה   34
hetki    poika ja   silmilleen         kosketti ja     Jeshua              heitä                 armahti ja         . 

 אתפתח עיניהון ואזלו בתרה׃
perässään  menivät ja        silmänsä             aukenivat 

 
Ja Jeshua armahti heitä, ja kosketti heidän silmiään, ja siinä silmänräpäyksessä heidän silmänsä 
aukenivat, ja he menivät hänen perässään. 

 

 תא לבית־פגא על גנב וכד קרב לאורׁשלם וא   21:1
rinne     yllä            Beit-Fage’lle             tuli ja          Jerusalemille        lähestyi     kun ja                         . 

 טורא דזיתא ׁשדר יׁשוע תרין מן תלמידוהי׃
oppilaistaan        kaksi      Jeshua       lähetti           oliivien              vuori 

 
Ja kun hän lähestyi Jerusalemia ja tuli Beet-Fageen, Öljymäen rinteelle, Jeshua lähetti kaksi oppilastaan, 
 
Beit Fage, rypäletalo. 

 

 ואמר להון זלו לקריתא הדא דלקובלכון ומחדא   2
heti ja        vastapäätä joka            tätä                 kylään     menkää heille        sanoi ja        . 

 מׁשכחין אנתון חמרא דאסירא ועילא עמה ׁשרו איתו לי׃
minulle tuokaa vapauttakaa kanssaan  varsa ja           sidottu joka              aasi                  te                   löydätte 

 
ja sanoi heille, ”menkää siihen kylään, joka on tuossa meitä vastapäätä, ja heti te löydätte aasin, joka on 
sidottu, ja varsan sen kanssa. Päästäkää se irti ja tuokaa minulle.” 

 

 ואן אנׁש אמר לכון מדם אמרו לה דלמרן מתבעין   3
tarvitsee   herramme että hänelle sanokaa        asia           teille       sanoo      ihminen   jos ja      . 

 ומחדא מׁשדר להון לכא׃
tänne      heille         lähettää                 heti ja 

 
Ja jos joku sanoo teille jotain, sanokaa hänelle, että meidän Herramme tarvitsee niitä, ja lähettäkää ne 
heti tänne. 

  



 הדא דין דהות דנתמלא מדם דאתאמר ביד נביא   4
profeetta    kautta         puhuttu joka           asia        täyttyvä että tapahtui joka mutta     tämä         . 

 דאמר׃
sanoo joka 

 
Mutta tämä tapahtui, että täyttyisi se, mitä on puhuttu sen profeetan kautta, joka sanoo, 

 

 אמרו לברת צהיון הא מלככי אתא לכי מכיך ורכיב   5
ratsastaa ja      nöyrä     sinulle      tulee        kuninkaasi     katso    Tshion        tyttärelle       sanokaa       . 

 על חמרא ועל עילא בר אתנא׃
aasintamman    poika      varsa      yllä ja              aasi         yllä 

 
Sanokaa tytär Tsionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle, nöyrä hän on, ja ratsastaa aasilla, ja 
varsalla, aasin tamman pojalla. 

 

 ואזלו תלמידא ועבדו איכנא דפקד להון יׁשוע׃  6
Jeshua     heille      käski että            kuten         tekivät ja            oppilaat      menivät ja      . 

 
Ja ne oppilaat menivät, ja tekivät niin kuin Jeshua käski heitä. 

 

 ואיתיו לחמרא ולעילא וסמו על עילא נחתיהון   7
vaatteensa         varsa     ylle    asettivat ja       varsan ja              aasin             toivat ja        . 

 ורכב עלוהי יׁשוע׃
Jeshua       sen yllä   ratsasti ja 

 
Ja he toivat sen aasin, ja varsan, ja asettivat vaatteitaan varsan päälle, ja Jeshua ratsasti sen yllä. 

 

 מׁשוין הוו מאניהון באורחא אחרנא וסוגאא דכנׁשא   8
toiset                tielle              vaatteensa        oli        levittivät       väkijoukon           paljous ja        . 

 דין פסקין הוו סוכא מן אילנא ורמין באורחא׃
tiellä    laittoivat ja                   puista          oksia          oli       leikkasivat mutta 

 
Ja se kansan paljous levitti vaatteitaan tielle, mutta toiset leikkasivat puista oksia ja laittoivat niitä tielle. 

 

Tässä käytetty sana puu , אילן   , ilan, on yleisnimi hedelmää tuottaville puille. 



 כנׁשא דין אילין דאזלין הוו קדמוהי ואתין בתרה קעין   9
huusivat   perässään      tulivat ja            edellään       oli     menevä joka     nämä      mutta   väkijoukko      . 

 הוו ואמרין אוׁשענא לברה דדויד בריך הו דאתא בׁשמה 
nimessään    tulee joka    hän    siunattu       David’n            pojalle             oshanna         sanoivat ja         oli 

 דמריא אוׁשענא במרומא׃
korkeudessa           oshanna Jumalan Herran 

 
Mutta nämä kansanjoukot, jotka menivät hänen edellään ja tulivat hänen perässään, huusivat ja 
sanoivat, ”hoshanna Davidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran Jumalan nimessä, hoshanna 
korkeudessa!” 

 

 וכד על לאורׁשלם אתתזיעת כלה מדינתא   10
kaupunki   kaikkensa       hämmästynyt           Jerusalemiin     sisään    kun ja         . 

 ואמרין הוו מנו הנא׃
tämä   kuka      olivat     sanoivat ja 

 
Ja kun hän astui sisään Jerusalemiin, koko kaupunki oli hämmästyksissään, ja he sanoivat, ”kuka tämä 
on?” 

 

 כנׁשא דין אמרין הוו הנו יׁשוע נביא דמן נצרת   11
Natsareth’sta joka   profeetta     Jeshua     tämä       oli       sanoivat     mutta   väkijoukko         . 

 דגלילא׃
Galilean 

 
Mutta kansanjoukko sanoi, ”tämä on Jeshua, se profeetta, joka on Galilean Natsareth’sta”. 

  



 ועל יׁשוע להיכלא דאלהא ואפק לכלהון דזבנין   12
ostivat jotka   heidät kaikki        ajoi ja            Jumalan         temppeliin         Jeshua   sisään ja         . 

 ומזבנין בהיכלא וסחף פתורא דמערפנא וכורסותא 
istuimet ja       rahanvaihtajien            pöydät         kaatoi ja     temppelissä              myivät ja 

 דמזבנין יונא׃דהנון 
kyyhkysiä   myivät jotka            niiden 

 
Ja Jeshua meni sisään Jumalan temppeliin, ja ajoi ulos kaikki ne, jotka ostivat ja myivät temppelissä, ja 
kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja niiden istuimet, jotka myivät kyyhkysiä. 

 

 ואמר להון כתיב הו דביתי בית צלותא נתקרא אנתון   13
te        kutsuttava      rukouksen        talo   huoneeni että  on   kirjoitettu      heille       sanoi ja            . 

 דין עבדתוניהי מערתא דלסטיא׃
varkaiden               luola            olette tehneet      mutta 

 
Ja hän sanoi heille, ”kirjoitettu on, että ’minun huoneeni on kutsuttava rukoushuoneeksi’, mutta te olette 
tehneet siitä varkaiden luolan.” 

 

 וקרבו לה בהיכלא סמיא וחגיסא ואסי אנון׃  14
heidät  paransi ja        rammat ja        sokeat       temppelissä      hänelle tuotiin ja           . 

 
Ja temppelissä hänelle tuotiin sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. 

 

 כד חזו דין רבי כהנא ופריׁשא תדמרתא דעבד וטליא   15
lapset ja     teki jotka              ihmeteot        fariseukset ja          papit       suuret mutta näkivät     kun         . 

 דקעין בהיכלא ואמרין אוׁשענא לברה דדויד אתבאׁש 
pahastutti         David’n         pojalle          oshanna             sanoivat ja     temppelissä huusivat jotka 

 להון׃
heille 

 
Mutta kun pappien johtajat ja fariseukset näkivät ne ihmeteot, joita hän teki, ja lapset, jotka huusivat 
temppelissä ja sanoivat ”hoshanna Davidin pojalle”, se pahastutti heitä. 
 

 



 ואמרין לה ׁשמע אנת מנא אמרין הלין אמר להון   16
heille        sanoi      nämä         sanovat          mitä        sinä         kuulet hänelle     sanoivat ja          . 

 יׁשוע אין מן מתום לא קריתון דמן פומא דטליא ודילודא 
imeväisten ja            lasten                suusta että          lukeneet   ettekö            entisajoista    niin        Jeshua 

 בוחתא׃תקנת תׁש
ylistyslaulun   säveltänyt 

 
Ja he sanoivat hänelle, ”kuuletko sinä, mitä nämä sanovat?” Jeshua sanoi heille, ”niin, ettekö ole 
entisajoista asti lukeneet, että lasten ja imeväisten suusta minä olen ylistyslaulun valmistanut?” 
 
Jälleen kerran, Psalmin 8 lainaus ei mene yhdenkään nykyaikana tunnetun tekstin mukaan. 

 

 וׁשבק אנון ונפק לבר מן מדינתא לבית־עניא   17
Beit-Ania’lle                kaupungista            ulos      lähti ja      heidät            jätti ja        . 

 ובת תמן׃
siellä yöpyi ja 

 
Ja hän jätti heidät, ja lähti kaupungin ulkopuolelle, Beit-Aniaan, ja yöpyi siellä. 

 

 בצפרא דין כד הפך למדינתא כפן׃  18
nälkäinen      kaupungille          palasi      kun  mutta          aamulla             . 

 
Mutta aamulla, kun hän palasi kaupunkiin, hän oli nälkäinen. 

 

 וחזא תתא חדא באורחא ואתא לותה ולא אׁשכח בה   19
siinä      löytänyt          eikä    luokseen          tuli ja          tienreunassa          yksi     viikunapuu     näki ja          . 

 מדם אלא אן טרפא בלחוד ואמר לה לא נהוון בכי תוב 
enää   sinussa       oleva         ei      sille        sanoi ja      ainoastaan          lehtiä      vain        vaan      mitään 

 פארא לעלם ומחדא יבׁשת תתא הי׃
se    viikunapuu  kuivettui               heti ja   ikuisuudelle    hedelmää 

 
Ja hän näki yhden viikunapuun, tien reunassa, ja hän tuli sen luokse, eikä löytänyt siitä mitään – 
ainoastaan lehtiä. Ja hän sanoi sille, ”ei ole sinussa oleva enää milloinkaan hedelmää”, ja samassa se 
viikunapuu kuivettui. 

 



 וחזו תלמידא ותהרו ואמרין איכנא בר ׁשעתה יבׁשת   20
kuivettui      hetkensä      poika        kuinka        sanoivat ja   ihmettelivät ja        oppilaat      näkivät ja      . 

 תתא׃
viikunapuu 

 
Ja oppilaat näkivät sen, ja ihmettelivät ja sanoivat, ”kuinka se viikunapuu silmänräpäyksessä kuivettui?” 

 

 ענא יׁשוע ואמר להון אמין אמר אנא לכון דאן תהוא   21
oleva   jos että     teille        minä       sanon         amen        heille        sanoi ja     Jeshua      vastasi          . 

 בכון הימנותא ולא תתפלגון לא בלחוד הדא דתתא 
viikunapuun    tämän     ainoastaan         ei                epäröi         ette ja                     uskoa        teissä 

 תעבדון אלא אפן לטורא הנא תאמרון דאׁשתקל 
kohoa  että      te sanotte             tälle       vuorelle          myös         vaan      te        teette 

 ופל בימא תהוא׃
tapahtuva    mereen lennä ja 

 
Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että jos teissä olisi uskoa, ettekä epäröi, te ette 
ainoastaan tee tätä viikunapuulle, vaan te myös sanotte tälle vuorelle, että nouse ja hyppää mereen, ja 
se on tapahtuva.” 

 

 וכל מדם דתׁשאלון בצלותא ותהימנון תסבון׃  22
saatte           uskotte ja        rukouksessa         pyydätte jota           asia      kaikki ja       . 

 
Ja kaiken, mitä te pyydätte rukouksen kautta, ja uskotte, te tulette saamaan. 

 

 וכד אתא יׁשוע להיכלא קרבו לה רבי כהנא וקׁשיׁשא   23
vanhimmat ja        papit     suuret hänelle lähestyivät     temppelille       Jeshua            tuli         kun ja        . 

 דעמא כד מלף ואמרין לה באינא ׁשולטן הלין עבד אנת 
sinä      teet         nämä          valta     minkä kautta  hänelle    sanoivat ja      opetti       kun          kansan 

 ומנו יהב לך ׁשולטנא הנא׃
tämä         käskyvalta    sinulle    antoi     kuka ja 

 
Ja kun Jeshua tuli temppeliin, lähestyivät pappien johtajat ja kansan vanhimmat häntä, kun hän opetti, 
ja sanoivat hänelle, ”millä vallalla sinä näitä teet, ja kuka sinulle antoi tämän käskyvallan?” 



 ענא יׁשוע ואמר להון אׁשאלכון אף אנא מלתא חדא   24
yksi             sana        minä      myös      teiltä        kysyn      heille        sanoi ja      Jeshua       vastasi        . 

 ואן תאמרון לי ואף אנא אמר אנא לכון באינא ׁשולטנא 
valta     minkä kautta    teille       minä         sanon       minä     myös ja minulle      sanotte      jos ja 

 הלין עבד אנא׃
minä       teen         nämä 

 
Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”minä myös kysyn teiltä yhden sanan, ja jos kerrotte sen minulle, myös 
minä sanon teille, millä käskyvallalla minä nämä teen.” 

 

 מעמודיתה דיוחנן מן אימכא איתיה מן ׁשמיא הי או   25
vai       se                  taivaista            oliko             oli          mistä      Johannan’n                kasteensa               . 

 מן בנינׁשא הנון דין מתרעין הוו בנפׁשהון ואמרין דאן 
jos että      sanoivat ja            sieluissaan        oli     neuvottelivat     mutta     he                           ihmisistä 

 נאמר מן ׁשמיא אמר לן ועל מנא לא הימנתוניהי׃
häntä uskoneet    ette        miksi      ylle ja meille     sanoo                 taivaista         sanova 

 
”Mistä Johannan’n kaste oli? Oliko se taivaista vai ihmisistä?” Mutta he neuvottelivat keskenään, ja 
sanoivat, että ”jos sanomme, taivaista, hän sanoo meille, miksi sitten ette uskoneet häntä?” 

 

 ודנאמר מן בנינׁשא דחלין אנחנן מן כנׁשא כלהון גיר   26
sillä    he kaikki             väkijoukosta     olemme    pelkäämme            ihmislapsista      sanoessamme ja      . 

 איך נביא אחידין הוו לה ליוחנן׃
Johannan’lle hänelle     oli          pitivät        profeetta       kuin 

 
Ja sanoessamme ”ihmisistä”, saamme pelätä tuota kansanjoukkoa, sillä he kaikki pitivät häntä, 
Johannan’ia, kuin profeettana. 

  



 ענו ואמרין לה לא ידעינן אמר להון יׁשוע אף לא אנא   27
minä      en     myös    Jeshua        heille        sanoi             tiedä     emme hänelle sanoivat ja vastasivat      . 

 אמר אנא לכון באינא ׁשולטנא הלין עבד אנא׃
minä      teen      nämä          käskyvalta     minkä kautta      teille       minä            sano 

 
He vastasivat ja sanoivat hänelle, ”me emme tiedä.” Jeshua sanoi heille, ”en minäkään sano teille, minkä 
käskyvallan kautta minä näitä teen.” 

 

 זא לכון גברא חד אית הוו לה בניא תרין מנא דין מתח  28
kaksi    poikaa    hänelle     oli     luonaan     yksi         mies       teille              näyttää      mutta    miten           . 

 וקרב לות קדמיא ואמר לה ברי זל יומנא פלוח בכרמא׃
viinitarhassa työskentelemään tänään mene poikani hänelle    sanoi ja    ensimmäisen luokseen  kutsui ja 

 
Mutta miltä teistä näyttää; oli yksi mies, jolla oli kaksi poikaa. Ja hän kutsui ensimmäisen luokseen, ja 
sanoi hänelle, ”poikani, mene tänään viinitarhaan töihin.” 

 

 ואמר לא צבא אנא בחרתא דין אתתוי  הו דין ענא  29
katui   mutta    myöhemmin         minä        tahdo       en       sanoi ja      vastasi   mutta  hän          . 

 ואזל׃
meni ja 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi, ”minä en halua.” Mutta myöhemmin hän katui, ja meni. 

 

 וקרב לות אחרנא ואמר לה הכות הו דין ענא ואמר   30
sanoi ja   vastasi   mutta    hän    samoin    hänelle   sanoi ja             toisen        luokse          tuli ja          . 

 אנא מרי ולא אזל׃
mennyt    ei ja    herrani      minä 

 
Ja hän tuli toisen luokse, ja sanoi hänelle samoin. Mutta hän vastasi ja sanoi, ”menen, herrani”, eikä 
mennyt. 

  



 מנו מן הלין תריהון עבד צבינא דאבוהי אמרין לה הו   31
hän hänelle    sanoivat                 isänsä          tahdon           teki          kahdesta             näistä         mikä          . 

 קדמיא אמר להון יׁשוע אמין אמר אנא לכון דמכסא 
veronkerääjät että  teille        minä        sanon       amen        Jeshua        heille       sanoi     ensimmäinen 

 וזניתא קדמין לכון למלכותא דאלהא׃
Jumalan    kuningaskunnalle       teille           ennen          huorat ja 

 
Kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon? He sanoivat hänelle, ”se ensimmäinen.” Jeshua sanoi heille, 
”amen, minä sanon teille, että veronkerääjät ja huorat menevät ennen teitä Jumalan kuningaskuntaan.” 

 

 ותכון יוחנן באורחא דכאנותא ולא אתא גיר ל  32
ettekä      vanhurskauden           tien kautta     Johannan    luoksenne      sillä           tuli             . 

 הימנתוניהי מכסא דין וזניתא הימנוהי אנתון דין אף לא 
ette    myös  mutta            te                 uskoivat         huorat ja    mutta   veronkerääjät                   uskoneet 

 כד חזיתון אתתויתון בחרתא דתהימנון בה׃
hänessä    uskoneet että       myöhemmin          te katuneet               näitte          kun 

 
Sillä Johannan tuli teidän luoksenne, vanhurskauden tien kautta, ettekä te uskoneet, mutta 
veronkerääjät ja huorat uskoivat. Mutta vaikka te näitte, te ette myöhemminkään katuneet, että olisitte 
hänen kauttaan uskoneet. 

 

 ׁשמעו אחרנא מתלא גברא חד אית הוא מרא ביתא   33
talon       herra          oli         eräs        yksi           mies          vertaus             toinen             kuulkaa          . 

 ונצב כרמא ואחדרה סיגא וחפר בה מעצרתא ובנא בה 
siinä   rakensi ja     viinipuristamo      siinä   kaivettu ja     aidalla     sen ympäröi ja      viinitarha     istutti ja 

 מגדלא ואוחדה לפלחא וחזק׃
matkusti ja     työmiehille        hoitoonsa ja                 torni 

 
Kuulkaa toinenkin vertaus; oli eräs mies, talon isäntä, ja hän istutti viinitarhan ja ympäröi sen aidalla, ja 
kaivautti siihen viinipuristamon, ja rakennutti siihen tornin, ja antoi sen työmiesten hoitoon ja lähti 
matkalle. 

  



 כד דין מטא זבנא דפארא ׁשדר לעבדוהי לות פלחא   34
työmiehet   luokse      palvelijansa          lähetti         hedelmän            aika         tullut     mutta    kun          . 

 דנׁשדרון לה מן פארא דכרמה׃
viinitarhansa         hedelmästä    hänelle    lähettävät että 

 
Mutta kun hedelmän aika oli tullut, hän lähetti omia palvelijoitaan työmiesten luokse, että lähettäisivät 
hänelle hänen viinitarhansa hedelmiä. 

 

 ואחדו פלחא לעבדוהי ואית דמחאוהי ואית דרגמוהי   35
kivittivät               ja            hakkasivat                   ja        palvelijansa       työmiehet       sitoivat ja         . 

 ואית דקטלוהי׃
hänet tappoivat               ja 

 
Ja ne työmiehet sitoivat hänen palvelijansa, ja he pahoinpitelivät ja kivittivät, ja tappoivat hänet. 

 

 ותוב ׁשדר אחרנא עבדא דסגיאין מן קדמיא והכות   36
samoin ja       ensimmäisestä      enemmän jotka palvelijoita                toisia        lähetti       vielä ja          . 

 עבדו להון׃
heille       tekivät 

 
Ja taas hän lähetti toisia palvelijoita, joita oli enemmän kuin se ensimmäinen, ja heille tehtiin samoin. 

 

 אחרית דין ׁשדר לותהון לברה כד אמר כבר נבהתון   37
arvostavat    varmasti    sanoi       kun     poikansa        luokseen        lähetti   mutta           viimein           . 

 מן ברי׃
pojastani 

 
Mutta viimein hän lähetti heidän luokseen oman poikansa, sanoen, ”varmasti he arvostavat poikaani.” 

  



 פלחא דין כד חזאוהי לברא אמרו בינתהון הנו ירתא   38
perillinen     tämä        keskenään      sanoivat             pojan            näkivät       kun  mutta    työmiehet         . 

 תו נקטליוהי ונאחוד ירתותה׃
perintöosansa   ottakaamme ja         tapetaan    tulkaa 

 
Mutta kun työmiehet näkivät sen pojan, he sanoivat keskenään, ”tämä on se perillinen. Tulkaa, 
tappakaamme hänet, ja ottakaamme hänen perintöosansa.” 

 

 ואחדו אפקוהי לבר מן כרמא וקטלוהי׃  39
hänet tappoivat ja       viinitarhasta         ulos      hänet veivät        sitoivat ja          . 

 
Ja he veivät hänet kiinniotettuna ulos viinitarhasta, ja tappoivat hänet. 

 

 מא דאתא הכיל מרה דכרמא מנא נעבד לפלחא   40
työmiehille       tekevä          mitä          viinitarhan  herransa  sen tähden    tulee kun    silloin          . 

 הנון׃
nämä 

 
Sen tähden silloin, kun viinitarhan isäntä tulee, mitä hän on tekevä näille työmiehille? 

 

 אמרין לה דביׁש ביׁש נובד אנון וכרמא נוחד לאחרנא   41
toisille     hoitoon     viinitarha ja   heidät     tuhoava     pahat   pahasti että hänelle   sanoivat          . 

 פלחא אילין דיהבין לה פארא בזבנהון׃
ajallaan   hedelmää hänelle antavat jotka          niille     työmiehille 

 
He sanoivat hänelle, ”ne pahat hän pahasti hävittää, ja viinitarhan hän antaa toisten hoidettavaksi, 
sellaisille työmiehille, jotka antavat hänelle hedelmää aikanaan.” 

  



 אמר להון יׁשוע לא ממתום קריתון בכתבא דכאפא   42
kivi että     kirjoituksissa         lukeneet       milloinkaan    ettekö    Jeshua       heille         sanoi            . 

 דזויתא מן לות מריא הות דאסליו בניא הי הות לרׁשא 
oli        Herra Jumalan luota                kulman        pääksi            tullut     se rakentajat hylkäsivät jonka 

 הדא ואיתיה תדמורתא בעינין׃
silmissämme            ihmeellinen                   on ja         tämä 

 
Jeshua sanoi heille, ”ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet, että se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, 
on tullut kulman pääksi. Herran luota tämä on, ja se on ihmeellistä meidän silmissämme?” 

 

 מטל הנא אמר אנא לכון דתׁשתקל מנכון מלכותא   43
kuningaskunta           teiltä              otetaan että      teille       minä        sanon      tämän      tähden          . 

 דאלהא ותתיהב לעמא דעבד פארא׃
hedelmää   tekee joka       kansalle       annetaan ja               Jumalan 

 
Tämän tähden minä sanon teille, että Jumalan kuningaskunta otetaan teiltä pois, ja se annetaan 
kansakunnalle, joka tekee hedelmää. 

 

 ומן דנפל על כאפא הדא נתרעע וכל מן דהי תפל   44
kaatuu     joka kuka kaikki ja          särkyvä         tämä              kivi        ylle lankeava että kuka ja       . 

 עלוהי תדריוהי׃
itsensä rikkoo           sen ylle 

 
Ja kuka tämän kiven päälle putoaa, särkyy, ja jokainen, joka siihen kompastuu, rikkoo itsensä. 

 

 וכד ׁשמעו רבי כהנא ופריׁשא מתלוהי ידעו   45
tiesivät    vertauksensa      fariseukset ja          papit      suuret           kuuli      kun ja          . 

 דעליהון אמר׃
puhui  heitä vastaan että 

 
Ja kun pappien johtajat ja fariseukset kuulivat hänen vertauksensa, he tiesivät, että hän oli puhunut 
heitä vastaan. 

  



 ובעו למאחדה ודחלו מן כנׁשא מטל דאיך דלנביא   46
profeetta       joka kuin        koska           väkijoukosta   pelkäsivät ja           kiinniottaa     etsivät ja       . 

 אחידין הוו לה׃
häntä     olivat           pitivät 

 
Ja he etsivät tilaisuutta ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansanjoukkoa, koska he pitivät häntä kuin 
profeettana. 

 

 וענא תוב יׁשוע במתלא ואמר׃ 22:1 
sanoi ja     vertauksessa      Jeshua        vielä      vastasi ja                    . 

 
Ja taas Jeshua vastasi vertauksen kautta, ja sanoi; 

 

 אתדמית מלכותא דׁשמיא לגברא מלכא דעבד   2
teki joka      kuningas          mieheen         taivasten        kuningaskunta         verrattava           . 

 מׁשתותא לברה׃
pojalleen                  hääjuhla 

 
Taivasten kuningaskunta on verrattavissa mieheen, kuninkaaseen, joka valmisti pojalleen hääjuhlaa. 

 

 וׁשדר לעבדוהי דנקרון למזמנא למׁשתותא ולא צבו   3
tahtoneet   ei ja                hääjuhlaan           kutsuttuja     kutsuvat että        palvelijansa       lähetti ja       . 

 למאתא׃
tulla 

 
Ja hän lähetti palvelijoitaan, että kutsuisivat kutsuttuja siihen hääjuhlaan, mutta he eivät tahtoneet 
tulla. 

  



 תוב ׁשדר עבדא אחרנא ואמר אמרו למזמנא דהא   4
katso että      kutsutuille          kerro           sanoi ja              toiset        palvelijat       lähetti       vielä       . 

 ׁשרותי מטיבא ותורי ומפטמי קטילין וכל מדם מטיב 
valmista      asia     kaikki ja         tapetut       vasikkani ja       härkäni ja   valmistettu            ateriani 

 תו למׁשתותא׃
hääjuhlaan tulkaa 

 
Vielä hän lähetti toisia palvelijoita, ja sanoi, ”kerro niille kutsutuille, että katso, minun ateriani on 
valmiina, ja minun härkäni ja vasikkani on teurastettu, ja kaikki on valmista – tulkaa hääjuhlaan!” 

 

 הנון דין בסו ואזלו אית דלקריתה ואית דלתאגורתה׃  5
kauppapaikoilleen       yksi ja             pellolleen       yksi menivät ja kieltäytyivät mutta       he         . 

 
Mutta he kieltäytyivät, ja menivät, yksi pellolleen ja toinen kauppapaikalleen. 

 

 ׁשרכא דין אחדו לעבדוהי וצערו וקטלו׃  6
tappoi ja   pahoinpiteli ja    palvelijansa       ottivat    mutta             loput        . 

 
Mutta ne loput ottivat kiinni hänen palvelijansa, ja pahoinpitelivät ja tappoivat heidät. 

 

 כד ׁשמע דין מלכא רגז וׁשדר חילותה אובד לקטולא   7
murhaajat   tuhoamaan sotajoukkonsa     lähetti ja    vihastui kuningas    mutta       kuuli        kun      . 

 הנון ולמדינתהון אוקד׃
polttamaan           kaupunkinsa ja      nämä 

 
Mutta kun kuningas kuuli siitä, hän vihastui, ja lähetti oman sotajoukkonsa tuhoamaan nämä 
murhaajat, ja polttamaan heidän kaupunkinsa. 

 

 הידין אמר לעבדוהי מׁשתותא מטיבא והנון דמזמנין   8
kutsutut jotka    nämä ja          valmiina                   hääjuhla       palvelijoilleen       sanoi            silloin       . 

 הוו לא ׁשוין הוו׃
olleet    arvolliset     ei          oli 

 
Silloin hän sanoi palvelijoilleen, ”hääjuhla on valmiina, ja nämä, jotka olivat kutsuttuja, eivät olleet 
siihen arvollisia.” 

 



 זלו הכיל למפקנא דאורחתא וכל מן דמׁשכחין אנתון   9
te          löydätte että      kuka  kaikki ja                   teiden                  äärille     sen tähden menkää    . 

 קרו למׁשתותא׃
hääjuhlaan kutsukaa 

 
Sen tähden, menkää teiden äärille, ja kutsukaa hääjuhlaan kaikki, kenet löydätte. 

 

 ונפקו עבדא הנון לאורחתא וכנׁשו כל דאׁשכחו ביׁשא   10
pahat       löysivät joita    kaikki  kokosivat ja              maanteille       nämä      palvelijat     lähtivät ja         . 

 וטבא ואתמלי בית מׁשתותא סמיכא׃
vieraat               hääjuhla            talo             täyttyi ja        hyvät ja 

 
Ja nämä palvelijat lähtivät teille, ja kokosivat kaikki, joita löysivät, hyvät ja pahat, ja häätalo täyttyi 
vieraista. 

 

 ועל מלכא דנחזא סמיכא וחזא תמן גברא דלא לביׁש   11
puettu    ei joka            mies      siellä         näki ja          vieraat        nähdäkseen     kuningas  sisään ja        . 

 לבוׁשא דמׁשתותא׃
hääjuhlan         vaatteisiin 

 
Ja kuningas astui sisään, nähdäkseen vieraat, ja hän näki siellä miehen, joka ei ollut pukeutunut 
häävaatteisiin. 

 

 ואמר לה חברי איכנא עלת לכא כד נחתא   12
pukua     kun      tänne        tulit              kuinka      ystäväni hänelle     sanoi ja          . 

 דמׁשתותא לית לך הו דין אׁשתתק׃
sanaton   mutta   hän  sinulla   ei ole                     hääjuhlan 

 
Ja sanoi hänelle, ”ystäväni, kuinka sinä olet tänne sisälle tullut, kun sinulla ei ole hääjuhlan pukua?” 
Mutta hän oli sanaton. 

  



 הידין אמר מלכא למׁשמׁשנא אסורו אידוהי ורגלוהי   13
jalkansa ja           kätensä          sitokaa              palvelijoille             kuningas       sanoi          silloin           . 

 ואפקוהי לחׁשוכא בריא תמן נהוא בכיא וחורק ׁשנא׃
hampaat     kiristys ja            itku         oleva        siellä       luomus             pimeyden hänet heittäkää ja 

 
Silloin kuningas sanoi palvelijoille, ”sitokaa hänen kätensä ja jalkansa, ja heittäkää hänet siihen 
pimeyden luomukseen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.” 

 

 סגיאין אנון גיר קריא וזעורין גביא׃  14
valitut       harvat ja      kutsutut      sillä      ovat             monet            . 

 
Sillä monet ovat kutsuttuja, ja harvat valittuja. 

 

 הידין אזלו פריׁשא נסבו מלכא דאיכנא נצודוניהי   15
saisivat kiinni           kuinka että      neuvoa         pitivät     fariseukset       menivät        sitten           . 

 במלתא׃
sanassa 

 
Sitten fariseukset menivät neuvottelemaan, että kuinka he saisivat hänet kiinni sanan kautta. 

 

 ון עם דבית הרודס ואמרין לה וׁשדרו לותה תלמידיה  16
hänelle   sanoivat ja        Herodes       huoneen  kanssa              oppilaitaan     luokseen     lähettivät ja         . 

 מלפנא ידעינן דׁשריר אנת ואורחא דאלהא בקוׁשתא 
oikeudessa           Jumalan               tietä ja          sinä       totuus että    tiedämme            opettaja 

 מלף אנת ולא ׁשקיל אנת צפתא דאנׁש לא גיר נסב אנת 
sinä   hyväksy     sillä        et        ihmisen              suosi           sinä               ota        etkä        sinä        opetat 

 פא דאנׁשא׃בא
ihmisten        kasvoissa 

 
Ja he lähettivät hänen luokseen oppilaitaan, Herodeksen huonekunnan kanssa, ja he sanoivat hänelle, 
”opettaja, me tiedämme, että sinulla on totuus, ja sinä opetat Jumalan Tooraa totuudessa, etkä suosi 
ketään, sillä sinä et ole puolueellinen.” 
 

 



 אמר לן הכיל איכנא מתחזא לך ׁשליט למתל כסף   17
rahaa          antaa     luvallista     sinulle       näyttää             kuinka   sen tähden meille     sano            . 

 רׁשא לקסר או לא׃
ei     tai       keisarille             pää 

 
Sen tähden, sano meille, miltä sinusta näyttää, onko luvallista antaa henkilöveroa keisarille vai ei? 

 

 יׁשוע דין ידע ביׁשותהון ואמר מנא מנסין אנתון   18
te     koettelette     miksi         sanoi ja  pahantahtoisuutensa tiesi      mutta     Jeshua        . 

 לי נסבי באפא׃
kasvoissa hyväksyjät minulle 

 
Mutta Jeshua tiesi heidän pahantahtoisuutensa, ja sanoi, ”miksi te puolueelliset koettelette minua?” 

 

 חואוני דינרא דכסף רׁשא הנון דין קרבו לה דינרא׃  19
denari   hänelle    toivat      mutta         he              pää         rahan          denari          näyttäkää          . 

 
”Näyttäkää minulle henkilöveron denari.” Niin hänelle tuotiin denari. 

 

 ואמר להון יׁשוע דמנו צלמא הנא וכתבא׃  20
kirjoitus ja       tämä           kuva          kenen      Jeshua         heille       sanoi ja           . 

 
Ja Jeshua sanoi heille, ”kenen kuva tämä on, ja kirjoitus?” 

 

 אמרין דקסר אמר להון הבו הכיל דקסר לקסר   21
keisarille       keisarin sen tähden antakaa      heille        sanoi         keisarin        sanoivat           . 

 ודאלהא לאלהא׃
Jumalalle            Jumalan ja 

 
He sanoivat, ”keisarin.” Hän sanoi heille, ”Sen tähden, antakaa keisarin omat keisarille ja Jumalan omat 
Jumalalle.” 

 

 וכד ׁשמעו אתדמרו וׁשבקוהי ואזלו׃  22
menivät ja   hänet jättivät ja     hämmästyivät         kuulivat     kun ja         . 

 
Ja kun he kuulivat tämän, he hämmästyivät, ja jättivät hänet ja menivät pois. 



 בהו יומא קרבו זדוקיא ואמרין לה לית חית מיתא   23
kuolleet   elämää    ei ole  hänelle     sanoivat ja    zadokilaisia      lähestyi       päivä          siinä          . 

 וׁשאלוהי׃
häneltä kysyivät ja 

 
Sinä päivänä häntä lähestyivät saddukeukset, ja he sanoivat hänelle, ”eihän kuolleille ole elämää?” Ja he 
kysyivät sitä häneltä. 

 

 ואמרין לה מלפנא מוׁשא אמר לן דאן אנׁש נמות כד   24
kun    kuoleva       mies     jos että meille   sanoi          Moshe           opettaja    hänelle    sanoivat ja          . 

 לית לה בניא נסב אחוהי אנתתה ונקים זרעא לאחוהי׃
veljelleen      siemen     nostava ja       vaimonsa           veljensä        ottaa      lapset    hänelle   ei ole 

 
Ja he sanoivat hänelle, ”opettaja, Moshe sanoi meille, että jos mies kuolee ilman lapsia, ottakoon hänen 
veljensä hänen vaimonsa, ja nostakoon siemenen veljelleen.” 

 

 אית הוו דין לותן אחא ׁשבעא קדמיא ׁשקל אנתתא   25
vaimo       otti        ensimmäinen     seitsemän    veljestä luonamme mutta     oli           k.)           . 

 ומית ודלית הוא לה בניא ׁשבקה אנתתה לאחוהי׃
veljelleen        vaimonsa          jättänyt        lapsia     hänelle      oli        ei että ja       kuoli ja 

 
Mutta meidän luonamme oli seitsemän veljestä. Ensimmäinen otti vaimon, ja kuoli, eikä hänen vaimonsa 
jättänyt lapsia veljelleen. 

 

 הכות אף הו דתרין ואף הו דתלתא ועדמא   26
saakka ja    kolmannen    hän    myös ja       toinen     hän    myös       samoin          . 

 לׁשבעתיהון׃
heidät seitsemälle 

 
Samoin myös toinen, ja myös kolmas, seitsemänteen saakka. 

 

 בחרתא דין דכלהון מיתת אף אנתתא׃  27
vaimo    myös        kuoli     heidän kaikkien mutta            jälkeen            . 

 
Mutta heidän kaikkien jälkeen myös se vaimo kuoli. 

 



 בקימתא הכיל לאינא מן הלין ׁשבעא תהוא אנתתא   28
vaimo            oleva           seitsemästä     näistä           kenelle    sen tähden ylösnousemuksessa    . 

 כלהון גיר נסבוה׃
hänet ottaneet   sillä      he kaikki 

 
Sen tähden, kenelle näistä seitsemästä hän on oleva vaimo, ylösnousemuksessa, sillä he kaikki olivat 
hänet ottaneet? 

 

 ענא יׁשוע ואמר להון טעין אנתון דלא ידעין אנתון   29
te    tunnette     ette kun           te         eksytte       heille        sanoi ja      Jeshua        vastasi       . 

 כתבא ולא חילה דאלהא׃
Jumalan    voimaansa      eikä    kirjoitukset 

 
Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa.” 

 

 בקימתא גיר דמיתא לא נסבין נׁשא אפלא נׁשא הוין   30
he     naiset       myös ei       vaimoja         oteta        ei         kuolleiden        sillä ylösnousemuksessa      . 

 לגברא אלא איך מלאכא דאלהא בׁשמיא איתיהון׃
he ovat          taivaissa             Jumalan                enkelit       kuin           vaan           miehelle 

 
Sillä kuolleiden ylösnousemuksessa ei oteta vaimoja, eikä naisia miehille, vaan taivaissa ollaan niin kuin 
Jumalan enkelit. 

 

 על קימתא דין דמיתא לא קריתון מדם דאתאמר   31
puhuttu joka        asia       lukeneet        ettekö   kuolleiden    mutta      ylösnousemuksesta       . 

 לכון מן אלהא דאמר׃
sanoi joka                Jumalasta        teille 

 
Mutta kuolleiden ylösnousemuksesta; ettekö te ole lukeneet sitä, mitä on teille sanottu Jumalasta, joka 
sanoi, 

  



 דאנא אנא אלהה דאברהם אלהה דאיסחק אלהה   32
Jumalansa             Ishak’n          Jumalansa        Abraham’n         Jumalansa        ”minä olen” että          . 

 דיעקוב ואלהא לא הוא דמיתא אלא דחיא׃
elävien        vaan         kuolleiden         ole          ei          Jumala ja              Jakob’n 

 
Että minä olen Abrahamin Jumala, Ishakin Jumala, Jakobin Jumala, eikä Jumala ole kuolleiden, vaan 
elävien. 

 

 וכד ׁשמעו כנׁשא מתתמהין הוו ביולפנה׃  33
opetuksessaan     oli        hämmästyneet      väkijoukko         kuuli         kun ja         . 

 
Ja kun se kansanjoukko kuuli hänen opetuksensa, he olivat hämmästyksissään. 

 

 פריׁשא דין כד ׁשמעו דׁשתק לזדוקיא אתכנׁשו   34
kokoontuivat        zadokilaiset hiljentänyt että        kuuli         kun mutta     fariseukset           . 

 אכחדא׃
yhteen 

 
Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli saanut zadokilaiset hiljaisiksi, he kokoontuivat yhteen. 

 

 וׁשאלה חד מנהון דידע נמוסא כד מנסא לה׃  35
häntä    koetellen      kun             sana        tunsi joka      heistä         yksi             kysyi ja          . 

 
Ja yksi heistä, joka tunsi kirjoitetun sanan, kysyi häneltä, koetellen häntä; 

 

 מלפנא אינא פוקדנא רב בנמוסא׃  36
sanassa    suuri              käsky               mikä         opettaja            . 

 
Opettaja, mikä on se suuri käsky kirjoitetussa sanassa? 

  



 יׁשוע דין אמר לה דתרחם למריא אלהך מן כלה לבך   37
sydämestäsi kaikesta        Jumalaasi        Herraa          rakasta että hänelle     sanoi     mutta     Jeshua          . 

 ומן כלה נפׁשך ומן כלה חילך ומן כלה רעינך׃
mielestäsi      kaikesta ja      voimastasi       kaikesta ja        sielustasi          kaikesta ja 

 
Mutta Jeshua sanoi hänelle, että ”rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta 
sielustasi, ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi.” 

 

 הנו פוקדנא רבא וקדמיא׃  38
ensimmäinen ja        suuri                käsky         tämä        . 

 
Tämä on se suuri, ja ensimmäinen käsky. 

 

 ודתרין דדמא לה דתרחם לקריבך איך נפׁשך׃  39
sieluasi       kuin    lähimmäistäsi      rakasta että      sille      vertainen    toinen joka ja       . 

 
Ja toinen, joka on sen vertainen, että ”rakasta lähimmäistäsi kuin omaa sieluasi.” 

 

 בהלין תרין פוקדנין תליא אוריתא ונביא׃  40
profeetat ja             toora            riippuu               käskyt        kaksi             näissä          . 

 
Näissä kahdessa käskyssä riippuvat Toora ja profeetat. 

 

 כד כניׁשין דין פריׁשא ׁשאל אנון יׁשוע׃  41
Jeshua     heiltä        kysyi       fariseukset    mutta kokoontuneet   kun          . 

 
Mutta kun fariseukset olivat koolla, Jeshua kysyi heiltä; 

 

 ואמר מנא אמרין אנתון על מׁשיחא בר מנו אמרין   42
sanoivat   kenen  poika                    Messiaasta              te             sanotte        mitä        sanoi ja          . 

 לה בר דויד׃
David poika hänelle 

 
Ja hän sanoi, ”mitä te sanotte Messiaasta, kenen poika hän on?” He sanoivat hänelle, ”Davidin poika.” 
 
Tähän aikaan juutalaisilla oli väittely siitä, onko Messias Davidin poika – rauhan ruhtinas – vai Josefin 
poika – sodan ruhtinas. Asiasta on paljon keskustelua mm. Talmudin lehdillä. 



 דויד ברוח קרא לה מריא אמר גיר׃ אמר להון ואיכנא  43
sillä      sanoi         Herra   hänelle    kutsui       hengessä      David         kuinka ja       heille        sanoi            . 

 
Hän sanoi heille, ”ja kuinka David hengessä kutsui häntä Herraksi, sillä hän sanoi;” 

 

 דאמר מריא למרי תב לך מן ימיני עדמא דאסים  44
asetan       kunnes             oikealle    sinusta istu       herralleni         Herra           sanoi           . 

 בעלדבביך תחית רגליך׃
jalkojesi           alle                    vastustajasi 

 
Herra sanoi minun Herralleni, istu oikealle puolelleni, kunnes minä asetan sinun vastustajasi sinun 
jalkojesi alle. 

 

 אן הכיל דויד קרא לה מריא איכנא ברה הו׃  45
hän   poikansa         kuinka         Herra     hänelle   kutsui        David  sen tähden   jos          . 

 
Sen tähden, jos David kutsui häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa? 

 

 ולא אנׁש אׁשכח דנתל לה פתגמא ולא אנׁש אמרח   46
uskaltanut    ihminen         eikä        vastaus    hänelle antaa että      pystynyt         ihminen       eikä        . 

 למׁשאלותה׃תוב מן הו יומא 
häntä kysymään        päivästä     siitä            enää 

 
Ja kukaan ei voinut hänelle antaa vastausta, eikä kukaan uskaltanut enää siitä päivästä lähtien häneltä 
kysyä. 

 

 הידין יׁשוע מלל עם כנׁשא ועם תלמידוהי׃ 23:1 
oppilaidensa kanssa ja   väkijoukko   kanssa   puhui      Jeshua            sitten                       . 

 
Sitten Jeshua puhui sen kansanjoukon kanssa, ja oppilaidensa kanssa, 

 

 ואמר להון על כורסיא דמוׁשא יתבו ספרא ופריׁשא׃  2
fariseukset ja kirjanoppineet  istuvat         Moshe’n           istuimen        yllä         heille        sanoi ja      . 

 
Ja hän sanoi heille, ”Moshen istuimen yllä istuvat kirjanoppineet ja fariseukset,” 

 



 כל מדם הכיל דנאמרון לכון דתטרון טרו ועבדו איך   3
kuin      tehkää ja   pitäkää           pidätte että teille      he sanovat että sen tähden      asia    kaikki      . 

 עבדיהון דין לא תעבדון אמרין גיר ולא עבדין׃
tekevät   eivätkä     sillä          sanovat                 teot      älkää   mutta              tekonsa 

 
Sen tähden kaikki, mitä he käskevät teidän pitää, pitäkää ja tehkää, mutta älkää heidän tekojensa 
mukaan, sillä he puhuvat, mutta eivät tee. 

 

 ואסרין מובלא יקירתא וסימין על כתפתא דבני אנׁשא   4
ihmislasten                  hartiat      ylle    asettavat ja              raskaat              taakat          sitovat ja      . 

 הנון דין בצבעהון לא צבין דנקרבון להין׃
niille   koskettaa että     tahdo     eivät      sormissaan        mutta           he 

 
Ja he sitovat raskaita taakkoja, ja asettavat niitä ihmisten hartioille, mutta omilla sormillaan he eivät 
tahdo niitä koskettaakaan. 

 

 וכלהון עבדיהון עבדין דנתחזון לבני אנׁשא מפתין גיר   5
sillä      pitkittävät              ihmislapsille        näkisivät että         tekevät         tekonsa           he kaikki ja      . 

 ן׃תפליהון ומורכין תכלתא דמרטוטיהו
päällysvaatteiden             tupsut      pehmentävät ja      rukouksensa 

 
Ja kaikki tekonsa he tekevät, että ihmiset näkisivät, sillä he pitkittävät rukouksiaan, ja pehmentävät 
viittojensa tupsuja. 

 

 ורחמין רׁש סמכא בחׁשמיתא ורׁש מותבא בכנוׁשתא׃  6
kokouspaikoissa       istuimet          pää ja                      juhlissa            paikat         pää    rakastavat ja       . 

 
Ja he rakastavat johtajien asemaa juhlissa, ja johtajien tuoleja kokouspaikoissa. 

 

 רבי׃ וׁשלמא בׁשוקא ודנהוון מתקרין מן אנׁשא  7
suureni            ihmisistä            kutsuvat           olisi että ja           toreissa    tervehdyksiä ja     . 

 
Ja ”shalom!” toreilla, ja että ihmiset kutsuisivat heitä suuriksi. 

  



 אנתון דין לא תתקרון רבי חד הו גיר רבכון אנתון דין   8
mutta          te           suurenne      sillä   hän     yksi       suuri           kutsuko      älkää  mutta             te           . 

 כלכון אחא אנתון׃
te         veljiä           te kaikki 

 
Mutta älkää te kutsuko ketään suureksi, sillä hän, yksi, on teille ”suuri”. Mutta te kaikki olette veljiä. 

 

 ואבא לא תקרון לכון בארעא חד הו גיר אבוכון   9
isänne      sillä    hän     yksi           maassa            teille       kutsuko     älkää            isä ja       . 

 דבׁשמיא׃
taivaissa joka 

 
Ja isäksi älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä hän on yksi, joka on teidän taivaallinen isänne. 

 

 ולא תתקרון מדברנא מטל דחד הו מדברנכון   10
johtajanne     hän  yksi että         koska               johtaja            kutsuko       älkääkä          . 

 מׁשיחא׃
Messias 

 
Älkääkä kutsuko ketään johtajaksi, koska teidän johtajanne, Messias on yksi. 

 

 הו דין דרב בכון נהוא לכון מׁשמׁשנא׃  11
palvelija       teille        oleva        teissä  suuri joka mutta   hän         . 

 
Mutta hän, joka teidän keskuudessanne on oleva suuri, olkoon teidän palvelijanne. 

 

 מן גיר דנרים נפׁשה נתמכך ומן דנמך נפׁשה נתתרים׃  12
korotetaan sielunsa nöyryyttää joka kuka ja   nöyryytetään    sielunsa   korottaa joka   sillä   kuka         . 

 
Sillä joka korottaa oman sielunsa, nöyryytetään, ja kuka nöyryyttää sielunsa, korotetaan. 

  



 וי לכון ספרא ופריׁשא נסבי באפא דאכלין אנתון   13
te      syötte jotka        kasvoissa hyväksyjät    fariseukset ja    kirjanoppineet teille    voi        . 

 בתא דארמלתא בעלתא דמורכין אנתון צלותכון מטל 
tähden       rukouksenne            te         venytätte jotka                  uhrissa                        leskien        kodit  

 הנא תקבלון דינא יתירא׃
suurempi      tuomio          saatte            tämän 

 
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka syötte leskien kodit uhrin kautta, jotka 
venytätte pitkiksi rukouksianne – tämän tähden te saatte suuremman tuomion. 

 

 וי לכון ספרא ופריׁשא נסבי באפא דאחידין אנתון   14
te       suljette jotka       kasvoissa   hyväksyjät   fariseukset ja    kirjanoppineet teille     voi       . 

 מלכותא דׁשמיא קדם בני אנׁשא אנתון גיר לא עאלין 
menossa   ette         sillä                 te            ihmislasten        edessä          taivasten       kuningaskunta 

 אנתון ולאילין דעאלין לא ׁשבקין אנתון למעל׃
sisälle          te             sallitte          ette  menossa jotka            niille ja                   te 

 
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka suljette taivasten kuningaskunnan ihmisten 
edestä, sillä te ette itse ole sisälle menossa, ja niille, jotka ovat menossa, te ette salli heidän mennä. 

 

 וי לכון ספרא ופריׁשא נסבי באפא דמתכרכין אנתון   15
te     matkustatte jotka          kasvoissa hyväksyjät    fariseukset ja kirjanoppineet   teille    voi         . 

 בדון חד גיורא ומא דהוא עבדין אנתון ימא ויבׁשא דתע
te           teette      oleva että  kuka ja käännynnäinen yksi               teette että         maat ja        meri 

 לה ברה דגהנא אעפא עליכון׃
itsestänne      kahdesti     Gehennan        poika hänelle 

 
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka matkustelette merellä ja maassa, 
tehdäksenne yhden käännynnäisen, ja kuka sellaiseksi tulee, te teette hänestä helvetin lapsen, kaksi 
kertaa enemmän kuin itse olette. 

  



 דימא בהיכלא וי לכון נגודא סמיא דאמרין אנתון דמן   16
temppelin kautta   vannoo  kuka että         te           sanotte jotka       sokeat         oppaat         teille     voi        . 

 לא הוא מדם מן דין דימא בדהבא דבהיכלא חאב׃
sitoutunut   temppelissä joka    kullan kautta       vannoo    mutta kuka    mitään          ole           ei 

 
Voi teitä, sokeat oppaat, jotka sanotte, että kuka vannoo temppelin kautta, ei ole mitään, mutta kuka 
vannoo temppelissä olevan kullan kautta, on siihen sitoutunut. 

 

 סכלא וסמיא מנא גיר רב דהבא או היכלא דהו   17
on joka    temppeli       tai             kulta      suuri     sillä         mikä         sokeat ja        tyhmät           . 

 מקדׁש לה לדהבא׃
kullalle     sille          pyhittää 

 
Tyhmät ja sokeat, kumpi on suuri, kulta vai temppeli, joka sen kullan pyhittää? 

 

 ומן דימא במדבחא לא הוא מדם מן דין דימא   18
vannoo   mutta kuka     mitään         ole        ei          alttarin kautta      vannoo    kuka ja        . 

 בקורבנא דלעל מנה חאב׃
sitoutunut      sen      päälle joka        lahjan kautta 

 
Ja kuka vannoo alttarin kautta, ei ole mitään, mutta kuka vannoo sen lahjan kautta, joka on sen päällä, 
on siihen sitoutunut. 

 

 סכלא ועוירא מנא רב קורבנא או מדבחא דמקדׁש   19
pyhittää joka              alttari         tai             lahja          suuri         mikä          sokeat ja        tyhmät           . 

 לקורבנא׃
lahjalle 

 
Tyhmät ja sokeat, kumpi on suuri, lahja vai alttari, joka sen lahjan pyhittää? 

  



 מן דימא הכיל במדבחא ימא בה ובכל מא דאית   20
on joka mikä kaiken kautta ja kauttaan vannoo     alttarin kautta    sen tähden    vannoo    kuka        . 

 לעל מנה׃
sen     päällä 

 
Sen tähden, joka vannoo alttarin kautta, vannoo sen kautta ja kaiken sen kautta, mitä on sen päällä. 

 

 ומן דימא בהיכלא ימא בה ובמן דעמר בה׃  21
siinä asustaa joka kauttaan ja kauttaan vannoo temppelin kautta    vannoo    kuka ja        . 

 
Ja kuka vannoo temppelin kautta, vannoo sen kautta ja hänen kauttaan, joka siinä asustaa. 

 

 ומן דימא בׁשמיא ימא בכורסיה דאלהא ובמן דיתב   22
istuu joka kauttaan ja   Jumalan valtaistuimensa kautta vannoo taivasten kautta    vannoo   kuka ja       . 

 לעל מנה׃
sen    päällä 

 
Ja kuka vannoo taivasten kautta, vannoo Jumalan valtaistuimen kautta ja hänen kauttaan, joka sen 
päällä istuu. 

 

 וי לכון ספרא ופריׁשא נסבי באפא דמעסרין אנתון   23
te   kymmenykset jotka    kasvojen   hyväksyjät  fariseukset ja   kirjanoppineet teille      voi       . 

 ננעא וׁשבתא וכמונא וׁשבקתון יקירתה דנמוסא דינא 
tuomio              sanan     kunnioitettavansa     hylkäätte ja         kuminaa ja             tilliä ja       minttua 

 ימנותא הלין דין ולא הוא דתעבדון והלין וחננא וה
näitä ja          tehkää että          on       pakko  mutta   nämä                         usko ja          armo ja 

 לא תׁשבקון׃
hylätkö   älkää 

 
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka annatte kymmenyksiä mintusta ja tillistä ja 
kuminasta, ja hylkäätte kirjoitetun sanan kunnioitettavat asiat; tuomion ja armon ja uskollisuuden. 
Mutta nämä on pakko tehdä, älkääkä näitä hylätkö. 

  



 נגודא סמיא דמצללין בקא ובלעין גמלא׃  24
kamelit    nielette ja      hyttysen   siivilöitte jotka        sokeat           oppaat          . 

 
Te sokeat oppaat, jotka siivilöitte hyttysen ja nielette kamelin! 

 

 וי לכון ספרא ופריׁשא נסבי באפא דמדכין אנתון ברה   25
ulkoa          te          pesette jotka       kasvojen hyväksyjät    fariseukset ja   kirjanoppineet teille     voi        . 

 דכסא ודזבורא לגו דין מלין חטופיא ועולא׃
vääryyttä ja           ryöstöä        täynnä   mutta sisältä              astian ja            maljan 

 
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka pesette maljan ja astian ulkopuolen, mutta 
sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja vääryyttä! 

 

 פריׁשא עוירא דכו לוקדם גוה דכסא ודזבורא דהוא   26
on että             astian ja        maljan     sisäpuoli      ensin     puhdistakaa    sokeat       fariseukset           . 

 אף ברהון דכא׃
puhdas   ulkopuolet   myös 

 
Sokeat fariseukset; puhdistakaa ensin se maljan ja astian sisäpuoli, että myös se ulkopuoli olisi puhdas! 

 

 וי לכון ספרא ופריׁשא נסבי באפא דדמין אנתון   27
te  vertaiset jotka   kasvoissa   hyväksyjät  fariseukset ja   kirjanoppineet teille     voi         . 

 לקברא מכלׁשא דמן לבר מתחזין ׁשפירא מן לגו דין מלין 
täynnä mutta sisäpuolesta             kauniit        ulkonäkö    ulkopuolelta että       valkaisette              haudoille 

 וכלה טנפותא׃גרמא דמיתא 
saastutus   kaikkensa ja     kuolleiden              luita 

 
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka olette samanlaisia kuin ne haudat, joita te 
valkaisette ulkopuolelta, että niiden ulkonäkönsä ovat kauniita, mutta sisäpuolelta ne ovat täynnä 
kuolleiden luita ja kaikenlaista saastutusta! 

  



 הכנא אף אנתון מן לבר מתחזין אנתון לבני אנׁשא   28
ihmislapsille                    te            näytätte        ulkopuolelta             te         myös      samoin           . 

 זדיקא ומן לגו מלין אנתון עולא ומסב באפא׃איך 
kasvoissa hyväksyntää ja    vääryyttä          te        täynnä    sisäpuolelta ja  vanhurskaat      kuin 

 
Samoin myös te, te näytätte ihmislapsille vanhurskailta, ja sisäpuolelta te olette täynnä vääryyttä ja 
puolueellisuutta. 

 

 וי לכון ספרא ופריׁשא נסבי באפא דבנין אנתון קברא   29
haudat          te rakennatte jotka   kasvoissa hyväksyjät     fariseukset ja  kirjanoppineet teille     voi         . 

 דנביא ומצבתין אנתון בית קבורא דזדיקא׃
vanhurskaiden      hautaus-          talo             te             koristelette ja profeettojen 

 
Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, puolueelliset, jotka rakennatte profeettojen hautoja ja 
koristelette vanhurskaiden hautaholveja! 

 

 ואמרין אנתון דאלו הוין ביומי אבהין לא הוין הוין   30
olleet olisimme emme     isiemme       päivissä  olisimme   jos että         te                   sanotte ja         . 

 להון ׁשותפא בדמא דנביא׃
profeettojen     veressä        osanottajat         heille 

 
Ja te sanotte, että jos olisimme isiemme päivissä, emme olisi olleet osallisia profeettojen vereen. 

 

 מדין מסהדין אנתון על נפׁשכון דבניא אנתון דהנון   31
heidän            te        lapsia että        sielujanne   vastaan            te            todistatte        siksi             . 

 דקטלו לנביא׃
profeetoille tappoivat jotka 

 
Te siis todistatte omia sielujanne vastaan, että te olette niiden lapsia, jotka murhasivat profeetat. 

 

 ואף אנתון מלו מׁשוחתא דאבהיכון׃  32
isienne                mitta         täyttäkää          te        myös ja        . 

 
Ja myös te; täyttäkää isienne mitta! 

 



 חוותא ילדא דאכדנא איכנא תערקון מן דינא דגהנא׃  33
Gehennan        tuomiosta        pakenisitte           kuinka        kyykäärmeiden jälkeläiset       käärmeet          . 

 
Käärmeet, te kyykäärmeiden jälkeläiset, kuinka pakenisitte helvetin tuomiota? 

 

 מטל הנא הא אנא מׁשדר אנא לותכון נביא וחכימא   34
viisaita ja   profeetat   luoksenne         minä          lähetän       minä      katso      tämän    tähden          . 

 וספרא מנהון קטלין אנתון וזקפין אנתון ומנהון מנגדין 
ruoskitte      joitakin ja                te       teloitatte ja            te         murhaatte joitakin kirjanoppineita ja 

 אנתון בכנוׁשתכון ותרדפון אנון מן מדינא למדינא׃
kaupungille            kaupungista        heitä          vainoatte ja        kokouspaikoissanne              te 

 
Katso, tämän tähden minä lähetän luoksenne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita; joitakin te 
murhaatte ja teloitatte, ja joitakin ruoskitte kokouspaikoissanne, ja ajatte heitä takaa, kaupungista 
kaupunkiin. 

 

 איכנא דנאתא עליכון כלה דמא דזדיקא דאתאׁשד   35
vuodatettu joka    vanhurskaiden     veren      kaiken            yllenne         tuleva että          samoin         . 

 על ארעא מן דמה דהביל זדיקא ועדמא לדמה דזכריא 
Zekaria’n     verelleen        saakka ja      vanhurskas        Hevel’n            verestään        maan       päällä 

 בר ברכיא הו דקטלתון ביני היכלא למדבחא׃
alttarille       temppeli       välille    murhasitte jonka    hän         Barakia    poika 

 
Niin on siis tuleva teidän yllenne kaikki vanhurskaiden veri, joka on maan päällä vuodatettu, 
vanhurskaan Abelin verestä, Sakarjan, Barakian pojan vereen saakka, hänen, jonka te murhasitte 
temppelin ja alttarin välille. 
 
Talmudissa on mielenkiintoinen kertomus Sakarjan verestä, joka kupli kiehuvan kaltaisena maassa, 
kunnes babylonialaiset olivat vuodattaneet tarpeeksi papiston verta. Heidän omien historian kirjojensa 
mukaan Sakarjan kuollessa ”urim ja tummim” lakkasivat vastaamasta, ja enkeli lakkasi ilmestymästä 
ylipapille. Vuosisatoja myöhemmin, sama enkeli ilmestyy uudelleen Johanneksen isälle, josta Luukas 
meille kertoo... Abelin verestä (tai ”veristä”) on niin paljon kirjoituksia juutalaisessa historiassa, että 
niistä saisi paksun kirjan. 

  



 אמין אמר אנא לכון דנאתין הלין כלהין על ׁשרבתא   36
sukupolven    ylle      ne kaikki       nämä      tulevat että        teille     minä          sanon       amen            . 

 הדא׃
tämän 

 
Amen, minä sanon teille, että kaikki nämä tulevat tämän sukupolven päälle. 

 

 אורׁשלם אורׁשלם קטלת נביא ורגמת לאילין דׁשליחין   37
lähetetyt jotka           näille       kivitetty ja     profeetat  murhatut              Jerusalem             Jerusalem           . 

 נׁשא לותה כמא זבנין צבית דאכנׁש בניכי איך דכ
kokoaa joka       kuin      lapsesi         koota että      tahtonut    kertoja      montako   luokseen 

 תרנגולתא פרוגיה תחית גפיה ולא צביתון׃
tahtoneet   ette ja    siipensä             alle          poikasensa                            kana 

 
Jerusalem, Jerusalem, profeettojen murhaaja ja kivittäjä, näiden, jotka on sen luokse lähetetty! Kuinka 
monta kertaa olenkaan minä tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansensa siipensä 
alle, ja te ette ole tahtoneet. 

 

 ביתכון חרבא׃הא מׁשתבק לכון   38
autioiksi      talonne          teille           jätetään            katso         . 

 
Katso, teidän talonne jäävät autioiksi. 

 

 אמרנא לכון גיר דלא תחזונני מן הׁשא עדמא   39
kunnes                 tästä          minua näe     ette että     sillä      teille       minä sanon           . 

 דתאמרון בריך הו דאתא בׁשמה דמריא׃
Herran    nimessään      tulee joka     hän    siunattu            sanotte että 

 
Sillä minä sanon teille, että te ette minua tästä lähtien näe, ennen kuin sanotte, että ”siunattu olkoon 
hän, joka tulee Herran nimessä!” 

  



 ונפק יׁשוע מן היכלא למאזל וקרבו תלמידוהי    24:1
oppilaansa   lähestyivät ja  lähteäkseen          temppelistä        Jeshua       meni ja                          . 

 מחוין הוו לה בנינה דהיכלא׃
temppelin rakennuksensa hänelle  olivat     näyttivät 

 
Ja Jeshua meni pois temppelistä, lähteäkseen, ja hänen oppilaansa lähestyivät häntä, näyttäen hänelle 
temppelin rakennuksia. 

 

 הו דין אמר להון לא הא חזין אנתון הלין כלהין אמין   2
amen          kaikki        nämä             te         näette      katso     ei       heille          sanoi     mutta   hän      . 

 אמר אנא לכון דלא תׁשתבק הרכא כאף על כאף דלא 
ei jota      kiveä       yllä        kivi              tässä          jäljelle jäävä         ettei        teille        minä          sanon 

 תסתתר׃
kaadeta 

 
Mutta hän sanoi heille; ei, katso, tehän näette kaikki nämä; amen, minä sanon teille, ettei tähän ole 
jäävä jäljelle kiveä kiven päälle, jota ei kaadettaisi maahan. 

 

 ואמרין וכד יתב יׁשוע על טורא דזיתא קרבו תלמידוהי   3
sanoivat ja             oppilaansa        tulivat           oliivien          vuori        ylle       Jeshua        istui      kun ja      . 

 ביניהון ולה אמר לן אמתי הלין נהוין ומנא הי אתא 
merkki    on         mikä ja        oleva       nämä        milloin  meille sanoivat hänelle ja    keskenään 

 דמאתיתך ודׁשולמה דעלמא׃
maailman                 lopun ja                  tulemuksesi 

 
Ja kun Jeshua istui Öljymäen päälle, hänen oppilaansa tulivat, ja puhuivat keskenään ja sanoivat hänelle; 
milloin nämä tapahtuvat, ja mikä on se merkki sinun tulemuksestasi, ja maailman lopusta? 

 

 ענא יׁשוע ואמר להון אזדהרו לא אנׁש נטעיכון׃  4
teitä petä    ihminen      ei           varokaa            heille       sanoi ja       Jeshua     vastasi       . 

 
Jeshua vastasi ja sanoi heille; varokaa, ettei kukaan eksytä teitä. 

  



 סגיאא גיר נאתון בׁשמי ונאמרון דאנא אנא מׁשיחא   5
messias         ”minä olen” että        sanovat ja       nimessäni      tulevat        sillä           monet          . 

 וסגיאא נטעון׃
pettävät          monet ja 

 
Sillä monet tulevat minun nimessäni, ja sanovat, että ”minä olen voideltu”, ja pettävät monia. 

 

 עתידין אנתון דין למׁשמע קארסא וׁשמעא דקרבא חזו   6
näette            sodista        sanomia ja         taisteluista         kuulemaan   mutta             te                 tulette        . 

 לא תתדודון ולא גיר דכלהין נהוין אלא לא עדכיל 
vielä       ei        vaan tapahtuvat nämä kaikki että   sillä     täytyy          murehtiko     älkää 

 ׁשולמא׃
loppu 

 
Mutta te tulette kuulemaan taisteluja, ja näkemään sanomia sodista. Älkää murehtiko, sillä kaiken 
tämän täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä se loppu. 

 

 נקום גיר עמא על עמא ומלכותא על מלכותא ונהוון   7
oleva ja  kuningaskuntaa vastaan kuningaskunta ja       kansa    vastaan kansa        sillä    nouseva       . 

 כפנא ומותנא וזועא בדוכא דוכא׃
paikkojen paikoissa maanjäristyksiä ja vitsauksia ja nälänhätää 

 
Sillä on nouseva kansakunta kansakuntaa vastaan, ja kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan, ja 
monissa paikoissa on oleva nälänhätää ja vitsauksia ja maanjäristyksiä. 

 

 הלין דין כלהין רׁשא אנין דחבלא׃  8
murheiden        ovat         alkua       ne kaikki   mutta     nämä       . 

 
Mutta nämä kaikki ovat murheiden alkua. 

  



 הידין נׁשלמונכון לאולצנא ונקטלונכון ותהוון סניאין   9
vihattavat    te olette ja      teitä tapetaan ja          kärsimyksille              teitä viedään          silloin         . 

 מן כלהון עממא מטל ׁשמי׃
nimeni      tähden       kansakunnista           kaikista 

 
Silloin teitä viedään kärsimyksiin, ja teitä tapetaan, ja te olette kaikkien kansakuntien vihaamia, minun 
nimeni tähden. 

 

 הידין נתכׁשלון סגיאא ונסנון חד לחד ונׁשלמון חד   10
yksi    pois vievät ja      yhdelle     yksi    vihaavat ja         monet          kompastuvat          silloin           . 

 לחד׃
yhdelle 

 
Silloin monet kompastuvat, ja toinen vihaa toistaan, ja toinen johdattaa toisensa pois. 

 

 וסגיאא נביא דגלא נקומון ונטעון לסגיאא׃  11
monille    pettävät ja       nousevat       valheen    profeetat         monet ja          . 

 
Ja monet valheen profeetat nousevat, ja eksyttävät monia. 

 

 ומטל סגיאות עולא נפוּג חובא דסגיאא׃  12
monien     rakkaus   kylmenee vääryyden       runsauden    tähden ja         . 

 
”Ja vääryyden runsauden tähden, kylmenee monien rakkaus.” 
 
Lainaus juutalaisesta kirjallisuudesta. Toldot Jitshak jatkaa lausetta, ”...mutta Messiaan päivinä tuo 
vääryys on poissa.” 

 

 מן דנסיבר דין עדמא לחרתא הו נחא׃  13
elävä   hän           lopulle             saakka      mutta     valvoo joka    kuka        . 

 
Mutta se, joka valvoo loppuun saakka, hän saa elämän. 

  



 ותתכרז הדא סברתא דמלכותא בכלה עלמא   14
maailmassa  kaikessa        kuningaskunnan      evankeliumi           tämä     julistetaan ja           . 

 לסהדותא דכלהון עממא והידין נאתא ׁשולמא׃
loppu          tuleva        silloin ja        kansojen            kaikkien               todistukselle 

 
Ja tämä kuningaskunnan evankeliumi julistetaan kaikessa maailmassa, kaikkien kansakuntien 
todistukseksi, ja silloin se loppu tulee. 

 

 מא דין דחזיתון אתא טנפתא דחורבא דאתאמר   15
puhuttu joka         hävityksen         kauhistus        merkki          näette että   mutta    kun            . 

 בדניאיל נביא דקימא בדוכתא קדיׁשתא הו דקרא 
lukee joka hän          pyhyyden              paikassa            seisoo joka    profeetta Danielin kautta 

 נסתכל׃
ajatteleva 

 
Mutta kun te näette merkin; se ”hävityksen kauhistus”, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, joka 
seisoo pyhyyden paikassa – joka lukee, ajatelkoon! 

 

 הידין אילין דביהוד אנון נערקון לטורא׃  16
vuorille       paetkoon        ovat      Jehud’ssa jotka    nämä         silloin             . 

 
Silloin nämä, jotka ovat Juudeassa, paetkoon vuorille! 

 

 והו דבאגרא הו לא נחות למסב דבביתה׃  17
talossaan joka   ottamaan    laskeutuko     ei       on            katolla joka   hän ja        . 

 
Ja hän, joka on katolla, älköön laskeutuko ottamaan sitä, mikä on hänen talossaan. 

 

 ואינא דבחקלא הו לא נתהפך לבסתרה למסב   18
noutamaan              takaisin             palatko           ei       on           pellolla joka             se ja            . 

 לבׁשה׃
vaatteitaan 

 
Ja se, joka on pellolla, älköön palatko takaisin, noutamaan vaatteitaan. 

 



 וי דין לבטנתא ולאילין דמינקן בהנון יומתא׃  19
päivissä        niissä    imettävät jotka         niille ja             raskaille        mutta  voi          . 

 
Mutta voi raskaita ja niitä, jotka imettävät niinä päivinä! 

 

 צלו דין דלא נהוא ערוקיכון בסתוא ולא בׁשבתא׃  20
shabatissa      eikä          talvessa       teidän pakonne        oleva          ettei   mutta rukoilkaa      . 

 
Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä shabatin päivänä. 

 

 נהוא גיר הידין אולצנא רבא אינא דלא הוא  21
ollut     ei jota     sellainen    valtava          ahdistus          silloin        sillä        oleva             . 

 מן רׁשיתה דעלמא ועדמא להׁשא ולא נהוא׃
oleva        eikä            tähän            saakka ja         maailman                            alusta 

 
Sillä silloin on oleva sellainen valtava ahdistus, jota ei ole ollut maailman alusta lähtien, tähän saakka, 
eikä tule enää olemaan. 

 

 ואלו לא אתכריו יומתא הנון לא חיא הוא כל בסר   22
liha    kaikki       ole           elä        ei         nämä          päivät          lyhennetään      ei           jos ja          . 

 מטל גביא דין נתכרון יומתא הנון׃
ne         päivät       lyhennetään   mutta  valittujen    tähden 

 
Ja jos niitä päiviä ei lyhennettäisi, ei mikään liha voisi elää, mutta valittujen tähden ne päivät 
lyhennetään. 

 

 הידין אן אנׁש נאמר לכון הרכא הו מׁשיחא או הרכא   23
siellä     tai           messias        on           täällä        teille           sanova     ihminen   jos          silloin           . 

 לא תהימנון׃
uskoko    älkää 

 
Jos silloin joku ihminen sanoo teille, ”täällä on se voideltu”, tai siellä – älkää uskoko! 

  



 נקומון גיר מׁשיחא דגלא ונביא דכדבותא ונתלון   24
antavat ja              valheiden     profeetat ja   väärät jotka     messiaat        sillä        nousevat           . 

 אתותא רורבתא איך דנטעון אן מׁשכחא אף לגביא׃
valituille      jopa     mahdollista       jos    eksyttävä että     kuin                   suuria             merkkejä 

 
Sillä on nouseva vääriä voideltuja ja valheiden profeettoja, ja he antavat suuria merkkejä, 
eksyttääkseen, jos mahdollista, jopa ne valitutkin. 

 

 הא קדמת אמרת לכון׃  25
teille       sanonut            edeltä        katso         . 

 
Katso, minä olen edeltä sanonut sen teille. 

 

 אן הכיל נאמרון לכון הא בחורבא הו לא תפקון או   26
tai       lähtekö      älkää     on         erämaassa        katso     teille         sanotaan     sen tähden  jos           . 

 דהא בתונא הו לא תהימנון׃
uskoko   älkää     on            sisällä    katso että 

 
Sen tähden, jos teille sanotaan, ”katso, hän on erämaassa”, älkää lähtekö, tai että ”katso, hän on tuolla 
sisällä”, älkää uskoko. 

 

 איכנא גיר דברקא נפק מן מדנחא ומתחזא עדמא   27
saakka             näkyvä ja                         idästä      lähtee            salaman       sillä      kuin aivan           . 

 למערבא הכנא תהוא מאתיתה דברה דאנׁשא׃
ihmisen          pojan       tulemuksensa             oleva                niin                     länteen 

 
Sillä aivan kuten salama, joka lähtee idästä ja näkyy länteen saakka, niin on oleva ihmisen pojan 
tulemus. 

 

 איכא דאן נהוא פגרא תמן נתכנׁשון נׁשרא׃  28
kotkat       kokoontuvat       siellä          ruumis         oleva    jos että        missä            . 

 
Missä ruumis on, siellä kotkat kokoontuvat. 

  



 מחדא דין בתר אולצנא דיומתא הנון ׁשמׁשא נחׁשך   29
pimenee         aurinko         näiden           päivien         ahdistuksen       jälkeen  mutta             heti             . 

 וסהרא לא נחוא נוהרה וכוכבא נפלון מן ׁשמיא וחילא 
voimat ja               taivaista          putoaa           tähtiä ja     valkeuttaan        näytä        ei                  kuu ja 

 דׁשמיא נתתזיעון׃
järisytetään            taivasten 

 
Mutta heti näiden ahdistuksen päivien jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu näytä valkeuttaan, ja tähtiä 
putoaa taivaista, ja taivasten voimia järisytetään. 

 

 והידין נתחזא ניׁשה דברה דאנׁשא בׁשמיא והידין   30
silloin ja         taivaissa              ihmisen            pojan        merkkinsä      ilmestyvä      silloin ja            . 

 נרקדן כלהין ׁשרבתא דארעא ונחזון לברה דאנׁשא 
ihmisen      pojalle       näkevät ja             maan               perheet          ne kaikki        tanssivat 

 דאתא על ענני ׁשמיא עם חילא וׁשובחא סגיאא׃
monien       ylistysten ja          voiman kanssa   taivasten       pilvien     yllä        tulee joka 

 
Ja silloin taivaissa tulee näkyviin ihmisen pojan merkki, ja silloin kaikki maan perhekunnat tanssivat, ja 
he näkevät sen ihmisen pojan, joka tulee pilvien yllä, taivasten voimien ja monien ylistysten kanssa. 
 
”Merkki” on tässä kohdassa hääjuhlien alkamisen merkki. Täysin eri sana kuin tavalliset ”merkit”. 
 

 
  



 ונׁשדר מלאכוהי עם ׁשיפורא רבא ונכנׁשון לגביא   31
valituille      kokoavat ja      suuren              sofar        kanssa          enkelinsä          lähettää ja          . 

 דילה מן ארבעת רוחא מן רׁשהון דׁשמיא ועדמא 
saakka ja          taivasten                      ääristä          tuulesta                      neljästä        omansa 

 לרׁשהון׃
ääriille 

 
Ja hän lähettää enkelinsä, sen suuren pasuunan kanssa, ja he kokoavat ne valitut, hänen omansa, 
neljästä tuulesta, ja taivasten ääriin saakka. 

 

 מן תתא דין ילפו פלאתא דמחדא דסוכיה רכן ופרעין   32
versovat ja  taipuvat    oksansa kun             heti että           vertaus        oppikaa  mutta    viikunapuusta         . 

 טרפיה ידעין אנתון דמטא קיטא׃
kesä     tulossa että           te          tiedätte            lehtensä 

 
Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, että heti, kun sen oksat taipuvat ja sen lehdet alkavat kasvaa, te 
tiedätte, että kesä on tulossa. 

 

 הכנא אף אנתון מא דחזיתון הלין כלהין דעו דמטת  3 3
tullut että  tietäkää ne kaikki        nämä          näette että      kun             te            myös           näin           . 

 לה לתרעא׃
shofarille puhallus     sille 

 
Myös kun te näette kaikki nämä, tietäkää, että on tullut sen pasuunan puhaltaminen. 

 

 אמין אמר אנא לכון דלא תעבר ׁשרבתא הדא עדמא   34
kunnes      tämä      auringon polte        katoava       ettei        teille        minä        sanon        amen            . 

 דהלין כלהין נהוין׃
tapahtuvat   ne kaikki     nämä että 

 
Amen, minä sanon teille, ettei tällainen auringon polte katoa, ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. 
 
Israelin maan kesäauringon kuumuus, shrebtha, on Jastrowin sanakirjasta valittu tähän, ja sopii 
edeltäviin sanoihin. Matt.1:17 sana on kyllä ”sukupolvi”-merkityksessä, mutta silloin vokaalien kanssa 
sharbetha. Kun vokaaleja ei ole merkitty, molemmat lukutavat ovat arameasta mahdollisia. 
 



  
 

 ׁשמיא וארעא נעברון ומלי לא נעברן׃  35
katoa       eivät    sanani ja       katoavat             maa ja          taivaat           . 

 
Taivaat ja maa katoavat – ja minun sanani eivät katoa. 

 

 על יומא דין הו ועל ׁשעתא הי אנׁש לא ידע אפלא   36
eikä     tiedä        ei       ihminen   siitä                hetkestä    ja    siitä  mutta          päivästä              . 

 מלאכא דׁשמיא אלא אבא בלחוד׃
yksin            isä           vaan             taivasten                 enkelit 

 
Mutta siitä päivästä ja siitä hetkestä ei kukaan ihminen tiedä, eivätkä taivasten enkelit, vaan isä yksin. 

 

 איכנא דין דיומי נוח הכנא תהוא מאתיתה דברה   37
pojan      tulemuksensa          oleva             näin        Noah     päivien     mutta   kuin aivan            . 

 דאנׁשא׃
ihmisen 

 
Mutta aivan niin kuin oli Noah’n päivinä, niin on oleva ihmisen pojan tulemuskin. 

  



 איכנא גיר דאיתיהון הוו קדם טופנא אכלין וׁשתין   38
joivat ja       söivät             tulvaa         ennen        oli              heidän              sillä        aivan kuin         . 

 וילא׃ונסבין נׁשא ויהבין לגברא עדמא ליומא דעל נוח לכ
arkille   Noah  astui kun      päivälle         kunnes           miehille       annettiin ja  vaimoja        ottivat ja 

 
Sillä aivan niin kuin he olivat ennen sitä vedenpaisumusta; syötiin ja juotiin, ja otettiin vaimoja ja 
annettiin miehille, kunnes tuli se päivä, kun Noah meni sisälle arkkiin. 

 

 ולא ידעו עדמא דאתא טופנא וׁשקל לכלהון הכנא   39
näin   heidät kaikki     otti pois ja          tulva          tuli että          kunnes        tienneet eivätkä         . 

 תהוא מאתיתה דברה דאנׁשא׃
ihmisen        pojan                tulemus                  oleva 

 
Eivätkä tienneet, ennen kuin se tulva tuli, ja vei heidät kaikki. Näin on ihmisen pojankin tulemus oleva. 

 

 הידין תרין נהוון בקריתא חד נתדבר וחד נׁשתבק׃  40
jätetään    yksi ja    kiinniotetaan    yksi              pellolla           oleva        kaksi          silloin            . 

 
Silloin on kaksi miestä oleva pellolla; toinen otetaan kiinni ja toinen jätetään jäljelle. 
 
Targumissa sanaa kiinniottamisesta käytetään 1Moos.19:15, ”Aamun sarastaessa enkelit tarttuivat 
Lootiin, sanoen...”. Aramean ja hebrean teksteissä tempausoppi menee mm. Job 27:8, ja Ps.26:9 ja 28:3 
mukaan. Ainakin tässä, ja muutamassa muussakin kohdassa. Bauscher on kääntänyt sanan ”vankeuteen 
viemiseksi”, itse en ihan sille linjalle lähde, juuri tuon 1Moos.19:15 tähden, tai vaikka Jes.3:8 Tg ”gli”- 
joka olisi oikeasti vankeuteen viemistä. Muissa käännöksissä ”toinen otetaan”, sana ei kuitenkaan ole 
ihan tavallista ”ottamista”. Eikä mitään pois tempaamista. Filippuksen tempaamisesta Apt.8:39 

käytetään sanaa  חטפת  joten se ei sovi tähän mitenkään. 

 

 ותרתין נהוין טחנן ברחיא חדא מתדברא וחדא   41
yksi ja          kiinniotetaan         yksi           myllyssä       jauhavat       oleva              kaksi ja          . 

 מׁשתבקא׃
jätetään 

 
Ja kaksi naista on myllyssä jauhamassa; yksi otetaan kiinni ja se toinen jätetään jäljelle. 

  



 אתתעירו הכיל דלא ידעין אנתון באידא ׁשעתא אתא   42
tulee       hetkessä              missä               te             tiedä       ette sillä sen tähden            herätkää              . 

 מרכון׃
Herranne 

 
Sen tähden, herätkää, sillä te ette tiedä, minä hetkenä teidän Herranne tulee! 

 

 הדא דין דעו דאלו ידע הוא מרא ביתא באידא   43
missä           talon       herra         olisi    tiennyt      jos että tietäkää mutta       tämä           . 

 מטרתא אתא גנבא מתתעיר הוא ולא ׁשבק הוא 
olisi     sallinut        eikä         olisi                 hereillä          varas          tulee             vartiohetki 

 דנתפלׁש ביתה׃
taloonsa murtaudutaan että 

 
Mutta tietäkää tämä, että jos talon omistaja olisi tiennyt, minkä vartiohetken aikana varas tulee, hän 
olisi ollut hereillä, eikä olisi sallinut, että taloonsa murtaudutaan. 

 

 מטל הנא אף אנתון הוו מטיבין דבׁשעתא דלא סברין   44
luulette  ette kun      hetkessä koska        valmiina       olkaa            te           myös    tämän     tähden          . 

 אנתון נאתא ברה דאנׁשא׃
iihmisen    poika            tuleva                     te 

 
Tämän tähden, olkaa myös te valmiina, koska sillä hetkellä, kun te ette odota, ihmisen poika tulee. 

 

 נו כי איתוהי עבדא מהימנא וחכימא דאקימה מרה מ  45
herransa  säätämänsä joka            viisas ja          uskollinen         palvelija                on            siis      kuka         . 

 על בני ביתה דנתל להון סיברתא בזבנה׃
ajassaan              ruokaa         heille   antaa että      talonsa      lasten     ylle 

 
Kuka siis on sellainen viisas ja uskollinen palvelija, jonka hänen isäntänsä on määrännyt hänen talonsa 
lapsia hoitamaan, että antaisi heille ruokaa ajallaan? 

  



 דעבד טובוהי לעבדא הו דנאתא מרה נׁשכחיוהי   46
tekee että        hänet löytävä    herransa tullessaan joka   on     palvelijalle       siunauksensa        . 

 הכנא׃
näin 

 
Hänen siunauksensa sille työntekijälle, jonka hänen isäntänsä, hänen tullessaan, löytää tätä tekemästä! 

 

 נקימיוהי על כל דאית לה׃אמין אמר אנא לכון ד  47
hänelle    on joka    kaikki     ylle  hänet asettaa että       teille        minä         sanon      amen             . 

 
Amen, minä sanon teille, että hän on asettava hänet kaiken sen ylle, mitä hänellä on. 

 

 אן דין נאמר עבדא הו ביׁשא בלבה דמרי מוחר   48
viipyy    herrani    sydämessään       paha       se        palvelija           sanova mutta     jos          . 

 למאתא׃
tulemukselle 

 
Mutta jos työntekijä – se paha – sanookin sydämessään, ”minun isäntäni tulo viipyy”, 

 

 ונׁשרא לממחא כנותה ונהוא אכל וׁשתא עם רויא׃  49
juopot kanssa          juo ja          syö           oleva ja         ystäviään          lyömään               alkaa ja         . 

 
ja alkaa lyömään ystäviään, ja syömään ja juomaan juopuneiden kanssa, 

 

 נאתא מרה דעבדא הו ביומא דלא סבר ובׁשעתא   50
hetkessä ja       toivo        ettei        päivässä        se         palvelijan     herransa         tuleva            . 

 דלא ידע׃
tiedä    ei josta 

 
sen palvelijan isäntä tulee sellaisena päivänä, jota hän ei toivo, ja hetkessä, josta hän ei tiedä. 

  



 ונפלגיוהי ונסים מנתה עם נסבי באפא תמן נהוא   51
oleva       siellä      kasvoissa   hyväksyjiä kanssa      osansa     asettava ja   alas pudottava ja         . 

 בכיא וחורק ׁשנא׃
hampaat     kiristys ja         itkussa 

 
Ja hän heittää hänet alas, ja asettaa hänen osansa olemaan puolueellisten kanssa. Siellä on oleva itku ja 
hammasten kiristys. 

 

 הנין  ולןתב הידין תדמא מלכותא דׁשמיא לעסר   25:1
nämä    neitsyissä    kymmenelle      taivasten      kuningaskunta      verrattava         silloin                          . 

 למפדיהין ונפק לאורע חתנא וכלתא׃דנסב 
morsianta ja     sulhasta          vastaan    menivät ja         lamppunsa   ottivat jotka 

 
Silloin taivasten kuningaskunta on verrattava kymmeneen neitsyeen, niihin, jotka ottivat lamppunsa ja 
menivät sulhasta ja morsianta vastaan. 

 

 חמׁש דין מנהין חכימן הוי וחמׁש סכלן׃ 2
tyhmät       viisi ja          oli           viisaat           heistä     mutta        viisi         . 

 
Mutta viisi heistä oli viisaita, ja viisi tyhmää. 

 

 והנין סכלתא נסב למפדיהין ולא נסב עמהין מׁשחא׃  3
öljyä     kanssaan    ottaneet eivätkä         lamppunsa          ottivat           tyhmät         nämä ja      . 

 
Ja nämä tyhmät ottivat lamppunsa, eivätkä ottaneet öljyä mukaansa. 
 
Meshcha on oliiviöljyn lisäksi voitelua. Jerusalemin ympäristössä oli Jeshuan aikana öljypuristamoja. 

 

 הנין דין חכימתא נסב מׁשחא במאנא עם למפדיהין׃  4
lamppujensa   kanssa        astioissa                öljyä         ottivat               viisaat        mutta   nämä        . 

 
Mutta nämä viisaat ottivat öljyä astioissa, lamppujensa kanssa. 

 

 כד אוחר דין חתנא נם כלהין ודמך׃  5
nukkuivat ja  he kaikki     väsyi     sulhanen   mutta        viipyi       kun       . 

 
Mutta kun sulhanen viipyi, he kaikki väsyivät, ja nukahtivat. 



 ובפלגה דלליא הות קעתא הא חתנא אתא פוקו   6
menkää      tulee         sulhanen    katso         huuto            oli               yön            keskellään ja      . 

 לאורעה׃
häntä vastaan 

 
Ja keskellä yötä huudettiin, ”katso, sulhanen tulee! Menkää häntä vastaan!” 

 

 הידין קם כלהין הלין ותקן למפדיהין׃  7
lamppuihinsa valmistivat ja  nämä       he kaikki   nousivat    silloin        . 

 
Silloin he kaikki nousivat, ja laittoivat lamppunsa entiselleen. 

 

 אמרן דין הנין סכלתא לחכימתא הבין לן מן מׁשחכין   8
öljyistänne   meille antakaa                  viisaille                 tyhmät        nämä    mutta    sanoivat       . 

 דהא דעכו להון למפדין׃
lamppuihin niihin sammuneet katso että 

 
Mutta nämä tyhmät sanoivat niille viisaille, ”antakaa meille teidän öljystänne, katso, meidän 
lamppumme ovat sammuneet.” 

 

 עני הלין חכימתא ואמרן למא לא נספק לן ולכין אלא   9
vaan     teille ja  meille tarpeeksi        ei        miksi       sanoivat ja               viisaat         nämä vastasivat    . 

 זלין לות אילין דמזבנין וזבנין לכין׃
teille    ostatte ja          myyjille             te          luokse menkää 

 
Nämä viisaat vastasivat ja sanoivat, ”miksi? Ei sitä ole tarpeeksi meille ja teille, mutta menkää te 
myyjien luokse, ja ostakaa sitä itsellenne.” 

 

 וכד אזל למזבן אתא חתנא ואילין דמטיבן הוי   10
olivat  valmiina jotka            ne ja      sulhanen          tuli          ostamaan    menivät kun ja         . 

 על עמה לבית חלולא ואתתחד תרעא׃
ovi            teljettiin ja         hääjuhla         talolle    kanssaan sisään 

 
Ja kun he menivät ostamaan, sulhanen tuli, ja ne, jotka olivat valmiina, astuivat hänen kanssaan sisään 
juhlataloon, ja ovi lukittiin. 

 



 בחרתא דין אתי אף הנין אחרניתא ואמרן מרן מרן  11
herramme herramme sanoivat ja              toiset            nämä      myös   tulivat  mutta       sen jälkeen         . 

 פתח לן׃
meille      avaa 

 
Mutta sen jälkeen myös nämä toiset tulivat, ja sanoivat, ”herramme, herramme, avaa meille!” 

 

 הו דין ענא ואמר להין אמין אמר אנא לכין דלא ידע   12
tunne    en että      teille        minä         sanon        amen      heille         sanoi ja     vastasi mutta    hän         . 

 אנא לכין׃
teitä       minä 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”amen, minä sanon teille, että minä en teitä tunne.” 

 

 אתתעירו הכיל דלא ידעין אנתון ליומא הו   13
sitä         päivää            te           tiedätte    ette että sen tähden            herätkää              . 

 ולא לׁשעתא׃
hetkeä        eikä 

 
Sen tähden, herätkää! Sillä te ette tiedä sitä päivää, ettekä sitä hetkeä. 

 

 איך גברא גיר דחזק קרא לעבדוהי ואׁשלם להון   14
heille            uskoi ja       palvelijoilleen       kutsui    matkusti joka sillä          mies          kuin          . 

 קנינה׃
omaisuutensa 

 
Sillä niin kuin se mies, joka lähti matkalle, kutsui palvelijansa ja luotti heille omaisuutensa. 

  



 אית דיהב לה חמׁש ככרין ואית דתרתין ואית דחדא   15
yksi jolle       oli ja            kaksi jolle        oli ja           kakraa             viisi     hänelle antoi jolle         oli          . 

 אנׁש אנׁש איך חילה וחזק מחדא׃
heti   matkusti ja   voimansa     kuin       ihminen ihminen 

 
Yhdelle hän antoi viisi talenttia, ja toiselle kaksi, ja yhdelle yhden, jokaiselle taidollisuutensa mukaan, ja 
hän matkusti pois. 

 

 ו דנסב חמׁש ככרין אתתגר בהין ויתר חמׁש אזל דין ה  16
viisi    lisäsi ja      niissä     kauppaa teki       kakraa          viisi             sai joka    hän mutta    meni           . 

 אחרנין׃
toiset 

 
Mutta hän, joka oli saanut viisi talenttia, meni, ja teki niiden kautta kauppaa, ja ansaitsi toiset viisi. 

 

 והכות אף הו דתרתין אתתגר תרתין אחרנין׃  17
toiset             kaksi             ansaitsi             kaksi jolla      hän    myös    samoin ja           . 

 
Ja samoin myös hän, jolla oli ne kaksi, ansaitsi toiset kaksi. 

 

 הו דין דנסב חדא אזל חפר בארעא וטׁשי כספא   18
rahan    hautasi ja        maassa           kaivoi       meni          yksi     saanut joka mutta hän          . 

 דמרה׃
herransa 

 
Mutta hän, joka oli saanut yhden, meni, kaivoi maata ja hautasi sen isäntänsä rahan. 

 

 בתר דין זבנא סגיאא אתא מרהון דעבדא הנון ונסב   19
otti ja    nämä     palvelijoiden      herransa           tuli               paljon           ajan      mutta    jälkeen         . 

 מנהון חוׁשבנא׃
tiliä           heistä 

 
Mutta pitkän ajan kuluttua näiden palvelijoiden isäntä tuli, ja otti tilintekoa heistä. 

 



 וקרב הו דנסב הוא חמׁש ככרין וקרב חמׁש אחרנין   20
toiset          viisi             toi ja             kakrat          viisi           oli      saanut joka hän    kutsui ja           . 

 ואמר מרי חמׁש ככרין יהבת לי הא חמׁש אחרנין 
toiset       viisi        katso minulle    annoit          kakrat           viisi        herrani     sanoi ja 

 אתתגרת עליהין׃
päällensä                ansainnut 

 
Ja hän kutsui sen, joka oli saanut viisi talenttia, ja hän toi toisetkin viisi, ja sanoi, ”herrani, viisi talenttia 
sinä minulle annoit, katso, toiset viisi minä olen niiden päälle ansainnut.” 

 

 אמר לה מרה איו עבדא טבא ומהימנא על קליל   21
vähän     ylle        uskollinen ja         hyvä         palvelija     hyvä    herransa hänelle     sanoi           . 

 מהימן הוית על סגי אקימך עול לחדותה דמרך׃
herrasi                 iloonsa     sisälle   sinut asetan    paljon    ylle         ollut        uskollinen 

 
Hänen isäntänsä sanoi hänelle, ”hyvä, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, 
minä asetan sinut monien ylle. Mene sisään sinun herrasi iloon!” 

 

 וקרב הו דתרתין ככרוהי ואמר מרי תרתין ככרין   22
kakrat           kaksi      herrani      sanoi ja        kakrojaan            kaksi joka     hän    kutsui ja          . 

 יהבת לי הא תרתין אחרנין אתתגרת עליהין׃
päällensä              ansainnut              toiset              kaksi       katso minulle     annoit 

 
Ja hän kutsui sen, joka oli saanut kaksi talenttiaan, ja hän sanoi, ”herrani, kaksi talenttia sinä minulle 
annoit, katso, toiset kaksi minä olen niiden päälle ansainnut.” 

 

 אמר לה מרה איו עבדא טבא ומהימנא על קליל   23
vähän     ylle         uskollinen ja          hyvä        palvelija     hyvä    herransa hänelle    sanoi           . 

 מהימן הוית על סגי אקימך עול לחדותה דמרך׃
herrasi             iloonsa         sisälle      sinut asetan paljon     ylle         ollut       uskollinen 

 
Hänen isäntänsä sanoi hänelle, ”hyvä, sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Vähässä sinä olet ollut uskollinen, 
minä asetan sinut monien ylle. Mene sisään sinun herrasi iloon!” 

 



 קרב דין אף הו דנסב חדא ככרא ואמר מרי ידע הוית   24
olin   tiennyt    herrani     sanoi ja           kakra          yksi      saanut joka hän    myös  mutta          tuli          . 

 דגברא אנת קׁשיא וחצד אנת איכא דלא זרעת  לך
kylvänyt     et jossa          missä         sinä       niität ja          ankara         sinä          mies että sinulle 

 ומכנׁש אנת מן איכא דלא בדרת׃
puinut    et jossa                    mistä        sinä            kokoat ja 

 
Mutta myös se tuli, joka oli saanut yhden talentin, ja sanoi, ”herrani, minä tiesin, että sinä olet ankara 
mies, ja sinä niität, mistä et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, mistä sinä et ole puinut.” 

 

 ודחלת ואזלת טׁשיתה ככרך בארעא הא אית   25
on     katso             maassa         kakrasi      sen hautasin          menin ja        pelkäsin ja       . 

 לך דילך׃
sinun joka sinulle 

 
Ja minä pelkäsin, ja menin, ja hautasin talenttisi maahan. Katso, tässä sinulle se, mikä on sinun. 

 

 ענא מרה ואמר לה עבדא ביׁשא וחבננא ידע הוית   26
sinä    tiesit             laiska ja            paha        palvelija    hänelle    sanoi ja     herransa  vastasi          . 

 דחצד אנא איכא דלא זרעת ומכנׁש אנא מן איכא 
mistä        minä         kokoan ja     kylvänyt     en että        missä          minä     niitän että 

 דלא בדרת׃
puinut     en että 

 
Hänen isäntänsä vastasi ja sanoi hänelle, ”sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit, että minä niitän, mistä 
en ole kylvänyt, ja minä kokoan sieltä, mistä en ole puinut.” 

 

 ולא הוא לך דתרמא כספי על פתורא ואתא הוית   27
olisi      tullut ja        rahanvaihtajalle        rahani     luovuttaa että  sinulle     ollut         eikö         . 

 אנא ותבע הוית דילי עם רביתה׃
korkonsa kanssa minun joka    olisi      saaminen ja      minä 

 
Eikö sinun olisi tullut luovuttaa minun rahani rahanvaihtajalle, ja minä olisin tullut ja saanut omani 
korkonsa kanssa? 



 סבו הכיל מנה ככרא והבוה להו דאית לה עסר   28
kymmenen hänellä   on jolla     hänelle    antakaa ja          kakra      häneltä sen tähden ottakaa        . 

 ככרין׃
kakrat 

 
Sen tähden, ottakaa se talentti häneltä, ja antakaa hänelle, jolla on kymmenen talenttia. 

 

 למן גיר דאית לה נתיהב לה ונתתוסף לה והו דין   29
mutta   hän ja hänelle       lisätään ja    hänelle   annetaan     sille       on jolla       sillä     kenelle        . 

 דלית לה ואף הו דאית לה נׁשתקל מנה׃
häneltä         otetaan      hänellä    on joka      se    myös ja hänelle     ei jolla 

 
Sillä sille, jolla on, annetaan, ja hänelle lisätäänkin, mutta sille, jolla ei ole, otetaan sekin pois, mitä 
hänellä on. 

 

 ולעבדא בטילא אפקוהי לחׁשוכא בריא תמן נהוא   30
oleva      siellä        ulkona            pimeydelle             heitettiin        arvoton             palvelija  ja          . 

 בכיא וחורק ׁשנא׃
hampaat    kiristys ja              itku 

 
Ja se hyödytön työntekijä heitettiin ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. 

 

 מא דאתא דין ברה דאנׁשא בׁשובחה וכלהון מלאכוהי   31
enkelinsä    ne kaikki ja     ylistyksessään           ihmisen           poika     mutta    tulee joka      kun           . 

 קדיׁשא עמה הידין נתב על תרנוס דׁשובחה׃
kirkkautensa   valtaistuin      yllä     istuva         silloin      kanssaan               pyhät 

 
Mutta kun Ihmisen Poika tulee ylistyksessään, ja kaikki pyhät enkelinsä hänen kanssaan, silloin hän on 
istuva kirkkautensa valtaistuimen yllä. 

  



 ונתכנׁשון קדמוהי כלהון עממא ונפרׁש אנון חד מן חד   32
yhdestä     yksi    heidät        erottaa ja           kansat       ne kaikki           edessään        kokoontuvat ja         . 

 איך רעיא דמפרׁש ערבא מן גדיא׃
vuohista     lampaat       erottelee joka     paimen        kuin 

 
Ja hänen edessään kokoontuvat kaikki kansakunnat, ja hän erottelee ne toinen toisestaan, niin kuin 
paimen, joka erottelee lampaat vuohista. 

 

 ימינה וגדיא מן סמלה׃ ונקים ערבא מן  33
vasemmaltaan    vuohet ja             oikealtaan       lampaat     asettava ja        . 

 
Ja hän on asettava lampaat oikealle puolelleen, ja vuohet vasemmalle puolelleen. 

 

 הידין נאמר מלכא להנון דמן ימינה תו בריכוהי דאבי   34
isäni         siunaamat    tulkaa    oikeastaan jotka        heille         kuningas         sanova         silloin           . 

 ירתו מלכותא דעתידא הות לכון מן תרמיתה דעלמא׃
maailman       perustamisestaan         teille         oli        valmistettu joka   kuningaskunta     perikää 

 
Silloin kuningas on sanova niille, jotka ovat hänen oikealla puolellaan; tulkaa, minun isäni siunatut. 
Perikää se kuningaskunta, joka oli teitä varten valmistettu, maailman perustamisesta alkaen. 

 

 כפנת גיר ויהבתון לי למאכל וצהית ואׁשקיתונני   35
minut juotitte ja     janoinen ja       syötävää    minulle    annoitte ja      sillä     nälkäinen          . 

 אכסניא הוית וכנׁשתונני׃
otitte joukkoonne ja       olin         muukalainen 

 
Sillä minä olin nälkäinen, ja te annoitte minulle syötävää, ja minä olin janoinen, ja te annoitte minulle 
juotavaa. Minä olin vieras, ja te otitte minut keskuuteenne. 

 

 ערטליא הוית וכסיתונני כריה הוית וסערתונני ובית   36
talossa ja      minua hoiditte ja          olin          sairas               vaatetitte ja            olin              alaston            . 

 אסירא הוית ואתיתון לותי׃
luokseni         tulitte ja            olin                vankien 

 
Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te piditte minusta huolen, ja minä olin 
vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. 



 הידין נאמרון לה הנון זדיקא מרן אמתי חזינך דכפן   37
nälkäinen että sinut näimme milloin herramme vanhurskaat  nämä   hänelle      sanovat            silloin         . 

 צהא אנת ואׁשקינך׃אנת ותרסינך או ד
sinua juotimme ja       sinä   janoinen että    tai        ruokimme ja          sinä 

 
Silloin nämä vanhurskaat sanovat hänelle, ”meidän Herramme, milloin me näimme sinut nälkäisenä, ja 
sinua ruokimme, tai janoisena, ja sinua juotimme?” 

 

 ואמתי חזינך דאכסניא אנת וכנׁשנך או דערטלי אנת   38
sinä      alaston että       tai  joukkoomme ja      sinä     muukalainen että sinut nämme    milloin ja          . 

 וכסינך׃
sinut vaatetimme ja 

 
Ja milloin me näimme, että sinä olit muukalainen, ja otimme sinut joukkoomme, tai että olit alaston, ja 
sinut vaatetimme? 

 

 ואמתי חזינך כריהא או בית אסירא ואתין לותך׃  39
luoksesi   tulimme ja          vankien     talossa    tai            sairas     sinut näimme   milloin ja           . 

 
Ja milloin me näimme sinut sairaana, tai vankilassa, ja tulimme sinun luoksesi? 

 

 וענא מלכא ואמר להון אמין אמר אנא לכון דכמא   40
niin kuin että     teille       minä       sanon        amen        heille        sanoo ja      kuningas     vastaa ja        . 

 ורא לי הו עבדתון׃דעבדתון לחד מן הלין אחי זע
olette tehneet sen minulle vähäiset        veljeni            näistä        yhdelle       olette tehneet 

 
Ja kuningas vastaa ja sanoo, ”amen, minä sanon teille, että niin kuin te olette tehneet yhdelle näistä 
vähäisistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” 

 

 הידין נאמר אף להנון דמן סמלה זלו לכון מני ליטא   41
kirotut   minusta   teille lähtekää vasemmaltaan jotka         niille      myös       sanova          silloin          . 

 לנורא דלעלם הי דמטיבא לאכלקרצא ולמלאכוהי׃
enkeleilleen ja               paholaiselle        valmistettu joka     se    iankaikkiseen          tuleen 

 
Silloin hän myös sanoo niille, jotka ovat hänen vasemmalla puolellaan, ”menkää pois minun luotani, te 
kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen!” 



 כפנת גיר ולא יהבתון לי למאכל וצהית ולא   42
ettekä    janoinen ja     syötävää     minulle  antaneet       ettekä      sillä          nälkä           . 

 אׁשקיתונני׃
minua juottaneet 

 
Sillä minä olin nälkäinen, ettekä te antaneet minulle syötävää, ja minä olin janoinen, ettekä te antaneet 
minulle juotavaa. 

 

 ואכסניא הוית ולא כנׁשתונני וערטליא הוית ולא   43
ettekä          olin               alaston ja             joukkoonne       ettekä       olin      muukalainen ja           . 

 כסיתונני וכריהא הוית ובית אסירא הוית ולא סערתונני׃
minua hoiditte    ettekä          olin            vankien    talossa ja           olin             sairas ja          vaatettaneet 

 
Ja minä olin muukalainen, ettekä te ottaneet minua joukkoonne, ja alaston, ettekä te vaatettaneet 
minua, ja minä olin sairas ja vankilassa, ettekä te hoitaneet minua. 

 

 הידין נענון אף הנון ונאמרון מרן אמתי חזינך כפנא   44
nälkäinen   näimme       milloin  herramme       sanovat ja      nämä    myös  vastaavat       silloin           . 

 או צהיא או אכסניא או ערטליא או כריהא או בית 
talossa    tai              sairas       tai                alaston       tai      muukalainen      tai      janoinen      tai 

 אסירא ולא ׁשמׁשנך׃
sinua palvelleet emmekä         vankien 

 
Silloin vastaavat myös nämä, ja sanovat, ”meidän Herramme, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai 
janoisena, tai muukalaisena tai alastomana, tai sairaana tai vankilassa, emmekä sinua palvelleet?” 

 

 הידין נענא ונאמר להון אמין אמר אנא לכון דכמא   45
niin kuin että     teille      minä        sanon         amen       heille       sanova ja     vastaava        silloin           . 

 דלא עבדתון לחד מן הלין זעורא אף לא לי עבדתון׃
olette tehneet minulle ette    myös      vähäiset               näistä       yhdelle          tehneet     ette jota 

 
Silloin hän vastaa ja sanoo heille, ”amen, minä sanon teille, että niin kuin olette jättäneet tekemättä 
yhdellä näistä vähäisistä, sen te olette jättäneet tekemättä myös minulle.” 

 



 ונאזלון הלין לתׁשניקא דלעלם וזדיקא לחיא דלעלם׃  46
iankaikkiseen   elämään vanhurskaat ja   iankaikkiseen         kidutukseen        nämä        menevät ja         . 

 
Ja nämä menevät iankaikkiseen kidutukseen, ja vanhurskaat iankaikkiseen elämään. 

 

 והוא דכד ׁשלם יׁשוע כלהין מלא הלין אמר    26:1
sanoi       nämä       sanat      ne kaikki       Jeshua    lopettanut kun että       oli ja                          . 

 לתלמידוהי׃
oppilailleen 

 
Ja tapahtui, että kun Jeshua oli lopettanut ne kaikki puheet, hän sanoi nämä sanat oppilailleen; 

 

 ידעין אנתון דבתר תרין יומין הוא פצחא וברה דאנׁשא   2
ihmisen    poika ja     pääsiäinen         on        päivät        kaksi     jälkeen että           te          tiedätte       . 

 מׁשתלם דנזדקף׃
teloitetaan että             petetään 

 
Te tiedätte, että kahden päivän jälkeen on pääsiäinen, ja Ihmisen Poika petetään, että puuhun 
ripustettaisiin. 

 

 הידין אתכנׁשו רבי כהנא וספרא וקׁשיׁשא דעמא   3
kansan      vanhimmat ja kirjanoppineet ja    papit       suuret    kokoontuivat       silloin           . 

 ב כהנא דמתקרא קיפא׃לדרתה דר
Kaifa         kutsuttu joka            pappi       suuren      esipihalleen 

 
Silloin kokoontuivat pappien johtajat ja kirjanoppineet ja vanhimmat, sen suuren papin esipihalle, jota 
kutsutaan nimellä Kaifa. 

 

 חדוניהי ונקטלוניהי׃ואתמלכו על יׁשוע דבנכלא נא  4
hänet tappaisivat ja          kiinniottaisivat    petoksen kautta          Jeshuasta      neuvottelivat ja       . 

 
Ja he neuvottelivat Jeshuasta, että saisivat hänet jonkin petoksen kautta otettua kiinni ja tapetuksi. 

  



 לא בעדעדא דלא נהוא ׁשגוׁשיא בעמא׃ואמרין הוו   5
kansassa        levottomuus         oleva         ettei                juhlassa           ei        ole       sanoivat ja       . 

 
Ja he sanoivat, että ei juhlan aikana, ettei olisi levottomuutta kansassa. 

 

 יׁשוע בבית־עניא בביתה דׁשמעון גרבא׃וכד הוא   6
pullottaja        Shimeon’n        talossaan               Beit-Ania’ssa          Jeshua          oli       kun ja      .  

 
Ja kun Jeshua oli Beit-Aniassa, viinin pullottaja Shimeonin talossa, 

 
Garba laittaa viiniä pulloihin, ja sopii ”Betanian” sijaintiinkin, Öljymäen viinitarhoihin. Paul Yonan, 
Bauscher ja Roth menevät Garaba – savenvalaja – mukaan, mutta savenvalajasta on vähän eri sana 
ainakin targumien puolella. Joka tapauksessa, pitalinen ei oikein sovi sen ajan käytäntöihin. Kaikki 
kuitenkin kirjoitetaan samalla tavalla, joten periaatteessa mikä tahansa noista kolmesta nimikkeestä on 
oikein arameasta luettuna. 

 

 קרבת לה אנתתא דאית עליה ׁשטיפתא דמׁשחא   7
öljyn                   ruukku      kanssaan        oli jolla           vaimo         hänelle      lähestyi       . 

 דבסמא סגי דמיא ואׁשפעתה על רׁשה דיׁשוע כד סמיך׃
lepäsi    kun        Jeshuan     päähänsä päälle         sitä vuodatti ja     kallis että      paljon               yrttien 

 
Häntä lähestyi vaimo, jolla oli mukanaan öljyruukku, hyvin kalliista yrteistä, ja hän vuodatti sitä Jeshuan 
pään päälle, kun hän lepäsi. 
 
”Lepäsi” voi olla tulkintaakin, sana kun merkitsee ensisijaisesti silmät kiinni olemista. 

 

 חזו דין תלמידוהי ואתבאׁש להון ואמרו למנא אבדנא   8
tuhlaaminen       miksi      sanoivat ja        heille                 häiritsi ja              oppilaansa    mutta näkivät     . 

 הנא׃
tämä 

 
Mutta hänen oppilaansa näkivät sen, ja se vaivasi heitä, ja he sanoivat, ”miksi tällainen tuhlaaminen?” 

 

 וא גיר דנזדבן הנא בסגי ונתיהב למסכנא׃מׁשכח ה  9
köyhille    annettavaa ja    paljossa      tämä      myydä että     sillä       olisi      mahdollista       . 

 
Sillä se olisi ollut mahdollista myydä kalliilla, ja olisi ollut köyhille annettavaa. 

 



 יׁשוע דין ידע ואמר להון מנא מלאין אנתון לה   10
hänelle         te          pahoitatte       miksi     heille          sanoi ja     tiesi    mutta     Jeshua           . 

 לאנתתא עבדא ׁשפירא עבדת לותי׃
minulle        tehnyt               kauniin             teon                    vaimolle 

 
Mutta Jeshua tiesi sen, ja sanoi heille, ”miksi te pahoitatte tätä vaimoa? Hän on tehnyt minulle kauniin 
teon.” 

 

 בכלזבן גיר מסכנא אית לכון עמכון לי דין לא בכלזבן   11
ajassa kaikessa   ei     mutta minua   kanssanne     teille          on               köyhät       sillä ajassa kaikessa         . 

 אית לכון׃
teille            on 

 
Sillä köyhät ovat teidän kanssanne aina, mutta minua teillä ei ole aina. 

 

 הדא דין דארמית בסמא הנא על גוׁשמי איך   12
kuin      ruumiini      ylle        tämä           voide      vuodattanut joka mutta      tämä           . 

 דלמקברני עבדת׃
tehnyt  hautaamiselleni että 

 
Mutta tämä, joka on vuodattanut tämän yrttivoiteen minun ruumiini ylle, on tehnyt sen minun 
hautaamistani varten. 

 

 ואמין אמר אנא לכון דאיכא דתתכרז סברתי הדא   13
tämä    evankeliumini       julistetaan       milloin että      teille       minä         sanon        amen ja         . 

 בכלה עלמא נתמלל אף מדם דעבדת הדא לדוכרנה׃
muistolleen       tämä         tehnyt että         asia       myös     kerrottava       maailma    kaikessaan 

 
Ja amen, minä sanon teille, että kun tätä minun evankeliumiani julistetaan kaikessa maailmassa, on 
myös kerrottava tämä asia, hänen muistolleen. 

  



 הידין אזל חד מן תרעסר דמתקרא יהודא סכריוטא   14
Skariota       Jehuda          kutsutaan jota            kahdestatoista       yksi     meni          silloin           . 

 לות רבי כהנא׃
papit    suuret    luokse 

 
Silloin meni yksi niistä kahdestatoista, jota kutsutaan nimellä Jehuda Skariota, papiston johtajien luokse. 

 

 ואמר להון מנא צבין אנתון למתל לי ואנא מׁשלם   15
johdatan    minä ja minulle  annatte              te        tahdotte       mitä         heille       sanoi ja         . 

 אנא לה לכון הנון דין אקימו לה תלתין דכספא׃
rahan            30        hänelle     lupasivat   mutta        he        teille     hänen      minä 

 
Ja hän sanoi heille, ”mitä te tahdotte antaa minulle, ja minä johdatan hänet teille?” Niin he lupasivat 
hänelle kolmekymmentä hopearahaa. 

 

 ׃ומן הידין בעא הוא לה פלעא דנׁשלמיוהי  16
hänet johdattaa että    tilaisuutta  hänelle       hän         etsi          siitä lähtien ja         . 

 
Ja siitä alkaen hän etsi tilaisuutta johdattaa hänet heille. 

 

 ביומא דין קדמיא דפטירא קרבו תלמידא לות יׁשוע   17
Jeshua    luokse         oppilaat            tulivat                happ.           ensimmäinen mutta       päivässä         . 

 ואמרו לה איכא צבא אנת דנטיב לך דתלעס פצחא׃
pääsiäinen viettää että sinulle valmistamme että sinä        tahdot       missä     hänelle sanoivat ja 

 
Mutta happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä tulivat oppilaat Jeshuan luokse, ja sanoivat 
hänelle, ”minne sinä tahdot, että valmistamme sinulle, että saat viettää pääsiäistä?” 

 

 הו דין אמר להון זלו למדינתא לות פלן ואמרו לה רבן   18
rabbimme hänelle sanokaa ja erään     luokse          kaupunkiin    menkää heille          sanoi    mutta             hän         

. 

 אמר זבני מטא לה לותך עבד אנא פצחא עם תלמידי׃
oppilaideni   kanssa pääsiäinen       minä         teen      luonasi   hänelle      tullut       aikani        sanoo 

 
Mutta hän sanoi heille, ”menkää kaupunkiin, erään miehen luokse, ja sanokaa hänelle; meidän 
rabbimme sanoo, minun aikani on tullut, sinun luonasi minä valmistan pääsiäisen oppilaideni kanssa.” 



 דפקד להון יׁשוע וטיבו  ותלמידוהי עבדו איכנא  19
valmistivat ja Jeshua       heille      käski että            kuten        tekivät               oppilaansa ja           . 

 פצחא׃
pääsiäisen 

 
Ja hänen oppilaansa tekivät niin kuin Jeshua oli heitä käskenyt, ja valmistivat pääsiäisen. 

 

 וכד הוא רמׁשא סמיך הוא עם תרעסר תלמידוהי׃  20
oppilaansa                   12       kanssa     hän           aterioi                  ilta            oli     kun ja          . 

 
Ja kun oli ilta, hän aterioi kahdentoista oppilaansa kanssa. 

 

 וכד לעסין אמר אמין אמר אנא לכון דחד מנכון   21
teistä     yksi että     teille        minä        sanon      amen         sanoi       aterioivat     kun ja         . 

 מׁשלם לי׃
minut         pettää 

 
Ja kun he olivat aterioimassa, hän sanoi, ”amen, minä sanon teille, että yksi teistä pettää minut.” 

 

 וכרית להון טב וׁשריו למאמר לה חד חד מנהון למא   22
kuka       heistä        yksi      yksi   hänelle     sanomaan     alkoivat ja    hyvin    heille   murehdutti ja       . 

 אנא מרי׃
herrani   minäkö 

 
Ja se murehdutti heitä suuresti, ja he alkoivat sanomaan hänelle yksi toisensa jälkeen, ”Herrani, 
minäkö?” 

 

 הו דין ענא ואמר מן דצבע אידה עמי בלגתא הו   23
hän          astiassa     kanssani   kätensä     kastaa että kuka     sanoi ja     vastasi   mutta hän          . 

 מני׃נׁשל
minut pettävä 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi, että ”joka kastaa kätensä minun kanssani astiassa, on minut pettävä.” 

 



 וברה דאנׁשא אזל איכנא דכתיב עלוהי וי לה דין   24
mutta hänelle voi       hänestä kirjoitettu että         kuten       menee          ihmisen         poika ja         . 

 לגברא הו דבאידה ברה דאנׁשא מׁשתלם פקח הוא לה 
hänelle   olisi     parempi             petetään           ihmisen          poika       käden kautta     hän          miehelle 

 לגברא הו אלו לא אתילד׃
syntynyt       ei         jos        hän         miehelle 

 
Ja Ihmisen Pojalle käy, niin kuin on hänestä kirjoitettu, mutta voi sitä miestä, jonka käden kautta Ihmisen 
Poika petetään! Sille miehelle olisi ollut parempi, jos hän ei olisi syntynytkään! 

 

 א אנא הו רבי אמר ענא יהודא מׁשלמנא ואמר דלמ  25
sanoi    rabbi    hän      minä       miksi että         sanoi ja                   pettäjä         Jehuda      vastasi         . 

 לה יׁשוע אנת אמרת׃
sanoit        sinä        Jeshua hänelle 

 
Jehuda, se pettäjä, vastasi ja sanoi, että ”rabbi, miksi, minäkö se olen?” Jeshua sanoi hänelle, ”sinä sen 
sanoit.” 

 

 כד דין לעסין ׁשקל יׁשוע לחמא וברך וקצא ויהב   26
antoi ja     mursi ja     siunasi ja         leivän        Jeshua          otti        aterioivat   mutta    kun          . 

 ואמר סבו אכולו הנו פגרי׃לתלמידוהי 
ruumiini    tämä        syökää      ottakaa      sanoi ja                   oppilailleen 

 
Mutta kun he aterioivat, Jeshua otti sen leivän, ja siunasi ja mursi ja antoi oppilailleen, ja sanoi, 
”ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini.” 
 
Leivän siunauksesta käytetty rukous on hyvin lyhyt, se löytyy siddurista. Kyseinen rukous on niin vanha, 
ettei kukaan tiedä sen alkuperää, ja oikeastaan siinä siunataan Jumalaa, eikä sitä leipää. 

 

 וׁשקל כסא ואודי ויהב להון ואמר סבו אׁשתו מנה   27
siitä       juokaa      ottakaa      sanoi ja       heille      antoi ja       kiitti ja       maljan         otti ja           . 

 כלכון׃
te kaikki 

 
Ja hän otti maljan, ja kiitti, ja antoi heille, ja sanoi, ”ottakaa, juokaa siitä jokainen.” 

 



 תקא חדתא דחלף סגיאא מתאׁשד הנו דמי דדי  28
vuodatetaan          monien     puolesta joka          uusi            liiton   joka       vereni     tämä         . 

 לׁשובקנא דחטהא׃
syntien       vapauttamiselle 

 
Tämä on minun vereni, joka on se uusi liitto, joka monien puolesta vuodatetaan, synneistä 
vapauttamiseksi. 

 

 אמר אנא לכון דין דלא אׁשתא מן הׁשא מן הנא ילדא   29
hedelmää               tästä                 hetkestä                juo       en että   mutta     teille        minä        sanon           . 

 ליומא דבה אׁשתיוהי עמכון חדתא דגפתא עדמא 
uusi    kanssanne             sen juon     siinä jonka     päivälle          kunnes              viinipuun 

 במלכותה דאבי׃
isäni    kuningaskunnassa 

 
Mutta minä sanon teille, että minä en tästä lähtien juo viinipuun hedelmää, ennen kuin tulee se päivä, 
kun juon sen teidän kanssanne uutena, minun isäni kuningaskunnassa. 

 

 וׁשבחו ונפקו לטור זיתא׃  30
oliivit     vuorelle    lähtivät ja      ylistivät ja          . 

 
Ja he ylistivät, ja lähtivät Öljymäelle. 
 
Ylistyksellä tarkoitetaan tässä Psalmit 114-118.  

 

 הידין אמר להון יׁשוע אנתון כלכון תתכׁשלון בי בהנא   31
tässä minussa    kompastutte          te kaikki                te        Jeshua      heille          sanoi           sitten          . 

 דענה׃ לליא כתיב גיר דאמחא לרעיא ונתבדרון ערבא
laumansa     lampaat       hajaantuvat ja       paimenta               lyön että      sillä     kirjoitettu        yössä 

 
Sitten Jeshua sanoi heille, ”tänä yönä te kaikki kompastutte minun kauttani, sillä kirjoitettu on, että minä 
lyön paimenta ja hänen laumansa lampaat hajaantuvat.” 

  



 מן בתר דקאם אנא דין קדם אנא לכון לגלילא׃  32
Galileaan      teille       minä       edellä    mutta     minä     noussut että      sen jälkeen          . 

 
Mutta sen jälkeen, kun olen noussut ylös, minä menen teidän edellänne Galileaan. 

 

 ענא כאפא ואמר לה אפן כלנׁש נתכׁשל בך אנא  33
minä kauttasi kompastuva       jokainen     vaikka hänelle     sanoi ja          Keefa       vastasi        . 

 מתום לא אתכׁשל בך׃
kauttasi     kompastu         en   milloinkaan 

 
Keefa vastasi ja sanoi hänelle, ”vaikka kaikki kompastuisivat sinun kauttasi, minä en kompastu 
milloinkaan!” 

 

 אמר לה יׁשוע אמין אמר אנא לך דבהנא לליא קדם   34
ennen       yössä           tässä että sinulle    minä       sanon         amen      Jeshua    hänelle     sanoi           . 

 דנקרא תרנגלא תלת זבנין תכפור בי׃
minut         kiellät        kerrat        kolme             kukko             kutsuu että 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon sinulle, että tänä yönä, ennen kuin kukko kiekuu, sinä kiellät 
minut kolme kertaa.” 

 

 אמר לה כאפא אן נהוא לי לממת עמך לא אכפור בך   35
sinua            kiellä        en      kanssasi  kuolemalle minulle     oleva      jos           Keefa     hänelle    sanoi           . 

 והכות אף כלהון תלמידא אמרו׃
sanoivat          oppilaat          he kaikki      myös     samoin ja 

 
Keefa sanoi hänelle, ”minä tulen kanssasi vaikka kuolemaan, enkä sinua kiellä!” Ja samoin sanoivat myös 
he kaikki. 

 

 הידין אתא עמהון יׁשוע לדוכתא דמתקריא גדסמן  36
Gad-Seman        kutsutaan jota               paikalle         Jeshua      kanssaan             tuli          sitten          . 

 ואמר לתלמידוהי תבו הרכא עד אזל אצלא׃
rukoilemaan   menen    kun          täällä       istukaa              oppilailleen           sanoi ja 

 
Sitten Jeshua tuli heidän kanssaan sille paikalle, jota kutsutaan nimellä Gad-Seman, ja hän sanoi 
oppilailleen, ”istukaa täällä, kun minä menen rukoilemaan.” 



 ודבר לכאפא ולתריהון בני זבדי וׁשרי למתכמרו   37
murehtimaan    alkoi ja      Zebadi     pojat       heidät kaksi ja             Keefa             otti ja           . 

 ולמתעקו׃
ahdistumaan ja 

 
Ja hän otti mukaansa Keefan, ja ne kaksi Zebadin poikaa, ja hän alkoi tulla murheeseen, ja ahdistumaan. 

 

 ואמר להון כריא הי לה לנפׁשי עדמא למותא קוו לי   38
minulle odottakaa kuolemalle           saakka       sielulleni      sille     on         murhe       heille         sanoi ja         . 

 הרכא וׁשהרו עמי׃
kanssani   valvokaa ja              tässä 

 
Ja hän sanoi heille, ”minun sieluni on kuolemaan saakka murheessa. Odottakaa minua tässä, ja valvokaa 
minun kanssani.” 

 

 ופרק קליל ונפל על אפוהי ומצלא הוא ואמר אבי אן   39
jos     isäni         sanoi ja       hän          rukoili ja     kasvojensa     ylle    lankesi ja    vähän      vetäytyi ja        . 

 מׁשכחא נעברני כסא הנא ברם לא איך דאנא צבא אנא 
minä    tahdon    minä että       kuin        ei    kuitenkin      tämä        malja        ohittakoon          mahdollista 

 אלא איך דאנת׃
sinä että       kuin           vaan 

 
Ja hän vetäytyi vähän sivummalle, ja lankesi kasvoilleen, ja hän rukoili, ja sanoi, ”minun Isäni, jos 
mahdollista, ohittakoon minut tämä malja. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.” 

 

 ואתא לות תלמידוהי ואׁשכח אנון כד דמכין ואמר   40
sanoi ja     nukkuivat     kun      heidät              löysi ja            oppilaidensa     luokse          tuli ja           . 

 לכאפא הכנא לא אׁשכחתון חדא ׁשעא דתׁשהרון עמי׃
kanssani    valvoisitte että       hetkeä            yhtä                pystyneet    ettekö             näin            Keefa’lle 

 
Ja hän tuli oppilaidensa luokse, ja löysi heidät nukkumasta, ja hän sanoi Keefalle, ”ettekö siis voineet 
yhtä hetkeä valvoa minun kanssani?” 

  



 אתתעירו וצלו דלא תעלון לנסיונא רוחא מטיבא   41
valmiina     henki koettelemukselle sisään astutte ettette rukoilkaa ja            valvokaa             . 

 פגרא דין כריה׃
heikko    mutta      ruumis 

 
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joudu koettelemuksiin. Henki on valmiina, mutta ruumis on heikko. 

 

 תוב אזל דתרתין זבנין צלי ואמר אבי אן לא מׁשכח   42
pysty     en        jos      isäni      sanoi ja      rukoili      kerran            toisen        meni          vielä          . 

 הנא כסא דנעבר אלא אן אׁשתיתה נהוא צבינך׃
tahtosi    tapahtuva       sen         juon      jos        vaan        tekevä että      malja          tämä 

 
Vielä hän meni toisen kerran rukoilemaan, ja sanoi, ”minun Isäni, entä, jos en pystykään tähän maljaan, 
että sen teen? Mutta jos juon sen - tapahtukoon sinun tahtosi.” 

 

 ואתא תוב אׁשכח אנון כד דמכין עיניהון גיר יקירן   43
raskaat    sillä         silmänsä       nukkuivat     kun      heidät                löysi        vielä          tuli ja            . 

 הוי׃
olivat 

 
Ja hän tuli, ja löysi heidät taas nukkumasta, sillä heidän silmänsä olivat raskaat. 

 

 וׁשבק אנון ואזל תוב צלי דתלת זבנין ולה למלתא   44
sanat   hänelle ja kerran    kolmannen   rukoili      vielä     meni ja     heidät            jätti ja         . 

 אמר׃
sanoi 

 
Ja hän jätti heidät, ja meni vielä kolmannen kerran rukoilemaan, ja sanoi hänelle nämä sanat; 

  



 הידין אתא לות תלמידוהי ואמר להון דמכו מכיל   45
nyt    nukkukaa       heille        sanoi ja            oppilaidensa     luokse           tuli           sitten           . 

 ואתתניחו הא מטת ׁשעתא וברה דאנׁשא מׁשתלם 
luovutetaan          ihmisen         poika ja              hetki           tullut     katso             levähtäkää ja 

 באידיהון דחטיא׃
syntisten               käsissään 

 
Sitten hän tuli oppilaidensa luokse ja sanoi heille, ”Nukkukaa nyt, ja levähtäkää, katso, se hetki on tullut, 
ja Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin.” 

 

 קומו נאזל הא מטא הו דמׁשלם לי׃  46
minut    pettää joka     hän     tulossa  katso menkäämme nouskaa         . 

 
Nouskaa, menkäämme. Katso, hän, joka minut pettää, on tulossa. 

 

 ועד הו ממלל הא יהודא מׁשלמנא חד מן תרעסרתא   47
kahdestatoista     yksi                 pettäjä           Jehuda        katso    puhumassa hän     kun ja         . 

 אתא וכנׁשא עמה סגיאא עם ספסרא וחוטרא מן לות 
luotaan               kepit ja           miekat        kanssa          paljon     kanssaan   väkijoukkoa ja          tuli 

 רבי כהנא וקׁשיׁשא דעמא׃
kansan      vanhimmat ja           papit     suuret 

 
Ja kun hän oli puhumassa, katso, Jehuda, se pettäjä, yksi niistä kahdestatoista, tuli, ja paljon kansaa 
miekkojen ja keppien kanssa, papiston johtajien ja kansan vanhimpien luota. 

 

 ויהב הוא להון אתא יהודא מׁשלמנא ואמר להו דנׁשק   48
suutelen jota hänelle     sanoi ja                pettäjä           Jehuda        merkki       heille          oli     annettu ja        . 

 אנא הויו לה אחודו׃
kiinniottakaa hänet  se juuri        minä 

 
Ja Jehuda, se pettäjä, oli antanut heille merkin, ja sanonut, ”ottakaa kiinni hänet, jolle minä annan 
suudelman.” 

  



 ומחדא קרב לות יׁשוע ואמר ׁשלם רבי ונׁשקה׃  49
häntä suuteli ja   rabbi   ”shalom”        sanoi ja     Jeshua     luokse        kutsui             heti ja          . 

 
Ja samassa hän meni Jeshuan luokse, ja sanoi, ”rauhaa, rabbi!” – ja suuteli häntä. 

 

 הו דין יׁשוע אמר לה על הי דאתית חברי הידין   50
silloin     ystäväni     tullutko että   tämä  ylle   hänelle   sanoi       Jeshua     mutta   hän         . 

 אתקרבו וארמיו אידיהון על יׁשוע ואחדוהי׃
kiinniottivat ja    Jeshuan      ylle            kätensä          asettivat ja                  tulivat 

 
Mutta hän, Jeshua, sanoi hänelle, ”tätä vartenko sinä olet tullut, ystäväni?” Silloin he tulivat ja asettivat 
kätensä Jeshuan päälle, ja ottivat hänet kiinni. 

 

 והא חד מן הנון דעם יׁשוע אוׁשט אידה וׁשמט   51
veti ja     kätensä        ojensi           Jeshua   kanssa jotka         niistä       yksi     katso ja        . 

 אדנה׃ספסרא ומחיהי לעבדה דרב כהנא וׁשקלה 
korvansa       leikkasi ja             papin  johtajan    palvelijalleen              iski ja                  miekka 

 
Ja katso, yksi niistä, jotka olivat Jeshuan kanssa, ojensi kätensä ja veti miekan esiin, ja iski sillä ylipapin 
palvelijaa, ja leikkasi irti hänen korvansa. 

 

 הידין אמר לה יׁשוע אהפך ספסרא לדוכתה כלהון   52
he kaikki          paikalleen               miekka            palauta       Jeshua   hänelle   sanoi           silloin            . 

 גיר הנון דנסבו סיפא בסיפא נמותון׃
kuolevat     miekassa          miekka   ottavat jotka   nämä       sillä 

 
Silloin Jeshua sanoi hänelle, ”laita se miekka takaisin paikalleen, sillä kaikki nämä, jotka miekan ottavat, 
miekan kautta kuolevat.” 

 

 או סבר אנת דלא מׁשכח אנא דאבעא מן אבי ונקים   53
nostattaa ja       isästäni         pyydän että      minä              pysty     enkö että      sinä       ajattele     tai           . 

 לי הׁשא יתיר מן תרתעסרא לגיונין דמלאכא׃
enkelit      legioonat                     kahdestatoista    enemmän         nyt minulle 

 
Vai etkö ajattele, että enkö minä pystyisi pyytämään Isältäni, ja hän nostattaa minulle heti enemmän 
kuin kaksitoista legioonaa enkeleitä? 



Legion לגיון näyttää olevan arameankin sana, ainakaan Jastrow ei mainitse latinan alkuperästä. Sanaa 

käytetään useasti midrasheissa ja targumeissa, mm. Hes.30:9, 4Moos.13:1. 
 

 איכנא הכיל נתמלון כתבא דהכנא ולא דנהוא׃  54
tapahtua   täytyy        näin että        kirjoitukset    täyttyisivät        silloin            kuinka            . 

 
Kuinka silloin kirjoitukset täyttyisivät? Sillä näin on pakko tapahtua. 

 

 בהי ׁשעתא אמר יׁשוע לכנׁשא איך דעל גיסא נפקתון   55
tulleet     varkaan      päälle      kuin        väkijoukolle      Jeshua     sanoi           hetkessä        siinä           . 

 בספסרא ובחוטרא דתאחדונני כליום לותכון בהיכלא 
temppelissä      luonanne    päivä kaikki         kiinniottamaan       keppien kautta ja miekkojen kautta 

 יתב הוית ומלף ולא אחדתונני׃
kiinniottaneet    ettekä     opetin ja         olin        istuin 

 
Sillä hetkellä Jeshua sanoi sille kansanjoukolle, ”niin kuin varkaan päälle te olette tulleet, miekoilla ja 
kepeillä kiinniottamaan. Kaikki päivät minä olin teidän luonanne temppelissä istumassa, ja opettamassa, 
ettekä te ottaneet minua kiinni.” 

 

 הדא דין דהות דנתמלון כתבא דנביא הידין תלמידא   56
oppilaat     silloin      profeettojen kirjoitukset   täyttyisivät että    tapahtui   mutta      tämä           . 

 כלהון ׁשבקוהי וערקו׃
pakenivat ja            hylkäsivät      he kaikki 

 
”Mutta tämä tapahtui, että profeettojen kirjoitukset täyttyisivät.” Silloin kaikki oppilaat jättivät hänet ja 
pakenivat. 

 

 והנון דאחדוהי ליׁשוע אובלוהי לות קיפא רב כהנא   57
pappi    suuri         Kaifa      luokse      hänet veivät         Jeshualle    kiinniottivat jotka         he ja        . 

 איכא דספרא וקׁשיׁשא כניׁשין הוו׃
olivat kokoontuneet    vanhimmat ja    kirjanoppineet         missä 

 
Ja nämä, jotka kiinniottivat Jeshuan, veivät hänet ylipappi Kaifa’n luokse, minne kirjanoppineet ja 
vanhimmat olivat kokoontuneena. 

 



 ׁשמעון דין כאפא אזל הוא בתרה מן רוחקא עדמא   58
saakka          etäisyydestä      perässään          oli         meni           Keefa       mutta      Shimeon         . 

 לדרתה דרב כהנא ועל יתב לגו עם דחׁשא דנחזא 
näkisi että     vartijoiden kanssa   sisälle    istui    sisään ja       papin      suuren      esipihalleen 

 חרתא׃
seurauksen 

 
Mutta Shimeon, Keefa, meni hänen perässään matkan päässä, ylipapin esipihalle saakka, ja istui sinne 
sisälle vartijoiden kanssa, että näkisi seuraukset. 

 

 רבי כהנא דין וקׁשיׁשא וכנוׁשתא כלה בעין הוו על   59
vastaan    oli      etsivät       kaikki               kokous ja        vanhimmat ja mutta         papit       suuret        . 

 יׁשוע סהדא איך דנמיתוניהי׃
hänet tappaisivat että    kuin       todistajia        Jeshua 

 
Mutta papiston johtajat ja vanhimmat, ja kaikki siitä kokouksesta, olivat etsimässä Jeshuaa vastaan 
todistajia, että saisivat hänet tapetuksi. 

 

 ולא אׁשכחו ואתו סגיאא סהדא דׁשוקרא אחרית דין   60
mutta          lopulta             valheiden          todistajat         monet      tulivat ja         löytäneet    eivätkä           . 

 קרבו תרין׃
kaksi            tuli 

 
Eivätkä he löytäneet, ja tuli monia valehtelevia todistajia, mutta lopulta tuli kaksi; 

 

 ואמרין הנא אמר דמׁשכח אנא דאׁשרא היכלא   61
temppeli      tuhoamaan          minä           pystyn että        sanoi        tämä         sanoivat ja        . 

 דאלהא ולתלתא יומין אבניוהי׃
sen rakennan     päivät               kolmen ja             Jumalan 

 
Ja he sanoivat, ”tämä sanoi, että minä pystyn tuhoamaan Jumalan temppelin, ja kolmessa päivässä 
rakentamaan sen.” 
 

 



 וקם רב כהנא ואמר לה לא מדם מפנא אנת פתגמא   62
vastaa        sinä         takaisin     mitään     etkö   hänelle    sanoi ja         pappi       suuri  seisoi ja         . 

 עליך הלין׃מנא מסהדין 
nämä    vastaasi          todistavat        mistä 

 
Ja ylipappi seisoi, ja sanoi hänelle, ”etkö vastaa mitään näihin, mistä sinua vastaan todistetaan?” 

 

 יׁשוע דין ׁשתיק הוא וענא רב כהנא ואמר לה מומא   63
vannotan hänelle    sanoi ja         pappi       suuri   vastasi ja        oli           hiljaa      mutta     Jeshua           . 

 אנא לך באלהא חיא דתאמר לן אן אנת הו מׁשיחא ברה 
poika          Messias      hän       sinä       jos  meille      kerrot että      elävä      Jumala kautta sinulle      minä 

 דאלהא׃
Jumalan 

 
Mutta Jeshua oli hiljaa. Ja ylipappi vastasi ja sanoi hänelle, ”minä vannotan sinua elävän Jumalan 
kautta, että kerrot meille, jos sinä olet hän, se Messias, Jumalan poika!” 

 

 אמר לה יׁשוע אנת אמרת אמרנא לכון דין דמן הׁשא   64
tästä että      mutta     teille      minä sanon          sanonut          sinä      Jeshua     hänelle    sanoi           . 

 תחזוניהי לברה דאנׁשא דיתב מן ימינא דחילא ואתא על 
päällä      tulee ja            voiman               oikealta      istuu joka           ihmisen           pojalle           hänet näette 

 ענני ׁשמיא׃
taivaat     pilvet 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”sinä olet sen sanonut. Mutta minä sanon teille, että tästä lähtien te olette näkevä 
Ihmisen Pojan, joka istuu voiman oikealla puolella, ja on tuleva taivasten pilvien päällä.” 

 

 הידין רב כהנא צרי מאנוהי ואמר הא גדף מנא מכיל   65
nyt      mistä   pilkkasi    katso        sanoi ja      vaattensa      repäisi        pappi        suuri      silloin           . 

 מתבעין לן סהדא הא הׁשא ׁשמעתון גודפה׃
pilkkansa   olette kuulleet           nyt        katso     todistajat  meille   tarvitsemme 

 
Silloin ylipappi repäisi vaatteensa, ja sanoi, ”katso, hän pilkkasi Jumalaa. Mihin me nyt todistajia 
tarvitsemme? Katso, te olette nyt kuulleet hänen pilkkaamisensa.” 



 צבין אנתון ענו ואמרין חיב הו מותא׃מנא   66
kuolema    hän  ansaitsee sanoivat ja vastasivat        te         tahdotte       mitä          . 

 
”Mitä te tahdotte?” Siihen vastattiin ja sanottiin, ”hän ansaitsee kuoleman.” 

 

 ין מחין הידין רקו באפוהי ומקפחין הוו לה אחרנא ד  67
hakkasivat mutta       toiset         hänelle olivat               löivät ja        kasvoihinsa     sylkivät         silloin        . 

 הוו לה׃
hänelle olivat 

 
Silloin hänen kasvoilleen syljettiin ja lyötiin, ja toiset pahoinpitelivät häntä. 

 

 ואמרין אתנבא לן מׁשיחא מנו הו דמחך׃  68
sinua lyö joka hän     kuka              Messias meille         profetoi          sanoivat ja        . 

 
Ja he sanoivat, ”profetoi meille, Messias, kuka se on, joka löi sinua!” 

 

 מתא כאפא דין יתב הוא לבר בדרתא וקרבת לותה א  69
palvelijatar    luokseen               tuli ja          esipihassa     ulkona         oli        istui    mutta           Keefa            . 

 חדא ואמרא לה אף אנת עם יׁשוע הוית נצריא׃
Natsaria          olit         Jeshua    kanssa        sinä     myös hänelle          sanoi ja            yksi 

 
Mutta Keefa oli istumassa ulkona, esipihassa, ja hänen luokseen tuli yksi palvelijatar, ja hän sanoi 
hänelle, ”sinäkin olit Jeshua Natsarian kanssa.” 

 

 הו דין כפר קדם כלהון ואמר לא ידע אנא מנא אמרא   70
sanot        mitä         minä      tiedä         en       sanoi ja     he kaikki     edessä         kielsi   mutta    hän         . 

 אנתי׃
sinä 

 
Mutta hän kielsi heidän kaikkien edessään, ja sanoi, ”minä en tiedä, mitä sinä puhut.” 

  



 להון דתמן הוא  וכד נפק לספא חזתה אחרתא ואמרא  71
oli      siellä että       heille             sanoi ja               orjatar       hänet näki     eteiseen         lähti      kun ja        . 

 אף הנא עם יׁשוע נצריא׃
Natsaria     Jeshua    kanssa   tämä     myös 

 
Ja kun hän lähti eteiseen, hänet näki orjatar, ja hän sanoi heille, että ”myös tämä oli siellä Jeshua 
Natsarian kanssa.” 

 

 ותוב כפר במומתא דלא ידע אנא לה לגברא׃  72
miehelle   häntä     minä      tunne     en että         valan kautta       kielsi        taas ja           . 

 
Ja taas hän kielsi, valan kautta, että ”minä en tunne sitä miestä.” 

 

 מן בתר קליל דין קרבו הנון דקימין ואמרו לכאפא   73
Keefalle         sanoi ja seisoivat jotka nämä         tulivat     mutta    vähän           sen jälkeen          . 

 מללך גיר מודע לך׃ׁשריראית אף אנת מנהון אנת אף מ
sinut   paljastaa       sillä          puheesi      myös        sinä            heistä         sinä      myös             totuudessa 

 
Mutta vähän sen jälkeen tulivat nämä, jotka olivat seisomassa, ja he sanoivat Keefalle, ”on varmaa, että 
myös sinä olet yksi heistä, sillä puhetapasikin paljastaa sinut.” 

 

 הידין ׁשרי למחרמו ולמאמא דלא ידענא לה לגברא   74
miehelle   häntä          tunne      en että      vannomaan ja          kiroamaan        alkoi           silloin          . 

 תרנגלא׃ובה בׁשעתא קרא 
kukko       kutsui            hetkessä       siinä ja 

 
Silloin hän alkoi kiroamaan ja vannomaan, että ”minä en tunne sitä miestä!” – Ja sillä hetkellä kukko 
kutsui. 
 
”Kukon kutsuminen” tarkoitti, että kello on viisi aamulla, ja Jerusalemissa kuuluu kutsu ensimmäiseen 
aamurukoukseen. 

  



 ואתדכר כאפא מלתא דיׁשוע דאמר לה דקדם דנקרא   75
kutsuu että    ennen että hänelle sanoi joka         Jeshuan             sana               Keefa                 muisti ja         . 

 בכא מריראית׃תרנגלא תלת זבנין תכפור בי ונפק לבר 
katkerasti           itki         ulos        lähti ja     minut       kiellät         kerrat        kolme                   kukko 

 
Ja Keefa muisti sen Jeshuan sanan, kun hän sanoi hänelle, että ennen kuin kukko kutsuu, sinä kolmesti 
minut kiellät. Ja hän lähti ulos, itkien katkerasti. 
 

 כד דין הוא צפרא מלכא נסבו על יׁשוע כלהון רבי    27:1
johtajat   he kaikki     Jeshua    vastaan pitivät      neuvottelu        aamu            oli      mutta     kun                      . 

 דנמיתוניהי׃ כהנא וקׁשיׁשא דעמא איך
hänet tappaisivat että      kuin           kansan       vanhimmat ja             papit 

 
Mutta kun oli aamu, he kaikki, papiston johtajat ja kansan vanhimmat, pitivät Jeshuaa vastaan 
neuvottelua, että hänet tappaisivat. 

 

 למוהי לפילטוס הגמונא׃ואסרוהי ואובלוהי ואׁש  2
hallitusmies         Pilatukselle      hänet luovuttivat ja     hänet veivät ja     hänet sitoivat ja     . 

 
Ja he sitoivat hänet, ja veivät hänet pois ja luovuttivat hänet hallitusmies Pilatukselle. 

 

 הידין יהודא מׁשלמנא כד חזא דאתחיב יׁשוע אתתוי   3
katui       Jeshua        sidottiin että       näki         kun             pettäjä              Jehuda            silloin       . 

 ואזל אהפך הלין תלתין דכספא לרבי כהנא ולקׁשיׁשא׃
vanhimmille ja          papit        johtajille                rahat                30            ne                  toi        meni ja 

 
Silloin Jehuda, se pettäjä, nähdessään, että Jeshua sidottiin, katui, ja meni ja vei ne kolmekymmentä 
hopearahaa papiston johtajille ja vanhimmille. 

 

 ואמר חטית דאׁשלמת דמא זכיא הנון דין אמרו לה לן   4
meille hänelle sanoivat mutta    nämä   viattoman    veren            pettänyt että       syntinen       sanoi ja       . 

 מא לן אנת ידע אנת׃
sinä    tiedät        sinä    meille  mitä 

 
Ja hän sanoi, ”minä tein syntiä, kun petin viattoman veren.” Mutta nämä sanoivat hänelle, ”omapa on 
ongelmasi!” 



 וׁשדיהי כספא בהיכלא וׁשני ואזל חנק נפׁשה׃  5
sielunsa      hirtti     meni ja poistui ja       temppelissä            rahan        sen heitti ja       . 

 
Ja hän heitti sen rahan temppeliin, ja meni pois, ja hirttäytyi. 

 

 רבי כהנא דין ׁשקלוהי לכספא ואמרו לא ׁשליט   6
luvallista        ei      sanoivat ja             rahan            sen ottivat    mutta         papit johtajat        . 

 דמא הו׃דנרמיוהי בית קורבנא מטל דטימי 
se     veren           hinta             koska                     lahjataloon           sitä laittaa että 

 
Mutta papiston johtajat ottivat sen rahan ja sanoivat, ”ei ole luvallista laittaa sitä lahjataloon, koska se 
on veren hinta.” 
 
Korban on lahja, käytetään yleensä ”uhrilahja”-merkityksessä. Beit Korbana, temppelin ”rahasto”. 

 

 ונסבו מלכא וזבנו בה אגורסה דפחרא לבית קבורא   7
hautaus-      talolle         savenvalajan               pellon kauttaan ostivat ja neuvottelua    pitivät ja       . 

 יא׃דאכסנ
muukalaisten 

 
Ja he neuvottelivat, ja ostivat sen kautta savenvalajan pellon, muukalaisten hautaholveja varten. 

 

 מטל הנא אתקרי אגורסא הו קריתא דדמא עדמא   8
saakka        veren              pelto         se                  peltoa         kutsutaan      tämän     tähden       . 

 ליומנא׃
tälle päivälle 

 
Tämän tähden sitä peltoa kutsutaan nimellä ”Kritha d’Damma”, tähän päivään saakka. 

 

 הידין אתמלי מדם דאתאמר ביד נביא דאמר דנסבת   9
otin että       sanoo joka profeetta    kautta         puhuttu joka         asia               täyttyi          silloin        . 

 תלתין דכספא דמוהי דיקירא דקצו מן בני איסריל׃
Israelin       lapsista      sovittu joka         kalliin          hinnan            hopearahan                  30 

 
Silloin täyttyi se, mitä oli sanottu sen profeetan kautta, joka sanoo, että ”minä otin ne kolmekymmentä 
hopearahaa, sen kalliin hinnan, joka oli sovittu Israelin lapsista.” 



 ויהבת אנון לאגורסה דפחרא איך דפקד לי מריא׃  10
Herra minulle käski että      kuin      savenvalajan         pellolleen                ne         annoin ja           . 

 
Ja minä annoin ne savenvalajan pellolle, niin kuin Herra minulle käski. 

 הו דין יׁשוע קם קדם הגמונא וׁשאלה הגמונא ואמר  11
sanoi ja     hallitusmies                kysyi ja      hallitusmies    edessä      seisoi     Jeshua   mutta   hän          . 

 לה אנת הו מלכא דיהודיא אמר לה יׁשוע אנת אמרת׃
sanoit        sinä      Jeshua    hänelle    sanoi            Jehudian          kuningas      hän       sinä hänelle 

 
Mutta Jeshua seisoi hallitusmiehen edessä, ja se hallitusmies kysyi häneltä, ja sanoi hänelle, ”oletko sinä 
se juutalaisten kuningas?” Jeshua sanoi hänelle, ”sinä sen sanoit.” 
 
Tällaisissa lauseissa tulevat aramean lauseen käännösvaihtoehdot esiin, kun Pilatuksen lauseen voi 
kääntää myös ”Sinä olet se juutalaisten kuningas”, jolloin kysymys onkin toteamus, sama edellisessä 
luvussa. Siksi Jeesus vastaa tällä tavalla. 

 

 וכד אכלין הוו קרצוהי רבי כהנא וקׁשיׁשא מדם   12
mitään     vanhimmat ja          papit        suuret      syyttäneet     olivat     tehneet       kun ja        . 

 פתגמא הו לא פני׃
käänsi      ei     hän           vastausta 

 
Ja kun pappien johtajat ja vanhimmat olivat häntä syyttäneet, hän ei antanut mitään vastausta. 

 

 הידין אמר לה פילטוס לא ׁשמע אנת כמא מסהדין   13
todistavat   paljonko       sinä         kuullut      etkö          Pilatus     hänelle       sanoi         sitten           . 

 עליך׃
vastaasi 

 
Sitten Pilatus sanoi hänelle, ”etkö ole kuullut, kuinka paljon he todistavat sinua vastaan?” 

 

 ולא יהב לה פתגמא ולא בחדא מלא ועל הדא   14
tämän    ylle ja           sana        yhdessä        ei ja          vastaus     hänelle antanut      eikä          . 

 אתדמר טב׃
hyvin           ihmetteli 

 
Eikä hän antanut hänelle vastausta, ei yhdelläkään sanalla, ja hän ihmetteli tätä suuresti. 



 ין מעד הוא הגמונא דנׁשרא אסירא חד בכל עאדא ד  15
yksi            vanki       vapauttaa että     hallitusmies         oli        tapana   mutta        juhla    jokaisessa         . 

 לעמא אינא דהנון צבין הוו׃
oli    tahtonsa    heidän         kenet            kansalle 

 
Mutta jokaisessa juhlassa oli tapana, että hallitusmies vapauttaa kansalle yhden sellaisen vangin, jonka 
he tahtoivat. 

 

 אסיר הוא להון דין אסירא ידיעא דמתקרא בר־אבא׃  16
Bar-Abba       kutsuttiin jota       tunnettu            vanki       mutta     heille           oli        vangittu          . 

 
Mutta heillä oli vangittuna kuuluisa vanki, jota kutsuttiin nimellä Bar-Abba. 

 

 וכד כניׁשין אמר להון פילטוס למן צבין אנתון דאׁשרא   17
vapautan että             te      tahdotte     kenet           Pilatus          heille       sanoi     kokoontuneet kun ja         . 

 לכון לבר־אבא או ליׁשוע דמתקרא מׁשיחא׃
Messias    kutsutaan jota           Jeshuan      tai              Bar-Abba’n          teille 

 
Ja kun he olivat kokoontuneet, Pilatus sanoi heille, ”kenet te tehdotte, että minä vapautan teille? Bar-
Abba vai Jeshua, jota kutsutaan Messiaaksi?” 

 

 ידע הוא גיר פילטוס דמן חסמא אׁשלמוהי׃  18
hänet johdattaneet         kateudesta että             Pilatus          sillä         oli        tiesi           . 

 
Sillä Pilatus tiesi, että he olivat johdattaneet hänet kateudesta. 

 

 כד יתב דין הגמונא על בים דילה ׁשלחת לה אנתתה   19
vaimonsa    hänelle        lähetti           tuomioistuimellaan        hallitusmies   mutta     istui        kun         . 

 ואמרא לה לא לך ולהו זדיקא סגי גיר חׁשת בחלמי 
unessani     kärsinyt      sillä    paljon vanhurskas     hän  ja   sinulle älä      hänelle        sanoi ja 

 יומנא מטלתה׃
hänen tähtensä        tänään 

 
Mutta kun hallitusmies istui tuomioistuimellaan, lähetti hänen vaimonsa hänelle sanan, ja sanoi, ”älä tee 
hänelle mitään, hän on vanhurskas, sillä minä olen tänään unessa kärsinyt paljon hänen tähtensä.” 

 



 רבי כהנא דין וקׁשיׁשא אפיסו לכנׁשא דנׁשאלון   20
vapauttamaan            kansan     taivuttanut     vanhimmat ja    mutta       papit       suuret         . 

 לבר־אבא ליׁשוע דין דנובדון׃
tuhoamaan että mutta     Jeshuan                  Bar-Abba’n 

 
Mutta papiston johtajat ja vanhimmat olivat taivuttaneet kansan vapauttamaan Bar-Abba, mutta 
tuhoamaan Jeshuan. 

 

 ענא הגמונא ואמר להון למן צבין אנתון דאׁשרא לכון ו  21
teille     vapautan että           te          tahdotte   kenen    heille          sanoi ja     hallitusmies     vastasi ja        . 

 מן תריהון הנון דין אמרו לבר־אבא׃
Bar-Abba’n         sanoi     mutta         he                     kahdesta 

 
Ja hallitusmies vastasi ja sanoi heille, ”kenen te tahdotte, että minä teille vapautan näistä kahdesta?” 
Mutta he sanoivat, ”Bar-Abba!” 

 

 אמר להון פילטוס וליׁשוע דמתקרא מׁשיחא מנא   22
mitä            Messias           kutsutaan jota      Jeshualle ja                Pilatus        heille        sanoi           . 

 אעבד לה אמרין כלהון נזדקף׃
ristiinnaulittakoon he kaikki       sanoivat    hänelle           teen 

 
Pilatus sanoi heille, ”ja mitä minä teen Jeshualle, jota kutsutaan Messiaaksi?” He kaikki sanoivat hänelle, 
”ristiinnaulittakoon!” 

 

 אמר להון הגמונא מנא גיר דביׁש עבד הנון דין   23
mutta  nämä       tehnyt    pahaa että     sillä       mitä      hallitusmies         heille       sanoi            . 

 דקף׃יתיראית קעו ואמרו נז
ristiinnaulittakoon sanoivat ja  huusivat           enemmän 

 
Hallitusmies sanoi heille, ”mitä pahaa hän on tehnyt?” Mutta nämä huusivat enemmän, ja sanoivat, 
”ristiinnaulittakoon!” 

  



 פילטוס דין כד חזא דמדם לא מותר אלא יתיראית   24
enemmän      vaan    hyödyttänyt    ei     mikään että     näki        kun    mutta            Pilatus           . 

 רובא הוא ׁשקל מיא אׁשיּג אידוהי לעין כנׁשא ואמר 
sanoi ja     väkijoukon silmille          kätensä           pesi            vettä            otti         oli           meteli 

 מחסי אנא מן דמה דהנא זדיקא אנתון תדעון׃
tietäkää         te          vanhurskas         tämän         verestään          minä           vapaa 

 
Mutta kun Pilatus näki, että mikään ei hyödyttänyt, vaan meteli lisääntyi, hän otti vettä, pesi kätensä 
sen kansanjoukon silmien edessä ja sanoi, ”tietäkää, että minä olen vapaa tämän vanhurskaan verestä!” 

 

 וענו כלה עמא ואמרו דמה עלין ועל בנין׃  25
lastemme yllä ja    yllämme  verensä     sanoivat ja      kansa      kaikki    vastasi ja       . 

 
Ja kaikki kansa vastasi ja sanoi, ”olkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päällä.” 

 

 הידין ׁשרא להון לבר־אבא ונגד בפרגלא ליׁשוע   26
Jeshuan     ruoskittavaksi määräsi ja            Bar-Abba          heille        vapautti       silloin           . 

 למה דנזדקף׃ואׁש
ristille että   hänet johdatti ja 

 
Silloin hän vapautti heille Bar-Abban, ja määräsi Jeshuan ruoskittavaksi ja johdatettavaksi ristille. 

 

 הידין אסטרטיוטא דהגמונא דברוהי ליׁשוע לפרטורין   27
pretorion’lle        Jeshuan           hakivat         hallitusmiehen                               sotilaat           sitten          . 

 וכנׁשו עלוהי לכלה אספיר׃
sotajoukon      kaiken    ympärilleen kokosivat ja 

 
Sitten sen hallitusmiehen sotilaat hakivat Jeshuan Pretorioniin, ja kokosivat hänen ympärilleen koko 
armeijan. 

 

 ואׁשלחוהי ואלבׁשוהי כלמיס דזחוריתא׃  28
helakanpunaisen            viitta           hänet pukivat ja         hänet riisuivat ja         . 

 
Ja he riisuivat hänet, ja pukivat hänet punaiseen viittaan. 
 
Väri on sama kuin Heb.9:19 ja punaisen lehmän lankaväri, 4Moos.19:6. 



 וגדלו כלילא דעוזניא וסמו ברׁשה וקניא בימינה וברכו   29
kumarsivat ja    oikeaansa      sauvan ja    päähänsä   asettivat ja orjantappuran        kruunu   valmistivat ja     . 

 על בורכיהון קדמוהי ומבזחין הוו בה ואמרין ׁשלם מלכא 
kuningas   ”shalom”    sanoivat ja      häntä     oli     pilkkaamassa ja        edessään          polvistuivat       ylle 

 דיהודיא׃
Jehudian 

 
Ja he valmistivat orjantappurasta kruunun, ja asettivat sen hänen päähänsä, ja oikeaan käteensä 
ruokosauvan, ja kumartuivat polvilleen hänen edessään, ja pilkkasivat häntä ja sanoivat, ”shalom, 
juutalaisten kuningas!” 

 

 ורקו בפרצופה וׁשקלו קניא ומחין הוו לה על רׁשה׃  30
päänsä  ylle hänelle     oli        löivät ja         sauva         ottivat ja            kasvoilleen     sylkivät ja        . 

 
Ja he sylkivät hänen kasvoilleen, ja ottivat sen sauvan ja löivät sillä hänen päätään. 

 

 וכד בזחו בה אׁשלחוהי כלמיס ואלבׁשוהי נחתוהי   31
vaatteisiinsa         hänet  pukivat ja             viitan           hänet riisuivat   häntä  pilkanneet  kun ja        . 

 ואובלוהי דנזדקף׃
ristille että                 veivät ja 

 
Ja kun he olivat pilkanneet häntä, he riisuivat häneltä sen viitan ja pukivat hänen omiin vaatteisiinsa, ja 
johdattivat hänet ristiinnaulittavaksi. 

 

 אׁשכחו גברא קוריניא דׁשמה ׁשמעון להנא וכד נפקין   32
tämän     Shimeon    nimensä jonka          kyreinia             mies            löysivät      mennessään kun ja        . 

 ׁשחרו דנׁשקול זקיפה׃
ristiään     kantaa että      pakottivat 

 
Ja kun he menivät, he löysivät erään kyreneläisen miehen, jonka nimi oli Shimeon; hänet he pakottivat 
kantamaan hänen ristiään. 

  



 ואתו לדוכתא דמתקריא גגולתא הי דמתפׁשקא   33
käännetään joka       se           Gagoltha          kutsutaan jota             paikalle      tulivat ja            . 

 קרקפתא׃
Karkaftha    . 

 
Ja he tulivat sille paikalle, jota kutsutaan Gagoltha, joka käännetään pääkalloksi. 
 
Öljymäen rinteellä, ”punaisen lehmän” polttopaikalla, paikka oli nimetty ensimmäisen ihmisen, Adamin, 
pääkallon / hautapaikan mukaan. Karkaftha mainitaan myös sefardijuutalaisten ikivanhassa ”profeetta 
Elian avaus” –rukouksessa.  

 

 ויהבו לה דנׁשתא חלא דחליט במררתא וטעם   34
maistoi ja              sappeen sekoitettu joka    etikkaa        juotavaksi   hänelle antoivat ja         . 

 ולא צבא למׁשתא׃
juoda   tahtonut        eikä 

 
Ja hänelle annettiin juotavaksi etikkaa, johon oli sekoitettu sappea, ja hän maistoi sitä, eikä tahtonut 
juoda siitä. 

 

 וכד זקפוהי פלגו נחתוהי בפסא׃  35
arvalla      vaatteensa      jakoivat          ristille       kun ja          . 

 
Ja kun hänet oli ristiinnaulittu, he jakoivat hänen vaatteensa arvalla. 

 

 ויתבין הוו ונטרין לה תמן׃  36
siellä  hänelle vartioivat ja    olivat istumassa ja        . 

 
Ja he istuivat, ja vartioivat häntä siellä. 

 

 הנו יׁשוע וסמו לעל מן רׁשה עלתא דמותה בכתבא   37
Jeshua   tämä    kirjoituksessa     kuolemansa                 aihe               päänsä    päälle asetettiin ja        . 

 מלכא דיהודיא׃
Jehudia’n     kuningas 

 
Ja hänen päänsä päälle laitettiin hänen kuolemansa syy, kirjoitettuna, ”tämä on Jeshua, juutalaisten 
kuningas.” 

 



 ואזדקפו עמה תרין לסטיא חד מן ימינה וחד   38
yksi ja          oikeallaan       yksi     kapinallista        kaksi    kanssaan ristiinnaulittiin ja         . 

 מן סמלה׃
vasemmallaan 

 
Ja hänen kanssaan ristiinnaulittiin kaksi mellakoitsijaa, yksi oikealle puolelleen ja yksi vasemmalle. 

 

 אילין דין דעברין הוו מגדפין הוו עלוהי ומנידין   39
ravistelivat ja    vastaansa  olivat      halveksivat       oli ohikulkijat jotka mutta      nämä            . 

 רׁשיהון׃
päitään 

 
Mutta ne, jotka kulkivat siitä ohi, halveksivat häntä ja ravistelivat päätään. 

 

 ואמרין סתר היכלא ובנא לה לתלתא יומין פצא   40
pelasta    päivät              kolmelle     sille rakentaa ja      temppeli       tuhoaa        sanoivat ja        . 

 מן זקיפא׃ נפׁשך אן ברה אנת דאלהא וחות
rististä    tule alas ja         Jumalan         sinä       poika      jos             sielusi 

 
Ja he sanoivat, ”...tuhoaa temppelin ja rakentaa sen kolmessa päivässä! Pelasta oma sielusi, jos olet 
Jumalan poika, ja tule alas sieltä ristiltä!” 

 

 הכות אף רבי כהנא מבזחין הוו עם ספרא וקׁשיׁשא   41
vanhimmat ja kirjanoppineet kanssa   oli      pilkkaamassa         papit      suuret   myös      samoin           . 

 ופריׁשא׃
fariseukset ja 

 
Samoin myös papiston johtajat olivat pilkkaamassa, kirjanoppineiden ja vanhimpien ja fariseusten 
kanssa. 

  



 ואמרין לאחרנא אחי נפׁשה לא מׁשכח למחיו אן   42
jos      pelastaa                pysty        ei         sielunsa        pelasti            toisille             sanoivat ja        . 

 א ונהימן בה׃מלכה הו דאיסריל נחות הׁשא מן זקיפ
kauttaan uskomme ja                  rististä         nyt      laskeutukoon           Israelin      hän kuninkaansa 

 
Ja he sanoivat, ”toisia hän pelasti, eikä pysty itseään pelastamaan! Jos hän on Israelin kuningas, 
laskeutukoon nyt alas ristiltä, ja me uskomme hänen kauttaan.” 

 

 תכיל על אלהא נפרקיוהי הׁשא אן צבא בה אמר גיר   43
sillä     sanoi   kauttaan tahtoi       jos         nyt          hänet pelastakoon     Jumala         johon turvasi           . 

 דברה אנא דאלהא׃
Jumalan    minä       poika että 

 
Pelastakoon hänet nyt Jumala, johon hän turvasi, jos tahtoo, sillä hän on sanonut, että ”minä olen 
Jumalan poika”. 

 

 הכות אף גיסא הנון דאזדקפו עמה מחסדין הוו לה׃  44
hänelle     oli        kiusasivat      kanssaan ristiinnaulitut jotka  nämä    kapinalliset myös      samoin          . 

 
Samoin myös ne kapinalliset, jotka olivat hänen kanssaan ristiinnaulittuja, kiusasivat häntä. 

 

 מן ׁשת ׁשעין דין הוא חׁשוכא על כלה ארעא עדמא   45
saakka         maa           kaikki     ylle             pimeys          oli      mutta     hetket          kuudesta          . 

 לׁשעא תׁשע׃
yhdeksäs         hetkelle 

 
Mutta kaiken maan yllä oli pimeys, kuudennesta hetkestä yhdeksänteen hetkeen saakka. 

 

 ולאפי תׁשע ׁשעין קעא יׁשוע בקלא רמא ואמר איל   46
Jumalani    sanoi ja         kova     äänessä          Jeshua        huusi      hetket       yhdeksäs     lähellä ja          . 

 איל למנא ׁשבקתני׃
minut hylännyt          miksi Jumalani 

 
Ja yhdeksännen hetken aikoihin Jeshua huusi kovalla äänellä, ja sanoi, ”Jumalani, Jumalani, miksi minut 
hylkäsit?” 

 



 אנׁשין דין מן הנון דקימין הוו תמן כד ׁשמעו אמרין הוו   47
oli     sanoivat         kuulivat     kun      siellä         oli            seisovien           näistä     mutta        ihmiset          . 

 הנא לאליא קרא׃
kutsui              Elialle        tämä 

 
Mutta osa niistä siellä seisoskelevista ihmisistä sanoi sen kuulleessaan, ”tämä kutsui Eliaa.” 

 

 ובה בׁשעתא רהט חד מנהון וׁשקל אספוגא ומלה   48
sen täytti ja                 sieni          otti ja          heistä       yksi        juoksi           hetkessä        siinä ja         . 

 חלא וסמה בקניא ומׁשקא הוא לה׃
hänelle     hän               juoda ja          kepissä sen asetti ja       etikka 

 
Ja siinä hetkessä yksi heistä juoksi, ja otti sienen ja täytti sen etikalla, ja asetti sen keppiin ja antoi 
hänelle juotavaksi.  

 

 ׁשרכא דין אמרין הוו ׁשבוקו נחזא אן אתא אליא   49
Elia        tulee      jos      nähdään         jättäkää       oli      sanoivat      mutta            loput           . 

 למפרקה׃
hänet pelastamaan 

 
Mutta muut sanoivat, ”antakaa hänen olla, katsotaan, tuleeko Elia häntä pelastamaan”. 

 

 הו דין יׁשוע תוב קעא בקלא רמא וׁשבק רוחה׃  50
henkensä         jätti ja         kova        äänessä        huusi        vielä      Jeshua     mutta hän          . 

 
Mutta hän, Jeshua, huusi taas, kovalla äänellä, ja antoi henkensä. 

 

 ומחדא אפי תרעא דהיכלא אצטרי לתרין מן לעל   51
ylhäältä       kahdelle            repesi               temppelin           verho    kasvojen              heti ja         . 

 עדמא לתחת וארעא אתתזיעת וכאפא אצטרי׃
halkesivat           kalliot ja                     järisi                 maa ja           alhaalle             saakka 

 
Ja samassa se temppelin esirippu repesi kahtia, ylhäältä alas asti, ja maa järisi ja kalliot halkeilivat. 

 



 דקדיׁשא  ובית קבורא אתפתחו ופגרא סגיאא  52
pyhien       monet           ruumiit ja             avautuivat               hauta-      holvit ja        . 

 דׁשכיבין הוו קמו׃
nousivat    oli     nukkuivat jotka 

 
Ja haudat avautuivat, ja monien nukkuvien pyhien ruumiita nousi ylös. 

 

 ונפקו ובתר קימתה עלו למדינתא קדיׁשתא ואתחזיו   53
näyttäytyivät ja             pyhään             kaupunkiin         sisään nousemuksensa jälkeen ja tulivat ulos ja     . 

 לסגיאא׃
monille 

 
Ja he tulivat ulos, ja hänen ylösnousemuksensa jälkeen he menivät sisälle siihen pyhään kaupunkiin, ja 
näyttäytyivät monille. 

 

 קנטרונא דין ודעמה דנטרין הוו ליׁשוע כד חזו זועא   54
järistys    näki     kun        Jeshuan    oli vartioivat että kanssaan jotka ja mutta        se kenturion           . 

 רו ׁשריראית הנא ברה הוא ואילין דהוי דחלו טב ואמ
oli      poika       tämä              todellakin         sanoivat ja    hyvin peloissaan    oli että        nämä ja 

 דאלהא׃
Jumalan 

 
Mutta se sadanpäämies, ja jotka hänen kanssaan vartioivat Jeshuaa, kun näkivät sen maanjäristyksen, ja 
nämä, mitä tapahtui, olivat hyvin peloissaan ja he sanoivat, ”todellakin, tämä oli Jumalan poika!” 

 

 אית הוי דין אף תמן נׁשא סגיאתא דחזין הוי   55
oli  näkivät jotka           monia        naisia        siellä       myös mutta     oli            se            . 

 מן רוחקא הנין דאתי הוי בתרה דיׁשוע מן גלילא 
Galileasta      Jeshuan       perässään    olivat tulleet jotka   nämä               etäisyydestä 

 ומׁשמׁשן הוי לה׃
häntä   olivat        palvelleet ja 

 
Mutta siellä oli myös monia naisia, jotka näkivät tämän vähän matkan päästä, niitä, jotka olivat tulleet 
Jeshuan perässä Galileasta, ja olivat häntä palvelleet. 



 

 דחדא מנהין מרים מגדליתא ומרים אמה דיעקוב   56
Jakob’n    äitinsä     Miriam ja           Magdalitha            Miriam         heistä           yksi joka         . 

 ודיוסא ואמהון דבני זבדי׃
Zebdii    poikien           äitinsä ja           Jose’n ja 

 
Yksi heistä oli Mirjam Magdalitha, ja Mirjam, Jakobin ja Josen äiti, ja Zebadin poikien äiti. 

 

 כד הוא דין רמׁשא אתא גברא עתירא מן רמתא   57
Ramtha’sta              rikas            mies              tuli                    ilta      mutta       oli       kun         . 

 דׁשמה יוסף דאף הו אתתלמד הוא ליׁשוע׃
Jeshualle     ollut              oppilaana       hän   myös joka   Josef nimensä jonka 

 
Mutta kun oli ilta, tuli Ramtha’sta eräs rikas mies, jonka nimi oli Josef, joka myös oli ollut Jeshuan 
oppilaana. 

 

 הנא קרב לות פילטוס וׁשאל פגרה דיׁשוע ופקד   58
käski ja         Jeshuan     ruumiinsa          kysyi ja         Pilatus         luokse    lähestyi       tämä         . 

 פילטוס דנתיהב לה פגרא׃
ruumis  hänelle  annetaan että               Pilatus 

 
Tämä meni Pilatuksen luokse, ja kysyi Jeshuan ruumista. Ja Pilatus käski, että ruumis annetaan hänelle. 

 

 וׁשקלה יוסף לפגרא וכרכה בחיצא דכתנא נקדא׃  59
puhdas       kankaan          lakanassa    sen kääri ja            ruumiin         Josef          sen otti ja          . 

 
Ja Josef otti sen ruumiin, ja kääri sen puhtaaseen kangasvaatteeseen. 

 

 וסמה בבית קבורא חדתא דילה דנקיר בכאפא ועגלו   60
vierittivät ja       kalliossa      leikattu joka omansa             uusi             hauta-          holvissa   sen laittoi ja       . 

 כאפא רבתא ארמיו על תרעא דבית קבורא ואזלו׃
lähtivät ja        hauta-          holvin        oviaukkoa   vastaan asettivat             valtava                 kivi 

 
Ja hän laittoi sen uuteen hautaan, joka oli hänen omansa, kallioon kaivettu, ja he vierittivät valtavan 
kiven sen haudan suuaukon eteen, ja he lähtivät pois. 

 



 אית הוי דין תמן מרים מגדליתא ומרים אחרתא   61
toinen      Miriam ja             Magdalitha         Miriam      siellä     mutta          olivat                 . 

 דיתבן הוי לקובלה דקברא׃
haudan      vastapäätään       oli istuivat jotka 

 
Mutta siellä oli Mirjam Magdalitha, ja se toinen Mirjam, jotka istuivat vastapäätä sitä hautaa. 

 

 ליומא דין דמחר דאיתוהי בתר ערובתא אתכנׁשו   62
kokoontuivat      auringonlaskun jälkeen                  on joka seuraava että mutta        päivälle         . 

 רבי כהנא ופריׁשא לות פילטוס׃
Pilatus    luokse    fariseukset ja            papit     suuret 

 
Mutta seuraavana päivänä, joka oli auringonlaskun jälkeen, kokoontuivat papiston johtajat ja 
fariseukset Pilatuksen luokse. 

 

 ואמרין לה מרן אתדכרן דהו מטעינא אמר הוא   63
hän       sanoi            huijari           hän että    muistamme herramme hänelle sanoivat ja          . 

 כד חי דמן בתר תלתא יומין קאם אנא׃
minä   nousen       päivät             kolme           jälkeen että        eli      kun 

 
Ja he sanoivat hänelle, ”herramme, me muistamme, että tuo eksyttäjä sanoi silloin, kun hän eli, että 
kolmen päivän jälkeen minä nousen.” 

  



 פקוד הכיל מזדהרין בקברא עדמא לתלתא יומין   64
päivät         kolmelle            saakka             hautaa          vartioimaan      sen tähden       käske          . 

 דלמא נאתון תלמידוהי נגנבוניהי בלליא ונאמרון לעמא 
kansalle         sanovat ja             yöllä       sen varastavat                  oppilaansa           tulisi              etteivät 

 דמן בית מיתא קם ותהוא טועיי אחריתא ביׁשא 
pahempi        viimeinen             petos            oleva ja     noussut kuolleiden huoneesta että 

 מן קדמיתא׃
ensimmäisestä 

 
Sen tähden, käske vartioimaan sitä hautaa kolmanteen päivään saakka, etteivät hänen oppilaansa tulisi 
varastamaan sitä yöllä, ja sanoisi kansalle että ”hän on noussut kuolleista”, ja viimeinen eksytys olisi 
pahempi kuin se ensimmäinen. 

 

 אמר להון פילטוס אית לכון קסטונרא זלו אזדהרו   65
vartioikaa  menkää               vartijat         teille            on           Pilatus           heille         sanoi            . 

 איכנא דידעין אנתון׃
te    tiedätte että              kuten 

 
Pilatus sanoi heille, ”tässä on teille vartijoita, menkää, vartioikaa niin kuin parhaaksi näette.” 

 

 הנון דין אזלו אזדהרו בקברא וחתמו כאפא   66
kiven   sinetöivät ja          hautaa            vartioimaan    menivät mutta          he          . 

 נרא׃הי עם קסטו
vartijat    kanssa sen 

 
Mutta he menivät vartioimaan hautaa ja sinetöimään sen kiven, vartijoiden kanssa. 

 

 ברמׁשא דין בׁשבתא דנגה חד בׁשבא אתת מרים    28:1
Miriam        tuli              viikon            1. aamunsa joka      sapatissa      mutta                    illalla                        . 

 מגדליתא ומרים אחרתא דנחזין קברא׃
hauta   näkevät että           toinen             Miriam ja             Magdalitha 

 
Mutta sapatin päättyessä, joka oli viikon ensimmäisen päivän aamu, tuli Mirjam Magdalitha, ja se 
toinen Mirjam, että näkisivät sen haudan. 



 והא זועא רבא הוא מלאכא גיר דמריא נחת מן ׁשמיא   2
taivaista   laskeutui           Herran       sillä          enkeli                 oli      suuri maanjäristys katso ja      . 

 עליה׃ וקרב עגל כאפא מן תרעא ויתב הוא
ylleen      hän       istui ja               oviaukosta          kiven         vieritti         tuli ja 

 
Ja katso, oli suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli laskeutui taivaista, ja tuli vierittämään sen kiven 
suuaukolta, ja hän istui sen päälle. 

 

 איתוהי הוא דין חזוה איך ברקא ולבוׁשה חור הוא   3
oli   valkoinen   vaatteensa ja        salama     kuin olemuksensa mutta        oli                   se           . 

 איך תלגא׃
lumi      kuin 

 
Mutta sen olemus oli kuin salama, ja vaatteensa valkoiset kuin lumi. 

 

 ומן דחלתה אתתזיעו אילין דנטרין הוו והוו איך מיתא׃  4
kuolleet     kuin     olivat ja   oli    vartioivat jotka      nämä                vapisivat               kauhustaan ja        . 

 
Ja nämä, jotka olivat vartioimassa, vapisivat hänen pelostaan, ja he olivat kuin kuolleet. 

 

 ענא דין מלאכא ואמר לנׁשא אנתין לא תדחלן ידע אנא  5
minä    tiedän         pelätkö       älkää               te           naisille        sanoi ja              enkeli      mutta    vastasi    . 

 גיר דליׁשוע דאזדקף בעין אנתין׃
te     etsitte           ristillä joka     Jeshuaa että       sillä 

 
Mutta se enkeli vastasi ja sanoi naisille, ”älkää pelätkö, sillä minä tiedän, että te etsitte Jeshuaa, joka oli 
ristiinnaulittu.” 

 

 לא הוא תנן קם לה גיר איכנא דאמר תאיין חזיין   6
katsokaa    tulkaa        sanoi että          kuten           sillä     hän    noussut täällä      hän         ei        . 

 דוכתא דסים הוא בה מרן׃
herramme siinä       oli     laitettu johon         paikka 

 
Hän ei ole täällä, sillä hän on noussut, aivan kuten hän sanoi. Tulkaa, katsokaa sitä paikkaa, johon 
meidän Herramme oli laitettu. 

 



 וזלין בעגל אמרין לתלמידוהי דקם מן בית מיתא והא   7
katso ja       kuolleiden huoneesta noussut että            oppilailleen        sanokaa       nopeasti menkää ja   . 

 תחזוניהי הא אמרת לכין׃קדם לכון לגלילא תמן 
teille       sanoin          katso       hänet näette       siellä          Galileaan     teidän        edellä 

 
Ja menkää nopeasti, sanokaa hänen oppilailleen, että hän on noussut kuolleista, ja katso hän menee 
teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet. Katso, minä sanoin sen teille! 

 

 ואזל עגל מן קברא בדחלתא ובחדותא רבתא ורהטן   8
juoksivat ja     valtavalla                  ilolla ja             peloissaan                   haudalta   nopeasti menivät ja   . 

 לתלמידוהי׃דנאמרן 
oppilailleen           kertomaan 

 
Ja he menivät haudalta nopeasti, peloissaan ja valtavalla ilolla, ja juoksivat kertomaan hänen 
oppilailleen. 

 

 והא יׁשוע פגע בהין ואמר להין ׁשלם לכין הנין דין קרב   9
tulivat mutta         he       teille   ”shalom”       heille        sanoi ja     heidät     kohtasi    Jeshua    katso ja      . 

 אחד רגלוהי וסגדין לה׃
häntä   kumarsivat ja jalkoihinsa tarttuivat 

 
Ja katso, Jeshua tuli heitä vastaan ja sanoi heille, ”rauha teille!” Mutta he tulivat, tarttuivat hänen 
jalkoihinsa ja kumarsivat häntä. 

 

 הידין אמר להין יׁשוע לא תדחלן אלא זלין אמרין   10
sanomaan   menkää    vaan         pelätkö      älkää       Jeshua       heille       sanoi           sitten           . 

 לאחי דנאזלון לגלילא ותמן נחזונני׃
minut näkevät    siellä ja         Galileaan          menevät että  veljilleni 

 
Sitten Jeshua sanoi heille, ”älkää pelätkö, vaan menkää sanomaan minun veljilleni, että menevät 
Galileaan, ja siellä he saavat nähdä minut.” 

  



  כד אזלין דין אתו אנׁשא מן קסטונרא הנון למדינתא  11
kaupunkiin    niistä                          vartijoista         ihmisiä          tuli     mutta     menivät     kun          . 

 ואמרו לרבי כהנא כל מדם דהוא׃
tapahtunut että asia     kaikki    papeille      suurille    kertoivat ja 

 
Mutta kun he menivät, tuli osa niistä vartijoista kaupunkiin, ja he kertoivat papiston johtajille kaiken, 
mitä oli tapahtunut. 

 

 ואתכנׁשו עם קׁשיׁשא ונסבו מלכא ויהבו כספא   12
rahaa    antoivat ja      neuvoa         pitivät ja       vanhimmat    kanssa    kokoontuivat ja         . 

 לא זעור לקסטונרא׃
vartijoille    vähäinen      ei 

 
Ja he kokoontuivat vanhimpien kanssa, ja neuvottelivat, ja antoivat niille vartijoille melko paljon rahaa. 

 

 ואמרין להון אמרו דתלמידוהי אתו גנבוהי בלליא   13
yöllä     varastivat     tulivat          oppilaansa että       sanokaa         heille       sanoivat ja         . 

 כד דמכין חנן׃
me    nukuimme    kun 

 
Ja he sanoivat heille, ”sanokaa, että hänen oppilaansa tulivat yöllä varastamaan sen, kun me 
nukuimme.” 

 

 חנן ואן אׁשתמעת הדא קדם הגמונא חנן מפיסין   14
me  taivuttelemme     me       hallitusmies       edessä        tämä              ilmoitetaan      jos ja         . 

 לה ולכון דלא צפתא עבדין חנן׃
me    teemme            vaivaa        ilman     teille ja hänelle 

 
Ja jos tästä ilmoitetaan hallitusmiehen edessä, me kyllä taivuttelemme hänet ja teidät helposti. Sen me 
teemme! 

  



 הנון דין כד נסבו כספא עבדו איך דאלפו אנון ונפקת   15
levinnyt ja      heitä     ohjeisti että     kuin       tekivät              rahat      ottivat      kun   mutta       he             . 

 מלתא הדא בית יהודיא עדמא ליומנא׃
tähän päivään     saakka            Jehudia     huone        tämä       kertomus 

 
Mutta he ottivat rahat, ja tekivät niin kuin heitä oli opetettu, ja tämä kertomus on levinnyt juutalaisten 
keskuudessa aina tähän päivään saakka. 

 

 תלמידא דין חדעסר אזלו לגלילא לטורא איכא דועד   16
tavannut että missä           vuorelle          Galileaan      menivät         yksitoista    mutta              oppilaat          . 

 אנון יׁשוע׃
Jeshua       heitä 

 
Mutta ne yksitoista oppilasta menivät Galileaan, sille vuorelle, missä Jeshua oli heidät tavannut.  

 

 וכד חזאוהי סגדו לה מנהון דין אתפלגו הוו׃  17
olivat          erillään       mutta      heistä     häntä kumarsivat hänet näkivät    kun ja        . 

 
Ja kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä. Mutta osa heistä oli kauempana. 

 

 וקרב יׁשוע מלל עמהון ואמר להון אתיהב   18
annettu         heille      sanoi ja      kanssaan       puhui       Jeshua          tuli ja          . 

 לי כל ׁשולטן בׁשמיא ובארעא ואיכנא דׁשדרני אבי 
isäni minut lähetti että       samoin ja          maassa ja               taivaissa           valta kaikki minulle 

 מׁשדר אנא לכון׃
teille    minä            lähetän 

 
Ja Jeshua tuli puhumaan heidän kanssaan, ja hän sanoi heille, ”minulle on annettu kaikki käskyvalta 
taivaissa ja maan päällä, ja samoin kuin minun isäni lähetti minut, minä lähetän teidät.” 

  



 זלו הכיל תלמדו כלהון עממא ואעמדו אנון בׁשם אבא   19
isä     nimessä     heidät         kastakaa ja            kansat       ne kaikki      opettakaa sen tähden menkää      . 

 וברא ורוחא דקודׁשא׃
pyhyyden        henki ja       poika ja 

 
Sen tähden, menkää, opettakaa kaikki kansat, ja kastakaa heidät isän nimessä, ja pojan ja pyhyyden 
hengen. 
 
Loppu ”ja kastakaa...” puuttuu kokonaan suuresta osasta käsikirjoituksia, muissakin kuin arameassa, 
mutta koska se on tässä ja Codex Khabouris, en ota itselleni valtuuksia muutella tekstiä. Eusebiuksen 
mukaan jakeen loppu ”kastakaa heidät minun nimeeni”. 

 

 ואלפו אנון דנטרון כל מא דפקדתכון והא אנא עמכון   20
kanssanne     minä     katso ja    teille käskenyt että    mitä   kaikki    pitävät että    heidät   opettakaa ja       . 

 אנא כלהון יומתא עדמא לׁשולמה דעלמא אמין׃
amen        maailman            loppuunsa            saakka            päivät            ne kaikki     minä 

 
Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän 
kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Amen. 

 
  

 


