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וע מִׁשיָח֖א ּבֵצב 1:1  ֵיׁשֻׁ וָלוס ַקרָיא ַוׁשִליָחא דַּ֣  ָיֵנה ַ̅פַּ֣
tahdossaan            Messias          Jeshuan           lähettiläs ja       kutsuma      Paulos                      . 

ָסוסֵת   ִנס ַאָחא  ַ̅דאָלָה֖א וַּ֣
veli              Sosthenes ja                Jumalan 

 
Paulos, Jeshuan, Messiaan kutsuma ja lähettämä, Jumalan tahdossa; ja veli Sosthenes, 
 

Kreikassa ”kutsuttu”, joka olisi arameassa  תַקראֵא . Jos teksti olisi kreikasta käännetty, arameassa olisi 

tuo sana. Samoin kreikassa on ”tahtonsa kautta”, joka tukee aramean beit-kirjaimen lukutapaa. Kreikan 
teksteissä ”Jeshua” ja ”Messias” vaihtelevat eri puolille toisiaan, arameassa sanat kuuluvat näin päin, 
joten bysantti menee seemiläisen ajattelutavan mukaan tässä kohdassa. 

 

ָתא ַדאָלָהא ַדב  2 וע ̅וס  קַרָי֞א וַקִדיֵׁש֞א ַדבָ̅קוִרנָת ̅לִעדּ֗  ֵיׁשֻׁ
Jeshuassa joka           pyhät ja         kutsutut        Korinthos’ssa joka           Jumalan     seurakunnalle        . 

וע ̅מִׁשיָחא מַקדִׁש֖ין ַולכֻׁ  ון ַאיֵלין דָקֵרין ׁשֵמה דָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ  להֻׁ
Jeshua   herramme nimensä kutsuvat jotka        ne        heille kaikille ja      pyhitetyt                     Messias 

ון וִד ̅ל ַאַת ̅מִׁשיָחא ּבכֻׁ   יַלן֖׃̅ר  ִדילהֻׁ
meidän ja       heidän        paikka       kaikessa             Messias 

 
Jumalan seurakunnalle, joka on Korinthos’ssa, kutsutuille ja pyhille; jotka ovat Jeshuan, Messiaan kautta 
pyhitetyt, ja kaikille niille, jotka kutsuvat meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimeä kaikissa heidän ja 
meidän paikoissa. 

 

וָת   3  ון  ̅ון ַוׁשָלָמ֖א ֵמן ַאָלָהא ַאבֻׁ ̅א ַעמכֻׁ ַ̅טיּבֻׁ
isämme               Jumalasta             rauha ja     kanssanne           siunaus            . 

וע מִׁשיָחא׃   וֵמן ָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ
Messias     Jeshua    herrastamme ja 

 
Siunaus kanssanne, ja rauha meidän isältämme Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, 
Messiaalta.  



ָנא ַלאָלהי ּבכֻׁ   4 וָת ̅ן חָלפַ ̅לזבַ ַ̅מוֵדא אּ֗ ון  ַעל ַטיּבֻׁ  א ̅יכֻׁ
siunaus     ylle      puolestanne      ajat kaikessa   Jumalalleni      minä            kiitän          . 

וע מִׁשיָח֖א׃̅לכֻׁ ̅ ַיהַּבתַ̅דאָלָהא ֵדאת ֵיׁשֻׁ  ֖ון ּבַּ֣
Messias      Jeshuassa       teille                 annettu joka              Jumalan 

 
Minä kiitän minun Jumalaani koko ajan teidän puolestanne siitä Jumalan siunauksesta, joka teille on 
annettu Jeshuan, Messiaan kautta. 

 

ון ֵּבה  ּבכֻׁ ̅ל ֵמֵדם עַת ̅כֻׁ ַ̅דב  5  ֖א׃̅עָת ̅ל ִיַד ̅כֻׁ ̅ל ֵמָל֖א ַוב̅רתֻׁ
tunteminen kaikessa ja       puhe   kaikessa     siinä      rikastuneet          asia kaikessa että       . 

 
Että te olette joka asiassa sen kautta rikastuneet, kaikessa puheessa ja kaikessa siinä tuntemisessa. 

 

וֵת ̅ ַאיך  6  ון֖׃ּ̅בכֻׁ ̅ ה ַדמִׁשיָחא ֵאׁשַתרַרת̅דָסהדֻׁ
teissä    tullut todelliseksi           Messiaan             todistuksensa            kuin       . 

 
Niin kuin se Messiaan todistus on tullut teissä todelliseksi. 

 

ון ַּבחָד ̅דָלא ֵאת  7 ון ֵ̅ת ̅א ֵמן ַמוהבָ ַּ̅בַצרתֻׁ תֻׁ  ה ֞ ֵאָלא מַסֵכין אנּ֗
te           odotatte        vaan                    lahjoistaan            yhdessä             vähennetyt            ei että        . 

וע מִׁשיָח֖א׃̅לגֵ   לָיֵנה דָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ
Messias        Jeshua herramme ilmestykselleen 

 
Ettei teiltä ole vähennetty yhtäkään niistä hänen lahjoistaan, vaan te odotatte sitä meidän Herramme 
Jeshuan, Messiaan, ilmestymistä. 
 

Kreikasta puuttuu ajatus ”hänen lahjoistaan”. Jos teksti olisi käännös, tässä lukisi ֵמן ַמוהבָ ֵ̅ת ̅א, ja taas 

kerran, vain viimeinen kirjain eroaa.  
 

ו נַׁשַררכֻׁ   8 חָריָת֖א ַדד̅ון עַד ̅דהֻׁ ון ָ̅מא ַלאּ֗  ָלא ֵרׁשָין ֵתהוֻׁ
olisitte        virhe       ilman että          viimeiselle                 saakka teitä todellistava hän että       . 

וע מִׁשיָח֖א׃  ּבַיוֵמה דָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ
Messias        Jeshua   herramme    päivässään 

 
Että hän on tekevä teitä todellisemmiksi siihen loppuun saakka, että olisitte virheettömät siinä meidän 
Herramme Jeshuan, Messiaan päivässä. 
  



ו ַאָלָהא דבִ   9 ון לַׁשוָתפֻׁ ̅ה ֵאת̅איֵד ̅מַהיַמן הּ֗  א ̅וָת ̅קִריתֻׁ
yhteydelle             teidät kutsui          kauttaan että        Jumala       hän      uskollinen       . 

וע מִׁשיָחא ָמַרן׃ ַ̅דב  ֵרה ֵיַּׁ֣שֻׁ
herramme    Messias         Jeshua           poikansa 

 
Jumala, hän on uskollinen, joka hänen kauttaan kutsui teidät siihen hänen poikansa Jeshuan, Messiaan, 
meidän Herramme yhteyteen. 

 

ָנא ֵדין ֵמנכֻׁ   10 וע מִׁשיָחא  ון ַא ָּ̅בֵעא אּ֗  ַחי ֞ ַּבׁשֵמה דָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ
Messias      Jeshua     herramme  nimessään       veljeni        teistä     mutta    minä        pyydän           . 

 ֖א֞ ָ̅וָת ̅ון ָפַלג֖̅ון וָלא ֵנהוָי֞ן ּבכֻׁ ̅לכֻׁ ̅א לכֻׁ ̅א ֵמלָת ̅הֵוא חָד ̅דֵת 
jakaantuminen     teissä       olkoon      eikä     teille kaikille           sana             yksi           oleva   että 

ון ּגִמיִרין ַּבחָד   ֵרעָיָנ֖א׃ ַ̅חד̅א ַוב̅א ַתרִעיָת ֵ̅אָלא ֵתהוֻׁ
ajatus   yhdessä ja              mieli                yhdessä       täydelliset      olisitte             vaan 

 
Mutta minä pyydän teistä, veljeni, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, että teillä kaikilla olisi 
se yksi puhe, älkääkä olko jakaantuneita, vaan olkaa täydelliset siinä yhdessä mielessä, ja yhdessä 
ajatuksessa. 
 
Myös kreikka käyttää täydellistä, RK tavoin, KR38 tulkinnallisesti sovintoa. 

 

ון ַאַח֖י֞ ֵמן ֵּבית  11 ָלֵאא ֞ ̅ ׁשַלחו ִלי ֵּגיר עַליכֻׁ  כַּ֣
Kloe         huoneesta     veljeni       yllenne       sillä minulle lähettivät            . 

 ון֖׃̅כֻׁ ַּ̅ביָנת̅ דֵחרָיֵנ֞א ִאית
keskuudessanne on              riitaa että 

 
Sillä Kloen talosta lähetettiin minulle, että teidän keskuudessanne on riitaa. 

  



ָנא  ִדאיתָ̅הֵד   12 ַפוָלוס ֵ̅מנכֻׁ ̅ א ֵדין ָאַמר אּ֗  ון ָדאַמ֖ר ֵאָנא דַּ֣
Paulos’n        minä      sanoo joka      teistä            on että      minä         sanon    mutta     tämä             . 

נָ  ָנא  ִואית̅ א  ִואיתאּ֗ אָפָלו אּ֗  ָדאַמ֖ר ֵאָנא ̅ ָדאַמ֖ר ֵאָנא ַדַּ֣
minä      sanoo joka       on ja       minä           Apollo’n        minä       sanoo joka      on ja            minä 

ָנא  ִואית̅אפָ ̅דכִ  ָנ֖א׃̅ א אּ֗  ָדאַמ֖ר ֵאָנא ַדמִׁשיָחא אּ֗
minä           Messiaan           minä      sanoo joka         on ja          minä               Keefa’n 

 
Mutta tämän minä sanon, että osa teistä sanoo, että ”minä Paulos’n”, ja sanoo, ”minä Apollo’n”, ja 
sanoo, ”minä Keefa’n”, ja sanoo, ”minä olen Messiaan”. 

 

וָלוס ֵאזדֵקף̅ ַפַלגַ̅דלָמא ֵאת  13  ַעל ̅ ֵלה מִׁשיָח֖א ַאו לָמא ַפַּ֣
ylle   ristiinnaulittu      Paulos           onko       tai           Messias     hänelle        jaettu                 onko             . 

ון֖  ַפוָלוס עַמדתֻׁ ון֖֞ ַאו ַּבׁשֵמה דַּ֣  ׃ַאַפיכֻׁ
kastetut         Paulos’n        nimessään      tai           kasvonne 

 
Onko hän, Messias, jaettu? Tai onko Paulos ristiinnaulittu teidän kasvojenne tähden, tai Paulos’n 
nimessäkö kastetaan? 

 

ָנׁש ֵמנכֻׁ   14 ָנא ַלאָלה֖י ַדלאּ֗  ֵאָלא ̅ ̅תון ָלא ַאעמֵד ַ̅מוֵדא אּ֗
vaan            kastanut          en         teistä          ihmisten        Jumalaani         minä           kiitän            . 

גַ   ִאָיו֖ס׃ַ̅לַּ֣כִריסָפוס ַולַּ֣
Gaius’n ja                      Krispus’n 

 
Minä kiitän minun Jumalaani, etten teitä ketään kastanut, paitsi Krispus’n ja Gaius’n. 
 

Kreikassa ei ole ”minun Jumalaani”, jolloin ַלאָלהי olisi ajateltu לאלהא. Vaikka kreikka jättää yleensä 

tuon merkityksen pois, tässä kirjeessä se on ollut jo jakeissa neljä ja seitsemän. Kuuluisi tähänkin. 
 

ָנׁש ִנאַמר ַדבד  15  ׃̅ ̅תֵׁשמי ַאעמֵד ָ̅לא אּ֗
kastanut    nimessäni että     sanova      ihminen       ettei            . 

 
Ettei kukaan sanoisi, että ovat minun nimessäni kastetut. 

  



אסֵטפַ ̅לבַ ̅ ֵדין ָאף̅ ̅תַאעמֵד   16 וב̅יֵתה ֵדַּ֣  ע ֵ̅דין ָלא ָיַד ̅ ַנ֖א תֻׁ
tiedä     en    mutta     taas                   Estefana’n      huoneelleen   myös   mutta         kastanut             . 

חִרין ַאעמֵד  ָנׁש אּ֗ ָנ֖א ֵאן לאּ֗  ׃̅ ̅תאּ֗
kastanut         toiset           ihmisen       jos          vaan 

 
Mutta minä olen kastanut myös Estafana’n huonekunnan, mutta en tiedä, olenko sitten muita kastanut. 

 

֖ו ָלא ָ̅לא ֵּגיר ַׁשדַרני מִׁשיָח֖א לַמעָמדֻׁ   17  ֖ו ֵאָלא ַלמַסָּברֻׁ
ei   evankelioimaan        vaan          kastamaan           Messias        minut lähetti  sillä          ei             . 

 ה ַדמִׁשיָחא׃ ֵ̅מֵלא ֞ דָלא ֵנסַתַרק זִקיפֵ ̅ ַמתּ̅בֵחכ
Messiaan           ristinsä          hylättävä           ettei        sanat             viisaudessa 

 
Sillä ei Messias lähettänyt minua kastamaan, vaan saattamaan toivon sanomaa, ei sanojen viisauden 
kautta, ettei se Messiaan risti tulisi hylätyksi. 
 

Arameassa sanat, joka on kreikassa λόγον. Vain yksi kreikan teksti sanoo niin, muissa λόγου. Yksikkö. 

Arameassa yksikkö, puhe, olisi ֵמלל. Yhden kirjaimen ero – molempiin suuntiin. 

 

וָת ̅יֵד ֖̅א ַלאבִ ̅יר ַדזִקיפָ א ּגֵ ֵ̅מלָת   18 ֖י ַלן ֵד֖ין ַלאיֵלין ̅֞א ָׁשטיֻׁ  א הּ֗
niille   mutta meille   se             hullutus           kadotetuille                  ristin        sillä              sana              . 

י ַדאָלָה֖א׃ ַ֖ן ַחיָלא הּ֗  דַחִייַנ֖
Jumalan      se        voima   elämme jotka 

 
Sillä se ristin sana on sitä hullutusta kadotetuille, mutta meille, jotka elämme, se on se Jumalan voima. 

 

וז ̅א דַחִכיֵמא ֞ ֵואג̅מָת ֵ̅חכ̅ ֵּגי֖ר ַדאוֵּבד ̅יב̅כִת   19  לֻׁ
poistan ja           viisaiden                viisaus         tuhoan että      sillä  kirjoitettu           . 

ולָת ַ̅תרִעיָת  ׃̅א דַסכֻׁ  ֵנ֖א֞
älykkäiden                mietteet 

 
Sillä kirjoitettu on, että ”minä kadotan viisaiden viisauden, ja poistan älykkäiden ajatukset”. 
 

Sekä aramea, että kreikka yhdistävät jakeet 18 ja 19 tuolla ”kadottavalla” sanalla, אבד, josta myös 

”kadotus” (abaddon) tulee. 
  



ו ָספ  20 ו ַחִכיָמ֖א ַאו ַאיָכא הֻׁ  ָר֖א ַאו ַאיָכא ַ̅איָכא הֻׁ
missä    tai kirjanoppinut   hän       missä       tai              viisas        hän         missä            . 

וָׁשא דָעלָמא ָהָנ֖א ָלא ָהא ַאׁשטָיה ַאָלָהא  ו ָדרֻׁ  הֻׁ
Jumala sen teki hulluksi    katso      ei         tämä        maailman        asiantuntija     hän 

 ה דָעלָמא ָהָנ֖א׃̅מֵת ֵ̅חכ
tämä         maailman            viisautensa 

 
Missä on se tämän viisas, tai missä on se kirjanoppinut, tai missä on se tämän maailman asiantuntija? 
Katso, Jumala on tehnyt hulluksi tämän maailman viisauden! 
 
Ensimmäisen ”maailma”sanan kohdalla kreikassa on kaikissa käsikirjoituksissa aionos, aikakausi tai 

iankaikkisuus, αἰῶνος. Sen vastine arameassa olisi דעלם.  

 

ל ֵּגיר ַדב  21  ע ָעלָמא ̅ה ַדאָלָה֖א ָלא ִיַד ̅מֵת ֵ̅חכֵ̅מטֻׁ
maailma  tiennyt        ei             Jumalan        viisaudessaan että     sillä        koska            . 

וָת ָׁש ̅א ַאָלָהא ַדב̅א ַלאָלָהא  צבָ ̅מָת ּ̅בֵחכ וָת ̅א דכָ ̅טיֻׁ וזֻׁ  א ̅רֻׁ
julistamisen          hullutuksessa että        Jumala          tahtoi         Jumalan                   viisaudessa 

 ַנֵחא ַלאיֵלין ַדמַהימִנין֖׃
uskovat jotka            niille elävöittävä 

 
Sillä koska maailma ei viisauden kautta tuntenut Jumalaa, Jumala tahtoi hänen viisaudessaan, että sen 
hullutuksen julistamisen kautta tehtäisiin eläväksi ne, jotka uskovat. 

 

וָד   22 ל ִדיהֻׁ  א ָּבֵעין֖׃̅מָת ̅֞א ָׁשאִל֖ין ַוארָמֵי֞א ֵחכָ̅וָת ֵ̅י֞א ָאתֵ̅מטֻׁ
etsivät            viisaus      aramealaiset ja          pyytävät         merkit           juutalaiset että      koska           . 

 
Sillä juutalaiset pyytävät merkkejä ja aramealaiset etsivät viisautta. 
 
Juutalaiset odottavat Messiaan merkkejä, ei ”tunnustekoja”, vähän samalla tavalla kuin kristityt 
odottavat pedon merkkejä. Heidän vanha kirjallisuutensa on täynnä noita merkkejä, ja esim. 
”Johanneksen evankeliumi” on dokumentti niistä. Alef-tav on ”merkki” hebreassakin. Kreikan tekstissä 
”aramealaiset” on editoitu pois joka kohdasta ja sanan tilalla on aina ”kreikkalainen”, ikään kuin 
aramean olemassaolo olisi haluttu salata. Sama seuraavissakin jakeissa. Aramean teksti kirjoittaa kyllä 
kreikkalaisistakin useissa kohdissa, mutta tässä yhteydessä ei. 

  



 

וָד ̅ יףזקִ ̅ רִזיַנן מִׁשיָח֖א ַכד̅חַנן ֵדין ַמכ  23 וַקלָתא ִליהֻׁ  ֵי֖א֞ ̅תֻׁ
juutalaiselle         kompastus   ristiinnaulittu kun        Messias         julistamme     mutta      me           . 

וָת  ׃̅וַלארָמֵי֞א ָׁשטיֻׁ  א 
hullutus     aramealaiselle ja 

 
Mutta me julistamme ristiinnaulittua Messiasta; sitä kompastusta juutalaisille, ja hullutusta 
aramealaisille. 

 

וָד   24 ון ֵדין ַדקֵר֖ין ִיהֻׁ  ֵי֞א ַוארָמֵיא ֞ מִׁשיָחא ַחיָלא ַדאָלָה֖א ̅לָהנֻׁ
Jumalan       voima             Messias       aramealaiset ja    juutalaiset kutsutut jotka sillä           heille           . 

 א ַדאָלָה֖א׃̅מָת ̅וֵחכ
Jumalan               viisaus ja 

 
Sillä heille, jotka ovat kutsutut, juutalaiset ja aramealaiset, Messias on Jumalan voima ja Jumalan 
viisaus. 

 

וֵת   25 ל דָׁשטיֻׁ י ֵמן ּבַניָנָׁשא ֞ ֵ̅מטֻׁ  ה ַדאָלָהא ַחִכיָמא הּ֗
ihmislapsista     se            viisaus              Jumalan         hulluutensa että      koska             . 

וֵת ַ̅וכ ָנָׁשא׃ ̅ה ַדאָלָהא ַחילָת ִ̅ריהֻׁ י ֵמן ּבַנ֞י־אּ֗  נָיא הּ֗
ihmislapsista      se       voimallisuus            Jumalan              heikkoutensa ja 

 
Koska Jumalan hulluus on ihmislapsista viisampaa, ja Jumalan heikkous on ihmislapsista voimallisempaa. 

 

 ון ַחִכיֵמ֞א ̅ון ַאַחי ֞ דָלא ַסִּגיאִי֞ן ּבכֻׁ ̅קָריתכֻׁ  ̅חַזו ֵּגיר ָאף  26
viisas     teissä          monet         ei että       veljet  kutsumuksenne   myös    sillä     nähkää        . 

 ון ֵ̅נ֖א֞ וָלא ַסִּגיאִי֞ן ּבכֻׁ ̅ון ַחילָת ַ̅ס֖ר וָלא ַסִּגיאִי֞ן ּבכֻׁ ַּ̅בב
teissä         monet         eikä          voimalliset       teissä         monet          eikä              lihassa 

והָמא ַרָּב֖א׃  ּבַנ֞י טֻׁ
suuri               suku       lapset 

 
Sillä katsokaa myös teidän kutsumistanne, veljet, ettei teissä ole montaa lihassa viisasta, eikä teissä ole 
montaa voimallista, eikä teissä ole montaa jalosukuista. 

 



֞י דָעלָמא דנַ ̅א ַאָלָהא לַסכֵ̅אָלא ּגבָ   27  לַחִכיֵמ֖א֞ ̅ ֵהת̅בַלוהּ֗
viisaudelle   häpeävä että        maailman         tyhmyyyden           Jumala        valitsi        vaan             . 

֞י דָעלָמא דַנב̅בָ ַ̅וג ׃̅לַחילָת ̅ ֵהת̅א כִריַהוהּ֗  ֵנ֖א֞
voimalliselle   häpeävä että       maailman                 heikot          valitsi ja 

 
Vaan Jumala valitsi maailman tyhmyyden, että se viisaus häpeäisi, ja hän valitsi maailman heikot, että se 
voimallisuus häpeäisi. 

 
 

ון ּבָעלָמא  ַולַמסַלָי֖א֞ ̅א ַלאיֵלין ַדב̅בָ ַ̅וג  28 והמהֻׁ  ִציר טֻׁ
hylkiöille ja      maailmassa         heidän suvut          alhaisen          niille           valitsi ja          . 

ון  ַדנבַ  ון֖׃ֵ̅טל ַלאיֵלין ִדאיַת ̅וַלאיֵלין דַלית ֵאנֻׁ  יהֻׁ
he ovat jotka          niille     lakkauttava että    ovat    ei ole jotka             niille ja 

 
Ja hän valitsi niitä maailmassa alempisukuisia, ja hylättyjä, ja niitä, jotka eivät ole mitään, että 
lakkauttaisi ne, jotka jotain ovat. 

 

ל ּבַסר קָד ̅דָלא ֵנׁשַתב  29 ֖י׃ַ̅הר כֻׁ  ַמוהּ֗
edessään       liha      kaikki        kerskaileva            ettei           . 

 
Ettei mikään liha kerskailisi hänen edessään. 
 
Osa kreikan teksteistä ”Jumalan edessä”, ja critical menee sen mukaan. 

 

וע מִׁשיָחא  ַהו ַדהָוא ַלן ̅ ָאף  30 ֵיׁשֻׁ ון ּבַּ֣ תֻׁ ון ֵדין ֵמֵנה ַאנּ֗ תֻׁ  ַאנּ֗
meille on että       hän        Messias         Jeshuassa             te         hänestä   mutta            te         myös          . 

וָת ̅מָת ֵ̅חכ וָת ̅א ֵמן ַאָלָהא  וַזִדיקֻׁ  ורָקָנ֖א׃̅א ופֻׁ ̅א וַקִדיׁשֻׁ
lunastus ja                    pyhitys ja                puhtaus ja              Jumalasta                     viisaus 

 
Mutta hänestä onkin teidän olemisenne Jeshuassa, Messiaassa, hänestä, joka on meille se Jumalan 
viisaus, ja se puhtaus, ja pyhitys ja lunastus. 
 
”Myös” puuttuu kreikasta, liitin sen tuohon ”onkin” sanaan suomennoksessa. Jos teksti olisi kreikasta 
käännetty, sitä ei olisi tässäkään. Puhtaus, zaddikotha, voi kääntää vanhurskaudeksikin jos haluaa. 

  



 

 ַהר׃ ַ̅ה֖ר ּבָמרָיא ֵנׁשַתב̅דַמן דֵמׁשַתב̅ יבִ̅ת ַ̅דכ̅ ַאיך  31
kerskaileva        Herrassa                    kerskailee joka että    kirjoitettu että    kuin            . 

 
Niin kuin kirjoitettu on, että ”joka kerskailee, kerskailkoon Herrassa.” 

 

  

ָלא ַרורבָ ̅כֻׁ ̅לָות̅ יתֵ̅אִת ̅ אָנא ַאַח֖י֞ ַכדוֵ  2:1   ֖א ̅ון  ָלא ּבַממלּ֗
valtava       puhumisessa          ei         luoksenne        tullut         kun      veljet       minä ja                   . 

ָרֵזה ַדאָלָהא׃ ֖̅א ַסַּברתכֻׁ ̅מָת ָ̅לא ּבֵחכָ̅אפ  ון אּ֗
Jumalan salaisuutensa teitä evankelioin           viisaudessa             ei myös 

 
Ja veljet, kun minä tulin teidän luoksenne, ei se ollut suurissa puheissa, enkä viisaudenkaan kautta teille 
evankelioinut sitä Jumalan salaisuutta, 
 
KR38 puhuu Jumalan ”todistuksesta”, ja osoittaa siten olevansa KJV pohjalta. RK tarkentaa oikeaksi. 

 

ָנא  ֵאָלא ̅דֵמֵדם ָיַד ̅ ֖ון ַאיך̅כֻׁ ׁ̅שי ַּביָנתַ̅נפ̅ וָלא ָדֵנת  2  ע אּ֗
ellei       minä      tunne     asia että         kuin    keskuudessanne sieluni    tuomitsin    enkä       . 

וע מִׁשיָח֖א ָאף ֵיׁשֻׁ  ׃̅ זִקיף̅ ֵלה ַכד̅ ֵאן לַּ֣
naulittiin   kun   hänelle myös        Messias           Jeshualle       jos 

 
Enkä tuominnut sieluani teidän keskuudessanne, niin kuin en tietäisi mitään, paitsi Jeshuan, Messiaan, 
sekä hänet ristiinnaulittuna. 

 

 ון֖׃̅כֻׁ ̅לָות̅ א הִוית̅יָת ̅רִת ֖̅א ובַ ̅א ַסִּגיאָת ̅חלָת ֵ̅ואָנא ּבֵד   3
luonanne       olin           vavistuksessa ja                monet                peloissa            minä ja       . 

 
Ja minä olin monenlaisissa peloissa ja vavistuksissa teidän luonanne. 
 

Kreikassa on jakeessa myös heikkoudessa, se olisi arameassa  אבכריות ; jos teksti olisi kreikasta 

käännetty, sana olisi heti ”minän” perässä, mutta niin ei ole. 
  



ות̅י וכָ ̅וֵמַלת  4 וזֻׁ וָת ̅ י  ָלא הָות̅רֻׁ  א  ̅מָת ̅א דֵמֵל֞א דֵחכַּ̅במִפיָסנֻׁ
viisauden      sanojen                taivuttelussa           ollut           ei       julistukseni ja     puheeni ja       . 

וָח֖א ַוד̅חִויָת ֵ̅אָלא ּבַת  ׃̅א דרֻׁ  ַחיָלא 
voiman ja          hengen              osoituksessa            vaan 

 
Ja minun puheeni ja julistukseni ei ollut viisauden sanojen taivutteluissa, vaan sen hengen ja sen voiman 
osoittamisessa. 
 

Osa kreikan teksteistä lisää ”inhimillisen viisauden”, tai naisellisen, ἀνθρωπίνης, Codex D laittaa 

”osoittamisen” tilalle ilmestystietouden, apokalypsei, joka osoittaa juutalaisten juurien määrätietoista, 
mutta hienovaraista piilottamista; Paavalin rabbiinisen koulutuksen pohjalta saadut opetukset 
mielletään vielä tänäkin päivänä yliluonnolliseksi ilmestystiedoksi, vaikka Paavali itse kyllä kertoo, mitkä 
näistä opetuksista hän on ”Herralta saanut”. Lähes kaikki on Gamalielin koulukunnalta. 

 

ות  5  ַניָנָׁשא ֞ ֵאָלא ̅א ַדב̅מָת ̅ון ּבֵחכ̅כֻׁ ̅דָלא ֵתהֵוא ַהיָמנֻׁ
vaan           ihmislasten             viisaudessa         uskollisuutenne              olisi           ettei         . 

 ּבַחיָלא ַדאָלָהא׃ 
Jumalan           voimassa 

 
Ettei teidän uskollisuutenne olisi ihmislasten viisaudessa, vaan Jumalan voimassa. 

 

 א ָלא דָהָנא ָעלָמ֖א ̅מָת ִ̅מיֵר֖א֞ ֵחכ̅א ֵדין מַמלִליַנן ַּבג̅מָת ֵ̅חכ  6
maailma        tämän        ei             viisaus              täydellisissä     me puhumme    sillä                viisaus          . 

֞י דָעלָמא ָהָנא דֵמתָ̅אפ  ַּבטִלין֖׃ָ̅לא דַׁשִליָטַנוהּ֗
lakkautetaan jotka     tämä         maailman          käskyvaltojensa              ei edes 

 
Sillä me puhumme viisautta täydellisten keskuudessa; ei tämän maailman viisautta, eikä edes tämän 
maailman käskyvaltojen viisautta – jotka tehdään tyhjiksi. 
 

Tässäkin kreikka menee ”tämän ajan viisautta” –mukaan, αἰῶνος, jolloin aramean ”maailma” olisi 

ajateltu ilman lopussa olevaa alef-kirjainta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, ”ei edes” tilalla olisi 

tavallinen ”eikä”; וָלא. 
  



ָר֖ז ָהי ַדמכַ ̅מָת ֵ̅אָלא מַמלִליַנן ֵחכ  7  סָיא ̅א ַדאָלָהא ּבאּ֗
piilossa joka    se salaisuudessa      Jumalan               viisaus           me puhumme        vaan          . 

ָות ָוא ַפרָׁשה ַאלָ ̅ הּ֗  ם ָעלֵמ֖א֞ ָ̅הא ֵמן־קָד וַקֵדם הּ֗
maailma              edestä           Jumala       sen erotti            oli       ennen ja          ollut 

וב  ָחא ִדיַלן֖׃̅לׁשֻׁ
meidän          kirkkaudelle 

 
Vaan me puhumme Jumalan viisautta siinä salaisuudessa, joka oli ollut kätkettynä, ja jonka Jumala erotti 
ennen maailmaa, meidän omaksi kirkkaudeksemme. 
 
Kreikka käyttää ennaltamääräämistä, mutta arameassa on selkeä ”erotti”. Hyvä esimerkkijae hebrean 
tekstin lukijalle aramean selvistä ja raamatullisista sanavalinnoista, jota predestinaatio ei oikein edusta. 

 

ו ֵ̅מן ַׁשִליָטֵנ֞א דָעלָמא ָהָנא ָלא ַיד̅ ָהי דַחד  8  ָע֖ה ֵאלֻׁ
jos     sen tunsi       ei         tämä           maailman             käskyvalloista      yksi jota       se      . 

וה  ַלו לָמָרה דֵת ֵּ̅גיר ַיד ַו֖ו׃̅עֻׁ וחָתא ָזקִפין הּ֗  ׁשּבֻׁ
olivat ristiinnaulinneet      kirkkauden           Herralleen    ei hänet tunteneet  sillä 

 
Se, jota yksikään tämän maailman käskyvalloista ei tuntenut, sillä jos he olisivat tunteneet hänet, eivät 
he olisi kirkkauden Herraa ristiinnaulinneet.  
 
Kreikka käyttää jostain syystä käskyvallan tilalla muuta hallitsijaa, tai ruhtinasta, arkhon. 

 

  ָ̅נא ָלא ֵׁשמַעתֵ̅ואד̅ דַעיָנא ָלא חָזת̅ יבִ̅ת ַ̅דכ̅ ֵאָלא ַאיך  9
kuullut        ei          korva ja      nähnyt       ei     silmä jota kirjoitettu että       kuin         vaan         . 

 ַאָלָהא ̅ רָנָׁשא ָלא סֵלק  ֵמֵדם דַטֵיב̅וַעל ֵלָּבא דבַ 
Jumala valmisti jonka    asia       noussut      ei              ihmispojan     sydämelle ylle ja 

 ַלאיֵלין דָרחִמין ֵלה׃ 
häntä rakastavat jotka              niille 

 
Vaan niin kuin kirjoitettu on, ”mitä silmä ei nähnyt, ja korva ei kuullut, ja ihmisen sydämelle ei ole 
noussut, se, jonka Jumala valmisti niille, jotka häntä rakastavat”. 
 
Kreikka käyttää jakeessa agape-rakkautta, arameassa tässä jakeessa olevaan rakkauteen sisältyy armo ja 
ystävyys, ja on ihmislähtöistä. Agape-sanalle on arameassa toinen vastine. 

 



לֵמֵדם ָּבצָיא    10 וָחא ֵּגיר כֻׁ וֵח֖ה רֻׁ  ַלן ֵדין ַּגָלא ַאָלָהא ּברֻׁ
tutkii      asia kaikki         sillä         henki       hengessään        Jumala     paljasti mutta meille         . 

֞י ַדאָלָה֖א׃̅ ָאף ומַקוהּ֗  עֻׁ
Jumalan          syvyydet          myös 

 
Mutta meille Jumala paljasti sen, henkensä kautta, sillä se henki tutkii joka asian, myös Jumalan 
syvyydet. 

 

ו ֵּגיר ַּברָנָׁשא דָיַד   11 וָחא ̅בַ ̅ע ַדבַ̅איָנא הֻׁ  רָנָׁשא  ֵאָלא ֵאן רֻׁ
henki     jos      ellei         ihmispojassa mitä tuntee joka      ihmispoika       sillä     hän   millainen          . 

ָנָׁשא דבֵ ̅דבַ  ָנׁש ָלא ָיַד ̅דבַ ̅ ָנא ָאף֖̅ה ָהכַ ̅ר אּ֗  ע  ֵאָלא ̅אָלָהא אּ֗
ellei    tunne       ei      ihminen     Jumalassa joka    myös         siten     siinä joka       ihmiset           pojan 

וֵחה ַדאָלָה֖א׃ֵאן   רֻׁ
Jumalan    henkensä       jos 

 
Sillä millainen mies on se, joka tuntee, mitä miehessä on, paitsi ihmisten henki, joka siinä on? Siten myös 
sitä, joka on Jumalassa, ei ihminen tunne, paitsi Jumalan henki. 

 

וָחא   12 ָוא רֻׁ וָחא ̅דָעלָמא נַסבחַנן ֵדין ָלא הּ֗  ן  ֵאָלא רֻׁ
henki         vaan      saimme        maailman          henki          ole         ei       sillä        me           . 

 ַלן ׃̅ יֵהב̅֞א דֵמן ַאָלָהא ֵאִת ָ̅ת ̅דֵמן ַאָלָהא  דֵנַדע ַמוהבָ 
meille     annettu                Jumalasta joka                 lahja       tunteva että           Jumalasta joka 

 
Sillä me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen hengen, joka on Jumalasta, että me tuntisimme 
sen lahjan, joka on Jumalasta annettu meille. 
 
Kreikka laittaa ”sen lahjan” verbimuotoon, ja lauseen ajatus muuttuu huomattavasti! Kreikka jättää 
”tietämisen” kohteen avoimeksi, arameassa se on ”se Jumalan lahja”. 

  



ולָפָנא דֵמֵל֞א ̅ ַאיֵלין ָדאף  13 ָוא ּביֻׁ  מַמלִליַנן  ָלא הּ֗
sanojen     opetuksessa           ole          ei      puhumisemme myös että      ne                  . 

וָחֵנ֞א ̅א ַדב̅מָת ̅דֵחכ וָח֖א ַולרֻׁ ולָפָנא דרֻׁ  ַניָנָׁשא ֞ ֵאָלא ּביֻׁ
hengellisille ja         hengen         opetuksessa          vaan          ihmislasten                       viisauden 

וָחנָיָת   חִמיַנן֖׃̅֞א מפַ ̅רֻׁ
vertailemme             hengelliset 

 
Ne ovat, että myös meidän puheemme ei olisi ihmislasten viisauden sanojen opetuksessa, vaan hengen 
opetuksessa, ja me vertailemme hengelliset hengellisiin. 
 
Myös kreikka menee tämän mukaan, eli jakeen loppu ei välttämättä aina tarkoita ihmisiä. Osa kreikan 
teksteistä ilmaisee ”pyhän hengen opetuksessa”, esim. bysantti. Usein juuri bysantti menee hyvin 
aramean mukaan, mutta tämän kirjeen kohdalla ei. 

 

וָחנָיָת ̅נפֵ ַּ̅ברָנָׁשא ֵּגיר דבַ   14 ו  ָלא מַקֵּבל רֻׁ וָת ׁ̅ש הֻּׁ֗  א ֖̅א֞ ָׁשטיֻׁ
hullutus       hengelliset     vastaanottaa    ei        hän sielussaan joka    sillä       ihmispoika             . 

וח ֵמתִד ֵ̅אֵני֞ן ֵּגיר ֵל֖ה וָלא ֵמׁשַכח דֵנַדע ַדב  ין֖׃̅רֻׁ
tuomittu hengessä että tunteva että       pysty            eikä   hänelle   sillä          ovat 

 
Sillä ihminen, joka on sielussaan, ei ota vastaan hengellistä, sillä ne ovat hänelle hullutusta, eikä hän 
pysty tuntemaan hengen kautta tutkittavaa. 
 
Myös kreikka ja RK puhuvat ”sielullisesta”, KR38 osoittaa taas olevansa KJV pohjalta käyttäessään 
”luonnollista”. 

 

ָנׁש ָלא ֵמתִד   15 ו ֵמן אּ֗ ל ֵמֵדם ָדֵאן  והֻׁ וָחָנא ֵדין כֻׁ  ין֖׃̅רֻׁ
tuomittu      ei            ihmisestä     hän ja tuomitsee asia      kaikki   mutta  hengellinen          . 

 
Mutta hengellinen tutkiskelee kaikki asiat, eikä hän ole kenenkään tutkittavana. 
 
Jakeessa on myös kreikassa ajatus ”tuomion tekemisestä”. Sen voi kääntää tutkimiseksi, mutta 
hengellisellä pitäisi siis olla selkeä mielipide. Sanatarkasti siis tuomitsemista, juridinen termi myös 
kreikassa, vaikka suomalainen ei usein muista, että oikeudessa syytteet voidaan hylätäkin. 

  



 

ו ֵּגיר ִיַד   16 ֖י ַלן ֵדין ֵרעָיָנא ̅ע ֵרעָיֵנה דָמרָיא דַנלפִ ַ̅מנֻׁ  יוהּ֗
mieli  mutta meille hänet opettava että     Herran         mielensä       tunsi      sillä      kuka           . 

 ַלן׃ ̅ ַדמִׁשיָחא ִאית
meille     on                    Messiaan 

 
Sillä ”kuka tunsi Herran mielen, että on häntä opettanut?” Mutta meillä on Messiaan mieli. 
 
Suuri osa kreikan teksteistä sanoo lopun ”Herran mieli”, mikä on kaunista ja kunnioitettavaa, mutta 
jättää papillisen merkityksen piiloon. 

 

  

 דַעם ̅ ון ַאיךֵ̅דאַמֵלל ַעמכֻׁ ̅ ׁשכֵחתֵואָנא ַאַח֖י֞ ָלא ֵא  3:1 
kanssa että  kuin     kanssanne      puhumisen            pystynyt          en        veljet       minä ja                    . 

וָחֵנא ֞ ֵאָלא ַאיך וֵד ̅ ָרֵנא ֞ ַואיך̅דַעם ַפג̅ רֻׁ  ֞א ַּבמִׁשיָח֖א׃ַ̅דלַילֻׁ
Messiaassa vastasyntyneille että  kuin ja    ruumiilliset kanssa että   kuin       vaan          hengelliset 

 
Ja veljet, minä en voinut puhua teidän kanssanne niin kuin hengellisten kanssa, vaan kuin ruumiillisten 
kanssa, ja niin kuin vastasyntyneille Messiaassa! 
 

Kreikka käyttää lihallista ruumiillisen sijaan, arameassa se olisi siis ָרֵנא ֞ ַ̅פג  sijasta  ֞ ּבַסרֵנא. Sanat ovat sen 

verran lähellä toisiaan, että sen voi periaatteessa katsoa väärin, varsinkin estrangelo-fontista. 
Vastasyntynyt on johdettu ”synnyttää”-verbistä. Kreikassa on vain pikkulapsi, joka sanana voi merkitä 
mitä tahansa alle 12-vuotiasta, mutta arameassa siis ”rintoja imeväinen”, jonka seuraava jae vahvistaa. 
Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi normaali talia. 

 

 ולָת֖א ָלא ֵּגיר ̅ון ֵמאכֻׁ ̅לכֻׁ ̅ ון  וָלא ֵיהֵּבת̅כֻׁ ̅א ַאׁשִקיתַ̅חלבָ   2
sillä        ei              syötävä                teille        antanut     enkä                 teille juotin            maitoa        . 

ון  ֵאָלא ָאפ̅עַד  ַויתֻׁ ון֖׃ִ̅כיל ֵמׁשכִחין הּ֗ תֻׁ  ָלא ָהָׁשא ֵמׁשכִחין אנּ֗
te                pystytte            nyt              ei edes         vaan            olitte            pystytte                       vielä 

 
Maitoa minä juotin teille, enkä antanut teille syötävää, sillä ette te olisi siihen vielä pystyneet, vaan ette 
te pysty edes nyt! 
 

”Enkä” –sanan tilalla on useissa kreikan teksteissä ”en”, eli וָלא vs ָלא. 

 
 



֖ון ַאיָכא ֵּגיר ִדאיתִ̅כיל ֵּגיר ַּבב̅עַד   3 תֻׁ  ון ּ̅בכֻׁ ̅ ַסר ַאנּ֗
teissä      on että        sillä     sellainen           te              lihassa        sillä           vielä              . 

֖ון ̅א ֞ ָלא ָהא ַפגָ̅וָת ַ̅לג̅חָסָמא וֵחרָיָנא ופָ  תֻׁ  ָרֵנ֞א אנּ֗
te         ruumiilliset   katso    eikö     jakaantuminen ja           riita ja                kateus 

ון ׃ַ̅סר מַהלכִ ̅ב̅ובַ  תֻׁ  ין אנּ֗
te          vaellatte                  lihassa ja 

 
Silä te olette vielä lihassa, sillä sellainen, että teissä on kateutta ja riitaa, ja jakaantumista, katso, ettekö 
te ole ruumiillisia ja vaella lihassa? 
 
Suuri osa kreikan teksteistä ja ”kirkkoisistä” mainitsee ”jakaantumisen”, mutta se puuttuu monista, siksi 
se puuttuu myös kreikkaan pohjautuvista suomennoksista. Kreikassa ”lihallisia, ihmisten tavoin”, mutta 
arameassa siis näin. Jos tämä olisi kreikasta käännetty, aramea käyttäisi eri sanavalintoja. 

 

ָנׁש ֵמנכֻׁ   4 ָנׁש אּ֗ ָנא  ָ̅מא ָדאַמר ֵּגיר אּ֗ ַפוָלוס אּ֗  ון  ֵאָנא דַּ֣
minä         Paulos’n        sanoo         teistä      ihminen   ihminen      sillä     sanoo että     kun          . 

ָנא  ָלא ָהא ַפג אָפָלו אּ֗ ָנא ַדַּ֣ חִרָנא ָאַמר אּ֗ ון  ַ̅ואּ֗ תֻׁ  ׃ָרֵנ֞א אנּ֗
te     ruumiilliset      katso      eikö    minä          Apollo’n         minä        sanoo                 toinen ja 

 
Sillä kun joku teistä sanoo toiselleen, ”minä olen Paulos’n”, ja toinen sanoo, ”minä Apollo’n”, katso, 
ettekö te ole ruumiillisia? 
 
Kreikka vaihtelee viimeisen sanan suhteen; osa sanoo ”lihallisia” ja osa ”inhimillisiä”, suomalaiset 
kreikkaan pohjautuvat menevät luonnollisesti critical –sanavalinnan mukaan, mutta arameassa sana ei 

siis ole kumpikaan noista. Kreikassa olisi kyllä vastaava sanakin, somatikos (σωματικῶς) mutta se on 

melko harvoin käytössä – eikä kertaakaan tässä kirjeessä. Jos tämä olisi kreikasta käännetty, ruumiillisen 
tilalla olisi siis jompikumpi kreikan vastaavista sanavalinnoista. 

 

ָפָלו  ֵאָלא מַׁשמ   5 ו ַאַּ֣ וָלו֖ס ַאו ַמנֻׁ ו ֵּגיר ַפַּ֣ ו֞ן ̅איַד ָׁ̅שֵנ֞א דבִ ַמנֻׁ  יהֻׁ
heidän kauttaan että         srk-palvelijat         ellei        Apollo       kuka      tai       Paulos           sillä     kuka        . 

ָנׁש ַאיך ָנׁש אּ֗ ֖ון ואּ֗ ב̅ ַהיֵמנתֻׁ  ֵלה ָמרָי֖א׃̅ דַיהּ֗
Herra   hänelle antoi jonka   kuin    ihminen   ihminen ja               uskoitte 

 
Sillä kuka on Paulos, tai kuka on Apollo, ellei palvelijoita, joiden kautta te uskoitte, ja ihmisiä sen 
mukaan, kuin Herra antoi. 
 
Kreikassa jakeessa on valtava määrä pieniä eroja eri käsikirjoitusten suhteen, ja se kyllä todistaa sen 
puolesta, että jakeen tarkka ajatus on ollut jossain vaiheessa vähän epäselvä. Mitään erillistä 
mainitsemisen arvoista eroa ei kuitenkaan. 



 ַוַּ֣אָפָלו ַאׁשִקי  ֵאָלא ַאָלָהא ַרִּב֖י׃̅ ֵאָנא ֵנצֵּבת  6
suurensi      Jumala          vaan        kasteli           Apollo ja    istuttanut     minä         . 

 
Minä olen istuttanut, ja Apollo kasteli, vaan Jumala antaa kasvun. 
 
Kreikassa kaksi ensimmäistä verbiä eivät ole imperfektimuodossa, jolloin niihin jää tarpeetonta 

tulkinnanvaraa. Kreikan mukaan tässä pitäisi lukea siis  ֵַוַּ֣אָפָלו מַאׁשק ֵ̅אֵנצּב . 

 

י ֵמֵד֖ם וָלא ַהו דַמׁשֵקא  ִ̅איַת ̅ יל ַהו דָנֵצבָ̅לא ָהכִ   7  והּ֗
kastelee joka    hän     eikä          asia           hän (akk.)    istuttaa joka hän sen tähden   ei          . 

 ֵאָלא ַאָלָהא ַדמַרֵּב֖א׃
suurentaa joka        Jumala             vaan 

 
Sen tähden, ei hän, joka istuttaa, ole mitään, eikä hän, joka kastelee, vaan Jumala, joka antaa kasvun. 

 

ָנׁש ַאיך̅ ֵד֖ין וַמן דַמׁשֵק֖א ַחד̅ ַמן דָנֵצב  8 ֖ון ואּ֗  ַעמֵלה ̅ ֵאנֻׁ
raatamisestaan kuin    ihminen ja     ovat       yksi                  kastelee joka ja   mutta       istutti joka         . 

 ֵרה מַקֵּב֖ל׃ַ̅אג
vastaanottaa   palkkansa 

 
Mutta joka istutti, ja joka kastelee, he ovat yksi, ja ihminen saa palkkansa vaivannäkönsä mukaan. 
 
Kreikassa palkan saaminen on futuuri, ”tulee saamaan palkkansa”, mikä on kyllä ihan raamatullinen 

ajatus, mutta arameassa se olisi  ֖נַקֵּבל. Myös ihmisen tilalla eri sana. 

 

ַ֖ן ופֻׁ   9  נָיָנא ̅ולָחָנא ַדאָלָה֖א ובֵ ַ̅עם ַאָלָהא ֵּגיר ָפלִחיַנ֖
rakennus ja      Jumalan papillinen palvelutyö ja palvelemme     sillä        Jumala     kanssa      . 

ון֖׃ ון ֵאנֻׁ תֻׁ  ַדאָלָה֖א ַאנּ֗
ovat             te                    Jumalan 

 
Sillä Jumalan kanssa me palvelemme, ja se papillinen palvelutyö on Jumalan; ja te olette se Jumalan 
rakennus. 
 
Papillinen aspekti puuttuu kreikasta, pulchana on ensisijaisesti temppelissä suoritettavaa Jumalan 
palvelemista, ja tällä rakennuksella tarkoitettiin sen ajan kirjallisuudessa erämaavaelluksesta tuttua 
”ilmestysmajaa”. 

 



וָת ̅ ַואיך  10  אסָתא ֵׁ̅שֵת ̅ ִלי  ָסֵמת̅ ַיהַּבת̅א ַדאָלָהא ֵדאתַ̅טיּבֻׁ
perustus    asettanut minulle         annettu joka           Jumalan              siunaus            kuin ja         . 

לָנׁש ַ̅ארִדכ̅ ַאיך חִרָנא ֵדין עֵליה ָּבֵנ֖א כֻׁ  ָלא ַחִכיָמ֖א אּ֗
jokainen  rakentaa    ylleen      mutta           toinen               viisas              arkkitehti              kuin 

 ֵדין ֵנחֵזא ַאיַכן ָּבֵנא עֵלי֖ה׃
ylleen rakentaa      kuinka    nähköön   mutta 

 
Ja sen Jumalan siunauksen mukaan, joka minulle oli annettu, minä olin asettanut sen perustuksen, niin 
kuin viisas arkkitehti, mutta toinen sen päälle rakentaa. Mutta katsokoon jokainen, kuinka sen päälle 
rakentaa. 

 

חִרָת ֵׁ̅שֵת   11 ָנׁש ֖̅א סַטר־ֵמן ָהֵד ̅אסָתא ֵּגיר אּ֗  א דִסיָמא  אּ֗
ihminen   laitettu joka               tästä          paitsi                 toista            sillä              perustus                   . 

וע מִׁשיָח֖א׃ָ̅לא ֵמׁשַכח ַלמָס֖ם ִדאיֵת   יה ֵיַּׁ֣שֻׁ
Messias       Jeshua            se on joka    laittamaan            pysty                ei 

 
Sillä toista perustusta, paitsi tämä, joka on laitettu, ei kukaan voi laittaa; sitä, joka on Jeshua, Messias. 

 

ָנׁש ֵדין ָּבֵנא ַעל ָהֵד   12  א ַאו ִסאָמ֖א ̅אסָתא  ַדהבָ ̅א ֵׁשֵת ֵ̅ואן אּ֗
hopea     tai        kulta että               perustus            tämä        ylle   rakentaa mutta ihminen    jos ja           . 

׃̅א ֞ ַאו ַקיֵס֞א ַאו עִמיָר֖א ַאו ַחּבָת ̅֞א ַיִקיָרָת ַ̅או ִכאפֵ   א 
oljet      tai            heinät          tai        puut          tai       arvokkaat               kivet           tai 

 
Mutta jos joku rakentaa tämän perustuksen päälle, kullasta tai hopeasta, tai arvokkaista kivistä tai 
puusta, tai heinistä tai oljista, 

  



ל ̅לָנׁש ֵמת̅א דכֻׁ ָ̅ד ̅עבָ   13  ּגֵל֖א ַיוָמא ֵּגיר ַהו ָּגֵלא ֵל֖ה ֵמטֻׁ
koska     sen paljastaa     se      sillä       päivä         paljastetaan       jokaisen                teko             . 

וָרא ֵמתַ̅דב י  ̅לָנׁש ַאיַכָנא ִאיַת ̅ה דכֻׁ ֵ̅ד ּ̅גֵל֖א ַועבָ ̅נֻׁ  והּ֗
se on         kuinka         jokaisen           tekonsa ja       paljastettu          tulessa että 

וָרא ֵתפ ֖י׃̅נֻׁ  רִׁשיוהּ֗
sen erotteleva                tuli 

 
Jokaisen teko paljastetaan, sillä se päivä paljastaa sen, koska se paljastuu tulen kautta, ja jokaisen teko, 
millainen se on; tuli erottelee sen. 
 

Kreikassa tuli koettelee, jolloin arameassa pitäisi olla sanan יֵ̅תפ רִׁשיוהּ֗  tilalla יֵ̅תנ סיוהּ֗ .  

 

 ֵרה נַקֵּב֖ל׃ֵ̅נא ַאג̅ה  ַהו דבָ ֵ̅ד ַ̅ואיָנא ַדנַקֵוא עבָ   14
vastaanottava palkkansa rakensi jonka se       tekonsa       pysyvä joka    sellainen ja        . 

 
Ja hän, jonka rakentama teko pysyy; hän on saava palkkansa. 

 

ו ֵדין ֵנׁשַתוַזב̅ ה ִנאַקדֵ̅ד ַ̅ואיָנא ַדעבָ   15   ֵ̅נחַס֖ר הֻׁ
pakoonpääsevä  mutta  hän menettävä      palava          tekonsa joka sellainen ja           . 

וָרא̅ ָנא ֵדין ַאיךָ̅הכַ   דֵמן נֻׁ
tulesta joka      kuin    mutta              siten 

 
Ja sellainen, jonka teko palaa, menettää, mutta hän on pääsevä pakoon, mutta siten kuin tulesta. 

 

וֵחה ָ̅לא ָיד  16 ון ַדאָלָהא  ורֻׁ תֻׁ ון דַהיכֵלה ַאנּ֗ תֻׁ  ִעין אנּ֗
henkensä ja         Jumalan             te          temppelinsä että        te         tunnette      ette            . 

 ון֖׃ַ̅דאָלָהא ָעמָרא ּבכֻׁ 
teissä        asustaa                 Jumalan 

 
Ettekö te tunne, että te olette Jumalan temppeli, ja Jumalan henki asustaa teissä? 
 
Kreikka käyttää jakeessa hebrean ja aramean ”lainasanaa” verbinä tavallisen gnosis-pohjaisen tietämisen 
tilalla ja osoittaa, että jakeessa todella oli sen ajan lukijalle kyse suuremmasta asiasta, kuin tiedosta. 
 

 



 וַמן ַדמַחֵּבל ַהיכֵלה ַדאָלָהא  מַחֵּבל ֵלה ַאָלָה֖א ַהיכֵלה   17
temppelinsä     Jumala       hänelle turmelee           Jumalan        temppelinsä         turmelee joka ja            . 

ון֖׃ ון ֵאנֻׁ תֻׁ ו ַדאנּ֗  ֵּגיר ַדאָלָהא ַקִדיׁש הֻּׁ֗
ovat           te jota         se         pyhä              Jumalan          sillä 

 
Ja joka turmelee Jumalan temppelin, hänet Jumala turmelee. Sillä Jumalan temppeli on pyhä; se, joita te 
olette. 

 

ָנׁש ָלא ַנטֵעא ַנפ  18 ו ̅ר ּבכֻׁ ֵׁ̅ש֖ה ַמן דָסבַ ̅אּ֗  ון דַחִכים הֻּׁ֗
hän      viisas että       teissä           toivoo joka        sielunsa      eksyttävä        ei      ihminen          . 

 ָל֖א דֵנהֵוא ַחִכיָמ֖א׃ּ̅בָעלָמא ָהָנא  ֵנהֵוא ֵלה ַסכ
viisas       oleva että         tyhmä    hänelle     oleva        tämä          maailmassa 

 
Älköön kukaan eksyttäkö sieluaan! Joka teissä toivoo, että hän on viisas, olkoon tässä maailmassa 
tyhmä, että olisi viisas. 
 
Kreikan verbi on vietellyksi tai petetyksi tulemista, arameassa normaali vaelluksen tieltä eksyminen. 

Viettelemisen lähin vastine arameassa olisi ֵׁשלַ̅נכ . Jos teksti olisi kreikan käännös, tässä olisi joka 

tapauksessa eri verbi. Myös  ”Tämän maailman” sijoittamisessa näkyy tulkinnallisia eroja, mutta kuka 
uskova nyt toivoisi, että hän olisi ”viisas tässä maailmassa” – kieliopillisesti se menee suomennoksen 
järjestyksessä. 

 

וָת ̅מֵת ֵ̅חכ  19 י לָות̅ה ֵּגיר דָעלָמא ָהָנא ֵללֻׁ   ̅יב̅כִת  ַאָלָה֖א ̅ א הּ֗
kirjoitettu     Jumala        luokse      se   merkityksetön    tämä        maailman       sillä          viisautensa            . 

ו ֵּגיר  ָדאֵחד ות ̅הֻּׁ֗ ון֖׃ַ̅חִכיֵמ֞א ּבָחרעֻׁ  הֻׁ
oveluudessaan          viisaat   kiinniottaa että    sillä     hän 

 
Sillä tämän maailman viisaus on merkityksetöntä Jumalalle. Sillä kirjoitettu on se, että ”hän ottaa kiinni 
viisaat heidän oveluutensa kautta.” 
 
Kreikka käyttää tavallista moria, hullutusta, mutta aramean sana muodostuu lo ja tha –sanoista; ”ei 
merkkiä”, eli merkityksetön, tai hyödytön, josta ei tule mitään. Hullutus olisi sama sana kuin luvussa yksi. 

 

׃̅̅תע ַמחׁשבָ ָ̅מרָיא ָיַד ̅ וב̅ותֻׁ   20 ו֞ן דַחִכיֵמ֖א֞ ַדסִריָק֞ן ֵאֵנין֖֞  הֻׁ
ovat tarpeettomat että    viisaiden                  suunnitelmat        tuntee       Herra           taas ja          . 

 
Ja vielä, ”Herra tuntee niiden viisaiden suunnitelmat, että ne ovat tarpeettomat.” 

 



ָנׁש ֵנׁשַתב  21 ל ָהָנא ָלא אּ֗ לֵמֵדם ַ̅הר ַּבבֵ̅מטֻׁ  ַניָנָׁש֖א֞ כֻׁ
asia kaikki        ihmislapsissa          kerskailkoon      ihminen      ei         tämä       tähden           . 

֖ו׃ֵּ̅גיר ִדילכֻׁ   ון הֻּׁ֗
se         teidän           sillä 

 
Tämän tähden, älköön kukaan kerskailko ihmislasten kautta, sillä kaikki on teidän. 

 

ָפָלו  ֵואן ִכאפָ   22 וָלו֖ס ֵואן ַאַּ֣  א  ֵואן ָעלָמא  ֵואן ַחֵי֖א֞ ֵ̅אן ַפַּ֣
elämä   tai ja       maailma      tai ja           Keefa      tai ja      Apollo       tai ja        Paulos        tai           . 

ל ֵמֵדם ִדילכֻׁ ̅יָד ֵ̅ואן ַמוָתא  ֵואן דָקיָמן֖֞ ֵואן ַדעִת  ֖ו׃̅ן ֞ כֻׁ  ון הֻּׁ֗
se       teidän            asia      kaikki    tulevat jotka     tai ja seisovat jotka tai ja      kuolema      tai ja 

 
Olkoonpa Paulos tai Apollo tai Keefa, tai maailma, tai elämä tai kuolema, tai tämänhetkiset tai tulevat; 
kaikki on teidän. 

 

ון ַדמִׁשיָח֖א ַומִׁשיָחא ַדאָלָהא  23 תֻׁ  ַואנּ֗
Jumalan           Messias ja           Messiaan                      te ja            . 

 
Ja te olette Messiaan, ja Messias on Jumalan. 

 

 מַׁשמָׁשֵנ֞א ַדמִׁשיָחא  ̅ ון  ַאיך̅ין לכֻׁ ָ̅נא הַוין חִׁשיבִ ָ̅הכַ  4:1 
Messiaan        srk-palvelijat            kuin        teille           luemme     olemme sen tähden                  . 

֞י ַדאָלָה֖א׃וַרַּב֞י־ָּבֵת֞א דאּ֗   ָרַזוהּ֗
Jumalan      salaisuutensa        huone    rabbit ja 

 
Sen tähden me pidämme teitä kuin Messiaan palvelijoina, ja Jumalan salaisuuden huoneen johtajina. 
 
KR38 ”käskyläinen” täytyy olla jostain teologisesta syystä, mutta RK korjaa kauniisti. 

 

ָנׁש ַכדָ̅הרָכא ֵמִכיל ֵמת  2  ̅ ּבֵעא ּבַרַּב֞י־ָּבֵתא ֞ דאּ֗
kun   ihminen että     huone rabbeissa            vaadittu             siis               siten           . 

 ֖ח׃̅מַהיַמן ֵנׁשתכַ 
löydettävä      uskollinen 

 
Siten siis on vaadittu huoneen johtajilta, että hänet löydettäköön uskollisena. 

 



וָת ִ̅לי ֵדין ָהֵד   3 י ִלי דֵמנכֻׁ ̅א ּבִצירֻׁ ל ̅ון ֵאתִד ̅א הּ֗  ין  ַאו ֵמן כֻׁ
kaikesta     tai        tuomittu      teistä että minulle se             vähäinen            tämä mutta minulle    . 

נָ  ָנ֖א׃ָ̅לא ֵאָנא ַנפׁ֖̅ש ֵאָלא ָאפַּבר־אּ֗  ׁשי ָדֵאן אּ֗
minä   tuomitsen sieluni         minä        ei edes          vaan               ihmispoika 

 
Mutta tämä asia on minulle vähäinen, että olen teidän tuomitsema, tai kaikkien ihmisten, vaan en edes 
minä tuomitse sieluani. 
 
Kreikka käyttää ”kaikkien ihmisten” tilalla aivan eri ajatusta, arameassa ei ole mitään mistään 
oikeudenkäynneistä, joten tämäkään jae ei voi olla kreikasta käännetty. 

 

ָנ֖א ֵאָלא ַלו ּבָהֵד ָ̅לא ֵּגיר ֵמֵדם ּבַנפ  4  א ׁ̅שי חִׁשיׁש אּ֗
tässä     ei       vaan        minä         masenna        sielussani          asia        sillä         ei         . 

֖ו׃ ֵ̅אזַדדֵקת  ַדָיני ֵּגיר ָמרָיא הֻׁ
hän       Herra   sillä tuomitsijani vanhurskautunut 

 
Sillä minun sielussani ei mikään masenna minua, vaan en minä tämän kautta ole vanhurskautunut, sillä 
Herra on minun tuomitsijani. 
 
KR38 ”en minä silti ole vanhurskautettu” on jälleen vanhaa maamme kirkollisen teologian tukemista, 
jonka RK taas korjaa erinomaisesti. 

 

ל ָהָנא ָלא ֵמן קָד   5  א ָ̅מא דִנאֵת ̅ון ָדיִנין  עַד ָנא ֵתהוֻׁ ̅ם ַזבֵ̅מטֻׁ
tuleva että        kunnes   tuomitsette   olisitte          ajat            ennen –sta        ei          tämä    tähden         . 

וכָ ָ̅מרָיא  ַהו דַמנַהר ַכסָיֵת  ו֞ן ̅̅תֵלא ַמחׁשבָ ̅א  וגָ ̅֞ה דֵחׁשֻׁ  הֻׁ
suunnitelmat    paljastaa ja         pimeyden          kätkönsä        valaisee joka  hän            Herra 

וב̅דֵלַּבָוָת  ָנׁ֖ש ֵמן ַאָלָהא׃֖̅א֞ וָהיֵדין ֵנהֵוא ׁשֻׁ ָנׁש אּ֗  ָחא לאּ֗
Jumalasta     ihminen     ihmiselle               ylistys           oleva        silloin ja                sydänten 

 
Tämän tähden, älkää tuomitko ennen sitä aikaa, ennen kuin tulee Herra, hän, joka valaisee pimeyden 
kätköt, ja paljastaa sydänten suunnitelmat, ja silloin jokainen ihminen on saava ylistyksen Jumalalta. 

  



 

ָלת  6 ו ָסֵמת̅כֻׁ ָ̅הֵלין ֵדין ַאַחי ֞ ֵמטֻׁ וָפא ִדיל֖י ̅ ון הֻּׁ֗ רצֻׁ  ַעל ַפַּ֣
minun              kasvot        ylle      antanut      se     teidän tähtenne     veljet    mutta     nämä        . 

ון  דָלא ֵתת̅אָפָל֖ו דבַ ̅וַד  ון ַיִתיר ֵמן ָמא ַדכ̅ן ִתאלפֻׁ  ̅ יבִ̅ת ַ̅רעֻׁ
kirjoitettu että  mitä kuin      enemmän ajattelisivat        ettei        oppisitte kauttamme että Apollo’n ja 

ָנׁש ַעל ַחב ָנׁ֖ש׃̅ואּ֗ ל אּ֗  ֵרה ָלא ֵנתִרים ֵמטֻׁ
ihminen   tähden        kohoaisi          ei  lähimmäisensä ylle    ihminen ja 

 
Mutta nämä, veljet, minä olen teidän tähtenne antanut, minun ja Apollo’n puolesta, että te meidän 
kauttamme oppisitte, etteivät he ajattelisi enemmän kuin mitä kirjoitettu on, eikä kukaan nousisi 
lähimmäisensä yläpuolelle kenenkään tähden. 
 
Kreikka ei kirjoita lähimmäisestä lainkaan, vaan ennemmin ”toisillenne”, joka voisi olla arameassa ”yksi 

yhdelle” tai ajatuksellisesti myös בחדא. Eikä ajattelemisesta muuta kuin osassa käsikirjoituksia, 

ajatteleminen on mukana myös latinan vulgatassa.  
 

ו ֵּגיר ּבָצך  7  ת  ֖̅ת ֵואן נַסב̅דָלא נַסב̅ ָלך̅ ַאו ָמָנא ִאית̅ ַמנֻׁ
saanut   jos ja      saanut         ettei       sinulle on              mitä       tai       tutkii       sillä     kuka         . 

ת ַאיך̅לָמָנא ֵמׁשַתב  ֖ת׃ַ̅הו דָלא נַסב̅ ַהר ַאנּ֗
saanut       ettei       se       kuin         sinä                     kerskailet             miksi 

 
Sillä kuka sinut tutkii, tai mitä sinulla on, jota ei ole saanut, ja jos olet saanut, miksi sinä kerskailet, ikään 
kuin se ei olisi saatua? 

 

ו סבַ   8 ון לכֻׁ ֵ̅מן ַכדֻׁ ון  ובֵ ̅ון ַועַת ̅עתֻׁ ון  ̅ין ַאמֵלכ̅לָעַד ̅רתֻׁ  תֻׁ
hallitsitte      meitä ilman ja       rikastuitte ja      teille      tyydytetyt          tästä alkaen       . 

וף ון  ָדאףֵ̅דין ַאמֵלכ̅ ֵאׁשתֻׁ  ון֖׃ַ̅עמכֻׁ ̅ חַנן ַנמֵלך̅ תֻׁ
kanssanne ”kuningastava” me     myös että         hallitsitte      mutta                  jospa 

 
Te olette jo ravitut ja rikastuneet, ja olette hallinneet ilman meitä, mutta kunpa olisitte hallinneet niin, 
että myös me tulisimme hallitsemaan teidän kanssanne! 

  



ו ָסַמן ַאָלָהא ַאיךָ̅סבַ   9 חָרֵי֞א הּ֗ ָנא ֵּגיר דַלן ַלׁשִליֵחא ֞ אּ֗   ̅ר אּ֗
kuin     Jumala meidät laittoi hän        viimeiset            lähetetyille meille että sillä       minä      toivon         .  

׃֖̅א֞ וַלבַ̅דלַמוָת֖א ַדהַוין ֵתַאטָרון לָעלָמא  ַולַמַלאכֵ   ַניָנָׁש֖א֞
ihmislapsille ja          enkeleille ja          maailmalle           teatterit    olemme että kuolemalle joka 

 
Sillä minä luulen, että Jumala laittoi meidät apostolit viimeisiksi, ikään kuin kuolemalle, että me olemme 
teatteriesityksenä maailmalle, ja enkeleille ja ihmisille. 
 
Kreikka käyttää kuolemaan tuomitsemista, aramea jättää tuomion pois. Sekä aramea, että kreikka 
käyttävät sen ajan ”kauhistusta”, theatron, teatteria, joita rakennutettiin pitkin luvattua maatakin. 

 

ון ֵדין ַחִכיֵמ֞א ַּבמִׁשיָח֖א   10 תֻׁ ל מִׁשיָח֖א ַאנּ֗  חַנן ָׁשַטָי֞א ֵמטֻׁ
Messiaassa           viisaat       mutta            te                Messias       tähden           hullut           me           . 

ון ַחילָת  תֻׁ ון מֵ ̅חַנן כִריֵה֖א֞ ַואנּ֗ תֻׁ  ׁשַתּבִח֖ין ֵנ֖א֞ ַאנּ֗
ylistetyt             te                  voimalliset               te ja             heikot            me 

 ַוחַנן ֵמצַטעִרין֖׃
halveksitut        me ja 

 
Me olemme hulluja Messiaan tähden, mutta te olette viisaat Messiaassa. Me olemme heikkoja ja te 
voimallisia, te olette ylistettyjä ja me halveksittuja! 

 

ַ֖ן ̅א  ַכפ̅א ָׁשעָת ָ̅מא לָהֵד ̅עַד   11 ַ֖ן וַערֵטָלִייַנ֖ ַ֖ן ַוצֵהיַנ֖  ִניַנ֖
me alastomia ja      janoisia ja      nälkäisiä            hetki                  tälle              kunnes           . 

ַ֖ן ובֵ ̅וֵמת  ־קָיָמא ַלית ַלן֖׃̅יתַ̅קפִחיַנ֖
meille ei ole        pysyvä      huone ja     huonosti kohdeltu ja 

 
Tähän hetkeen saakka me olemme nälkäisiä ja janoisia, ja alastomia, ja meitä kohdellaan pahoin, eikä 
meillä ole pysyvää kotia. 

 

ַ֖ן כַ   12 ן ַומבַ ָ̅פלִחיַנן ִּבאיַד ̅ דוָלֵאיַנ֖ ַ֖ן̅רכִ ̅ין֖֞ מַצעִרין ַל֖  יַנ֖
siunaamme ja meille halveksivat     käsissämme    palvelemme     kun   raadamme ja         . 

ן ַומַסיּבִריַנן֖׃ָ̅רד   ִפין ַל֖
kestämme ja meille      vainoavat 

 
Ja vaivaa nähden me palvelemme käsllämme; meitä halveksitaan, ja me siunaamme, meitä vainotaan, ja 
me kestämme. 



ן ובָ   13 ֖ון ַאיך̅מַצֵחין ַל֖  א דָעלָמא הַו֖ין ָ̅ת ̅נפָ ̅ ֵעיַנן ֵמנהֻׁ
olemme      maailman      saastaa         kuin    heistä esirukoilemme ja meille pilkkaavat           . 

 ָמא לָהָׁש֖א׃̅לָנׁש עַד ָ̅רא דכֻׁ ופָ ̅וכֻׁ 
tälle           saakka            jokaisen           kieltämät ja 

 
Meitä pilkataan, ja me rukoilemme heidän puolestaan. Me olemme kuin maailman saastaa, ja kaikkien 
kieltämiä, tähän saakka, 

 

ָוא ַאיך  14 ָנא ָהֵלין  ֵאָלא ̅ ב̅ון ָכֵת ̅כֻׁ ֵ̅התַ̅דאב̅ ָלא הּ֗  אּ֗
vaan      nämä      minä       kirjoitin     teitä häpeään että         kuin        ole         ei             . 

ָנ֖א׃ַ̅נָי֞א ַחִּביבֵ ̅דַלב̅ ַאיך  ֞א ַמרֵתא אּ֗
minä        ojennan      rakkaat                lapsille että        kuin 

 
Ei ole, että teidän häpeäksenne minä nämä kirjoitin, vaan niin kuin rakkaita lapsia minä ohjaan. 

 

ון לכֻׁ   15 ו ָתרֵא֞א ֵנהוֻׁ  ון ַּבמִׁשיָחא  ֵאָלא ֵ̅אן ֵּגיר ֵרּבֻׁ
vaan        Messiaassa           teille       olisivat      ojentajat       10,000     sillä    jos            . 

ו ָ̅לא ַסִּגֵיא֞א ַאבָ  וע ֵּגיר מִׁשיָחא  ֵאָנא הֻׁ ֵיׁשֻׁ  ֵה֖א֞ ּבַּ֣
hän     minä             Messias         sillä    Jeshuassa           isät                   monet              ei 

 ֖א׃̅רָת ̅ון ַּבסבַ ַ̅אוֵלדתכֻׁ 
toivon sanomassa teidät synnyttänyt 

 
Sillä vaikka teillä olisi kymmenen tuhatta ohjaajaa Messiaassa, ei kuitenkaan montaa isää, sillä Jeshuan, 
Messiaan kautta minä olen teidät synnyttänyt, sen toivon sanoman kautta. 

 

ָנא ָהכִ   16 ו̅ון דבִ ̅יל ֵמנכֻׁ ָּ̅בֵעא אּ֗  ן ׃י ֵתתַדמֻׁ
jälijttelisitte minussa että teistä        sen tähden minä      pyydän            . 

 
Sen tähden, minä pyydän teitä, että te olisitte minun kaltaisiani. 

  



ל ָהָנא ַׁשדֵרת  17 ִטיָמֵת ̅כֻׁ ̅לָות̅ ֵמטֻׁ י ָ̅אוס  ִדאיַת ̅ון לַּ֣  והּ֗
se on joka            Timotheos’lle        luoksenne       lähettänyt        tämä       tähden          . 

ֵהדֵּ̅ברי ַחִּביבָ  ו ַנעּ֗ ורָחת̅כֻׁ ֖̅א ַומַהימָנא ּבָמרָיא  דהֻׁ  ֞י ̅ון אֻׁ
minun tieni teille muistuttava hän että     Herrassa           uskollinen ja             rakas          poikani 

ָנא ּבכֻׁ ̅ ֵמֵדם דַמֵלף̅ מִׁשיָח֖א ַאיך̅דבַ   ֞א ָ̅ת ̅לֵהין ִעָד ̅אּ֗
seurakunnat niissä kaikissa     minä   opetan jota       asia          kuin             Messiaassa joka 

 
Tämän tähden minä olen lähettänyt teidän luoksenne Timotheos’n, joka on minun rakas poikani, ja 
uskollinen Herrassa, että hän muistuttaisi teille sen minun tieni, joka on Messiaassa, niin kuin minä sitä 
opetan kaikissa seurakunnissa. 
 
Suuri osa kreikan teksteistä lisää Messiaaseen Jeshuan, mutta esim. bysantti menee näin. 

 

ָנא לָות̅ין דָלא ָאֵת ַהו ֵד ̅ ַאיך  18  רו ̅חַת ̅ון  ֵאת̅כֻׁ ̅א אּ֗
ylpeilevät         luoksenne        minä           tule         etten   mutta      se      kuin             . 

ָנָׁשא ֵמנכֻׁ   ון֖׃̅אּ֗
teistä            ihmiset 

 
Mutta jotkut teistä ylpeilevät, ikään kuin minä en olisi tulossa teidän luoksenne, 

 

ָנא לָות̅ל ָאֵת ̅א  ַּבעגַ ֵ̅אָלא ֵאן ָמרָיא ָצבֵ   19  ֖ון ֵואַדע ̅כֻׁ ̅א אּ֗
tunteakseni ja luoksenne       minä        tulen        äkisti            tahtoo          Herra      jos         vaan            . 

ון דָהלֵ ָ̅לא ֵמַלת ון֖׃̅ין ַדמִריִמין ַנפהֻׁ ֖ון ֵאָלא ַחילהֻׁ  ׁשהֻׁ
heidän voimansa   vaan      heidän sielunsa korotetut jotka     näiden       heidän sanansa        ei 

 
Vaan jos Herra tahtoo, minä tulen pian teidän luoksenne, enkä tunteakseni heidän sanansa – näiden, 
jotka ovat kohonneet sieluissaan – vaan heidän voimansa. 

 

וֵת   20 ָותַ̅מלכֻׁ  ֖א ֵאָלא ּבַחיָל֖א׃ּ̅בֵמלָת ̅ ה ֵּגיר ַדאָלָהא ָלא הּ֗
voimassa      vaan             sanoissa          ole           ei           Jumalan          sillä  kuningaskuntansa         . 

 
Sillä Jumalan kuningaskunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. 

  



וטָרא ִאֵת ַ̅איַכָנא ָצבֵ   21 ון  ּבחֻׁ תֻׁ  ון  ַאו ̅כֻׁ ̅א לָות̅ין אנּ֗
tai     luoksenne        tulen               vitsassa               te            tahdotte      kuinka                . 

וָּב֖א ַוב ׃̅וָחא ַמִכיכרֻׁ ּ̅בחֻׁ  ָתא 
nöyryys        hengessä ja        rakkaudessa 

 
Kuinka te tahdotte? Tulenko teidän luoksenne vitsan kanssa, vai rakkauden ja nöyryyden hengessä? 

 

  

וָת ̅כֻׁ ̅א ֵמׁשַתמָעא ַּביָנתָ̅סכָ  5:1   א ָ̅הֵד ̅ איך֖̅א וַד ̅ון ָזניֻׁ
tämä   kuin että ja        haureus     keskuudessanne         kuulutettu           selkeä                     . 

וָת   ָמא ̅֞א ֵמׁשַתמָה֖א עַד ַ̅חנפֵ ̅ ָלא ֵּבית̅א ָדאפ֖̅א ַאיָד ָ̅זניֻׁ
saakka           nimittäin            uskottomat   huone      ei edes että     sellainen             haureus 

ַתת̅ דֵנַסב ֖י׃ַ̅אבֻׁ ̅ ּבָרא ַאנּ֗  והּ֗
isänsä        vaimo           poika          otti että 

 
Teidän keskuudessanne kuuluu selkeä haureus, ja jopa sellaista kuin tämä haureus, jota ei edes 
uskottomien perhekunnissa ole, nimittäin, että poika otti isänsä vaimon! 
 
Kreikan teksteissä uskottomien tilalla ethnesin, ”muut kansat”, jonka vastine arameassa olisi ammima  
 .Jos teksti olisi kreikasta käännetty, normaali aramean vastine olisi käytössä .עממא

 

ון חִת   2 תֻׁ ון  וָלא ֵדין ַיִת ַ̅ואנּ֗ תֻׁ ון ֵּבאב̅בִ̅יֵת  ̅יָראִיתיִרין אנּ֗  ָלא  ̅תֻׁ
murheessa        istuitte            runsaammin     mutta     eikä              te            ylpeilette                te ja          . 

ועָרָנא סַע֖ר׃̅כֻׁ ̅דֵנׁשתֵקל ֵמן ַּביָנת  ון ַהו ַמן דָהָנא סֻׁ
harjoitti                rikos             tämän kuka       se         keskuudestanne         otettaisiin että 

 
Ja te ylpeilette! Mutta eikö teidän pitäisi runsaammin istua murheessa, että se, joka tämän rikoksen teki, 
poistettaisiin teidän keskuudestanne? 
 
Yksikään kreikan teksti ei mainitse murheessa istumista. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässäkin olisi 
vain ”murehditte”. Viimeisen sanan kohdalla on käsikirjoituseroja, jotka tukevat aramean alkuperää, osa 
sanoo ”teki” ja osa ”harjoitti”, tässä on siis kyse suuremmasta asiasta, kuin yksittäisestä teosta, vaikka 
itse laitoinkin suomen sujuvuuden tähden ”teki” – sama asia kreikan teksteissä. 

  



ָנא ֵמנכֻׁ ̅ ֵאָנא ֵּגיר ַכד  3 ָנא לכֻׁ ̅ ֖ר וַקִריב̅גַ ̅ון ַּבפַ̅רִחיק אּ֗  ון ̅אּ֗
teille      minä        lähellä ja     ruumiissa      teistä          minä      kaukana      kun      sillä        minä         . 

ו ָדֵנת וח  ֵמן ַכדֻׁ ׃̅א לַהו ַמן דָהֵד ַ̅קִריבָ ̅ ַאיך̅ ּברֻׁ  א ָסַער 
harjoitti        tämän kuka    hänelle          lähellä         kuin tuominnut           tästä         hengessä 

 
Sillä minä, ollessani teistä ruumiissa kaukana, ja lähellä teitä hengessä, olen sen tuominnut, ikään kuin 
olisin lähellä häntä, joka tämän teki. 

 

וע מִׁשיָחא ֵתת̅דבַ   4 לכֻׁ ׁ̅שֵמה דָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ ון כֻׁ  ון  ֵואָנא ַ̅כנׁשֻׁ
minä ja    te kaikki        kokoontuisitte           Messias          Jeshua    herramme nimessään että       . 

׃ַ̅עמכֻׁ  וע מִׁשיָחא  וח  ַעם ַחיֵלה דָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ  ון ּברֻׁ
Messias     Jeshua    herramme   voimansa kanssa  hengessä      kanssanne 

 
Että te meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä kokoontuisitte, te kaikki, ja minä teidän kanssanne 
hengessä, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan voiman kanssa, 

 

וֵנה לָהָנא לָסָטָנא ַלאב̅וַת   5 וח ֵ̅רה  ַדב̅̅גָנא דפַ ָ̅ד ׁ̅שלמֻׁ  רֻׁ
hengessä että   ruumiissaan        Abaddon’lle        satana’lle            tälle     hänet luovuttaisitte ja     . 

וע מִׁשיָחא  ִנֵחא ּבַיוֵמה דָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ
Messias       Jeshua herramme   päivässään          elävä 

 
ja hänet luovutettaisiin saatanalle, ruumiissaan kadotukseen, että hän saisi hengessä elää siinä meidän 
Herramme Jeshuan, Messiaan päivässä. 
 
Yksikään kreikan teksti ei mainitse Abaddonin kreikan vastinetta Apollyon. Sen sijaan on 

”tuhoutuminen”, joka selittyy lukemalla ָנאָ̅ד ַ̅לאב  sijasta דאַ̅לאב . Yksi kirjain välistä pois. 

 

וב  6 ון ַדחִמיָרא ̅ד֖ון ָלא יָ ָ̅הרכֻׁ ָ̅לא ַׁשִפיר ׁשֻׁ תֻׁ  ִעין אנּ֗
hiiva että            te           tiedätte       ei        kerskauksenne           kaunis           ei         . 

ָלה ּגבִ  ׃ַ̅קִליל כֻׁ  ילָתא ַמחַמע 
hapattaa            taikina      kaikkensa        vähän 

 
Teidän kerskailunne ei ole kaunista! Ettekö tiedä, että vähäinen hiiva hapattaa koko taikinan? 
 

 



ון ּגבִ ̅ון חִמיָרא ַעִתיָקא  דֵת ַ̅דַכו ֵמנכֻׁ   7  א  ָ̅ת ̅ילָתא ַחד̅הוֻׁ
uusi            taikina         olisitte että               vanha              hiiva           teistä puhdistakaa     . 

ון ַפִטיָר֖א ֵפצָחא ֵּגיר ִדיַלן  מִׁשיָחא ַ̅איַכָנא ִדאיַת   יכֻׁ
Messias    meidän      sillä        pääsiäis-   happamaton         te olette että             samoin 

֖ו ֵדאת  ין֖׃̅ס חָלפַ ̅נכֵ ̅הֻׁ
puolestamme teurastettu joka    hän 

 
Puhdistakaa teistä se vanha hiiva, että olisitte uusi takina, että siten olette happamattomat, sillä 
Messias on se meidän pääsiäisateriamme, hän, joka on teurastettu meidän puolestamme. 
 
RK menee kreikan mukaan ”puhdistakaa!”, ja ajatus ”meidän puolestamme” puuttuu osasta kreikan 
tekstejä, mutta on esim. bysantissa, ja koptin teksteissä mukana.  

 

ל ָהָנא ֵנעֵּבד  8  א  ָלא ַּבחִמיָרא ַעִתיָק֖א ִ̅עָד ַ̅עד̅ ֵמטֻׁ
vanha            hiivassa             ei               juhla     tehkäämme     tämä      tähden        . 

וָת ̅וָלא ַּבחִמיָרא דבִ  וָת ̅א ַוד̅יׁשֻׁ  א  ֵאָלא ַּבחִמיָרא ַ̅מִרירֻׁ
hiivassa        vaan             katkeruuden ja                 pahuuden              hiivassa              eikä 

וָת ̅כ̅דַד  וָת ̅א ַוד̅יֻׁ  אַ̅קִדיׁשֻׁ
pyhityksen ja             puhtauden 

 
Tämän tähden, valmistakaamme se juhla, ei vanhalla hiivalla, eikä pahuuden ja katkeruuden hiivalla, 
vaan puhtauden ja pyhityksen hiivalla. 
 
Kreikka korvaa katkeruuden eräänlaisella pahuuden synonyymillä, ja pyhityksen totuudella. Jos teksti 
olisi kreikasta käännetty, tässä olisi eri sanat. Samoin viimeinen ”hiiva”, hapate, on kreikassa eri sana, eli 

 Taas vain yhden kirjaimen ero; kreikasta sanoja ei voi lukea väärin, tästä .ַּבפִמירא on luettu ַּבחִמירא

voi. Juhlan viettäminen tässä on aramean sanonta, joka sanatarkasti on siis ”juhlan tekemistä”, ja siinä 
muut kielet menevät siinä mielessä tämän mukaan. 

 

׃̅ון ֵּבאַּגרָתא  דָלא ֵתת̅לכֻׁ  ֵּ̅בתֵ̅כת  9 ון ַעם ַזָנֵי֖א֞  ַחלטֻׁ
huorintekijät kanssa        sekaannutte     ettei             kirjeessä               teille    kirjoittanut        . 

 
Minä olen teille kirjoittanut kirjeessä, ettette sekaantuisi huorintekijöiden kanssa. 

  



 

ָנא ַעל ַזָנֵי֞א ַדב  10 ובֵ ָ̅לא ֵדין ָאַמר אּ֗  ֖א֞ ָ̅עלָמא ָהָנ֖א ַאו ַעל ָעלֻׁ
ahneet     ylle      tai      tämä    maailmassa joka huorintekijä ylle    minä          sanon    mutta     en            . 

ופֵ  ון ֵ̅ר֖א֞ ֵואן ָלא  ַחָיבִ ̅כָ̅פלַח֞י פַת  ֖א֞ ַאו ַעלַ̅או ַעל ָחטֻׁ ַויתֻׁ  ין הּ֗
olisitte    velvolliset     ei       tai ja       epäjumalat      palvelijat    ylle     tai      väkivaltaiset    ylle         tai 

 ֵמן ָעלָמא לֵמַפ֖ק׃̅ ָאף
poistumaan          maailmasta      myös 

 
Mutta en minä sano huorintekijöistä, jotka ovat tässä maailmassa, tai ahneista tai väkivaltaisista, tai 
epäjumalien palvelijoista, vai ettekö olisi silloin myös velvollisia lähtemään maailmasta pois? 
 
Yleensä muut versiot jättävät viimeisen ”ei, ettekö” pois, vaikka se ei lauseen ajatusta muuta, muuttaa 
kyllä kysymyslauseeksi. 

 

ון  ֵאן ִאית̅ון דָלא ֵתת̅לכֻׁ ̅ ֵּבת̅̅תא ֵדין דכֵ ָ̅הֵד   11  ̅ ַחלטֻׁ
(akk.)   jos         sekaantuisitte        ettei        teille   kirjoittanut että mutta       tämä            . 

ובָ ̅קֵרא ַאָח֖א ִואיַת ̅דֵמת י ַזָנָי֖א ַאו ָעלֻׁ  ֖א ַאו ָפַלח ̅והּ֗
palvelija    tai         ahne           tai huorintekijä          se on ja          veli                kutsuttu joka 

וף̅כ̅פַת  ן ַאו ַרָו֖י ַאו ָחטֻׁ  ָנא ַ̅עם ַאיָנא דָהכַ ̅ ֵר֖א֞ ַאו מַצעָר֖
siten joka    sellainen kanssa väkivaltainen tai   juomari tai       pilkkaaja       tai           epäjumalat 

ו  ָאפ  ֖ל׃ָ̅לא ַלחָמא לֵמאכַ ̅הֻׁ
syömään           leipä             ei myös       hän 

 
Mutta tämän minä olen kirjoittanut teille, ettette sekaantuisi, jos hän on veljeksi kutsuttu, ja on 
huorintekijä tai ahne, tai epäjumalien palvelija, tai pilkkaaja, tai juomari tai väkivaltainen; sellaisen 
kanssa, joka siten on, älkää edes sitä leipää syökö. 
 
Kreikka jättää leivän pois, koko ehtoollisyhteys-viittauksen, joka oli sen ajan kulttuurissa todella tärkeä; 
jos et voi murtaa leipää jonkun kanssa yhdessä, et voi olla samassa talossakaan hänen kanssaan. 

 

ון לַד ̅ן לבַ ָ̅מא ִלי ֵּגיר ַלמָד   12 תֻׁ ׃̅לגַ ָ̅רֵי֖א֞ ַאנּ֗ ונו   ו דֻׁ
tuomitkaa   sisällä               te       ulkopuoliset tuomitsemaan sillä minulle kuka          . 

 
Sillä kuka minä olen tuomitsemaan ulkopuolisia? Tuomitkaa te sisällä olevat! 
 

 



י לבִ  ָרֵי֞א ̅לבַ   13 והּ֗ וקלֻׁ ן וׁשֻׁ  ון̅כֻׁ ̅יָׁשא ֵמן ַּביָנתֵ̅דין ַאָלָהא ָדֵא֖
keskuudestanne      pahalle              sen poistatte ja tuomitsee   Jumala       sillä     ulkopuoliset          . 

 
Sillä ulkopuoliset tuomitsee Jumala, ja ”poistakaa paha teidän keskuudestanne”. 

 

  

ָנׁש ֵמנכֻׁ  6:1  י  ̅ ִאית̅ ון ַכדַ̅ממַרח אּ֗ והּ֗  ֵלה ִדיָנא ַעם ַאחֻׁ
veljensä    kanssa   tuomio hänelle         on       kun        teistä       ihminen      uskaltaako                  . 

׃̅ם ַעָוֵל֖א֞ וָלא קָד ̅ון קָד ַ̅דנדֻׁ   ם ַקִדיֵׁשא ֞
pyhät         edessä        eikä         väärät      edessä tuomitsevat 

 
Uskaltaako joku teistä, kun hänellä on tuomittavaa, olla tuomitsemassa veljeään väärien edessä, eikä 
pyhien edessä? 

 

ון דַקִדיֵׁש֞א לָעלָמא נדֻׁ ַ̅או ָלא ָיד  2 תֻׁ ֖ון ֵואן ָעלָמא ִ̅עין אנּ֗  ונֻׁ
maailma    jos ja tuomitsevat    maailmalle              pyhät että         te            tunnette         ei       tai        . 

ון ַלמָד ̅ון ֵמתִד ּ̅בכֻׁ  תֻׁ ׃̅ין  ָלא ָׁשֵוין אנּ֗  ן ִדיֵנ֞א ַדקדֵקא ֞
pikkuasiat    tuomiot tuomitsemaan     te        arvolliset    ei        tuomittu           teissä 

 
Vai ettekö te tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman? Ja jos maailma on teidän kauttanne 
tuomittu, ettekö ole arvollisia tuomitsemaan pikkuasioiden tuomioita? 
 
Kreikka yhdistää ”ei arvollinen” arvottomaksi, se on normaali käytäntö, esimerkiksi ”epäuskoinen” on 
arameassa ja hebreassa ”ei uskova”. Kreikka jättää viimeisen tuomio-sanan pois, jos teksti olisi kreikan 
käännös, sitä ei tässäkään olisi. 

 

ון ַדלַמַלאכֵ ָ̅לא ָיד  3 תֻׁ ַ֖ן ַחדִ̅עין אנּ֗  כָמא ַאיֵלין ̅ ֞א ָדיִניַנ֖
ne     montako    yksi  tuomitsemme      enkeleille että            te          tunnette        ei         . 

׃ַ̅דד  ָעלָמא ֵאֵני֞ן ָהָנא 
tämä     ovat          maailman joka 

 
Ettekö tiedä, että me tuomitsemme enkeleitä? Kuinka paljon sitten niitä, mitkä ovat tämän maailman! 
 
Kreikassa ”tämän maailman” sijasta ”päivittäisiä”. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässäkin olisi niin. 
 

 



 ֵסין ̅ן ַדבון ִדיָנא ַעל דָעלָמא  ַלאיֵלי̅לכֻׁ ̅ ֵאָלא ֵאן ִאית  4
halvat jotka        niille            maailman      ylle      tuomiot      teille         on           jos     vaan          . 

ָת֖א ַאוֵתב  יָנ֖א׃̅ון ּבִד ̅ו לכֻׁ ּ̅בִעדּ֗
tuomiossa      teille        istutatte     seurakunnassa 

 
Vaan jos teillä on tuomiot maailman ylle, niitäkö, jotka ovat seurakunnassa halveksittuja, te laitatte 
istumaan tuomittavaksi? 

 

ָנא לכֻׁ ̅לכֻׁ   5 ו ֵדין ָאַמר אּ֗  ָלא ̅ון ָאפָ̅נא ַלית ּבכֻׁ ֖̅ון ָהכַ ָ̅ואָרא הֻׁ
ei edes       teissä       ei ole          siten        teille         minä        sanon   mutta    se     häväistykselle         . 

֖י׃̅ ַחִכיָמא  דֵנׁשַכח ַנׁשֵוא ֵּבית̅ ַחד והּ֗  ַאָחא ַלאחֻׁ
veljelleen           veli        välillä      sopimaan      pystyvä että            viisas           yksi 

 
Mutta sen minä sanon teille häpeäksi; eikö teissä siis ole edes yhtä viisasta, joka pystyisi sopimaan 
veljien välillä? 

 

י ֵמתִד   6 והּ֗  ם ַאיֵלין ̅קָד ̅ וב֖̅ין ותֻׁ ֵ̅אָלא ַאָחא ַעם ַאחֻׁ
ne       edessä      taas ja       tuomittu       veljensä     kanssa        veli            vaan         . 

 דָלא מַהימִנין֖׃
uskovat      ei jotka 

 
Vaan veli on tuomittu veljensä kanssa, ja vielä niiden edessä, jotka eivät usko! 

 

ו ָהכִ   7 ומכֻׁ ֵ̅מן ַכדֻׁ ון לכֻׁ ̅ון ָחב̅יל קנֻׁ   ַ̅עם ַחד̅ יָנא ַחד̅ון  דִד ̅תֻׁ
yksi  kanssa      yksi tuomiot että     teille        syylliset olemuksessanne sen tähden tästä alkaen         . 

ל ָמָנא ֵּגיר ָלא ֵמת̅לכֻׁ ̅ ִאית ל ָמָנא ַ̅עלבִ ֖̅ון ֵמטֻׁ ֖ון וֵמטֻׁ תֻׁ  ין אנּ֗
mikä   tähden ja           te                       sorretut          ei          sillä       mitä      tähden       teille              on 

ון֖׃ָ̅לא ֵמת תֻׁ  ַּגלִזין אנּ֗
te            riistetyt                 ei 

 
Sen tähden, te olette siis nyt syyllisiä olemuksessanne, että toinen toistanne tuomitsette. Sillä minkä 
tähden te ette olisi sorrettuja, ja minkä tähden ette olisi riistettyjä? 
 

 



֖ון וגָ   8 תֻׁ ון ָעלִּבין אנּ֗ תֻׁ ֖ון ָאףֵ̅אָלא ַאנּ֗ תֻׁ ׃̅ לִזין אנּ֗ ון֖֞  ַלאַחיכֻׁ
veljillenne    myös          te            riistätte ja            te           sorratte            te               vaan         . 

 
Vaan te sorratte ja riistätte veljiännekin! 
 

Kreikassa käsikirjoituserot ovat veljelle tai veljille; ”veljellenne” olisi arameassa  ֞ון  Kreikan .ַלאַחכֻׁ

teksteissä ”myös” tilalla on ”ja”. 
 

וֵת ַ̅או ָלא ָיד  9 ֖ון דַעָוֵל֞א ַמלכֻׁ תֻׁ  ה ַדאָלָהא ָלא ָירִתין  ִ̅עין אנּ֗
perivät       ei           Jumalan     kuningaskuntansa   väärät että            te          tiedätte        ei        tai       . 

֖ון ָלא ַזָנֵי֖א֞ וָלא ָפלַח֞י פַת   ֵר֖א֞ וָלא ַּגָיֵר֖א֞ ̅כָ̅לא ֵתטעֻׁ
avionrikkojat eikä       epäjumalat     palvelijat      eikä    huorintek.    ei         eksykö        älkää 

׃ַּ̅ב֞י ַעם ֵדכ̅וָלא מַחּבֵל֖א֞ וָלא ָׁשכ  ֵר֖א֞
miehet  kanssa   makaavat       eikä          turmelijat           eikä 

 
Vai ettekö tiedä, että väärät eivät peri Jumalan kuningaskuntaa? Älkää eksykö! Eivät huorintekijät, 
eivätkä epäjumalien palvelijat, eivätkä avionrikkojat, eivätkä turmeltuneet, eivätkä miesten kanssa 
makaavat miehet, 
 
Turmelija tulee sanan verbijuuresta, toisiin kohdistuvaa eksyttämistä. Kaikki raamatun ajan käännökset 
liittävät termin seksuaaliseen kierouteen, joten se on tässä kohdassa tarkoitettu merkitys. ”Miesten 
kanssa makaavat” on maskuliinimuoto, laitoin ”miehet” jakeen loppuun selkeyttämiseksi.  

 

ובֵ   10  ֖א֞ וָלא ַרָוֵי֖א֞ וָלא מַצעָרֵנ֖א֞ וָלא ֖̅א֞ וָלא ַּגָנבֵ ̅וָלא ָעלֻׁ
eikä         pilkkaajat           eikä      juomarit    eikä        varkaat      eikä          ahneet           eikä            . 

ופֵ  וֵת ָ̅חטֻׁ  ׃ה ַדאָלָהא ָלא ָירִתין֖ ̅א ֞ ָהֵלין ַמלכֻׁ
perivät        ei           Jumalan    kuningaskuntansa   nämä        väkivaltaiset 

 
eivätkä ahneet, eivätkä varkaat, eivätkä juomarit, eivätkä pilkkaajat, eivätkä väkivaltaiset; nämä eivät 
peri Jumalan kuningaskuntaa. 

  



 

ָנׁש̅ וָהֵלין ִאית  11 ַו֞י ּבאּ֗ ָנׁש ֵמנכֻׁ  הּ֗ ֖ון ̅אּ֗  ֖ון ֵאָלא סַחיתֻׁ
pestyt        vaan          teistä       ihminen    ihmisessä       oli        (akk.)       nämä ja          . 

וע מִׁשיָחא  ֵ̅ואת ון  ַּבׁשֵמה דָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ ֖ון ֵואזַדַדקתֻׁ  ַקַדׁשתֻׁ
Messias    Jeshua    herramme   nimessään       vanhurskautetut ja                        pyhitetyt ja 

וֵחה ַדאָלַהן׃ ַ̅וב  רֻׁ
Jumalamme    hengessään ja 

 
Ja näitä jotkut teistä olivat, vaan te olette pestyt ja pyhitetyt, ja vanhurskautetut meidän Herramme 
Jeshuan, Messiaan nimen kautta, ja meidän Jumalamme hengen kautta. 

 

ל ַׁשִליט ִל֖י ֵאָלא   12 ל ַפָקח ִל֖י כֻׁ ל ַׁשִליט ִל֖י ֵאָלא ָלא כֻׁ  כֻׁ
vaan minulle luvallinen kaikki minulle hyödytä   kaikki       ei       vaan   minulle luvallinen   kaikki         . 

ָנׁש ָלא ֵנׁשַתַל֖ט׃  עַלי אּ֗
vallitseva       ei      ihminen     ylleni 

 
Kaikki on minulle luvallista, vaan kaikki ei minua hyödytä. Kaikki on minulle luvallista, vaan kukaan ei ole 
minua vallitseva. 
 
Kreikka käyttää sellaista sanaa, jonka voi tulkita joksikin muuksikin kuin ihmiseksi. Aramea ei. 
Suomennokset menevät kontekstin mukaan, ja se on oikea käännöstapa sanan ollessa epävarma. 

 

 ולָת֖א ַאָלָהא ̅רָסא דֵמאכֻׁ ̅רָסא  וכַ ̅ולָתא דכַ ֵ̅מאכֻׁ   13
Jumala                 syötävän                   vatsa ja            vatsan                   syötävä                    . 

וָת ֵ̅ט֖ל ַפג̅רַתיֵהי֞ן מבַ ֵ̅דין לַת   ֖א ֵאָלא ָ̅רא ֵדין ָלא לָזניֻׁ
vaan      haureudelle       ei     mutta     ruumis     turhentaa          molemmille         mutta 

 ָר֖א׃̅ג̅לָמַרן  וָמַרן לפַ 
ruumiille herramme ja herrallemme 

 
Syötävä on vatsan, ja vatsa syötävän, mutta Jumala tekee molemmat turhiksi. Mutta ruumis ei ole 
haureutta varten, vaan meidän Herrallemme, ja meidän Herramme on ruumista varten. 

  



 ַאָלָהא ֵדין ַולָמַרן ַאִקים  וַלן מִקים ּבַחיֵל֖ה׃  14
voimassaan     nostaa meille ja   nostatti herrallemme ja mutta    Jumala              . 

 
Mutta Jumala nostatti meidän Herrammekin, ja nostaa meidät hänen voimansa kautta. 

 

ון דפַ ָ̅לא ָיד  15 תֻׁ ון ַדמִׁשיָחא  ֵנַסב̅גִ̅עין אנּ֗ ו֞ן ַהָדֵמ֞א ֵאנֻׁ   ַ̅ריכֻׁ
otan          Messiaan          ovat           jäsenet           ruumiinne että          te        tunnette         ei            . 

י ַהָדָמא דָזִניָת ַ̅הָדָמא ַדמִׁשיָחא ֵנעּבִד   א  ָח֖ס׃̅יוהּ֗
”ei näin!”      huoran            jäsenet              ne tekevä           Messiaan                   jäsenet 

 
Ettekö te tiedä, että teidän ruumiinne ovat Messiaan jäsenet? ”Ottakaamme Messiaan jäsenet, 
tehkäämme niistä huoran jäsenet.” Ei näin! 

 

֖ון דַמן דָנֵקףַ̅או ָלא ָיד  16 תֻׁ ו פגַ ̅ ֖א ַחד̅לָזִניָת ̅ ִעין אנּ֗  ֖ר ̅הֻּׁ֗
ruumis   hän     yksi          huoralle           liittyy joka että           te           tunnette       ei        tai           . 

ו֞ן ַחד ון תַריהֻׁ  ֖ר׃̅פגַ  ַ̅אִמיר ֵּגי֖ר דֵנהוֻׁ
ruumis      yksi        he kaksi      olisivat että    sillä       sanotaan 

 
Vai ettekö tiedä, että joka liittyy huoraan, on yksi ruumis, sillä sanotaan, ”että he molemmat olisivat yksi 
ruumis”? 

 

ו֖ח׃ֵ̅דין לָמַרן  ָהֵוא ַעֵמה חָד ̅ ַמן דָנֵקף  17  א רֻׁ
henki       yksi      kanssaan         on herrallemme mutta         liittyy joka            . 

 
Mutta joka liittyy meidän Herraamme, on hänen kanssaan yksi henki. 

 

וָת   18 וקו ֵמן ָזניֻׁ  ר ַּ̅ברָנָׁשא  לבַ ̅ א דֵנעֵּבד̅ל חִטיָת ֖א כֻׁ ̅ערֻׁ
ulkopuoli   ihmispoika      tekevä joka             synti         kaikki          haureudesta       paetkaa             . 

֖י ַמן ַדמַזֵנא ֵדין  ּבפַ ֵ̅מן ַפג ו ָחֵט֖א׃̅גֵ̅רה ִהּ֗  ֵרה הֻּׁ֗
syntiä     hän   ruumiissaan   mutta     huorintek. joka       se             ruumiistaan 

 
Paetkaa haureutta! Kaikki synti, jota ihminen tekee, on hänen ruumiinsa ulkopuolella, mutta se, joka 
tekee huorin, tekee syntiä ruumiissaan. 
 
 

 



֖ון דפַ ַ̅או ָלא ָיד  19 תֻׁ וָחא ון ַהיכ ̅רכֻׁ ̅גִ̅עין אנּ֗ ו דרֻׁ  ָלא הֻׁ
hengen    hän       temppeli       ruumiinne että         te         tunnette        ei        tai            . 

וד ון ֵמן ַאָלָהא  וָלא ָׁ̅ש֖א דָעמָרא ּבכֻׁ ̅דקֻׁ  ון  ָהי דַקֵּבלתֻׁ
eikä           Jumalasta   vastaanottaneet joka se      teissä      asustaa joka                  pyhyyden 

ון דַנפ  ון ׃ׁ̅שכֻׁ ̅הַויתֻׁ
sielujenne                olisitte 

 
Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on sen pyhyyden hengen temppeli, joka teissä asustaa; se, jonka 
te olette vastaanottaneet Jumalalta, ettekä te ole teidän sielujenne? 

 

ון ֵּגיר ַּבדֵ̅אזדבֵ   20 ון ָהכִ ̅נתֻׁ  יל מַׁשּבִחין ַלאָלָהא ַ̅מָי֖א֞ הַויתֻׁ
Jumalalle       kirkastatte    sen tähden       olisitte            hinnassa    mutta      teidät ostettiin             . 

וחכֻׁ ̅ון ַוב̅רכֻׁ ̅גּ̅בפַ  ון ִדאיַת ו̅רֻׁ ון ַדאָלָהא ׃̅ן  ָהנֻׁ  יהֻׁ
Jumalan             ovat jotka        nämä    hengessänne ja         ruumiissanne 

 
Mutta teidät ostettiin hinnalla, sen tähden, olkaa kirkastamassa Jumalaa ruumiissanne ja hengessänne, 
näissä, jotka ovat Jumalan. 

 

  

ו לגַ ̅בַ̅ת ַ̅על ַאיֵלין ַדכ 7:1  ון ִלי ֵדין  ַׁשִפיר הֻּׁ֗  ָרא ̅ב̅תֻׁ
miehelle    hän       kaunis     mutta minulle kirjoititte että            ne         ylle                     . 

תָת   ׃̅ ַקַרב̅א ָלא ֵנת̅דַלאנּ֗
lähestyisi       ei                 vaimolle että 

 
Mutta niistä, jota te kirjoititte minulle; on kaunista miehelle, olla lähestymättä vaimoa, 

 

וָת   2 ל ָזניֻׁ תֵת ֵ̅אָלא ֵמטֻׁ ָנׁש ַאנּ֗ וד̅א  אּ֗ תָת  ̅ה ֵנאחֻׁ  א ַ̅ואנּ֗
vaimo ja          ottava          vaimonsa        ihminen         haureus      tähden        vaan          . 

וד̅לבַ   ׃̅ עָלה ֵתאחֻׁ
ottaisi aviomiehelleen 

 
Vaan haureuden tähden, ottakoon vaimonsa, ja vaimo ottakoon aviomiehensä. 
 
”Synti”-sanaa ei ole kreikassakaan.  



תֵת ַּ̅גב  3 וָּבא דֵמתתִחיבָ̅רא ַלאנּ֗ ו֖ע ָהכַ ֵ̅נפ̅ ה חֻׁ  ִהי ̅ ָנא ָאף̅רֻׁ
se     myös        siten     paljastautuva    velvoitettu joka       rakkaus           vaimolleen              mies          . 

תָת   עָל֖ה׃̅א לבַ ַ̅אנּ֗
aviomiehelleen                 vaimo 

 
Mies olkoon peittämättömänä vaimolleen, rakkauden velvoittamana, siten myös vaimo miehelleen. 
 
Bysantin tekstiryhmä laittaa rakkauden tilalle ”hyvä tahto”, muuten sana puuttuu kreikasta. 
Paljastautuminen tässä on ”peitteen pois ottamista”. 

 

תָת   4  ̅ ָנא ָאףָ̅רה  ֵאָלא ַּבעָל֖ה ָהכַ ̅א ָלא ַׁשִליָטא ַעל ַפגַ̅אנּ֗
myös         siten     aviomiehensä vaan      ruumiinsa     ylle       käskyvalta          ei               vaimo           . 

תֵת ָ̅רא ָלא ַׁשִליט ַעל ַפגַּ̅גב  ֖ה׃ֵ̅רה  ֵאָלא ַאנּ֗
vaimonsa          vaan     ruumiinsa     ylle          valta          ei                mies 

 
Vaimolla ei ole valtaa ruumiinsa yli, vaan se on hänen aviomiehensä, siten myös miehellä ei ole valtaa 
ruumiinsa yli, vaan se on hänen vaimonsa. 

 

ון ַחד̅יל ֵתגָ̅לא ָהכִ   5 ון ̅י ַדתֵ̅אָלא ֵאַמת ̅לַחד̅ לזֻׁ ו֞ן ֵתׁשתוֻׁ  ַריכֻׁ
sopisitte        te kaksi että         milloin      vaan         yhdelle     yksi      riistäytyisi sen tähden     ei          . 

וָת ̅ת̅ן  דֵת ַּ̅בזבַ  ון לַצוָמא וַלצלֻׁ ֖ון ̅א ֵתת̅וָת ָ̅לה ַלצבֻׁ ̅ וב̅א  ותֻׁ ̅ענֻׁ  פנֻׁ
kääntyisitte             tahdolle       sille       taas ja        rukoukselle ja       paastolle   antautuisitte että       ajassa 

ל ֵרּגָת ̅דָלא נַנֵסיכֻׁ   ון֖׃̅רכֻׁ ̅̅גא דפַ ̅ון ָסָטָנא ֵמטֻׁ
ruumiidenne          himo      tähden         saatana      teitä kiusaisi         ettei 

 
Sen tähden, älkää riistäytykö toinen toisestanne pois, vaan silloin, kun te kaksi sovitte, että ajaksi 
antautuisitte paastoon ja rukoukseen, ja taas käännätte kasvonne sille tahdolle, ettei saatana kiusaisi 
teitä, sen teidän ruumiidenne himon tähden. 
 
Kreikka käyttää yhteen kokoontumista, arameassa kasvot käännetään tahdolle. Kreikassa negatiivinen 
hillittömyys, arameassa neutraali ja luonnollinen ruumiin ”himo”. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, 
jakeessa olisi jälleen sen mukaiset sanavalinnat. 

  



ָנא ַאיךָ̅הֵד   6 וקָדָנ֖א׃̅ א ֵדין ָאַמר אּ֗  דַלמִחיֵלא ֞ ַלו ֵמן פֻׁ
käskystä     ei    voimattomille että     kuin        minä        sanon  mutta         tämä       . 

 
Mutta tämän minä sanoin voimattomuuksien mukaan, en käskynä! 

 
Kreikassa ei ole mitään voimaan liittyvää.  

 

ָנ֖א דכֻׁ ֵ̅אָנא ֵּגיר ָצבֵ   7 ון ּבַניָנָׁש֞א ַאכ̅א אּ֗ ון ָ̅ות̅להֻׁ  י ֵנהוֻׁ
olisivat      minä kuin      ihmislapset     he kaikki että     minä       tahdon     sillä          minä       . 

וָת ̅כּ̅בַד  לָנׁש ַמוַהב̅יֻׁ  א ֵלה ֵמן ַאָלָהא  ָ̅תא ִיִהיבָ ֖̅א ֵאָלא כֻׁ
Jumalasta  hänelle    annettu                  lahja              jokainen        vaan              puhtaudessa 

 ָנ֖א׃̅דָהכַ ̅ ָנ֖א ִואית̅דָהכַ ̅ ִאית
siten joka         on ja           siten joka             on 

 
Sillä minä tahdon, että kaikki ihmislapset olisivat kuin minä, puhtaudessa, vaan jokainen hänelle 
annetun lahjan mukaan; yksi sillä tavalla ja toinen toisella tavalla. 
 
Puhtaus puuttuu kreikasta, jos teksti olisi kreikasta käännetty, sitä ei olisi tässäkään. 

 

ָנא ֵדין  8 ון ֵנֵׁש֖א֞ וַלארמָלָת  ָאַמר אּ֗  א ֞ ַ̅לאיֵלין דַלית להֻׁ
leskille ja      naiset      heille     ole ei että        niille         mutta     minä         sanon       . 

ון ַאכ̅דפַ  ון ֵאן נַקוֻׁ  ֖י׃ָ̅ותָ̅קח להֻׁ
minä kuin   pysyisivät   jos       heille     hyötyä että 

 
Mutta minä sanon niille, joilla ei ole naista, ja leskille, että on heille hyödyksi, jos pysyisivät niin kuin 
minä. 

 

תָת ̅ ֖ון ַפָקח ֵּגיר לֵמַסבֵ̅אן ָלא ֵדין מַסיּבִר֖ין ֵנזַדוגֻׁ   9   ̅א ָטבַ̅אנּ֗
hyvä           vaimo        ottamaan         sillä      hyötyä       naisivat               kestävät     mutta      ei       jos        . 

 ֖א׃ּ̅בֵרּגָת ̅ ֵמן ַדלִמאַקד
himossa      palamaan että     kuin 

 
Mutta jos he eivät kestä, menköön naimisiin, sillä vaimon ottamisesta on hyötyä; parempi kuin palaa 
siinä himossa. 
 
Jae menee kreikassa eri tavalla ja eri sanavalinnoilla. RK menee tarkasti kreikan mukaan, KR38 ei. 

 



ון ֵנֵׁש֖א֞ מפַ ̅ ַלאיֵלין ֵדין ִדאית  10 ָנא  ָלא ֵאָנא ֵאָלא ̅ ֵקד̅להֻׁ  אּ֗
vaan       minä        en        minä          käsken       naiset        heille       on joilla mutta             niille              . 

תָת  וׁ֖ש׃̅א ֵמן ַּבעָלה ָלא ֵתפָ̅מרי  ַדאנּ֗  רֻׁ
eristäytyvä     ei        aviomiehestään            vaimo että    herrani 

 
Mutta niille, joilla on nainen, minä käsken – en minä, vaan minun Herrani – että vaimon ei tule eristäytyä 
aviomiehestään. 

 

וׁש  תַקֵוא דָלא ַּגבֵ̅ואן ֵתפ  11  ַרֵע֖א ̅עָלה ֵתתָ̅ר֖א ַאו לבַ ̅רֻׁ
liittoutuisi aviomiehelleen   tai            mies      ei että         pysyisi        eristäytyvä        jos ja         . 

תֵת ָר ̅̅בוגַ  ו֖ק׃̅א ַלאנּ֗  ה ָלא ֵנׁשּבֻׁ
jättäköön       ei           vaimolleen                mies ja 

 
Ja jos eristäytyisi, pysyisi ilman miestä, tai liittoutuisi aviomieheensä. Ja mies ei saa jättää vaimoaan! 

 

ָנ֖א ֵאָנ֖א ָלא ָמר֖י ֵאן   12  ַאָחא ̅ ִאיתלַׁשרָכא ֵדין ָאַמר אּ֗
veli      on           jos    herrani      ei        minä         minä       sanon     mutta           muille                . 

תָת ̅ ִדאית  עַמר ָ̅יא דֵת ̅א דָלא מַהימָנא  וִהי ָצבֵ̅לה ַאנּ֗
asustaisi että       tahtoo    hän ja         uskollinen      ei joka              vaimo     hänellä         on että 

 ַעֵמה  ָלא ֵנׁשּבִקי֖ה׃
hänet jättäköön      ei      kanssaan 

 
Mutta muille minä sanon – minä, ei minun Herrani – jos veljellä on vaimo, joka ei ole uskova, ja hän 
tahtoo asustaa hänen kanssaan, älköön jättäkö häntä. 
 
Lopun sanamuodot; jos vaimo tahtoo asua miehen kanssa, mies ei saa jättää vaimoa. Kreikassa 
”suostuu”, arameassa ”tahtoo”. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi eri verbi. 

 

תָת   13 ו ָצבֵ ָלה ַּבעָלא ̅ א ִדאית֖̅א ַאיָד ַ̅ואנּ֗  א ̅דָלא מַהיֵמן  והֻׁ
tahtoo   hän ja        usko           ei joka       aviomies hänelle     on jolla        sellainen           vaimo ja              . 

וק ַּבעָל֖ה׃  דֵנעַמר ַעָמה  ָלא ֵתׁשּבֻׁ
aviomehensä        jättävä           ei       kanssaan asustava että 

 
Ja sellainen vaimo, jolla on aviomies, joka ei usko, ja hän tahtoo asustaa hänen kanssaan, älköön jättäkö 
aviomiestään. 

 



ו ֵּגיר ַּגב  14 תָת ̅מַקַדׁש הֻּׁ֗ ן ַּבאנּ֗  א ָ̅ר֖א ַאיָנא דָלא מַהיֵמ֖
vaimossa          usko           ei joka    sellainen          mies        sillä     hän    pyhitetään            . 

תָת  י ַאנּ֗  א דָלא מַהימָנ֖א ֖̅א ַאיָד ַ̅דמַהימָנ֖א ַומַקדָׁשא הּ֗
uskollinen      ei joka      sellainen         vaimo         hän           pyhitetään ja          uskollinen joka 

֖ון ָהָׁשא ֵדין ָר ̅̅בּבגַ  ו֞ן ַטִמאין ֵאנֻׁ ן ֵואן ָלא  ּבַניהֻׁ  א ַדמַהיֵמ֖
mutta        nyt         ovat        tahraiset         lapsensa        ei      jos ja   uskollinen joka          miehessä 

ון֖׃̅דכֵ   ין ֵאנֻׁ
ovat     puhtaat 

 
Sillä hän, sellainen mies, joka ei usko, pyhitetään vaimon kautta, joka uskoo, ja sellainen vaimo, joka ei 
usko, pyhitetään miehen kautta, joka uskoo, muuten heidän lapsensa ovat saastaisia, mutta nyt he ovat 
puhtaat. 

 

וׁ֖ש ָלא מַׁשעַּבדֵ̅אן ֵדין ַהו דָלא מַהיֵמן ָפֵרׁ֖ש ֵנפ  15  א ַאָח ̅ רֻׁ
veli       orjuutettu            ei eristäytyköön eristäytyy           usko          ei joka      hän mutta    jos           . 

ו קָרן ַאָלָה֖א׃ַ̅או ָחָת   א ּבָהֵל֖ין ַלׁשָלָמא הֻׁ
Jumala    kutsui      hän          rauhalle           näissä             sisar         tai 

 
Mutta jos hän, joka ei usko, eristäytyy, eristäytyköön; veli tai sisar ei ole näiden kautta orjuutettu. 
Jumala kutsui meidät rauhaan. 

 

תָת ָ̅מָנא ֵּגיר ָיד  16 תי ַאנּ֗ ת ̅עֵלכ̅א  ֵאן לבַ ָ̅עא ַאנּ֗  י ַתֵח֖ין ַאו ַאנּ֗
sinä     tai         eläisi     aviomiehellesi    jos           vaimo               sinä         tiedätkö       sillä       mistä           . 

תָת ָ̅רא ָיַד ַּ̅גב ת  ֵאן ַלאנּ֗ ׃̅ ך̅ע ַאנּ֗  ַתֵחא 
eläisi        vaimollesi            jos       sinä    tiedätkö             mies 

 
Sillä mistä sinä tiedät, vaimo, saako aviomiehesi elää, tai sinä, mies, tiedätkö, tuleeko sinun vaimosi 
elämään? 

  



ָנׁש ַאיך  17 ָנׁש אּ֗ ָנׁש ַאיך̅ ַלגַ̅דפ̅ ֵאָלא אּ֗  ̅ ֵלה ָמרָיא  ואּ֗
kuin   ihminen ja       Herra     hänelle jakoi että    kuin     ihminen   ihminen        vaan             . 

י ַאָלָהא  ָהכַ   ֞א ָ̅ת ̅לֵהין ִעָד ̅לכֻׁ ̅ ָואף̅ ָנא נַהֵלךַ̅דקָריהּ֗
seurakunnat niille kaikille     myös ja vaeltava           siten           Jumala hänet kutsui että 

ָנא׃ ̅ ֵקדָ̅נא מפַ ָ̅הכַ   אּ֗
minä          käsken               siten 

 
Vaan jokainen sen mukaan, kuin Herra hänelle jakoi, ja jokainen sen mukaan, kuin Jumala hänet kutsui, 
vaeltakoon; ja myös kaikkia seurakuntia minä sillä tavalla käsken. 

 

ָנׁש ֵאת̅ ֵאן ַכד  18 וךּ̅גִזיר אּ֗ וָת ̅ קִרי  ָלא ֵנהפֻׁ ורלֻׁ  ֖א ֵ̅לה לעֻׁ
ympärileikkaamattomuudelle sillä kääntykö      ei         kutsuttu ihminen ympärileikattu kun      jos          . 

וָת  ורלֻׁ ו֖ר׃̅קִרי  ָלא ֵנג̅א ֵאתֵ̅ואן ּבעֻׁ  זֻׁ
ympärileikatkoon ei kutsuttu ympärileikkamaattomuudessa jos ja 

 
Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön kääntykö ympärileikkamattomuuteen, ja jos kutsuttu 
ympärileikkaamattomana, älköön ympärileikatko. 

 

ָות  19 ורָתא ֵּגיר ָלא הּ֗ וָת ̅ ֵמֵדם  ָאף̅ ּגזֻׁ ורלֻׁ  ֖א ֵאָלא ָ̅לא עֻׁ
vaan ympärileikkaamattomuus ei    myös        asia           ole         ei      sillä       ympärileikkaus       . 

וָרָת  ֞י ַדאָלָה֖א׃̅֞א דפֻׁ ̅נטֻׁ  וקָדַנוהּ֗
Jumalan                käskyjensä           varjeleminen 

 
Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkamattomuuskaan, vaan Jumalan käskyjen pitäminen. 

 

לָנׁש ּבֵקרָיָנא ֵד   20  קִר֖י ֵּבה נַקֵו֖א׃̅אתכֻׁ
pysyvä    siinä      kutsuttu joka    kutsumuksessa     jokainen          . 

 
Jokainen pysyköön siinä kutsumuksessa, jolla hänet on kutsuttu. 
 
Asema, jota suomalaiset käyttävät, on hieman tulkinnallinen, sille olisi oma sanakin, jota tässä ei ole. 
 
 
 
 

 



 ן ֵמׁשַכח ֵ̅אָלא ָאפֵ ̅ ּבֵטל ָלך̅קִרית  ָלא ֵנתָ̅דא ֵאתֵ̅אן ַעב  21
pystyt     vaikka      vaan       sinulle huolestuva         ei          kutsuttu               työntekijä  jos            . 

ת לֵמת ו  ּגבִ ַ̅אנּ֗ ו֖ח׃̅פ̅דֵת ̅ י ָלךַ̅חָררֻׁ  לֻׁ
palvelisi että   sinulle valitse           vapautetulle            sinä 

 
Jos olet palvelijana kutsuttu, älä huolestu, vaan jos kuitenkin voit olla vapautettu, valitse, että palvelisit. 
 
Kreikan teksteissä ”ennemmin tekisit työtä”; palvelemisen voi kääntää sillä tavalla, mutta se jättää 
aramean papillisen merkityksen pois kokonaan, eikä aramea käytä sanaa ”ennemmin”. 

 

ו ַדאָלָה֖א ָ̅דא ֵאתַ̅איָנא ֵּגיר דַעב  22  קִרי ּבָמַרן  מַחרָרא הֻׁ
Jumalan     hän       vapauttaa   herrassamme kutsuttu          työntekijä joka  sillä      sellainen         . 

ו ַדמִׁשיָח֖א׃̅קִרי  ַעב̅ר ִחאֵר֞א ֵאתַ̅איָנא דבַ ̅ ָנא ָאףָ̅הכַ   ָדא הֻׁ
Messiaan    hän     työntekijä         kutsuttu            vapaa poika joka       sellainen myös             siten 

 
Sillä ssellainen, joka on kutsuttu olemaan työntekijä, meidän Herrassamme, hänet Jumala tekee 
vapaaksi. Sillä tavalla myös sellainen, joka on vapaana miehenä kutsuttu, on Messiaan työntekijä. 

 

ון ַעבַ̅מָי֞א ֵאזדבֵ ַּ̅בד  23 ֖ון ָלא ֵתהוֻׁ ׃ֵ̅ד֞א ַדב̅נתֻׁ  ַניָנָׁש֖א֞
ihmislasten  työntekijät       olisitte         ei        teidät ostettiin             hinnassa          . 

 
Teidät ostettiin kalliilla; älkää olko ihmisten orjia. 

 

לָנׁש ּבֵמֵדם ֵדאת  24  ַאָלָהא׃ ̅ קִרי ַאַחי ֞ ֵּבה נַקֵוא לָות̅כֻׁ
Jumala     luona      pysyvä      siinä      veljet        kutsuttu joka       asiassa         jokainen          . 

 
Jokainen siinä, missä on kutsuttu, veljet, siinä pysyköön, Jumalan kanssa. 

  



 

וָת ַ̅על ּבתֻׁ   25 וקָדָנא ֵמן ַאָלָהא ָלא ַאִחיד̅ולֻׁ ָנ֖א ̅ א ֵדין  פֻׁ  אּ֗
minä     ottanut         en                  Jumalasta             käsky        mutta                neitsyys        ylle          . 

ָנא  ַאיך̅ ֵמלָכא ֵדין ָיֵהב  ֵמן ַאָלָהא  ַ̅חנֵנתָ̅רא ֵדאתַּ̅גב̅ אּ֗
Jumalasta        armoitettu joka           mies        kuin       minä       antoi    mutta               ohje 

 ֵדאהֵוא מַהיַמן֖׃
uskova olemaan että 

 
Mutta neitsyydestä minulla ei ole käskyä Jumalalta, mutta ohjeen annoin, niin kuin Jumalan armoittama 
mies, että olisi uskova. 

 

ָנא דָהֵד ̅וָסבַ   26 ל ַאַננקִ ̅ר אּ֗  ָקח ָ̅נא  דפַ ̅א דַזבא ַׁשִפיָרא  ֵמטֻׁ
hyötyä että   määräajan         ahdistus       tähden          kaunis           tämä että       minä       toivon ja        .. 

 ָנא ֵנהֵו֖א׃̅רָנָׁש֖א דָהכַ ֵ̅לה לבַ 
olisi       siten että            ihmispojille hänelle 

 
Ja minä luulen, että tämä on kaunista, sen lähestyvän ahdistuksen ajan tähden, että ihmiselle on 
hyödyksi olla siten. 
 
Ahdistus on ns. ”Esterin ahdistus” tässä. Harvinainen rabbiininen termi. Jos teksti olisi kreikasta 
käännetty, käytössä olisi normaali ultsana. 

 

תָת   27 ת ַּבאנּ֗ ת ̅א  ָלא ֵתבַ̅אִסיר ַאנּ֗  ֵעא ׁשָרָי֖א ׁשֵרא ַאנּ֗
sinä     eronnut    eroamista          etsisi            et               vaimossa            sinä        sidottu            . 

תָת  תָת ̅א  ָלא ֵתבֵ̅מן ַאנּ֗  ֖א׃ֵ̅עא ַאנּ֗
vaimo               etsisi       ei                          vaimosta 

 
Sinä, vaimon kautta sidottu, älä etsi eroamista. Sinä, vaimosta eronnut, älä etsi vaimoa. 
 
Etsiminen tällä sanalla on myös esirukousta, ja tavoittelua, pyytämistäkin. 

  



תָת ̅ ֵואן ֵתַסב  28 ת  ֵואן ּבתֻׁ א ָלא ָחֵטא ַא ַ̅אנּ֗  ולָתא ֵתהֵוא ̅נּ֗
olisi            neitsyt            jos ja      sinä       syntiä tee    et             vaimo             ottaisi      jos ja          . 

ולָצָנא ֵדין ַּבפ̅̅בלגַ   ָנא ̅ר ָהֵוא ַלאיֵלין דָהכַ ̅גַ ָ̅רא ָלא ָחטָיא  אֻׁ
siten jotka            niille             on       ruumiissa mutta       ahdistus          syntiä tee       ei              miehelle 

ָנ֖א׃ ון ָחֵאס אּ֗ ֖ון ֵאָנא ֵדין עַליכֻׁ  ֵאנֻׁ
minä      säälin         yllenne    mutta       minä          heitä 

 
Ja jos ottaisit vaimon, sinä et tee syntiä, ja jos neitsyt menee miehelle, ei hän tee syntiä. Mutta niillä on 
ruumiillista kärsimystä, jotka sillä tavalla ovat. Mutta minä yritän säästää teitä. 

 

ָנא ַאַח֖י֞ דַזב̅וָהֵד   29  ָנא ֵמִכיל ֵאזַדלַהז ֵל֖ה ַדאיֵלין ̅א ָאַמר אּ֗
niille että hänelle        lyhenee           siis              aika että      veljet        minä        sanon         tämä ja           . 

ון ַאיך̅ ִדאית ון ֵנֵׁשא ֞ ֵנהוֻׁ ון֖׃̅ להֻׁ  דַלית להֻׁ
heille   ei ole että     kuin      olisivat        naiset       heille          on joilla 

 
Ja tämän minä sanon, veljet, siis että aika on käymässä vähiin; että ne, joilla on naisia, olisivat kuin ei 
heillä olisikaan. 

 

 ֖ין ָ̅לא ָחֵד ̅ ין  ַאיך֖̅ין ַואיֵלין דָחֵד ָ̅לא ָּבכֵ ̅ ין  ַאיך̅כֵ ַ̅ואיֵלין דבָ   30
iloitsevat     ei       kuin iloitsevat jotka      ne ja         itkevät         ei        kuin   itkevät jotka         ne ja            . 

 ָלא מַקֵדין֖׃̅ ִנין  ַאיךַ̅ואיֵלין דָזב
omistavat      ei         kuin ostavat jotka              ne ja 

 
Ja ne, jotka itkevät, niin kuin eivät itkisi, ja ne, jotka iloitsevat, niin kuin eivät iloitsisi, ja ne, jotka ostavat, 
kuin eivät omistaisi. 

 

 ָקא ̅ר ֵמן ֵזדַ̅חׁשִחין ּבָעלָמא ָהָנא  ָלא לבַ ַ̅ואיֵלין דֵמת  31
puhtaasta   ulkopuoli      ei        tämä     maailmassa               käyttävät jotka             ne ja             . 

 ר ֵלה ֵּגיר ֵאסִכֵמה דָעלָמא ָהָנ֖א׃֖̅א ָעבַ ַ̅דחַׁשחָת 
tämä        maailma          muotonsa         sillä    sen    ohikulkee      käytettävät jotka 

 
Ja ne, jotka hyötyvät tästä maailmasta, ei puhtaiden, hyödyllisten ulkopuolella; sillä tämän maailman 
muoto on poistumassa. 

 



ל ָהָנא ָצבֵ   32 ָנא ַדדֵ̅מטֻׁ ֖ון ַאיָנא ֵּגיר ָ̅ת ָ̅לא ֵצפ̅א אּ֗  א ֵתהוֻׁ
sillä   sellainen       olisivat            huoli         ilman että    minä       tahdon       tämä      tähden            . 

תָת   ָמֵר֖ה ַדאיַכָנא ֵנׁשַפר לָמֵר֖ה׃̅א  ָרֵנא ַּבד̅דַלית ֵלה ַאנּ֗
herralleen     kaunistava     kuinka että herransa kautta ajattelee        vaimo         hänelle ei ole jolla 

 
Tämän tähden, minä tahdon, että oltaisiin ilman huolia, sillä sellainen, jolla ei ole vaimoa, ajattelee 
Herransa kautta, että kuinka hänen Herraansa miellyttäisi. 

 

תָת ̅ ַואיָנא ִדאית  33  דָעלָמ֖א ַדאיַכָנא ̅ א  ָיֵצףֵ̅לה ַאנּ֗
kuinka että         maailman    huolehtii          vaimo      hänelle     on jolla sellainen ja           . 

תֵת   ֖ה׃ֵ̅נׁשַפר ַלאנּ֗
vaimolleen    kaunistava 

 
Ja sellainen, jolla on vaimo, huolehtii maallisista, että kuinka miellyttäisi vaimoaan. 

 

ורָׁשָנא ֵדין ִאית  34 תָת ̅ ַּביָנת̅ ָאף̅ פֻׁ  א ̅ולָת֖א ַאיָד ̅תֻׁ ̅א ַלבַ̅אנּ֗
sellainen            neitsyelle              vaimo               välillä     myös       on      mutta           erotus                 . 

 ָרה ̅ג̅הֵוא ַקִדיָׁשא ּבפַ ָ̅רנָיא ּבָמָרה  דֵת ̅ ָרא ָלא הָות̅̅בַדלגַ 
ruumiissaan            pyhä                olisi että     herrassaan   ajattelee      ollut        ei          miehelle joka 

וָח֖ה ַואיָד ַ̅וב  ָלה ַּבעָלא  ָרנָיא דָעלָמא  ַדאיַכָנא ̅ א ִדאית̅רֻׁ
kuinka että      maailman       ajattelee   aviomies hänelle     on jolla     sellainen ja    hengessään ja 

   עָל֖ה׃ֵ̅תׁשַפר לבַ 
aviomiehelleen   kaunistaisi 

 
Mutta on sellainenkin ero vaimon ja neitsyen välillä; joka ei ole ollut miehelle, ajattelee hänen Herransa 
kautta, että olisi pyhä, ruumiissaan ja hengessään, ja sellainen, jolla on aviomies, ajattelee maallisia, 
että kuinka miellyttäisi aviomiestään. 

  



ודָ̅הֵד   35 ו ִדילכֻׁ ָ̅רנכֻׁ ̅א ֵדין לעֻׁ ָוא ̅ון הֻּׁ֗ ָנ֖א ָלא הּ֗  ון ָאַמר אּ֗
ole      ei          minä       sanon            teidän       se            eduksenne         mutta       tämä           . 

וִקיָת  ָנא לכֻׁ ַ̅מחנֻׁ ון ַאִמיִנין לָות̅ון  ֵאָלא דֵת ̅א ָרֵמא אּ֗  ון ָ̅מרכֻׁ ̅ הוֻׁ
herranne     luokse      uskossa       olisivat että         vaan       teille        minä        heitän                             ansaa 

ון ּבָעלָמ֖א׃̅ ֵּבאסִכָמא ַׁשִפיָרא  ַכד תֻׁ  ָלא ָרֵנין אנּ֗
maailmassa            te       ajattelette ei        kun            kaunis                     muodossa 

 
Mutta tämän minä sanon teidän eduksenne; en minä ole heittämässä teitä varten ansaa, vaan että 
olisitte uskossa teidän Herranne kanssa, kauniissa muodossa; ei ajatellen maallisia. 

 

ָנׁש  36  ָנ֖ה ̅ר ַזב̅ולֵתה  ַדעבַ ̅תֻׁ ַּ̅בַזח ַּבב̅ר דֵמתֵ̅דין ָסבַ  ֵאן אּ֗
aikansa mennyt ohi että  neitsyensä kautta       hävetty että          toivoo   mutta ihminen     jos           . 

  ̅א ֵנעֵּבד̅דָצבֵ ̅ ָרא  וָולָיא דֵנתִליה  ַאיך̅ב̅וָלא ַיהָּבה לגַ 
tekevä   tahtoo että      kuin hänet antaa että    tulee ja       miehelle hänet antoi            eikä 

 ׃̅ ָלא ָחֵט֖א ֵתזַדַוג
naisi        syntiä             ei 

 
Mutta jos joku luulee häpeävänsä neitsyensä kautta, että hänen aikansa on mennyt ohi, eikä häntä 
annettu miehelle, ja hänet täytyy luovuttaa, tehköön sen mukaan kuin tahtoo; ei tee syntiä naittaessaan. 
 
Yleensä kreikassa viimeinen sana on monikko, vaikka jae puhuu neitsyen isästä. Aramea menee selkeästi. 
On kuitenkin olemassa kymmeniä vähemmän arvostettuja kreikan käsikirjoituksia, jotka menevät tämän 
mukaan tässä jakeessa. Arameassa eroja ei ole. 

 

 פַסק ּבֵרעָיֵנה  וָלא ָאלָצא ֵלה ̅ ַאיָנא ֵדין דַׁשִריָראִית  37
hänelle ahdistu          eikä     ajatuksissaan     päättää             todellakin joka    mutta    sellainen        . 

 ָנא ָדן ּבֵלֵּב֖ה דֵנַטר ָ̅יֵנה  וָהכַ ̅א  וַׁשִליט ַעל ֵצב̅וָת ̅צבֻׁ 
varjelee että sydämessään tuomitsee siten ja       tahtonsa       ylle           valta ja                 tahto 

 ׃̅ ̅דולֵתה  ַׁשִפיר ָעבֵ ּ̅בתֻׁ 
tekee         kaunis             neitsyensä 

 
Mutta sellainen, joka todellakin päättää mielessään, eikä tahto ahdista häntä, ja hänellä on käskyvalta 
yli hänen tahtonsa, ja siten päättää lujasti sydämessään, että varjelee neitsyensä; hän tekee kauniisti. 

 



 ַואיָנא דָלא ̅ ד̅ולֵתה  ַׁשִפיר ָעבֵ ּ̅בתֻׁ ̅ יל דָיֵהבַ̅ואיָנא ָהכִ   38
ettei   sellainen ja       tekee        kaunis            neitsyensä    antaa joka sen tähden sellainen ja          . 

 ׃ ̅̅דַׁשִפיר ָעבֵ ̅ ולֵתה  ַיִתיָראִיתּ̅בתֻׁ ̅ ָיֵהב
tekee           kaunis           runsaasti            neitsyensä          antaa 

 
Ja sen tähden sellainen, joka antaa neitsyensä, tekee kauniisti; ja sellainen, joka ei anna neitsyttään, 
tekee enemmän kauniisti. 

 

תָת   39 וָס֖א ֵאן ֵדין ַ̅אנּ֗ י ּבָנמֻׁ  א כָמא דַחי ַּבעָלה  ַאִסיָרא הּ֗
mutta   jos             sanassa        se         sidotaan    aviomiehensä hän joka kauanko               vaimo           . 

י דֵת ̅ ַמךֵ̅נד וד̅הֵוא לַמן דָצבַּ̅בעָלה  מַחרָרא הּ֗  ּבָמַרן֖׃̅ ָי֖א ַּבלחֻׁ
herrassamme     yksin         tahtoo jonka kenelle       olisi että       hän      vapautuu       aviomiehensä nukkuva 

 
Vaimo on aviomieheensä sidottu sen kirjoitetun sanan kautta, mutta jos hänen aviomiehensä nukkuu 
pois, hän vapautuu olemaan kenelle tahtoo; yksin meidän Herramme kautta. 
 
”Sanan kautta” on vain viidessä kreikan tekstissä, mutta on latinan vulgatassa ja useiden ”kirkkoisien” 
lainauksissa. Tällainenkin yksityskohta tukee aramean käyttöä ensimmäisillä vuosisadoilla. 

 

ובֵ   40 ָנא ֵ̅רעָיני ִדיל֖י ָסבַ ̅ ָנא תַקֵוא ַאיך̅יה ֵד֖ין ֵאן ָהכַ ̅טֻׁ  ר אּ֗
minä     toivon     minun   ajatukseni      kuin        pysyisi           siten         jos   mutta          autuas           . 

וָחא ַדאָלָהא ִאית̅ ֵדין ָאף  ִּבי ׃̅ ֵאָנא  דרֻׁ
minussa on           Jumalan           henki että      minä      myös  mutta 

 
Mutta hän on siunattu, jos pysyisi sillä tavalla, niin kuin on minun oma ajatukseni. Mutta minä luulen, 
että minussakin on Jumalan henki. 

 

 ֖א ̅עָת ִ̅יַד ̅ ַלן ִאית̅כֻׁ ִ̅עיַנן ַדב̅דֵרא ֞ יָ ̅כַ̅ת ֵ̅ח֞א ֵדין ַדפַ̅על ֵדב 8:1  
tunteminen on meissä kaikissa että tiedämme         epäjumalien     mutta          uhrit          ylle                   . 

וָּבא ֵדין ָּבֵנ֖א׃̅עָת ִ̅ויַד   א ַמחתָרא  חֻׁ
rakentaa mutta   rakkaus               sekoittaa            se tieto ja 

 
Mutta epäjumalien uhreiste me tiedämme, että kaikilla meillä on se tieto. Ja se tieto sekoittaa, mutta 
rakkaus rakentaa. 

 
Sekoittaminen on sanana sitä, kun nuotiossa sekoitetaan palavia hiiliä. Siinä liekki ja lämpö kasvaa, 
”paisuu”, josta sanan uudempi merkitys. 



ָנׁש ֵדין ָסבַ   2  ̅ ֖ע ַאיךִ̅כיל ֵמֵדם ִיַד ̅ע ֵמֵדם  ָלא עַד ̅ר דָיַד ֵ̅אן אּ֗
kuin   tietää        asia                 vielä          ei          asia     tietää että      toivoo   mutta ihminen     jos       . 

 ָמא דָוֵלא ֵלה לֵמַד֖ע׃
tuntemaan hänelle täytyy että      mitä 

 
Mutta jos joku luulee jotain tietävänsä, hän ei sitä vielä tiedä, niin kuin hänen täytyy tietää. 

 

ָנׁש ֵדין ַמֵחב  3  ע ֵמֵנה׃̅יַד ַ̅לאָלָהא  ָהָנא ֵאִת ̅ ֵאן אּ֗
hänestä      tunnettu        tämä        Jumalalle        rakastaa   mutta ihminen     jos        . 

 
Mutta jos joku rakastaa Jumalaa; tämä on hänelle tunnettu. 
 
Suomalaisissa ”Jumala tuntee”, joka on tavallaan pakko laittaa kielen rakenne-eron tähden. 

 

 ִעיַנן דָלא ֵ̅רא ֞ ָיד̅כַ̅ת ֵ̅ח֞א ַדפ̅ב̅יל דֵד ̅ולָתא ָהכִ ַ̅על ֵמאכֻׁ   4
ettei    tiedämme          epäjumalien              uhrien     sen tähden             syömisen          ylle        . 

ו פַת  ָוא ֵמֵדם הֻּׁ֗ חִרין ָ̅רא ּבָעלָמ֖א ַוד̅כ̅הּ֗  ַלית ַאָלה אּ֗
toista       Jumala ei ole että ja      maailmassa       epäjumalat       se           asia              ole 

 ׃ ֵאָלא ֵאן ַחד
yksi    jos            ellei 

 
Sen tähden, epäjumalien uhrien syömisestä; me tiedämme, ettei maailmassa ole mitään epäjumalia, ja 
ettei ole toista Jumalaa, paitsi yksi. 

 

 ֖א֞ ַאו ַּבׁשַמָי֖א ַאו ַּבארָעא  קֵרין ַאָלֵה ̅דֵמת̅ ן ֵּגיר ִאיתָ̅אפֵ   5
maassa      tai        taivaissa          tai         jumalia     kutsuttavat jotka        on          sillä    vaikka        . 

׃ַ̅אָלֵה֞א ַסִּגֵיא֖א֞ וָמַרָוָת ̅ ַאיַכָנא ִדאית  ֞א ַסִּגֵיאא ֞
monet     herruudet ja              monet        jumalat         on että              samoin 

 
Sillä vaikka on niitä, joita kutsutaan ”jumaliksi”, joko taivaissa tai maassa, siten onkin monia ”jumalia” ja 
monia ”herroja”, 

  



ו ַאָלָה֖א ַאבָ ̅ ֵאָלא ַלן ִדיַלן ַחד  6  ַוחַנן ֵּב֖ה ל ֵמֵנה ֖̅א דכֻׁ ̅הֻּׁ֗
hänessä me ja hänestä kaikki että         isä            Jumala        hän     yksi    meidän meille      vaan        . 

וע מִׁשיָח֖א דכֻׁ ̅ וַחד  ֖ה׃̅חַנן ִּבאיֵד ̅ ה ָואף̅ל ִּבאיֵד ָ̅מרָיא ֵיַּׁ֣שֻׁ
hänen kauttaan me    myös ja     kauttaan kaikki että         Messias          Jeshua         herra          yksi ja 

 
Vaan meille on hän, meidän yksi, isä Jumala, sillä kaikki on hänestä, ja me olemme hänessä, ja yksi 
Herra, Jeshua, Messias, että kaikki on hänen kätensä kautta, ja myös me olemme hänen kauttaan. 

 

ָוא ּבכֻׁ   7 ָנָׁשא ̅ ֖א ִאית̅עָת ̅לָנׁש ִיַד ֵ̅אָלא ָלא הּ֗  ֵּגיר אּ֗
ihmiset       sillä       on               tieto              jokaisessa          ole         ei        vaan           . 

ון עַד ִ̅ת ַ̅דב  יָחא ̅בִ ַ̅דד̅ ֵר֞א ַאיך̅כָ̅מא לָהָׁשא  דַעל פַת ̅ארתהֻׁ
uhratut että      kuin         epäjumalat   ylle että               tälle        saakka     omassatunnossaan jotka 

ל ַדכָ̅אכ ון ֵמתַטוָׁש֖א׃ִ̅ל֖ין וֵמטֻׁ  ִריָהא ִתארתהֻׁ
tahrattu     heidän omatunto         heikko että     tähden ja          syövät 

 
Vaan jokaisella ei ole sitä tietoa, sillä on ihmisiä, jotka omassatunnossaan vieläkin syövät ikään kuin 
epäjumalille uhrattua, ja koska heidän omatuntonsa on heikko, se on tahriintunut. 
 
Jae ei puhu mitään lihan syömisestä – ei kreikassakaan. 

 

 ִליַנן ̅א ַלן ַלאָלָה֖א ָלא ֵּגיר ֵאן ָאכ̅ן ָלא מַקרבָ ולָתא ֵדיֵ̅מאכֻׁ   8
syömme    jos     sillä        ei            Jumalalle meille           lähennä        ei      mutta               syötävä              . 

 ַּבצִריַנן֖׃̅ול ֵמתַ̅יתִריַנן  וָלא ֵאן ָלא ֵנאכֻׁ ֵ̅מת
menetämme          syövä           ei     jos         eikä                rikastumme 

 
Mutta yötävä ei lähennä meitä Jumalaan. Sillä jos me syömme, emme tule rikkaammiksi, ja jos emme 
syö, me emme menetä. 
 
Kreikassa loppulauseet toisinpäin. Mutta muitakin pieniä lukueroja on kreikan teksteissä niin paljon, että 
kreikan tekstissä heijastuu epäselvyys sanatarkkuuden suhteen. 

 

ולָטנכֻׁ   9 וַקלָתא ַלכ̅חַזו ֵד֖ין ַדלָמא ׁשֻׁ ׃̅ון ָהָנא ֵנהֵוא תֻׁ  ִריֵה֖א֞
heikoille            kompastus        oleva        tämä         teidän valtanne           ettei    mutta nähkää       . 

 
Mutta katsokaa, ettei tämä teidän valtanne olisi kompastusta heikoille! 

 



ָנׁש ֵּגיר ֵנחֵזיך  10 ת ̅ ֖א ַדסִמיך̅עָת ִ̅יַד ̅ ָּבך̅ ִדאית̅ ָלך̅ ֵאן אּ֗  ַאנּ֗
sinä    aterioit että          tieto             sinussa on jolla     sinulle näkisi          sillä     ihminen    jos            . 

ל ַדכֵרא ֞ ָלא ָהא ִתארֵת ̅כ̅פַת ̅ ֵּבית ו  ֵמׁשַתרָרא ̅ה ֵמטֻׁ  ִריה הֻּׁ֗
rohkaistu    hän   heikko joka      koska       omatuntonsa    katso     eikö      epäjumalat             talo 

׃̅בִ ̅ל ַדד̅לֵמאכַ   יָחא 
uhrattu joka          syömään 

 
Sillä jos joku näkisi sinut, jolla on se tieto, että sinä aterioit epäjumalien huoneessa, eikö, katso, hänen 
omatuntonsa, koska se on heikko, rohkaistu syömään sitä uhrattua? 
 
Kreikassa epäjumalien talo on ”idolion”, joka on täysin vastaava sanonta. 

 

ָלֵת ַהו ַאיָנא ַדמַר ̅ ִדיָלך̅ ך̅עָת ֵ̅לה ִּביַד  ̅̅דָואבֵ   11  ה ̅ע  דֵמטֻׁ
tähtensä jonka    hauras joka     sellainen hän    sinun tuntemisesi kautta hänelle hukkuu ja            . 

 מִׁשיָח֖א׃̅ ִמית
Messias         kuoli 

 
Ja hän tuhoutuu, sen sinun tietosi kautta; sellainen, joka on hauras – jonka tähden Messias kuoli! 

 

ון ֵ̅ואן ָהכַ   12 תֻׁ ון ֞ ַומַקפִחין אנּ֗ ון ַּבאַחיכֻׁ תֻׁ  ָנא ַמסכִלין אנּ֗
te            murskaatte ja         veljissänne            te            loukkaatte               siten      jos ja           . 

ו֞ן ַמרָעָת ִ̅תאָרת ו ַמס̅הֻׁ ון֖׃א ֞ ַּבמִׁשיָחא הֻׁ תֻׁ  כִלין אנּ֗
te          loukkaatte       hän         Messiaassa             hauraat                      omatunnot 

 
Ja jos te siten loukkaatte veljiänne, ja murskaatte heidän hauraat omattunnot, te loukkaatte Messiasta. 
 
Kreikka käyttää ”synnin tekemistä”, eikä hauraan murskaaminen tule niin selvästi esiin kuin tässä. 

 

ל ָהָנא ֵאן ֵמאכֻׁ   13  ׁשָלא ָלאחי  לָעַלם ֵּבסָרא ̅ולָתא ַמכֵ̅מטֻׁ
lihaa iankaikkisesti   veljelleni      kompastuttaa               syötävä           jos       tämä      tähden           . 

 ֵׁשל ָלאחי׃̅ו֖ל דָלא ַאכָ̅לא ֵאכֻׁ 
veljelleni             riko        etten             yö             en 

 
Tämän tähden, jos syötävä saa veljeni kompastumaan, minä en milloinkaan syö lihaa, etten riko veljeäni 
vastaan. 

 



ִוית 9:1   ֖א֞ ַאו ַּבר ִחאֵר ̅ לָמא ָלא הּ֗
tai           vapaa      poika        ollut         en        mitä                      . 

ִוית וע מִׁשיָחא ָמַרן ָלא חִזית ָ̅לא הּ֗ ֵיׁשֻׁ  ̅ ׁשִליָח֖א ַאו לַּ֣
nähnyt     en herramme        Messias         Jeshualle      tai        lähetetty            ollut            en 

ון עבָ  ַויתֻׁ ׃̅דַ̅או ָלא הּ֗  י ּבָמרי 
herrassani     tekoni           olitte          eikö       tai 

 
Enkö minä sitten ollut vapaa, vai enkö ollut apostoli, vai enkä minä nähnyt Jeshuaa, Messiasta, meidän 
Herraamme, vai ettekö te olleet minun tekoani minun Herrassani? 
 
Kreikassa vapaan ja apostolin paikat vaihtelevat, siksi myös kreikkaan pohjautuvissa käännöksissä. 
Esimerkiksi bysantissa menee päinvastoin, ja KJV seuraa sitä; samoin Agricola.  

 

ִוית  2 חָרֵנ֞א ָלא הּ֗  ֖י ̅ון ִאיַת ̅א לכֻׁ ׁשִליָחא  ֵאלָ ̅ ֵואן ַלאּ֗
olin          teille       vaan        apostoli               ollut         en                toisille         jos ja        . 

ות̅וָחת ון֖׃ָ̅מא ַדׁשִליחֻׁ ון ֵאנֻׁ תֻׁ  י ַאנּ֗
ovat            te              apostolintyöni                  sinetti ja 

 
Ja jos en toisille ollut apostoli, vaan teille minä olin, ja te olette minun apostolinvirkani sinetti. 
 
Kreikassa on lopussa ”Herrassa”; arameassa ei. Sehän on jo edellisessä jakeessa muutenkin. 

 

וחי ַלאיֵלין דָד   3  ׃יִנין ִל֖י ָהַנו֖ ̅וַמַפק ּברֻׁ
tämä minulle tuomitsevat jotka niille                   puolustukseni ja         . 

 
Ja minun puolustukseni niille, jotka minua tuomitsevat, on tämä; 

 

 ל ַולֵמׁשָת֖א׃̅לָמא ָלא ַׁשִליט ַלן לֵמאכַ   4
juomaan ja        syömään    meille luvallista        ei          miksi         . 

 
Miksi meille ei ole luvallista syödä ja juoda? 

  



תָת ַ̅ולָמא ָלא ַׁשִליט ַלן ָחָת   5  ו ַעַמן  ָ̅רכֻׁ ̅א לַמכ̅א ַאנּ֗
kanssamme matkustaa               vaimo              sisar    meille luvallista       ei        miksi ja          . 

ן ַואיך̅ ַׁשרָכא ַדׁשִליֵחא ֞ ַואיך̅ יךַא  ֞י דָמַר֖  ֖א׃ִ̅כאפָ ̅ ַאַחוהּ֗
Keefa      kuin ja herramme      veljensä         kuin ja        lähetettyjen            muut             kuin 

 
Ja miksi meille ei ole luvallista sisaren – vaimon – matkustaa meidän kanssamme, niin kuin muilla 
apostoleilla, ja kuin meidän Herramme veljellä, ja kuin Keefa’lla? 

 

וד  6 בַ ̅ ַאו ֵאָנא ַּבלחֻׁ ולָטָנא דָלא ֵנפ̅רַנבַ ̅וַּ֣ ׃֖̅א ַלית ַלן ׁשֻׁ וח   לֻׁ
palvella       ettei             valtaa           meille ei ole        Bar-Naba ja           yksin          minä       tai         . 

 
Tai ainoastaan minä ja Bar-Naba, meilläkö ei ole käskyvaltaa, ettemme palvelisi? 

 

ו דַמפ  7 וָת ַ̅לח ּבפָ ַ̅מנֻׁ ו דָנֵצב̅֞א דַנפָ̅קָת ̅א ּבַנפ̅לחֻׁ  ̅ ֵׁש֖ה ַאו ַמנֻׁ
istuttaa että kuka     tai        sielunsa            kustannukset         palvelutyössä      palvelemaan että kuka      . 

֞י ָלא ָאכֵ  ו דָרֵעא עָנא  ַ̅כרָמא  וֵמן ִפאַרוהּ֗  ֖ל ַאו ַמנֻׁ
lampaat ruokkii että     kuka     tai          syö          ei               hedelmistään ja       viinitarha 

 ֖ל׃̅ה ָלא ָאכֵ ̅א דַמרִעיֵת ̅בָ וֵמן ַחל 
kuluta        ei               laumansa                      maidosta ja 

 
Kuka palvelee papillisessa palvelutyössä sielunsa kustantamana, tai kuka istuttaa viinitarhan, eikä syö 
sen hedelmistä, tai kuka ruokkii lampaita, eikä syö oman laumansa maidosta? 
 
Palach on ensisijaisesti papillista palvelemista, ehkä sen voi tulkita taistelemiseksikin, mutta tarkasti se ei 
sitä ole – sotimiselle on muita sanoja.  

 

ָנ֖א ָהא ָאף ַ̅דלָמא ַאיך  8  ̅ ַּברָנָׁשא ָהֵלין ָאַמר אּ֗
myös   katso     minä          sanon      nämä        ihmispoika       kuin             onko          . 

וָסא ָהֵלין ֵאַמ֖ר׃  ָנמֻׁ
sanoo     nämä                   sana 

 
Sanonko minä nämä niin kuin ihminen? Katso, myös kirjoitettu sana sanoo nämä; 

  



 

וֵׁשא  דָלא ֵתב ֵּגיר ֵּבה̅ יב̅כִת   9 מֻׁ וָסא דַּ֣ ום ַתוָרא ּ̅בָנמֻׁ  לֻׁ
härkä           sido           älä että           Moshe’n           sanassa          siinä      sillä   kirjoitettu        . 

 לָמא ַעל ַתוֵר֞א ּבִטיל ֵלה ַלאָלָה֖א׃̅ ֵרך̅דַמד
Jumalalle    sille huolestunut       härät        ylle        onko         kulkee joka 

 
Sillä kirjoitettu on, siinä Moshe’n sanassa, että ”älä sido kulkevaa härkää”. Härästäkö Jumala on 
huolissaan? 

 

ָלַת ֵ̅אָלא ִיִד   10 ָלַת ̅יָעא דֵמטֻׁ ו ֵאַמר  וֵמטֻׁ  ̅ ַּבתַ̅כת̅ן ֵּגיר ֵאת̅ן הֻּׁ֗
kirjoitettu sillä meidän tähtemme ja sanoo hän meidän tähtemme että       tietäisit        vaan             . 

ל דַעל ַסב ו ָוֵלא ֵלה לכָ ֵ̅מטֻׁ ובָ ָ̅רא הֻׁ וב̅א דֵנכ̅רֻׁ  ַואיָנא ̅ רֻׁ
sellainen ja   kyntävä joka         kyntäjälle    hänelle täytyy       hän         toivo     ylle että      tähden 

 ֖א׃ָ̅רא ַדעַללָת ַ̅על ַסב̅ ֵרך̅דַמד
sadon          toivoo         ylle        kulkee joka 

 
Vaan tiedoksi, että meidän tähtemme hän sen sanoo, sillä meidän tähtemme se kirjoitettiin; sen tähden, 
että kyntäjällä, joka kyntää, olisi toivo, ja sellaisella, joka kulkee pellolla, olisi toivo sadosta. 

 

וָחא זַרען ּבכֻׁ   11 י ֵאן חַנן ֵמנכֻׁ ֵ̅אן חַנן דרֻׁ  ון ̅ון  ַרָּבא הּ֗
teistä     me      jos       se       suurta        teissä kylvimme      hengen           me       jos          . 

וד̅ג̅דפַ   ׃̅ ָרא ֵנחצֻׁ
niittävä            ruumiin 

 
Jos me hengen asiaa teihin kylvimme, onko se suuri asia, jos me teistä ruumiin asiaa niitämme? 
 

Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi selkeät hengellinen; וָחאִית ָראִית̅ג̅דפַ  ;ja ruumiillinen ,דרֻׁ . 

  



חָרֵנ֞א ִאית  12 ון  ָלא ַלן ָוֵלא ̅ ֵואן ַלאּ֗ ולָטָנא עַליכֻׁ ון ׁשֻׁ  להֻׁ
täytyy meille    ei           yllenne            valta                heille           on              toisilla           jos ja            . 

 ולָטָנא ָהָנ֖א ֵאָלא ַחַׁשחן ּבׁשֻׁ ֵ̅אָלא ָלא ֵאת ַ̅יִתיָראִית
vaan       tämä          käskyvallassa               käyttäneet          ei          vaan            runsaammin 

לֵמֵדם מַסיּבִריַנן  ַדב  ה ַדמִׁשיָחא̅רֵת ֵ̅כס סבַ ֵ̅מֵדם ָלא נַת ̅כֻׁ
Messiaan toivon sanomansa   estävä         ei          asiassa että             kestäneet             asia kaikki 

 
Ja jos toisilla on käskyvaltaa teidän yli, eikö meillä täytyisi ennemmin olla? Vaan me emme ole 
käyttäneet tätä valtaa, vaan kestäneet kaiken, ettei Messiaan evankeliumia missään asiassa estettäisi. 

 

ון  ַדאיֵלין דבֵ ָ̅לא ָיד  13 תֻׁ וד̅ יתִ̅עין אנּ֗  ָׁשא ָפלִחין  ̅קֻׁ
palvelevat           pyhä         huone jotka   ne että                    te       tiedätte        ei              . 

ודֵ̅מן ֵּבית  ּבָחא ָפלִחין  ָׁ̅שא ֵמסַתיּבִר֖ין ַואיֵלין ַדלַמד̅־קֻׁ
palvelevat          alttarilla jotka           ne ja      saavat elatuksen                   pyhä            huoneesta 

 ּבָחא ָפלִּגין֖׃ַ̅עם ַמד
jakavat             alttari               yllä 

 
Ettekö tiedä, että ne, jotka palvelevat pyhäkössä, saavat pyhäköstä elatuksen, ja ne, jotka palvelevat 
alttarilla, sen alttarin päällä jakavat? 

 

 רִזין  ̅ה ַמכ̅רֵת ַ̅דאיֵלין ַדסבַ ̅ ָמַרן ַפֵקד̅ ָנא ָאףָ̅הכַ   14
julistavat toivon sanomansa jotka ne että        käski herramme   myös         siten           . 

ון֖׃ה נִ ̅רֵת ֵ̅מן סבַ   חֻׁ
elävät    toivon sanomastaan 

 
Siten myös meidän Herramme käski, että ne, jotka hänen evankeliumiaan julistavat, saisivat hänen 
evankeliumistaan elää. 

  



ל ָהֵד ַּ̅בחָד ̅ ַחׁשֵחתֵ̅אָנא ֵדין ָלא ֵאת  15  א ̅א ֵמן ָהֵל֖ין וַלו ֵמטֻׁ
tämä     tähden     eikä              näistä           yhdessä                 käyttänyt          ei     mutta      minä            . 

ות̅ ָנא ֵנהֵוא ִל֖י ַפָקח ִלי ֵּגיר ַדמָמת̅דָהכַ ̅ ֵּבתֵ̅כת  ̅ ֵאמֻׁ
kuolin    kuolen että      sillä minulle hyötyä minulle oleva            siten että            kirjoitin 

וב ָנׁש ׁשֻׁ  ָהרי נַסֵר֖ק׃̅וָלא דאּ֗
tekevä tyhjäksi       kunniani   ihminen että      eikä 

 
Mutta minä en käyttänyt näistä yhtäkään, enkä minä tämän tähden kirjoittanut, että minulle olisi sillä 
tavalla hyötyä, sillä minä mieluummin kuolemalla kuolen, kuin että joku tekee minun kunniani tyhjäksi. 

 

וב̅ ָאף  16 ָנא ֵּגיר  ַלית ִלי ׁשֻׁ  ָהָר֖א קִטיָרא ֵּגיר ַ̅דמַסַּבר אּ֗
sillä        salaliitto             kunnia          minulle ei ole       sillä     minä     evankelioin joka myös         . 

 ִסים עַל֖י ָוי ִלי ֵדין  ֵאָלא ֵאַסַּב֖ר׃
evankelioin     ellen mutta minulle voi vastaani laitettu 

 
Sillä minulla, joka evankelioin, ei edes ole kunniaa, sillä minua vastaan on tehty salaliitto, mutta voi 
minua, ellen evankelioi! 
 
Lahjonnan kautta tehty salaliitto, sanalla ei ole muita merkityksiä.  

 

ָנא  ַאגָ̅יני ָהֵד ֵ̅אן ֵּגיר ּבֵצב  17  ִל֖י ֵאן ̅ ָרא ִאית̅א ָסַער אּ֗
jos minulle      on         palkka       minä      harjoitan    tämä        tahdossani      sillä      jos            . 

וָת ̅ ָיני  ַרַּבת̅א ּבֵצבֵדין דלָ  ָנ֖א׃ַּ̅ביתֻׁ ו מַהיַמן אּ֗  א הֻׁ
minä         uskon           se       huonekunta   johtajuus   tahdossani        ilman    mutta 

 
Sillä jos minä oman tahtoni kautta tätä harjoitan, minulle on palkka, mutta jos ilman omaa tahtoani, se 
huonekunnan johtajuus on minulle uskottu. 

  



ו ָהכִ   18 ָנא  דָלא נפַ ̅ ד̅רי  דכַ ̅יל ַאגַ̅איָנא הֻׁ  א ̅קָת ̅מַסַּבר אּ֗
kustannukset     ettei       minä       evankelioin kun että   palkkani sen tähden    se     sellainen          . 

ולָטָנ֖א ̅מִׁשיָח֖א וָלא ֵאתה ַד ̅רֵת ̅יה ַלסבַ ֵ̅אעּבִד   ַחַׁשח ּבׁשֻׁ
käskyvallassa        käytettävä           enkä          Messiaan     toivon sanomalleen              sen teen 

ב  ִלי ֵּבאַונֵּגִלָיון֖׃̅ דַיהּ֗
evankeliumissa minulle antoi joka 

 
Sen tähden, se minun palkkani on sellainen, että kun minä evankelioin, etten kulujen tähden sitä 
Messiaan toivon sanoman työtä tekisi, enkä käyttäisi evankeliumissa sitä käskyvaltaa, joka minulle 
annettiin. 

 

לֵה֖ין לכֻׁ ̅ ַכד  19 ָנא ֵּגיר ֵמן כֻׁ   ̅̅תלָנׁש ַׁשעּבֵד ̅מַחַרר אּ֗
alistanut        jokaiselle     niistä kaikista           sillä       minä        vapaana       kun          . 

 ֖ר׃ׁ̅שי  ַדלַסִּגֵיא֞א ִאַת ַ̅נפ
herättääkseen    monille että         sieluni 

 
Sillä kun minä olen kaikesta siitä vapaana, minä olen oman sieluni tehnyt jokaiselle alamaiseksi, että 
monia herättäisin. 
 
Aramea käyttää herättämistä, kreikka ansaitsemista; ehkä aramea menee hieman järkevämmin tässä. 
Jos teksti olisi kreikasta käännetty, herättämisen tilalla olisi kreikkaa vastaava verbi. 

 

וָד  ַ̅והִוית  20 וָד ̅ יךֵי֞א ַא ַ̅עם ִיהֻׁ וָד ִ̅יהֻׁ  ֖ר ֵ̅י֞א ִאַת ָ̅יא  דִליהֻׁ
herättää       juutalaisille että    juutalainen     kuin      juutalaiset     kanssa        ollut ja         . 

ון  הִוית̅ ֵחית̅וַעם ַדת וָסא ֵאנֻׁ וָסא  ̅ ֵחיתַ̅דת̅ ַאיך̅ ָנמֻׁ  ָנמֻׁ
sana        alla jotka         kuin         ollut        heidät            sana              alla jotka kanssa ja 

ון ִאַת ̅ ֵחית̅דַלאיֵלין ַדת וָסא ֵאנֻׁ  ֖ר׃ָ̅נמֻׁ
herättää      ovat                sana             alla jotka             niille että 

 
Ja juutalaisten kanssa minä olen ollut kuin juutalainen, että juutalaisia herättäisin, ja heidän kanssaan, 
jotka ovat sen kirjoitetun sanan alla, minä olen ollut kuin ne, jotka ovat sen sanan alla, että niitä, jotka 
sen sanan alla ovat, herättäisin. 
 
 
 

 



ון  הִוית  21 וָסא ַלית להֻׁ וס  ַכד̅ ַאיך̅ וַלאיֵלין דָנמֻׁ  ָלא ̅ דָלא ָנמֻׁ
ei     kun           sana        ilman        kuin         ollut       heille        ei ole          sana jotka             niille ja             . 

וֵסה ַדמִׁשיָחא  ָדאףִ̅איַת  וס  ֵאָלא ּבָנמֻׁ   ̅י ַלאָלָהא דָלא ָנמֻׁ
myös että           Messiaan             sanassaan          vaan            sana         ilman       Jumalalle                olin 

ון ַדד ון ִאַת ̅לָהנֻׁ ו֖ס ֵאנֻׁ  ֖ר׃ָ̅לא ָנמֻׁ
herättää    heidät       sanaa    ilman jotka            näille 

 
Ja niille, joilla ei ole sitä kirjoitettua sanaa, minä olen ollut kuin ilman sanaa, vaikka en ollut ilman 
Jumalan sanaa, vaan Messiaan sanan kautta, että myös niitä, jotka ovat ilman sanaa, herättäisin. 

 

 לָנׁש ֖̅ר לכֻׁ ִ̅ריֵה֞א ִאַת ̅כִריָהא  דַלכ̅ ַעם כִריֵה֞א ַאיך̅ הִוית  22
jokaiselle    herättää         heikoille että            heikko          kuin            heikko     kanssa       ollut             . 

ל הִוית  לָנׁש ַאֵח֖א׃ַ̅דלכֻׁ ̅ כֻׁ
elävöittää   jokaiselle että          ollut    kaikki 

 
Heikkojen kanssa minä olen ollut kuin heikko, että heikot heräisivät. Jokaiselle minä olen ollut kaikkea, 
että jokainen saisi elää. 
 
Kreikassa ei ole kuin kaksi käsikirjoitusta, jotka menevät tämän mukaan, muissa suomalaista vastaava 
”pelastaakseni edes muutamia”. Kokonaisilmoituksen mukaan tämä menee paremmin; ”jokainen”. 

 

ל ֵדאהֵוא ַׁשוָתפָ ̅ ד̅א ֵדין ָעבֵ ָ̅הֵד   23 ָנא  ֵמטֻׁ  א׃̅רָת ̅א ַלסבַ ̅אּ֗
toivon sanomalle     osanottaja       olisin että      tähden       minä         tein       mutta      tämä            . 

 
Mutta tämän minä tein sen tähden, että itsekin olisin sen toivon sanoman osanottaja. 
 
Kreikassa ”kaiken minä teen”. Aramea imperfekti, ja kaiken tilalla ”tämä”. Jos teksti olisi kreikasta 

käännetty, jae alkaisi  ֵלֵמֵדם ֵדין מָעב ̅דכֻׁ . Tämän tyylisiä eroja on niin paljon, ettei kirje voi millään olla 

kreikasta käännetty, eikä kreikka tästä, vaan on niin kuin Critical Text valmistaja G.H.Gwilliam sanoo 
tutkielmassaan ”The Place of the Peshitto Version in the Apparatus Criticus of the Greek New Testament” 
(Oxford, 1903), aramea on täysin muista riippumaton ja ainutlaatuinen. Siitä huolimatta Gwilliamilla ja 
muillakin oli yhteinen ajatus siitä, että ehkä Antiokian seudulla oli käytössä sellainen kreikan teksti, josta 
tämä voisi olla käännetty.  

  



ון ַדאיֵלין דבֵ ָ̅לא ָיד  24 תֻׁ ון ̅אסַטִד ִ̅עין אנּ֗ להֻׁ  ָיון ָרהִטין  כֻׁ
he kaikki     juoksevat        stadionilla jotka            ne että               te           tiedätte         ei            . 

ו ָרהִטין  ֵאָלא ַחד ו ָנֵסב̅ הֻּׁ֗ ט֖ו נָ ֖̅א ָהכַ ̅וָת ָ̅לה ָזכֻׁ ̅ הֻּׁ֗  א ַהרּ֗
juoskaa      siten              voitto       hänelle saava       hän    yksi        vaan      juoksevat       hän 

 ון֖׃̅רכֻׁ ̅ד̅דַת ̅ ַאיך
kulkisitte että         kuin 

 
Ettekö tiedä, että ne, jotka stadionilla juoksevat, he kaikki juoksevat, vaan yksi on hän, voiton saava; 
siten juoskaa, että eteenpäin kulkisitte. 
 
Stadionin tai muiden ”lainasanojen” käyttö ei todista mitään ”alkukielestä”; muuten voisimme sanoa, 
että esimerkiksi hebreankielinen Midrash Tanchuma olisi samoin kreikasta käännetty. Alkukielen 
todisteet on saatava muilla tavoilla; raamatun aikana sanastoa käytettiin yleisesti vähän joka kielessä.  

 

ָנׁש ֵדין ַדאגֻׁ   25 ל אּ֗ ל ֵמֵדם ָאֵחד̅ ̅דוָנא ָעבֵ ̅כֻׁ   ֵ̅מן כֻׁ
kiinnipitää     asia         kaikesta       tekee  ponnistelu että mutta   ihminen kaikki          . 

 ַחַּבל  חַנן ̅ון כִליָלא דֵמתֵ̅רעָיֵנ֖ה וָהֵלין ָרהִטין דֵנסבֻׁ 
me       turmeltuva joka        kruunu       saisivat että     juoksevat       nämä ja ajatuksensa 

 ַחַּב֖ל׃ֵ̅דין דָלא ֵמת
turmeltuva    ei joka   mutta 

 
Mutta kaikki ihmiset, jotka ponnistellen tekevät, hillitsevät kaikessa mielensä, ja nämä juoksevat, että 
saisivat kruunun, joka on turmeltuva, mutta me turmeltumattoman. 
 
KR38 lisää jakeeseen ”vain”, joka vähättelee sanomaa, vaikka se ei ollut Paavalin ajatus. RK korjaa taas 
kauniisti. Useat KR38 ”vain”-sanat kannattaa tarkistaa, onko kreikassa tai arameassa todellakin niin. 

 

ָוא ַאיך̅יל ָהכַ ָ̅נא ָהכִ ֵא   26 ָנ֖א ָלא הּ֗  דַעל ֵמֵדם ̅ ָנא ָרֵהט אּ֗
asia   ylle että      kuin          ole          ei         minä        juokse         siten      sen tähden    minä            . 

ָנ֖א ָלא ַאיךָ̅נא ֵמת̅י֖ע וָהכַ ̅דָלא ִיִד   ׁ֖ש׃ָ̅לאַאר ָכֵת ַהו ד̅ ַכַתׁש אּ֗
taistelee      ilmalle joka    hän     kuin        en       minä               taistelu              siten ja    tiedetty           ettei 

 
Sen tähden, minä en juokse siten niin kuin en mitään tietäisi, enkä taistele siten kuin hän, joka ilmaa 
vastaan taistelee. 
 
Kreikassa nyrkkeily, jonka mukaan RK menee. Arameassa samoin, mutta ehkä ennemmin painimatsi. 
Urheilusta, näytösluontoisesta, kyse joka tapauksessa. 



ו ָכבֵ ֵ̅אָלא ַפג  27 ָנא ַומַׁשעֵּבד̅רי הֻּׁ֗ ָנא  דַד ̅ ׁש אּ֗ ָנא ̅אּ֗  לָמא אּ֗
minä            etten         minä                  alistan ja        minä     voitettu     hän   ruumiini       vaan             . 

חָרֵנ֞א ַאכ ומי ֵאסתֵלא ִלי ׃̅ רֵזת̅דַלאּ֗  ֵאָנא קנֻׁ
minulle   hylätyksi        olemukseni    minä         julistanut                    toisille joka 

 
Vaan minä olen voittanut minun ruumiini, ja pidän sitä alamaisena, etten minä, joka olen toisille 
julistanut, olisi olemuksessani hylätty. 
 
Kreikassa ei ole vastinetta aramean knoma, olemus –termille ollenkaan. 

 

  

ָנא ֵד ָ̅צבֵ  10:1  ון ַאַחי ֞ ַדאבָ ̅ין דֵת א אּ֗ ון תֵחית̅דעֻׁ להֻׁ  ̅ ַהי֞ן כֻׁ
alla      he kaikki       isämme että     veljet    tietäisitte että mutta     minä       tahdon                         . 

ון ּבַיָמא עבַ ̅עָנָנא הַו֖ו וכֻׁ   ר֖ו׃̅להֻׁ
kulkivat toiselle puolelle meressä     he kaikki ja olivat              pilvi 

 
Mutta minä tahdon, veljet, että te tietäisitte, että kaikki meidän isämme olivat sen pilven alla, ja kaikki 
kulkivat sen meren kautta toiselle puolelle. 

 

ון ּבַיד̅וכֻׁ   2 וֵׁשא עַמד̅ להֻׁ ַּ֣  ַיָמ֖א׃̅ו ַּבעָנָנא ַוב̅מֻׁ
meressä ja      pilvessä       kastoivat          Moshe    kautta    he kaikki ja        . 

 
Ja he kaikki saivat kasteen Moshe’n kautta siinä pilvessä, ja siinä meressä. 

 

ון חָד ̅וכֻׁ   3 וָחא ֵאכַ ̅א ֵמאכֻׁ ̅להֻׁ  ל֖ו׃̅ולָתא דרֻׁ
söivät           hengen                  syötävää             yksi      he kaikki ja         . 

 
Ja he kaikki söivät sitä yhtä hengen syötävää. 

  



ון ַחד̅וכֻׁ   4 וָחא ֵאׁשִתי֖ו ָׁשֵת ̅ להֻׁ ַוו ֵּגיר ַ̅מׁשתָיא דרֻׁ  ין הּ֗
sillä   olivat    janoiset       juomalla           hengen                  juoma         yksi     he kaikki ja        . 

וָחא ָדאתֵ̅מן ִכאפָ  ָות̅א דרֻׁ ון  ִכאפָ ̅ ָיא הּ֗  א ֵדין ָה֖י ַ̅עמהֻׁ
se mutta         kallio           kanssaan           oli        tullut joka            hengen                       kalliosta 

ו הָוא מִׁשיָח֖א׃  הֻׁ
Messias         oli        hän 

 
Ja he kaikki joivat sitä yhtä hengen juomaa, sillä he olivat janoisia, siitä hengen kalliosta, joka oli tullut 
heidän kanssaan. Mutta se kallio oli hän – Messias. 
 
Jakeet viittaavat Midrash Rabbah Bereshit –opetuksiin, jotka löytyvät muualtakin (mm. Zohar Bereshit, 
Pesikta de’rab Kahana, ym.) ; pilvi muodosti ”lehtimajan” kansan ylle, ja kallio oli Messias; kaikki nämä 
asiat Paavali oli oppinut Gamalielin koulutuksessa, näitä hän ei ole itse saanut mistään muualta. 

 

וגֵאָלא   5 ָוא ּבסֻׁ ון ֵאצטבִ ָ̅לא הּ֗  לו ̅י ַאָלָהא  נפַ ̅אהֻׁ
lankesivat      Jumala             mielistyi heidän paljoudessaan    oli         ei         vaan          . 

 ּבָר֖א׃ֵּ̅גיר ּבַמד
erämaassa          sillä 

 
Vaan Jumala ei ollut mielistynyt heidän paljouteensa, sillä he lankesivat erämaassa. 

 

ופ  6 ו הַוו  דָלא הַוין ָרִּגין ִּביָׁשָת ָ̅הֵלין ֵדין טֻׁ  ֖א֞ ָ̅סא ַלן הֻּׁ֗
pahat  himoitsemme olisimme     ettei     olivat   se meille        esimerkki    mutta    nämä        . 

ון ַרג  ֖ו׃ַ̅איַכָנא דֵהנֻׁ
himoitsivat nämä että          samoin 

 
Mutta nämä olivat meille se esimerkki, ettemme olisi samoin pahaa himoitsemassa, niin kuin nämä 
himoitsivat. 
 
Suomalaisissa ”varoittava esimerkki”, mutta varoittavaa ei ole Paavalin ajan teksteissä; 
erämaavaelluksen kansan esimerkissä on ”varoittavan” lisäksi päinvastaistakin. 

  



ון ̅ ֵרא ֞ ַאיַכָנא ָדאף̅כָ̅לא ֵנהֵוא ָפלַח֞י פַת ָ̅ואפ  7  ֵמנהֻׁ
heistä  myös että       kuinka            epäjumalat    palvelijat      olkoon        ei myös ja        . 

 ל ַולֵמׁשָתא  ָ̅מא לֵמאכַ עַ ̅ בִ̅דיֵת ̅ יבִ̅ת ַ̅דכ̅ פַלח֖ו ַאיך
juomaan ja        syömään          kansa     istui että kirjoitettu joka     kuin     palvelivat 

֖ו׃  וָקמו לֵמׁשתָעיֻׁ
leikittelemään nousivat ja 

 
Älköönkä myös olko epäjumalien palvelijoita, kuten myös osa heistä palveli, niin kuin kirjoitettu on, että 
”kansa istui syömään ja juomaan, ja nousi leikittelemään”. 
 
Lainaus on 2Moos.32:6 aramean peshitta –versiosta, sanatarkasti. 

 

ון ַזִניו  ַונפַ ָ̅ואפ  8  ַיוָמא ̅ לו ּבַחדָ̅לא נַזֵנ֖א ַאיַכָנא דֵמנהֻׁ
päivä     yhdessä putosivat ja huorin     heistä että         samoin       huorin        ei myös ja         . 

׃̅א ַאלפִ ָ̅לָת ֵ̅עסִרין ַות  ין֖֞
tuhannet           kolme ja                   20 

 
Älköönkä myös tehkö huorin, samoin kuin osa heistä teki huorin, ja heitä kaatui yhdessä päivässä 
kaksikymmentäkolme tuhatta. 

 

ון ַנִסיו  ַואוֵּבד  9  ו ̅וָלא נַנֵסא ַלמִׁשיָח֖א ַאיַכָנא דֵמנהֻׁ
hukkuivat ja kiusasivat heistä että            samoin              Messiaalle         kiusatko älkääkä       . 

ון חַוָוָת  ׃ֵ̅אנֻׁ  ֖א֞
käärmeet       heitä 

 
Älkääkä kiusatko Messiasta, samoin kuin osa heistä kiusasi, ja he hukkuivat käärmeiden tähden. 
 
Kreikan teksteistä esim. Sinaiticus sanoo ”Herraa”, ja siksi KR38/RK. Osa sanoo ”Jumalaa”. Variaatioiden 
taustalta näkyy eri länsimaisten kirkkokuntien teologisia painotuksia. 

  



ון רֵטנו  ֵואבַ ָ̅ואפ  10 ֖ון ַאיַכָנא דֵמנהֻׁ  ו ̅דָ̅לא ֵתרטנֻׁ
hukkuivat ja    valittivat    heistä että          samoin          valittaisi         ei myös ja             . 

 ֞י מַחּבָלָנ֖א׃ִּ̅באיַד 
kuoleman enkeli käden kautta 

 
Älkääkä valittako, samoin kuin osa heistä valitti, ja he hukkuivat kuoleman enkelin kautta. 
 
Suora viittaus sen ajan targum ja midrash-kirjallisuuteen, meidän raamattumme ei tätä kerro. Tämä 
kuoleman enkeli on todella yleinen aihe kaikessa juutalaisessa vanhassa kirjallisuudessa. 

 

לֵהין ַדג  11 ופַ̅ד ָ̅הֵלין ֵדין כֻׁ ֖ון לטֻׁ ל ̅ ב̅כֵת ַ̅סן הַו֖י֞ ֵואתׁ̅ש להֻׁ  ֵמטֻׁ
tähden        kirjoitettiin ja        oli esimerkillemme   heille   tapahtui joka ne kaikki   mutta       nämä           . 

וָת  ון דָעלֵמ֞א עלַ ̅א ִדיַלן  דַחרתַ̅מרדֻׁ  ׃ ̅ין ַמטַיתהֻׁ
saapunut  yllemme         maailman       lopunaika joille   meidän          ohjaaminen 

 
Mutta kaikki nämä, mitä heille tapahtui, olivat meille esimerkiksi, ja kirjoitettiin oppaaksemme, meidän, 
joiden ylle maailman viimeinen aika on tullut. 
 
Jos teksti olisi kreikasta käännetty, ”tapahtui”, olisi eri sana. Tässä oleva gdash on erikoisempi termi, ja 
se on sitä, mitä sokealle tapahtuu. Löytyy Pietarin kirjeistäkin. Sanaa tuskin käyttää kukaan muu kuin 
äidinkielenään puhuva. Kreikasta puuttuu myös ”esimerkki meille”. Suomalaissa vain ”esikuvallista”. 

 

 ר דָקם  ֵנזדַהר דָלא ֵנֵפ֖ל׃ֵ̅מִכיל ַמן דָסבַ   12
lankea     ettei          varokoon seisoo että      toivoo joka            siis                . 

 
Joka siis luulee seisovansa, varokoon, ettei lankea! 

 

וָנא ָלא ַמִטיכֻׁ   13 ו ֵדין ַאָלָהא  ֖̅ון ֵאָלא ַדבֵ̅נסיֻׁ  ַניָנָׁש֖א֞ מַהיַמן הֻּׁ֗
Jumala  mutta    hän     uskollinen      ihmislasten             ellei        kohdannut          ei          kiusaus             . 

ון יַ ̅̅תון דֵת ̅דָלא ַנרֵפיכֻׁ  ֖ון ֵאָלא ַנסֻׁ תֻׁ  ִתיר ַמן ֵמֵדם ַדמֵצין אנּ֗
vaan           te          jaksatte jota           asiasta    enemmän    kiusattavat että      teille salliva          ettei 

ונכֻׁ ̅ ֵנעֵּבד ו׃ ̅ון ַמפָקָנא  ַאיַכָנא דֵת ̅לֵנסיֻׁ ון ַלמַסיָּברֻׁ  ׁשכחֻׁ
kestämään      pystyisitte että             siten           ulospääsy        kiusauksellenne         tekevä 

 
Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Mutta hän, Jumala, on uskollinen, ettei salli teitä 
kiusattavan enemmän kuin jaksatte, vaan hän on valmistava ulospääsyn teidän kiusauksistanne, niin 
että pystytte kestämään. 



ל ָהָנא ַחִּביבַ   14 ולָחָנא ַדפֵ̅מטֻׁ וקו ֵמן פֻׁ ׃̅כַ̅ת ̅י ֞ ערֻׁ  ֵר֖א֞
epäjumalien           palvelemisesta       paetkaa        rakkaani        tämä        tähden         . 

 
Tämän tähden, rakkaani, paetkaa epäjumalien palvelemista! 

 

ָנ֖א׃̅ ַאיך  15 ון ֵמֵדם ָדאַמר אּ֗ תֻׁ ונו ַאנּ֗ ָנ֖א דֻׁ  ַדלַחִכיֵמ֞א ָאַמר אּ֗
minä     puhun jota       asia              te       tuomitkaa   minä          sanon             viisaille että       kuin            . 

 
Minä puhun niin kuin viisaille; tuomitkaa te, mitä minä puhun. 

 

ָוא ַׁשוָתפֻׁ ̅רכִ ̅א ַדמבַ ̅וִדיָת ָ̅כָסא ַהו דַת   16  א ̅וָת ̅יַנן  ָלא הּ֗
osallisuus         ole        ei      siunaamme jonka            kiitoksen            se      malja              . 

י ַדד̅יַת ִא  ָוא ̅והּ֗  ֵמה ַדמִׁשיָחא  וַלחָמא ַהו דָקֵציַנן  ָלא הּ֗
ole     ei   leivänmurtomme se           onko ja             Messiaan          verensä                       se on 

י דפַ ̅א ִאיַת ̅וָת ַׁ̅שוָתפֻׁ  ׃̅ג̅והּ֗  ֵרה ַדמִׁשיָחא 
Messiaan      ruumiinsa           se on                              osallisuus 

 
Se kiitoksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole Messiaan veren osallisuus? Ja se meidän leivän 
murtamisemme, eikö se ole Messiaan ruumiin osallisuus? 
 
Kreikassa siunauksen malja. 

 

ו ַלחָמא ַהו  ָהכַ ̅ דַחד ַאיַכָנא  17 ַלן ַחד̅הֻּׁ֗  ֖ר ̅חַנן פגַ ̅ ָנא כֻׁ
ruumis     me      yksi me kaikki       siten        se           leipä          hän   yksi että             samoin        . 

ו ַחד ַלן ֵּגיר ֵמן ַהו הֻּׁ֗  ַלחָמא ָנסִּביַנן֖׃̅ כֻׁ
saaneet          leipä           yksi     hän        siitä        sillä me kaikki 

 
Samoin kuin hän on se yksi leipä, siten me kaikki olemme yksi ruumis, sillä me kaikki olemme saaneet sitä 
yhtä leipää. 

  



איסָרֵיל דבַ   18 ָוא ַאיֵלין ָדאכ̅̅בחַזו ִלַּ֣   ֵחא ֞ ִ̅לין ֵדבַ̅ס֖ר ָלא הּ֗
uhrit     syövät jotka           ne             ole         ei        lihassa joka           Israel’lle       nähkää           . 

׃̅֞א לַמדָ̅הֵוין ַׁשוָתפֵ   ּבָחא 
alttarille          osalliset          olivat 

 
Katsokaa Israelia, joka on lihassa; eivätkö ne, jotka syövät uhria, ole osallisia alttarista? 
 
Kreikassa ”lihan mukaan”, mutta suomalaiset laittavat ”luonnolliseksi”. 

 

ָנ֖א ַדפָ̅מָנא ָהכִ   19 י  ַאו ֵדבָ̅רא ֵמֵדם ִאיַת ̅כַ̅ת ̅יל ָאַמר אּ֗  ָחא ̅והּ֗
uhri     tai          se (akk.)             asia          epäjumalien       minä         sanon sen tähden       mitä             . 

ו  ָל֖א׃̅כַ̅ת ַ̅דפ  ָרא ֵמֵדם הֻּׁ֗
ei       se        asia                 epäjumalien 

 
Sen tähden, mitä minä sanon? Onko epäjumala jotain, tai onko epäjumalien uhri jotain? Ei ole! 
 
Viimeinen ”ei” puuttuu kreikan teksteistä. Lauserakenne on seemiläisittäin ja tässä vaikea kääntää 
tarkasti; se näkyy myös kreikan käsikirjoitusten eroavaisuuksissa. 

 

ו ָדב̅א ֞ לִׁשאֵד ִ̅חין ַחנפֵ ̅בֵ̅אָלא ַהו ֵמֵדם דָד   20  ִח֖ין וָלא ̅֞א הּ֗
eikä      uhraavat       se         riivaajille       uskottomat uhraavat jota         asia       se           vaan           . 

ָנא דֵת ַ̅לאָלָה֖א ָלא ֵדין ָצבֵ  ון ַׁשוָתפֵ ̅א אּ֗ ׃̅֞א לִׁשאֵד ̅הוֻׁ  ֖א֞
riivaajille      osanottajat      olisitte että      minä         tahdon mutta       en            Jumalalle 

 
Vaan se, mitä ne uskottomat uhraavat riivaajille, eivät he sitä Jumalalle uhraa. Mutta minä en tahdo, 
että te olisitte osallisia riivaajista. 
 
Kreikan teksteissä epänormaalin paljon eroja jakeen persoonamuodoissa. 

  



 

ון דֵת   21 תֻׁ ן וכָ ָ̅לא ֵמׁשכִחין אנּ֗ ון ָכָסא דָמַר֖  ָסא ׁ̅שתֻׁ
malja ja   herramme     malja          joisitte että               te               pystytte            ei             . 

ון דֵת ̅דִׁשאֵד  תֻׁ   וָרא̅תֻׁ ̅ון ּבפָ ׁ̅שַתותפֻׁ ֖̅א֞ וָלא ֵמׁשכִחין אנּ֗
pöydässä           osanottajat että             te                     pystytte        ettekä             riivaajien 

ן ַוב ׃̅וָרא דִׁשאֵד ̅תֻׁ ̅פָ ̅דָמַר֖  ֖א֞
riivaajien           pöydässä ja    herramme 

 
Te ette voi juoda meidän Herramme maljaa, ja riivaajien maljaa, ettekä te voi olla osallisia meidän 
Herramme pöydässä, ja riivaajien pöydässä! 

 

ו ַמטִניַנן לָמַרן  ַדלָמא ַחִסיִניַנן ֵמֵנה׃   22  ַאו ַדלָמא ַמָטנֻׁ
hänestä    vahvemmat          onko    herrallemme kiivailemme      kiivaus           onko        tai            . 

 
Vai yritämmekö saada Herramme mustasukkaiseksi? Olemmeko me hänestä vahvempia? 
 
Kiivaus, intohimo, mustasukkaisuus – avioliittotermi. Vahvuus tässä on nimenomaan tunne-elämästä. 

 

ל ֵמֵדם ַפָק֖ח   23 ל ֵמֵדם ַׁשִליט ִלי  ֵאָלא ָלא כֻׁ ל ֵמֵדם  כֻׁ  כֻׁ
asia     kaikki hyödytä         asia    kaikki      ei        vaan minulle luvallinen          asia       kaikki         . 

ל ֵמֵדם מבַ   ֵנ֖א׃ַׁ̅שִליט ִלי  ֵאָלא ָלא כֻׁ
rakentaa        asia      kaikki      ei        vaan    minulle luvallinen 

 
Kaikki on minulle luvallista, vaan kaikki ei hyödytä. Kaikki on minulle luvallista, vaan kaikki ei rakenna. 

 

ָנׁש דַנפ  24 לָנׁש ָאףָ̅לא אּ֗  ֵר֖ה׃̅דַחב̅ ֵׁשה ֵנהֵוא ָּבֵעא  ֵאָלא כֻׁ
lähimmäisensä   myös     jokainen         vaan        etsii         olkoon      sielunsa joka     ihminen     ei             . 

 
Älköön kukaan etsikö itsekkäästi, vaan jokainen myös lähimmäiselleen. 
 
Kreikasta puuttuu ”myös”, ja muuttaa lauseen merkitystä siten, että itselleen pyytäminen olisi kiellettyä. 
Näin Herra ei opeta, eikä Jakob kirjeessään – aramea menee paremmin kokonaisuuden mukaan. 

  



 

ון ָאכ  25 לֵמֵדם דֵמזַדַּבן ּבַמֵקָלון הַויתֻׁ וָקבָ ̅כֻׁ  א ִ̅לין  דָלא עֻׁ
kysely       ilman     syötte               olisitte         lihakaupassa      myyvät jota        asia kaikki             . 

ל ִתארָת֖א׃  ֵמטֻׁ
omatunto      tähden 

 
Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä omantunnon tähden. 
 
Lihakauppa on tarkemmin ”paistikauppa”. Eri asia sitten, myytiinkö ihmisille sianlihaa sellaisissa – 
ainakin Midrash Rabbah Eikah mainitsee, että sianlihaa myytiin koirille ja muille eläimille. 

 

י ֵּגיר ַארָעא ַּבמָלָא֖ה׃  26  דָמרָיא הּ֗
täyteydessään         maa           sillä       se           Herran             . 

 
Sillä Herran on maa, ”täyteydessään”. 
 
Aramean peshitta psalmit 24:1 ja 50:12 sanovat sen juuri näin, ”täyteydessään”. 

 

ָנׁש ֵדין ֵמן ַחנפֵ   27 ון לִמאַזל  ̅ון  וָצבֵ ֖̅א֞ ָקֵרא לכֻׁ ֵ̅אן אּ֗ תֻׁ  ין אנּ֗
menemään         te          tahtovat ja    teille       kutsuu       uskottomista     mutta ihminen      jos           . 

לֵמֵדם דֵמתִסים קָד  ון ַאכֻׁ ̅כֻׁ וָקבָ ַ̅מיכֻׁ  א ̅ולו  דָלא עֻׁ
kysely         ilman         syövät             edessänne         asetettu joka           asia kaikki 

ל ִתארָת֖א׃  ֵמטֻׁ
omatunto     tähden 

 
Mutta jos joku uskottomista kutsuu teidät, ja tahdotte mennä, syökää kaikkea eteenne laitettua, 
kyselemättä omantunnon tähden.  

 

ָנׁש ֵדין ִנאַמר לכֻׁ   28 ו  ָלא ֵתאכ̅בִ ֖̅ון דָהָנא ַדדֵ̅אן אּ֗ ֖ון ̅יָחא הֻׁ  לֻׁ
söisitte       ei        hän      uhrattu että     tämä että      teille          sanoisi     mutta ihminen     jos           . 

ל ַהו ָדאַמר לכֻׁ  ל ִתארָת֖א׃ֵ̅מטֻׁ  ֖ון וֵמטֻׁ
omatunto    tähden ja      teille      sanoi mitä     se        tähden 

 
Mutta jos joku sanoisi teille, että ”tämä on sitä uhrattua”, älkää syökö sen tähden, mitä hän sanoi, ja 
omantunnon tähden. 

 
Bysantin tekstiryhmä lisää tähänkin jakeen 26, ilmeisesti kirjoitusvirhe. 



ָוא ִדילכֻׁ   29 ָנ֖א ָלא הּ֗  ון  ֵאָלא דַהו ָדאַמ֖ר ִ̅תארָתא ֵדין ָאַמר אּ֗
sanoi joka   hänen        vaan        omaanne          ole        ei         minä          sanon mutta         omatunto             . 

ות ׃̅י ֵמתִד ̅לָמָנא ֵּגיר ִחארֻׁ חָרֵנ֖א֞  יָנא ֵמן ִתארָתא ַדאּ֗
toisten          omastatunnosta          tuomittu             vapauteni          sillä              miksi 

 
Mutta omatunto, minä sanon, ei ole teidän omanne, vaan hänen, joka sanoi, sillä miksi minun vapauteni 
olisi tuomittua toisten omantunnon tähden? 

 

וָת   30 ָנא  ָמָנא ֵמת̅א ֵמתֵ̅אן ֵאָנא ּבַטיּבֻׁ ָנא ̅ ַּגַדףַ̅חַׁשח אּ֗  אּ֗
minä          pilkattu           mitä        minä           käytetty              siunaus kautta        minä      jos           . 

 ַעל ֵמֵדם ֵדאָנא ַמוֵדאָנ֖א׃
minä kiitän   minä että            asia         ylle 

 
Jos minä jotain siunauksen kautta käytän, miksi olen pilkattu siitä, mistä minä kiitän? 

 

ון ָהכִ ֵ̅אן ָאכ  31 תֻׁ ון  ֵואן ֵמֵדם ָעב̅י֖ל ֵואן ָׁשֵת ִ̅לין אנּ֗ תֻׁ  ִדין ̅ין אנּ֗
teette        asia        jos ja           te           juotte        jos ja sen tähden         te                  syötte      jos          . 

לֵמֵדם לֵת  ון  כֻׁ תֻׁ ון ָעב̅אנּ֗ וחָתא ַדאָלָהא הַויתֻׁ  ין֖׃ִד ׁ̅שּבֻׁ
teette         olisitte                Jumalan                kirkkaudelle              asia kaikki                       te 

 
Sen tähden, jos te syötte, ja jos te juotte, ja jos jotain teette, tehkää kaikki sitä Jumalan kirkkautta 
varten. 

 

וָד  דָלא  32 וקָלא הַוו ִליהֻׁ ֵתה ַדאָלָה֖א׃̅תֻׁ  ֵי֞א וַלארָמֵי֞א ַולִעדּ֗
Jumalan seurakunnalleen ja  aramealaiselle ja         juutalaiselle   olkaa       rikkomus         ilman            . 

 
Olkaa ilman rikkomusta juutalaiselle ja aramealaiselle, ja Jumalan seurakunnalle. 
 
Kreikka korvaa aramealaisen tässäkin kreikkalaisella, ikään kuin arameaa käyttäviä ei olisi koskaan 
ollutkaan. Sama linja koko länsimaisessa kirkkohistoriassa. 

  



ָנא  וָלא ָּבֵעא ̅לָנׁש ָׁשפַ ̅ל ֵמֵדם לכֻׁ ֵ̅אָנא ּבכֻׁ ̅ ָדאף̅ ַאיך  33  ר אּ֗
pyydä    enkä       minä        kaunis     jokaiselle              asia     kaikessa        minä myös että     kuin            . 

֖ון׃ ָנא ֵמֵדם דִלי ַפָקח  ֵאָלא ֵמֵדם ַדלַסִּגֵיא֞א ַפָק֖ח דִנחֻׁ  אּ֗
eläisivät että    hyötyä          monille joka         asia           vaan      hyötyä minulle joka asia             minä 

 
Niin kuin minä myös joka asiassa olen kauniina jokaiselle, enkä etsi sellaista, mistä on minulle hyötyä, 
vaan sitä, mistä on monille hyötyä, että he saisivat elää. 
 
Suomalaisten ”kelvata kaikille” on vähän liian tulkinnallinen käännös, jos sanatarkkuutta ajatellaan. 

 

  

 ֵאָנא ַּבמִׁשיָח֖א׃̅ ֵאתַדַמו ִּבי  ַאיַכָנא ָדאף 11:1 
Messiaassa    minä myös että           samoin minussa jäljitelkää                             . 

 
Jäljitelkää minua, samoin kuin minäkin Messiasta! 
 
Paavali ei pyydä ketään olemaan hänen seuraajansa, vaan Messiaan, ja ottamaan hänestä mallia tässä 
asiassa - sama kreikassa. 

 

ָנא לכֻׁ   2 ֵהד̅כֻׁ ̅ון ֵדין ַאַחי ֞ ַדב̅מַׁשַּבח אּ֗ ון ̅ ל ֵמֵדם ַמעּ֗ תֻׁ  אנּ֗
te      muistaa          asia kaikessa että        veljeni  mutta    teille         minä           ylistän           . 

וקָדֵנ֖א֞ ַאִחיִד ̅לכֻׁ ̅ ִלי  ַואיַכָנא ַדאׁשלֵמת ון̅ון פֻׁ תֻׁ  ין אנּ֗
te    kiinnipidätte              käskyt         teille           antanut jotka         samoin ja minulle 

 
Mutta minä ylistän teitä, veljeni, että te muistatte minua joka asiassa, ja samoin pidätte kiinni niistä 
käskyistä, jotka minä olen teille antanut. 

 

ָנא ֵדין דֵת ָ̅צבֵ   3 ון  דכֻׁ ̅א אּ֗ ֖ו ̅ל ּגבַ ̅דעֻׁ  ר ִרֵׁשה מִׁשיָחא הֻׁ
hän            Messias        päänsä      mies kaikki että tuntisitte että mutta     minä        tahdon       . 

תָת  ֖ו׃̅א ַּגב̅וִרָׁשה ַדאנּ֗ ֖ו וִרֵׁשה ַדמִׁשיָחא ַאָלָהא הֻׁ  ָרא הֻׁ
hän      Jumala           Messiaan            päänsä ja     hän          mies                vaimon            päänsä ja 

 
Mutta minä tahdon, että te tietäisitte, että jokaisen miehen pää on hän, Messias, ja vaimon pää on hän, 
mies, ja Messiaan pää on hän, Jumala. 
 

 



ל ַּגב  4  ַסי ִרֵׁשה  ̅מכַ ̅ ַנֵּב֖א ַכדָ̅רא ַדמַצֵלא ַאו ֵמת̅כֻׁ
päänsä      peittää      kun        profetoi            tai    rukoilee joka        mies        kaikki     . 

 ִרֵׁש֖ה׃̅ ֵהתַ̅מב
päänsä        häpäisee 

 
Jokainen mies, joka rukoilee, tai profetoi, peittäen päänsä, hän häpäisee päänsä. 

 

תָת ̅וכֻׁ   5  ּגֵלא ִרָׁשה  ̅ ֖א ַכדַנּביָ ̅א ַדמַצלָיא ַאו ֵמת̅ל ַאנּ֗
päänsä paljastettu kun           profetoi          tai       rukoilee joka              vaimo    kaikki ja        . 

י ֵּגיר ַעם ָהי ַדג̅הָת ַ̅מב  ִריע ִרָׁש֖ה׃̅א ִרָׁש֖ה ַׁשוָיא הּ֗
päänsä       ajeltu että    se   kanssa    sillä      se     yhtäläinen päänsä                  häpäisee 

 
Ja jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi, paljastaen päänsä, häpäisee päänsä, se on sama sen 
kanssa, kuin olisi ajellut päänsä. 

 

תָת ֵ̅אן ֵּגיר ָלא ֵמת  6  מַׁשַכר ֵתסַתַפ֖ר ֵאן ֵדין ̅ ֖א ָאףַ̅כסָיא ַאנּ֗
alentavaa  mutta   jos    leikkauttakoon   myös            vaimo                 peitetty            ei         sillä    jos         . 

תָת  ו ַלאנּ֗ ו ַאו לֵמג̅הֻּׁ֗  ַכֵס֖א׃ַ̅ר֖ע ֵתת̅א לֵמסַתָפרֻׁ
peittäisi            ajelee        tai               leikkauttaa               vaimolle            se 

 
Sillä jos vaimo ei ole peitetty, leikkauttakoon hiuksensakin. Mutta jos se leikkauttaminen tai ajeleminen 
on vaimolle alentavaa, peittäköön.  

 

ל ַדדַ̅דנכַ ̅ ָרא ֵּגיר ָלא ַחָיבַּ̅גב  7 וֵ̅סא ִרֵׁשה  ֵמטֻׁ ו ָ̅ת מֻׁ  א הֻׁ
hän   kaltainen että       tähden      päänsä     peittävä että velvollinen ei        sillä           mies          . 

תָת ̅וֵת  וחָתא ַדאָלָה֖א ַאנּ֗ י דגַ ׁ̅שּבֻׁ וחָתא הּ֗  ָר֖א׃̅ב̅א ֵדין ֵתׁשּבֻׁ
miehen     hän                   kunnia         mutta           vaimo               Jumalan                               kunnia ja 

 
Sillä mies ei ole velvollinen peittämään päätään, koska hän on Jumalan kaltainen ja kunnia, mutta vaimo 
on se miehen kunnia. 

  



י ַּגבָ̅לא ֵּגיר ִאיַת   8 תָת ̅והּ֗ תָת  א  ָ̅רא ֵמן ַאנּ֗  א ֵ̅אָלא ַאנּ֗
vaimo        vaan                      vaimosta             mies           se (akk.)         sillä       ei         . 

 ָר֖א׃ֵ̅מן ַּגב
miehestä 

 
Sillä mies ei ole vaimosta, vaan vaimo miehestä. 

 

ל ַא ָ̅רא ֵאתָ̅לא ֵּגיר ַּגבָ̅ואפ  9 תָת ּבִרי ֵמטֻׁ תָת ̅נּ֗  א ̅א  ֵאָלא ַאנּ֗
vaimo      vaan             vaimo            tähden          luotu                mies         sillä        ei myös ja       . 

ל ַּגב  ָר֖א ֵ̅מטֻׁ
mies      tähden 

 
Eikä miestä edes luotu vaimon tähden, vaan vaimo miehen tähden. 

 

ל ָהָנא ַחָיבָ   10 תָת ֵ̅מטֻׁ ולָטָנא ֵנהֵוא ַעל ִרָׁשה  ̅א ַאנּ֗  א  דׁשֻׁ
päänsä    ylle     olkoon        käskyvalta että               vaimo       velvollinen     tämä      tähden           . 

ל ַמַלאכֵ  ׃ֵ̅מטֻׁ  ֖א֞
enkelit      tähden 

 
Tämän tähden, vaimo on velvollinen, että hänellä on käskyvalta päänsä ylle, enkelien tähden. 

 

תָת ָ̅רא לבַ ּ̅בַרם ֵדין ָלא ַּגב  11 תָת ̅א  ָאפ̅ר ֵמן ַאנּ֗  א ָ̅לא ַאנּ֗
vaimo       ei myös                     vaimosta     ulkopuoli          mies        ei      mutta       silti             . 

 ָר֖א ּבָמַרן֖׃̅ר ֵמן ַּגב̅לבַ 
herrassamme      miehestä   ulkopuoli 

 
Mutta silti, mies ei ole vaimosta ulkopuolella, eikä vaimokaan miehen ulkopuolella, meidän 
Herrassamme. 

  



תָת   12  ̅ ָרא ּבַידַּ̅גב̅ ָנא ָאףָ̅רא  ָהכַ ̅א ֵמן ַּגבַ̅איַכָנא ֵּגיר ַדאנּ֗
kautta        mies       myös         siten                 miehestä           vaimo että        sillä          samoin              . 

תָת  ֖ו׃ַ̅אנּ֗ לֵמֵדם ֵדין ֵמן ַאָלָהא הֻׁ  ֖א כֻׁ
hän             Jumalasta     mutta      asia kaikki                     vaimo 

 
Sillä samoin kuin vaimo on miehestä, siten myös mies on vaimon kautta, mutta kaikki on Jumalasta. 

 

ון לַנפ  13 ונו ַּביַניכֻׁ תָת ׁ̅שכֻׁ ̅דֻׁ  ּגֵלא ִרָׁשה ̅ ד̅א דכַ ֖̅ון ָיֵאא ַלאנּ֗
päänsä    paljas kun että              vaimolle        sopivaa     sieluillenne keskuudessanne tuomitkaa        . 

׃  תַצֵלא ַלאָלָהא 
Jumalalle          rukoilisi 

 
Tehkää päätös keskuudessanne, omia sielujanne varten, onko vaimon sopivaa rukoilla Jumalaa päänsä 
paljastaen. 

 

ו כָיָנא ַמֵלףָ̅אפ  14  דָקֵאם ַסעֵרה   ָרא ָמא̅ב̅ון  דגַ ̅לכֻׁ ̅ ָלא הֻׁ
hiuksensa noussut että      kun       mies että        teille      opeta        luonto      se       eikö myös          . 

ו ֵל֖ה׃  ַצעָרא הֻׁ
hänelle    se             häpeä 

 
Eikö myös luonto opeta teille, että kun miehen hiukset ovat kasvaneet, se on hänelle häpeä? 

 

תָת   15 ל ַ̅ואנּ֗ י ָלה  ֵמטֻׁ וחָתא הּ֗  א ָמא ַדמַרַּבי ַסעָרה  ֵתׁשּבֻׁ
koska hänelle   se                   kunnia              hiuksensa     suuret että      kun               vaimo ja            . 

וִ̅סיָת ַ̅תכ̅ דַסעָרה חָלף  ָל֖ה׃̅ יֵהבֵ̅אִת  א הֻׁ
hänelle     annettu         se          peittäminen     puolesta hiuksensa että 

 
Ja se on vaimolle kunnia, kun hänen hiuksensa ovat suuret, koska hiukset on annettu hänelle sen peitteen 
puolesta. 

  



ָנׁש ֵדין ֵמת  16  ָהָנא  ̅ א ַאיךַ̅לן ַלית עָיָד  חֵרא ַעל ָהֵלין  ֵ̅אן אּ֗
tämä     kuin           tapa        ei ole   meille nämä       ylle         väittelee        mutta  ihminen   jos             . 

ֵתה ַדאָלָהא ׃  וָלא לִעדּ֗
Jumalan   seurakunnalleen     eikä 

 
Mutta jos joku väittelee näitä vastaan; tällaista tapaa ei ole meillä, eikä Jumalan seurakunnalla. 

 

ָנא  ָלא ַאיך̅ ֵקד̅א ֵדין ַדמפַ ָ̅הֵד   17 ָנא לכֻׁ ̅ אּ֗ ל ̅מַׁשַּבח אּ֗  ֖ון ֵמטֻׁ
koska     teille        minä         ylistän            kuin        en         minä        käsken jota   mutta     tämä             . 

ָוא ַלקָד  ון ֵאַת ̅דָלא הּ֗ ון  ֵאָלא ַלבַ̅מיכֻׁ וָת ̅יתֻׁ ון֖׃ִ̅צירֻׁ ו נֵחתתֻׁ  א הֻׁ
laskeutuneet     se        kuivuudelle                vaan            tulleet                 eduksenne           ole            ettei 

 
Mutta tämä, jota käsken, en sitä teitä ylistämällä tee, koska teidän tulemisenne ei ole teidän eduksenne, 
vaan te olette laskeutuneet siihen kuivuuteen! 
 
Kreikan versio on tavallaan vastaava, aramean sanonnoista muodostettu selkeämpi. Jos teksti olisi 
kreikasta käännetty, tässä olisi tavalliset ”hyvä” ja ”paha” sanajuurina. 

 

וקַד   18 ָתא  ָפַלג̅ם ֵּגיר ָמא דֵמת̅לֻׁ ון ּבִעדּ֗ תֻׁ  ֞א ָ̅וָת ַ̅כנִׁשין אנּ֗
jakaantuminen seurakunnassa            te          kokoonnutte että       kun        sillä           ensiksi            . 

ָנא ִדאיתָׁשַמ  ָנ֖א׃̅כֻׁ ַּ̅ביָנת̅ ע אּ֗  ֖ון וֵמֵדם ֵמֵדם מַהיֵמן אּ֗
minä         uskon            asia           asia ja keskuudessanne    on jota           minä         kuulen 

 
Sillä ensiksi, kun te kokoonnutte seurakunnassa, minä kuulen jakaantumisesta, jota on teidän 
keskuudessanne, ja monet asiat minä uskonkin. 
 
Kreikka käyttää skhismaa, jolla on vähän eri merkitys, aramean palagdavta on lähinnä ”kahtiajako”. 

 

ון ֵּגיר ָאף̅יִד ̅עִת   19 ון ַּביָנת̅ ין ֵאנֻׁ  ון  ַדאיֵלין ̅כֻׁ ֵ̅חרָיֵנ֞א דֵנהוֻׁ
ne että   keskuudessanne olevat jotka          riita         myös     sillä    ovat               tulevat             . 

ון֖׃ַ̅יד̅ון ֵנתֵ̅קין ּבכֻׁ ַ̅דב  עֻׁ
tunnettaisiin   teissä koetellut jotka 

 
Sillä teidän keskuuteenne on myös tuleva riitoja, että ne, jotka teissä ovat pysyviä, tulisivat tunnetuiksi. 
 

 



ון  ַלו ַאיך̅יל דֵמתָ̅מא ָהכִ   20 תֻׁ  ק לַיוֵמה ̅דָזֵד ̅ ַכנִׁשין אנּ֗
päivälleen puhdas että    kuin     ei                te           kokoonnutte että sen tähden     kun            . 

ן ָאכ ון וָׁשֵת ̅דָמַר֖ תֻׁ  ין֖׃ִ̅לין אנּ֗
juotte ja           te             syötte       herramme 

 
Sen tähden, kun te kokoonnutte syömään ja juomaan, se ei ole ikään kuin vanhurskasta meidän 
Herramme päivää varten. 
 
Kreikasta puuttuu ajatus Herran päivästä, sekä sana puhdas/vanhurskas. Jos teksti olisi kreikasta 
käännetty, niitä ei olisi tässäkään. 

 

ָנׁש חָׁשִמיֵת   21 ָנׁש אּ֗  ל ָל֖ה וָהֵוא ̅ם ָאכֵ ̅ה ָקֵד ֵ̅אָלא אּ֗
on ja hänelle   syö       edessä           ateriansa             ihminen  ihminen       vaan              . 

 רֵו֖א׃̅ ן וַחד̅כפֵ ̅ ַחד
juopunut yksi ja    nälkäinen yksi 

 
Vaan joku syö ateriaansa ennen toista, ja yksi on nälkäinen, ja toinen juovuksissa! 

 

ון וֵת ̅אכ̅ון דֵת ַ̅דלָמא ָּבֵת֞א ַלית לכֻׁ   22 ֵתה ̅לֻׁ ון  ַאו ּבִעדּ֗  ׁשתֻׁ
seurakunnassaan tai          joisitte ja             söisitte että      teille      ei ole        talot             onko              . 

ון  וַמב תֻׁ ֖ון ̅הִת ַ̅דאָלָהא ָּבֵסין אנּ֗ ון ַלאיֵלין דַלית להֻׁ תֻׁ  ין אנּ֗
heille    ei ole jota          niille                   te           häpäisette ja              te      halveksitte            Jumalan 

ָנ֖א׃̅ון ּבָהֵד ̅ון  ֵאַׁשַּבחכֻׁ ָ̅מָנא ִאַמר לכֻׁ   א  ָלא מַׁשַּבח אּ֗
minä          ylistän           en            tässä           teitä ylistänkö       teille        sanon            mitä 

 
Eikö teillä ole koteja, missä söisitte ja joisitte, vai pidättekö te halpana Jumalan seurakuntaa? Ja te 
häpäisette niitä, joilla ei ole! Mitä sanon teille? Tulisiko teitä ylistää? Tässä en ylistä. 
 
KR38 ”muita huoneita” on tarkennettu RK, ”koteja”. 

  



 ֖ון דָמַרן ̅לכֻׁ ̅ לֵמתֵמן ָמַרן  ַהו ֵמֵדם ַדאׁש̅ ֵאָנא ֵּגיר ַקּבֵלת  23
herramme     teille          antanut jonka        asia        se herrastamme vastaanottanut sillä         minä            . 

ָוא  נַסב ו֖ע ּבַהו ִללָיא דֵמׁשתֵלם הּ֗ ָוא ַלחָמ֖א׃̅ ֵיַּׁ֣שֻׁ  הּ֗
leipä          oli           otti           oli               petetty jona            yö        siinä           Jeshua 

 
Sillä minä olen meidän Herraltamme vastaanottanut sen, minkä olen teille antanut, että meidän 
Herramme Jeshua, sinä yönä, jona hänet petettiin, otti leivän, 

 

ו֞ן ̅ול֖ו ָהַנו ַפג֖̅ו ַאכֻׁ ̅אַמ֖ר ַסבַוקָצ֖א וֵ ̅ ֵרך̅ובַ   24  ר֖י דַעל ַאַפיכֻׁ
kasvojenne   ylle joka    ruumiini   tämä       syökää        ottakaa    sanoi ja      mursi ja      siunasi ja         . 

ון ָעב̅קֵצ֖א ָהכַ ֵ̅מת  ָרנ֖י׃̅וכִ̅דין לדֻׁ ָ̅נא הַויתֻׁ
muistolleni       teette        olisitte                 siten                  murrettu 

 
ja hän siunasi ja mursi, ja sanoi, ”ottakaa, syökää! Tämä on minun ruumiini, joka on teidän puolestanne 
murrettu. Tehkää siten minun muistokseni.” 

 

ב̅ ר ַדאחֵׁשמו  ָאףָ̅נא ֵמן ָּבַת ָ̅הכַ   25  ֵואַמ֖ר ָהָנא  ָ̅כָסא ַיהּ֗
tämä       sanoi ja        antoi      malja      myös      aterioivat että      jälkeen –sta           siten              . 

י ִדַיִת ָ̅כָסא ִאיַת  ון ָעב̅מ֖י ָהכַ ̅א ּבֵד ָ̅ת ִ̅קא חַד ̅והּ֗  ִדין  ָ̅נא הַויתֻׁ
teette        olisitte          siten         veressäni             uusi                liitto              se on                  malja 

ל ֵאַמת ֖ון לדֻׁ ̅י דָׁשֵת ̅כֻׁ תֻׁ  ָרנ֖י׃̅וכ̅ין אנּ֗
muistolleni           te            juotte että         kerta       kaikki 

 
Sillä tavalla, sen jälkeen, kun he olivat aterioineet, hän antoi myös sen maljan ja sanoi, ”tämä malja on 
se uusi liitto minun vereni kautta, tehkää siten joka kerta, kun te juotte, minun muistokseni.” 

  



ל ֵאַמת  26 ון ַלחָמא ָהָנ֖א וָׁשֵת ̅י ֵּגיר ָדאכ̅כֻׁ תֻׁ  ין ִ̅לין אנּ֗
juotte ja      tämä           leipä                   te         syötte että        sillä          kerta      kaikki          . 

֖ון  תֻׁ הִדין אנּ֗ ו דָמַרן ַמעּ֗ ון ָכָסא ָהָנא  ַמוֵתה הֻּׁ֗ תֻׁ  אנּ֗
te         muistelette     herramme   se   kuolemansa     tämä        malja                      te 

 ֖ה׃̅יֵת ָ̅מא לֵמאִת ̅עַד 
tulemukselleen             saakka 

 
Sillä joka kerta, kun te syötte tämän leivän, ja te juotte tämän maljan, te muistelette meidän Herramme 
kuolemaa, hänen tulemukseensa saakka. 

 

 א ֵמן ָכֵס֖ה ̅ל ֵמן ַלחֵמה דָמרָי֖א וָׁשֵת ָ̅דאכֵ יל ַ̅איָנא ָהכִ   27
maljastaan            juo ja          Herran                  leivästään       syö joka     sen tähden sellainen          . 

ו ַלד̅ וָלא ָׁשֵוא ֵלה  מַחַיב  ֵר֖ה׃̅גֵ̅מה דָמרָיא ַולפַ ̅הֻּׁ֗
ruumiilleen ja          Herran        verelleen     hän    syyllinen hänelle arvollinen       eikä 

 
Sen tähden, sellainen, joka syö Herran leivästä, ja juo hänen maljastaan, eikä ole siihen arvollinen, hän 
on syyllinen Herran vereen ja ruumiiseen. 

 

נָ   28 ל ָהָנא ֵנהֵוא אּ֗  ל ֵׁ̅שה  וָהיֵדין ָאכֵ ׁ̅ש ָּבֵקא ַנפֵמטֻׁ
syö      sitten ja       sielunsa           tutkii     ihminen      olkoon       tämä      tähden           . 

 א ֵמן ָכָסא ָהָנ֖א׃ֵ̅מן ַלחָמא ָהָנ֖א וָׁשֵת 
tämä            maljasta            juo ja         tämä                     leivästä 

 
Tämän tähden, tutkikoon ihminen oman sielunsa, ja sitten syö tästä leivästä, ja juo tästä maljasta. 

 

וָיבָ ̅ א ֵמֵנה ַכד̅ל ֵּגיר וָׁשֵת ַ̅מן ָדאכֵ   29 ו ָ̅לא ָׁשֵוא  חֻׁ  א הּ֗
se        syyllinen   arvollinen    ei        kun       siitä             juo ja       sillä                 syö joka             . 

 ֵרה דָמרָי֖א׃̅א  דָלא פַרׁש ַפג̅ל וָׁשֵת ֵׁ̅שה ָאכֵ ̅לַנפ
Herran    ruumiinsa        erota       ei että            juo ja          syö              sielulleen 

 
Sillä joka syö ja juo siitä, olematta arvollinen, syö ja juo sielunsa syyllisyydeksi, kun ei erottanut Herran 
ruumista. 

  



ל ָהָנא ַסִּגיאִי֞ן ּבכֻׁ   30  מִכין׃ִ̅ריֵהא ֞ וַסִּגֵיא֞א דָד ̅ון ַמרֵע֞א ַוכֵ̅מטֻׁ
nukkuvat että          monet ja            heikot ja          sairaat        teissä           useat           tämä       tähden          . 

 
Tämän tähden, monet teissä ovat sairaita ja heikkoja, ja monet nukkuvat! 
 
Pois nukkuminen on tulkinnallinen käännös; myös kreikka sanoo sanatarkasti näin. 

 

ו ֵּגיר ַנפ  31 ַוין  ָלא ֵמתִד ַׁשן ָדיִניֵ̅אלֻׁ ַוין֖׃̅ן הּ֗  יִנין הּ֗
olisimme     tuomitut    ei olisimme tuomitsemme sielumme      sillä       jos              . 

 
Sillä jos me tuomitsisimme sielumme, me emme olisi tuomittuja; 

 

ו ֵמת̅רָד ̅יִניַנן ֵדין ֵמן ָמַרן  ֵמתֵ̅מתִד ̅ ַכד  32  יַנן  דָלא ̅רֵד ̅יֻׁ
ettei    rangaistuksemme    rangaistut    herrastamme  mutta          tuomitut           kun          . 

 ׃ ַ̅חַיבַ̅עם ָעלָמא ֵנת
syytettäisi     maailma   kanssa 

 
Mutta kun me olemme meidän Herramme tuomitsemat, me olemme rangaistut, ettei meitä meidän 
rangaistukseksemme syytettäisi maailman kanssa. 
 
Rankaisemisen merkitys on myös ”oikeaan suuntaan ohjaaminen”. 

 

ון לֵמאכַ ̅י דֵמתֵ̅מִכיל ַאַחי ֞ ֵאַמת  33 תֻׁ ון ַ̅כנִׁשין אנּ֗  ל  הַויתֻׁ
olisitte        syömään             te               kokoonnutte että       milloin        veljet           siis              . 

 ׃̅ לַחד̅ מַקֵוין ַחד
yhdelle     yksi       odotatte 

 
Veljet, siis silloin, kun te kokoonnutte syömään, odottakaa toinen toistanne. 

 

ון ̅וָת ̅יֵתה ֵנלַעס  דָלא לַחָיבֻׁ ̅ן ּבבַ ̅פֵ ַ̅מן ֵדין ַדכ  34  א ֵתהוֻׁ
olisitte       syyllisyydelle        ettei        aterioisi    talossaan           nälkä        mutta   joka        . 

 ון׃̅כֻׁ ֵ̅אַפֵקד̅ יתַ̅כנִׁש֖ין ַעל ַׁשרָכא ֵד֖ין ָמא ֵדאִת ֵ̅מת
teitä käsken          tulen että     kun    mutta         muut        ylle kokoontumisemme 

 
Mutta joka on nälkäinen, aterioikoon kodissaan, ettei teidän kokoontumisenne olisi syyllisyydeksi. Mutta 
muista minä käsken teitä, kun tulen. 

 



וָחנָיָת  12:1  ָנא דֵת ̅֞א ֵדין ַאַחי ֞ ָצבֵ ַ̅על רֻׁ ון֖׃̅א אּ֗  דעֻׁ
tuntisitte että     minä      tahdon    veljeni    mutta          hengelliset       ylle                         . 

 
Mutta hengellisistä, veljeni, minä tahdon, että te tietäisitte, 
 
Kreikka sanoo monimutkaisemmin; ”en tahdo pitää tietämättöminä”. 

 

ַוי ̅דַחנפֵ   2 ון  וַלפ֞א הּ֗ ון ָקָל֖א דָלא ̅כַ̅ת ̅תֻׁ  ֵר֞א ַאיֵלין דַלית להֻׁ
ilman         ääni       heille     ei ole joka          ne            epäjumalille ja             olitte uskottomat että     . 

ורָׁשן ֵמתַדב ון֖׃̅פֻׁ ַויתֻׁ  ִרין הּ֗
olitte        johdatettavat            erottelut 

 
Että te olitte uskottomia, ja te olitte erottelukykyä vailla, epäjumalien johdatettavana, niiden, joilla ei ole 
ääntä. 
 
Kreikan jakeesta erottelukyky puuttuu, mutta siellä jakeessa on jonkin verran eroja sanavalinnoissa. 

 

ל ָהָנא ַמ   3 ָנא לכֻׁ ֵמטֻׁ ָנׁש ַדב̅וַדע אּ֗ וָחא ַדאָלָהא ̅ון  דַלית אּ֗  רֻׁ
Jumalan     hengessä että     ihminen ei ole että     teille        minä         kerron       tämä      tähden         . 

ו֖ע ָואפ ו ֵיַּׁ֣שֻׁ ָנׁש ֵמׁשַכח לִמאַמר ̅מַמֵלל  ָואַמר ַדחֵרם הֻּׁ֗  ָלא אּ֗
sanomaan         pysty       ihminen        ei myös ja       Jeshua    hän   kirottu että     sanoo ja             puhuu 

וד וָחא דקֻׁ וע  ֵאָלא ֵאן ּברֻׁ ו ֵיַּׁ֣שֻׁ  ָׁש֖א׃̅דָמרָיא הֻׁ
pyhyyden      hengessä       jos        ellei         Jeshua     hän         Herra että 

 
Tämän tähden minä kerron teille, ettei ole ketään, joka puhuu Jumalan hengessä ja sanoo, että ”Jeshua, 
hän on kirottu”, eikä myös kukaan voi sanoa, että ”Jeshua, hän on Herra Jumala”, paitsi siinä pyhyyden 
hengessä. 
 
Aramean mar’jah on suurempi merkitys, kuin pelkkä ”Herra” – jota Jeshua ei koskaan ole arameassa; hän 
on aina ”minun Herrani”, tai ”meidän Herramme”, henkilökohtaisempi puhuttelutapa. 

 

וָלגֵ   4 ֖ון ֵאָלא חָד ̅֞א ִאיַת ָ̅ת ̅֞א ֵדין דַמוהבָ ̅פֻׁ וָח֖א׃̅יהֻׁ י רֻׁ  א הּ֗
henki   hän         yksi          vaan          ovat (akk.)                  lahjojen         mutta    jakamiset        . 

 
Mutta vaikka niitä lahjoja jaetaan, se henki on yksi. 
 
Kreikassa ”yksi” puuttuu koko jaejaksosta. Molemmissa kielissä ajatus ”lahjojen jakamiset”. 
Feminiinipersoona ”hän” tai määräisen muodon ”se”, molemmat ovat kieliopillisesti oikein.  

 



֖ון ֵאָלא ַחד̅֞א ִאיַת ׁ̅שמָׁשָת ̅֞א דֵת ̅וָלגֵ ̅ופֻׁ   5 ו ָמרָי֖א׃̅ יהֻׁ  הֻּׁ֗
Herra     hän     yksi       vaan         ovat (akk.)            palvelutehtävien         jakamiset ja        . 

 
Ja niitä palvelutehtäviä jaetaan, mutta Herra, hän on yksi. 

 

ו ַאָלָה֖א ̅ ֵאָלא ַחד̅ ֞א ִאית̅֞א דַחיַלָוָת ̅וָלגֵ ̅ופֻׁ   6  הֻּׁ֗
Jumala       hän    yksi      vaan            on        voimatekojen          jakamiset ja       . 

ל ּבכֻׁ ̅ דַמעֵּבד  לָנׁ֖ש׃̅כֻׁ
jokaisessa   kaikki         tekee joka 

 
Ja niitä voimatekoja jaetaan, vaan Jumala, hän on yksi, joka tekee kaiken jokaisessa. 

 

ָנׁש ֵדין  ֵמִת   7 ָנׁש אּ֗ וָח֖א ַאיך̅ יֵהב̅לאּ֗  ̅ ֵלה ֵּגלָיָנא דרֻׁ
kuin          hengen       paljastus hänelle       annettu        mutta ihminen      ihmiselle       . 

 ָרא ֵל֖ה׃̅דָעד
häntä       auttaa joka 

 
Mutta jokaiselle on annettu hengen ilmestys sen mukaan, mikä häntä auttaa. 
 
Kreikka käyttää vähän vastaavia sanavalintoja. ”Yhteiseksi hyödyksi” on suomalaisissa melko 
tulkinnallista. Arameassa ilmestys, sama sana, jolla ”Johanneksen ilmestys” alkaa.  

 

וָחא ֵמלָת ִ̅דיִהיבָ ̅ ִאית  8 חִרָנא ̅מָת ̅א דֵחכ̅א ֵלה ּברֻׁ  ֖א ַלאּ֗
toiselle               viisauden              sanat           hengessä    hänelle annettu joka        on             . 

וָח֖א׃̅עָת ̅א ִדיַד ֵ̅דין ֵמלָת   ֖א ָּבה ּברֻׁ
hengessä     siinä          tietämisen            sanat      mutta 

 
Hengen kautta annetaan ne viisauden sanat, mutta toiselle siinä hengessä tiedon sanat. 

  



וָת   9 חִרָנא ַהיָמנֻׁ וָח֖א ַלאּ֗ ַ̅לאּ֗  ֞א ָ̅ת ̅חִרָנא ַמוהבָ ֖א ָּבה ּברֻׁ
lahja           toiselle              hengessä       siinä            uskollisuus                toiselle            . 

וָת  וָח֖א׃ָ̅דאסיֻׁ  ֖א ָּבה ּברֻׁ
hengessä    siinä            parantamisen 

 
Toiselle uskollisuus siinä hengessä, toiselle se parantamisen lahja siinä hengessä. 

 
Kreikan lahjat, lukuero tulee siitä, että feminiinin määräinen muoto ajatellaan monikoksi. 

 

חִרָנא ֵדין נבִ   10 חִרָנא ֵדין ַחיֵל֖א֞ ַלאּ֗ וָת ַ̅לאּ֗ חִרָנא ̅יֻׁ  ֖א ַלאּ֗
toiselle    profetoiminen mutta          toiselle               voima     mutta             toiselle              . 

וָת  וׁשֻׁ חִרָנא ֵ̅דין ָפרֻׁ חִרָנא ֵדין זַנָי֞א דֵלָׁשֵנ֖א֞ ַלאּ֗ וֵח֖א֞ ַלאּ֗  א דרֻׁ
toiselle              kielten          lajit     mutta           toiselle                 hengen           erottaminen       mutta 

׃ וָׁשָקא דֵלָׁשֵנ֖א֞  ֵדין פֻׁ
kielten             selitys         mutta 

 
Mutta toiselle voimaa, mutta toiselle profetoiminen, mutta toiselle se hengen erottaminen, mutta 
toiselle erilaiset kielet, mutta toiselle kielten selitys. 

 

לֵהין ֵדין ָהֵלין חָד  1 1 וָחא ָסעָר֖א ַומפַ ̅כֻׁ י רֻׁ  א ̅לגָ ̅א הּ֗
jakaa ja    harjoittaa         henki          se        yksi         nämä    mutta      ne kaikki          . 

 ָי֖א׃̅דִהי ָצב̅ לָנׁש ַאיך̅לכֻׁ 
tahtoo    hän että    kuin            jokaiselle 

 
Mutta nämä kaikki tekee se yksi henki, ja jakaa jokaiselle niin kuin hän tahtoo. 

  



ו  ִואית̅ ָרא ַחד̅ג̅זָנא ֵּגיר דפַ ַ̅אכ  12  ֵּבה ַהָדֵמ֞א ַסִּגֵיא֖א֞ ̅ הֻּׁ֗
monet         jäsenet       siinä         on ja       se       yksi     ruumis että       sillä             näin              . 

ון ֵדין ַהָדֵמ֞א דפַ  להֻׁ ון ַחדַ̅סִּגֵיא֖א֞ ִאיַת ̅ ָר֖א ַכד̅ג̅כֻׁ ון ̅ יהֻׁ  ֵאנֻׁ
ovat      yksi         ovat (akk.)           monet         kun        ruumiin            jäsenet     mutta      ne kaikki 

 יָח֖א׃מִׁש ̅ ָנא ָאף̅ר  ָהכַ ̅פגַ 
Messias    myös        siten         ruumis 

 
Sillä samoilla tavoilla kuin ruumis, se on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta ne kaikki ruumiin jäsenet 
ollessaan yhdessä, ovat ruumis, siten on myös Messias. 

 

ַלן  ַּבחָד ̅ ָאף  13 ו̅חַנן ֵּגיר כֻׁ  ן  ֵאן ̅ר עַמד̅פגַ ̅ ח לַחדא רֻׁ
jos       kastetut   ruumis   yhdelle    henki        yhdessä    me kaikki sillä        me       myös       . 

וָד   ַלן ֵ̅ד֖א֞ ֵואן ּבַנ֞י ִחאֵר֖א֞ וכֻׁ ֵ̅י֖א֞ ֵואן ַארָמֵיא ֞ ֵואן ַעבִ̅יהֻׁ
me kaikki ja     vapaat       lapset jos ja      työntekijät jos ja       aramealaiset jos ja       juutalaiset 

וָחא ֵאׁשִתין֖׃̅חָד   א רֻׁ
juotetut          henki               yksi 

 
Sillä myös me kaikki olemme yhden hengen kautta kastetut yhteen ruumiiseen; olipa juutalainen tai 
aramealainen, tai palveija tai vapaa, ja meitä kaikkia on juotettu siitä yhdestä hengestä. 

 

ָוא ַחדַ̅פג̅ ָאף  14 ׃̅ ָרא ֵּגיר ָלא הּ֗  ַהָד֖ם ֵאָלא ַסִּגֵיא֖א֞
monet       vaan         jäsen      yksi         ole          ei        sillä         ruumis      myös        . 

 
Sillä ei ruumiskaan ole yksi jäsen, vaan monta. 

 

ל דָלא הִויתֵ̅אן ִתאַמר ֵּגיר ֵרג  15  ̅ ֖א ָלא הִויתִ̅איָד ̅ ָלא  דֵמטֻׁ
ollut       ei         sellainen    ollut          ei että    koska että          jalka        sillä          sanoisi       jos            . 

ל ָהֵד ֵ̅מֵנה ֵמן ַפג ׃̅א ַליֵתיה ֵמֵנה ֵמן ַפגָ̅רא  ַלו ֵמטֻׁ  ָרא 
ruumiista    hänestä      se ei ole         tämä     tähden    ei                ruumiista      hänestä 

 
Sillä jos jalka sanoisi, että ”koska en ollut sellainen, en ole siitä ruumiista”, tämänkö tähden se ei olisi 
siitä ruumiista? 
 

 



 ֵמֵנה ̅ ַעיָנ֖א ָלא הִוית̅ ָנא  ַעל דָלא הִויתֵ̅ואן ִתאַמר ֵאד  16
hänestä     ollut         ei          silmä         ollut        ei että      ylle         korva            sanoisi       jos ja          . 

ל ָהֵד ֵ̅מן ַפג ׃̅א ַליֵתיה ֵמֵנה ֵמן ַפגָ̅רא  ַלו ֵמטֻׁ  ָרא 
ruumiista   hänestä   se ei ole           tämä      tähden      ei                 ruumiista 

 
Ja jos korva sanoisi, että ”en ole silmä, en ole siitä ruumiista”, tämänkö tähden se ei olisi siitä ruumiista? 

 

ֵלה ַפג  17 ו ֵּגיר כֻׁ ָותֵ̅אלֻׁ ָוא  ַאיָכא הּ֗  ֖א ַ̅מׁשַמעָת ̅ ָרא ַעיֵנ֞א הּ֗
kuuleminen      oli             missä         olisi         silmä         ruumis     kaikkensa sillä          jos           . 

ֵלה ַמׁשַמעָת  ו כֻׁ ָוא  ַאיַכָנא ֵ̅ואלֻׁ ָו֖א׃א הּ֗  מִריח הּ֗
on      hajuaisti         missä              on           kuuleminen        kaikkensa       jos ja 

 
Sillä jos koko ruumis olisi silmä, missä olisi kuuleminen? Ja jos kaikki olisi kuulemista, missä olisi 
hajuaisti? 

 

ל ַחדָהָׁשא ֵדין ַאָלָהא ָס   18  ָרא  ̅גֵ̅מן ַהָדֵמ֞א ּבפַ ̅ ַחד̅ ם כֻׁ
ruumiissa               jäsenistä       yksi      yksi kaikki     asetti      Jumala     mutta           nyt              . 

ו צבָ   ֖א׃ַ̅איַכָנא דהֻׁ
tahtoi  hän että          samoin 

 
Mutta nyt, Jumala asetti kaikki toinen toisensa jäsenet siihen ruumiiseen, sillä tavalla kuin hän tahtoi. 

 

ון ַחד  19 להֻׁ ו ֵדין כֻׁ ָוא ַפג̅ ֵאלֻׁ ַוו ַהָדָמא  ַאיָכא הּ֗  ָר֖א׃̅הּ֗
ruumis      olisi          missä               jäsen       olisivat yksi       he kaikki   mutta     jos              . 

 
Mutta jos he kaikki olisivat se yksi tietty jäsen, missä olisi ruumis? 

 

ון ַסִּגֵיאא ֞ ַחדָ̅הָׁשא ֵדין ַהָדֵמ֞א ִאיַת   20 ו ֵדין ַפג ̅יהֻׁ  ָר֖א׃̅הֻּׁ֗
ruumis   mutta   hän    yksi            monet           ovat (akk.)         jäsenet      mutta        nyt               . 

 
Mutta nyt, niitä jäseniä on monta, mutta se ruumis on yksi. 
 
Koska aramea käyttää ”hu”; hän tai se, aramea yhdistää tekstin jokaiselle hebrean lukijalle suoraan 
Herraan, ilman kummempia tulkintoja, vaikka jakeen ottaisi yksittäisenä lauseena ilman kontekstia. 
Tällaiset yksityiskohdat ovat aramean suomennosten yksi syy, näitä on niin paljon. Kreikassa mitään 
vastaavaa ei ole. 

 



 ַּבעָיא ֖̅א דָלא ֵמת̅אַמר ִלאיָד ָ̅לא ֵמׁשכָחא ַעיָנא דִת   21
kaivattu        ettei          korvalle           sanoisi että       silmä                 pysty               ei           . 

תי ִל֖י ָאפ  ֵל֖א֞ דָלא ָ̅לא ִרָׁשא ֵמׁשַכח דִנאַמר לֵרגַ̅אנּ֗
ettet          jalalle          sanoisi että            pysty               pää          ei myös      minulle      sinä 

ֵתין ִל֖י׃ֵ̅מת  ַּבעָי֞ן אנּ֗
minulle meille sinä            kaivattu 

 
Ei silmä voi sanoa korvalle, että ”sinä et ole minulle kaivattu!”, eikä pääkään voi sanoa jalalle, että ”sinä 
et ole meille kaivattu!” 

 

 ִרין ַדמִחיִלין  ֵ̅מ֞א דֵמסַתבַאיֵלין ַהָד ̅ ֵאָלא ַיִתיָראִית  22
voimattomat että          luullaan joita            jäsenet             ne              enemmän          vaan             . 

ונָקָנ֖א׃ ו סֻׁ ון הֻּׁ֗  עַליהֻׁ
tarpeellinen    se    niitä vastaan 

 
Vaan ennemmin ne jäsenet, joita luullaan voimattomiksi, päinvastoin, juuri se on tarpeellinen. 

 

ון ּבפַ ַ̅ואיֵלין דָסב  23  ָרא  לָהֵלין ̅גִ̅ריַנן ַדמַצעִרין ֵאנֻׁ
näille       ruumiissa         ovat      häpeälliset että    luulemme jotka          ne ja            . 

ַ֖ן ַואיֵלין ַדדִאיָקָרא ַיִתיָרא ַמסּגֵ  וָכפָ ̅יַנ֖ ון  ֵאסִכָמא ̅נֻׁ  א ֵאנֻׁ
ulkomuoto       ovat     hävettävät jotka            ne ja         lisäämme          runsas                  kunnia 

ון֖׃ַ̅יִתיָרא ָעב  ִדיַנן להֻׁ
heille        teemme                runsas 

 
Ja ne, joita me pidämme ruumiissa häpeällisinä, näille me lisäämme runsasta kunniaa, ja ne, jotka ovat 
hävettäviä, niille me teemme runsaasti ulkoista olemusta. 

  



 ּבֵעא ַּ̅בן ַדמַיקִרין  ָלא ֵמת̅ ַאיֵלין ֵדין ַהָדֵמ֞א ִדאית  24
kaivattu    ei kunnioitettavat jotka meissä on jotka         jäsenet      mutta            ne            . 

ון ִאיָקָר֖א ַאָלָהא ֵּגיר ַמזגֵ  ב̅ג̅ה לפַ ̅להֻׁ  ִאיָקָרא ̅ ָר֖א וַיהּ֗
kunnia      antoi ja       ruumiille       yhdistää      sillä           Jumala            kunnia           heille 

׃ַיִתי ור   ָרא לַהָדָמא ַאיָנא ַדזעֻׁ
vähäinen joka sellainen         jäsenille                runsas 

 
Mutta ne jäsenet, jotka meissä ovat kunnioitettavia, eivät kaipaa itselleen kunniaa, sillä Jumala yhdistää 
ruumiin ja on antanut runsaan kunnian sellaisille jäsenille, jotka ovat vähäarvoisia. 
 
Kreikka sanoo jakeen alun eri tavalla, mutta yleensäkin nämä 23-24 ovat oikeasti hankalia jakeita 
sanatarkkaa käännöstä ajatellen.  

 

וָת   25 ון ַהָדֵמ֞א ̅ג̅א ּבפַ ̅דָלא ֵתהֵוא ָפלּגֻׁ להֻׁ  ָרא  ֵאָלא כֻׁ
jäsenet     he kaikki           vaan        ruumiissa     jakaantuminen             olisi         ettei            . 

ון ָיצִפין֖׃̅ ַעל ַחד̅ ַחד̅ ַׁשוָיאִית  ֵנהוֻׁ
huolehtivat   olisivat      yksi     ylle       yksi        yhtäläisesti 

 
Ettei ruumiissa olisi jakaantumista, vaan kaikki jäsenet huolehtisivat toinen toisestaan samanarvoisesti. 

 

ון ָחִׁש֖ין ̅ ַהָדם ֵנהֵוא ָכֵאב̅ י דַחדֵ̅דאַמת  26 ון ֵנהוֻׁ להֻׁ  כֻׁ
osanottavat olisivat      he kaikki      kärsii            oleva         jäsen     yksi että          kun että           . 

ון ֵמׁשַתּבִחין֖׃̅ ֵואן ֵמׁשַתַּבח ַחד ון ַהָדֵמ֞א ֵנהוֻׁ להֻׁ  ַהָדם  כֻׁ
riemuitsevat      olisivat        jäsenet        he kaikki       jäsen       yksi        riemuitsee          jos ja 

 
Niin että kun yksi jäsen kärsii, kaikki ottaisivat siihen osaa, ja jos yksi jäsen riemuitsee, kaikki jäsenet 
olisivat riemuitsemassa. 

 

ון ֵדין ַפג  27 תֻׁ ון ַדמִׁשיָח֖א וַהָדֵמ֞א ּבדֻׁ ַ̅אנּ֗ תֻׁ  ון ̅כֻׁ ̅וַכתֵ̅רה ַאנּ֗
paikoissanne         jäsenet ja              Messiaan               te           ruumiinsa  mutta             te              . 

 
Mutta te olette Messiaan ruumis, ja jäseniä omilla paikoillanne. 
 
Kreikassa näkyy aramean dokta –paikan käännösvaikeus sanan vastaavuuden puuttuessa pieninä eroina 
käsikirjoituksissa. Alunperin sana merkitsi omaa paikkaa temppelin Jumalanpalveluksessa. 

 



וקַד   28 ֵתה  לֻׁ ון נבִ ̅ם ׁשִליֵח֖א֞ ָּבַת ָ̅סם ֵּגיר ַאָלָהא ּבִעדּ֗  ֵי֖א֞ ̅רהֻׁ
profeetat heidän jälkeen      lähetetyt          ensiksi     seurakunnassaan     Jumala         sillä   asetti           . 

ון ַמלפָ ָּ̅בַת  ון ָעבֵ̅נ֖א֞ ָּבַת ̅רהֻׁ ון ַמוהבָ ַ̅ד֞י ַחיֵל֖א֞ ָּבַת ̅רהֻׁ  ֞א ָ̅ת ̅רהֻׁ
lahja    heidän jälkeen        voima        tekijät    heidän jälkeen        opettajat     heidän jälkeen 

וָת  ׃֖̅א ַומַעדָרֵנ֞א ַומַד ָ̅דאסיֻׁ  ּבָרֵנ֖א֞ ַוזַנָי֞א דֵלָׁשֵנ֖א֞
kielten      lajit ja               ohjaajat ja               auttajat ja            parantamisen 

 
Sillä Jumala asetti hänen seurakuntaansa ensin apostolit, heidän jälkeen profeetat, heidän jälkeen 
opettajat, heidän jälkeen voiman tekijät, heidän jälkeen sen parantamisen lahjan, ja auttajat ja ohjaajat 
ja erilaiset kielet. 

 

ון נבִ   29 להֻׁ ון ׁשִליֵחא ֞ ַדלָמא כֻׁ להֻׁ ון ַ̅דלָמא כֻׁ להֻׁ  ֵיא ֞ לָמא כֻׁ
he kaikki     mitä        profeetat  he kaikki        mitä että     lähetetyt            he kaikki      mitä että            . 

׃ֵנא ֞ לָמ ַ̅מלפָ  ון ָסעַר֞י ַחיֵלא ֞ להֻׁ  א כֻׁ
voima    harjoittajat he kaikki         mitä              opettajat 

 
Ovatko kaikki apostoleja? Ovatko kaikki profeettoja? Ovatko kaikki opettajia? Ovatko kaikki voiman 
harjoittajia? 

 

ון ִאית̅לָמא לכֻׁ   30 ון ַמוהבָ ̅ להֻׁ וָת ֞א ָ̅ת ̅להֻׁ ון ָ̅דאסיֻׁ להֻׁ  א  לָמא כֻׁ
he kaikki      mitä            parantamisen                   lahja             heille        on              kaikille             mitä            . 

ון מפַ  להֻׁ  ׁשִקין ׃ּ̅בֵלָׁשֵנ֞א מַמלִלין  ַאו ַדלָמא כֻׁ
selittävät       he kaikki      mitä että       tai        puhuvat                    kielissä 

 
Onko heillä kaikilla se parantamisen lahja? Puhuvatko kaikki kielillä? Selittävätkö he kaikki? 
 

Kreikka laittaa tämän negatiivisessa muodossa. Sen saa helposti lukemalla לָמא sijasta לא. Jossain 

toisessa kirjaimistossa se on mahdollista, tai jos lukee väsyneenä tjsp. 
 

ון ּבַמוהבָ   31 תֻׁ ובָ̅ת ̅֞א ַרורבָ ָ̅ת ֵ̅אן ֵדין ָטִנין אנּ֗  ̅ א ֞ ֵאָנא תֻׁ
taas       minä                 valtava                 lahjassa                  te        intohimo mutta     jos          . 

ורָחא ַדמַיתָר֖א׃ֵ̅אַחֵויכֻׁ   ון אֻׁ
rikas joka             tie              teille osoitan 

 
Mutta jos teillä on intohimoa niihin valtaviin lahjoihin, minä vielä osoitan teille sen tien, joka on rikas! 



וָּבא ַ̅מַלאכֵ ̅דַ̅ניָנָׁש֞א ֵאַמֵלל ובַ ̅בל ֵלָׁשן ַד ֵ̅אן ּבכֻׁ  13:1   א ֞ וחֻׁ
rakkaus ja        enkelien kautta ja     puhuisin          ihmislasten         kielet   kaikessa     jos                         . 

 ָקָל֖א׃̅ ִלי נָחָׁשא דָזֵאם  ַאו ִצצָלא דָיֵהב̅ ָלא ֵנהֵוא ִּבי  הִוית
ääni    antaa joka          kello       tai          vaski           kaikuva   minulle     olisi minussa     oleva           ei 

 
Jos minä puhuisin kaikilla ihmisten kielillä, ja enkelien kautta, eikä minussa olisi rakkautta, minä olisin 
kumiseva vaski tai se kello, joka antaa ääntä. 

 

וָת ֵ̅ואן ֵתהֵוא ִּבי נבִ   2 ון וכֻׁ ̅יֻׁ להֻׁ ָרֵז֞א כֻׁ  א  ̅עָת ָ̅לה ִיַד ̅א  ֵואַדע אּ֗
tieto kaikkensa ja   ne kaikki      salaisuudet tiedän ja           profetia minussa     olisi         jos ja       . 

ָלה ַהיָמ  וָת ֵואן ֵתהֵוא ִּבי כֻׁ וָרא ֵאַׁשֵנא  ̅נֻׁ  ֖א ַאיַכָנא דטֻׁ
siirtyy      vuori että            kuinka            uskollisuus kaikkensa minussa       olisi         jos ja 

ִוית וָּבא ַלית ִּבי  ָלא הּ֗  ֵמֵד֖ם׃̅ וחֻׁ
asia          olisi          ei minussa ei ole       rakkaus ja 

 
Ja jos minussa olisi se profetoiminen, ja tuntisin ne kaikki salaisuudet, ja kaikki tieto, ja jos minussa olisi 
kaikki se uskollisuus, että vuori siirtyy, ja minussa ei ole rakkautta – en olisi mitään. 

 

ל ִדאית  3  רי ׁ̅שֵלם ַפגִלי לֵמסִכֵנא ֞ ֵואן ַא ̅ ֵואן ַאוֵכל כֻׁ
ruumiini    luovutan      jos ja             köyhille     minulle   on jota     kaikki     syötän     jos ja       . 

וָּבא ָלא ֵנהֵוא ִּבי  ֵמֵדם ָלא ָיַת ̅ דִנאַקד ָנ֖א׃̅וחֻׁ  ר אּ֗
minä    saavuta      ei     mitään minussa      oleva        ei       rakkaus ja poltettava että 

 
Ja jos minä syötän kaiken, mitä minulla on, köyhille, ja jos minä luovutan ruumiini poltettavaksi, ja 
minussa ei olisi rakkautta, en minä mitään saavuttaisi. 

 

וֵח֖ה ובַ   4 י רֻׁ וָּבא ַנִּגיָרא הּ֗ וָּבא ָלא ָחֵס֖ם ̅חֻׁ וָּבא  ִסי֖ם חֻׁ  חֻׁ
rakkaus    kadehdi       ei          rakkaus    suloinen ja    henkensä    se          pitkä...       rakkaus         . 

 ֖ר׃̅חַת ׁ֖̅ש וָלא ֵמתָ̅לא ֵמׁשתגֵ 
särjetty       eikä          masentunut            ei 

 
Rakkaus on pitkämielinen ja suloinen. Rakkaus ei kadehdi. Rakkaus ei ole masentunut eikä särjetty. 
 
Aramean sanonta, nagira ruach on ”pitkämielinen”, yksi kärsivällisyyden synonyymi. 

 



 י֖ר ֖̅א וָלא ָּבֵעא ִדיֵל֖ה וָלא ֵמתתפִ ̅התָת ̅וָלא ָסַער דבֵ   5
revitty        eikä      omaansa     pyydä       eikä        häpeällinen joka harjoita       eikä         . 

 יׁ֖ש׃ַ̅רֵעא דבִ ̅וָלא ֵמת
pahan          ruokkima           eikä 

 
Eikä se harjoita häpeällistä, eikä pyydä omaansa, eikä ole revitty, eikä pahan ravitsema. 
 
Revitty on sellainen, kun vaate revitään osiin. Ruokkima, ravittu, tulee ra’ perusmuodosta, joka on sitä, 
kun paimen ruokkii lampaitaan, samasta sanasta tulee ajatus, mieli; ”muistele kärsimäänsä pahaa” tästä 
voi jollain tavalla tulkita, mutta sanatarkasti näin. Gingrichin sanakirjassa kreikan vastineen yksi merkitys 
liittyy ajatukseen ja tavallaan tukee jakeen aramean alkuperää. 

 

וׁשָת֖א׃̅א ּבַעוָלא  ֵאָלא ָחֵד ָ̅לא ָחֵד   6  א ּבקֻׁ
totuudessa       iloitsee    vaan          väärydessä       iloitse        ei         . 

 
Ei iloitse vääryydessä, vaan iloitsee totuudessa. 

 

ל ָסבֵ   7 ל מַסַּב֖ר כֻׁ ן כֻׁ לֵמֵדם מַהיֵמ֖ ל ֵמֵדם מַסיַּב֖ר כֻׁ  ֖ל׃̅כֻׁ
sietää   kaikki       toivoo    kaikki       uskoo             asia kaikki             kestää             asia kaikki         . 

 
Kaikki se kestää, kaikki se uskoo, kaiken toivoo, kaiken sietää. 

 

וָּבא ֵממתֻׁ   8  ַּבטָלן֖֞ וֵלָׁשֵנ֞א ̅֞א ֵּגיר ֵנתַ̅יָוָת ֖̅ל נבִ ̅ום ָלא ָנפֵ ̅חֻׁ
kielet ja      lakkaavat           sillä        profetiat      lankea        ei       milloinkaan          rakkaus       . 

ו֖   ַּבַט֖ל׃̅א ֵתת̅עָת ̅ן ִויַד ֵנׁשַתתקֻׁ
tehdään tyhjäksi              tieto ja                  hiljenevät 

 
Rakkaus ei milloinkaan kaadu. Sillä profetiat lakkaavat, ja kielet vaikenevat, ja tieto tulee turhaksi. 

 

ו ֵּגיר ֵמן ַסִּגי ָיד  9 ַ֖ן וַקִליל ֵמ ַ̅קִליל הֻּׁ֗  ַנֵּביַנן֖׃̅ן ַסִּגי ֵמתִעיַנ֖
profetoimme       paljosta        vähän ja     tiedämme         paljosta       sillä       se        vähän        . 

 
Sillä me tiedämme monesta vähän, ja me profetoimme monesta vähän. 

  



וָת ̅אֵת ̅י ֵדין דִת ֵ̅אַמת  10  ַּבַטל ַהו ֵמֵדם ֵ̅דין ֵנתא  ָהי̅א ּגִמירֻׁ
asia     se      turha oleva           silloin           täydellinen         tuleva että      mutta            kun            . 

ָוא  דַקִליל הּ֗
on      vähän joka 

 
Mutta kun tulee se täydellinen, silloin se on oleva turhaa, mikä nyt on vähäistä. 

 

וָד ̅ ַכד  11 ִויתַ̅ילֻׁ וָד ̅ ַאיך̅ א הּ֗ ִויתַ̅ילֻׁ וָד ̅ ַואיך̅ א מַמֵלל הּ֗  א ַ̅ילֻׁ
synnytetty     kuin ja         olin          puhuin      synnytetty       kuin         olin        synnytetty    kun           . 

ִויתֵ̅מת וָד ̅ ַואיך̅ ַרֵעא הּ֗ ִוית̅ ַחַׁשב̅א ֵמתַ̅ילֻׁ  ֵדין ̅ הִוית̅ ַכד̅ הּ֗
mutta        olin        kun         olin         suunnittelin      synnytetty      kuin ja            olin                ruokittu 

וָת ̅ ָרא  ַּבטֵלתַּ̅גב  ֖א׃ָ̅הֵלין דַטליֻׁ
lasten       nämä          lakkasin               mies 

 
Vastasyntyneenä ollessani minä puhuin kuin vastasyntynyt, ja minua ruokittiin kuin vastasyntynyttä, ja 
minä ajattelin sen mukaan kuin vastasyntynyt. Mutta tultuani mieheksi minä lakkasin nämä lapselliset. 
 

Kreikka käyttää vastasyntynyttä, νήπιος joka kohdassa, aramea ei. 

 

ַ֖ן ּבפֵ ַ̅מחִזיָת ַ̅דב ָ̅הָׁשא ַאיך  12  א  ָהיֵדין ֵדין ַאִפי֞ן ֵ̅לאָת ̅א ָחֵזיַנ֖
kasvot   mutta      silloin       vertauskuvassa      näemme              peilissä että        kuin              nyt              . 

וקבַ  ָנא ַקִליל ֵמן ַסִּגי  ָהיֵדין ֵדין ֵאַדע ַ̅אִפין֖֞ ָהָׁשא ָיַד  ל̅לֻׁ  ע אּ֗
tietävä   mutta      silloin          paljosta       vähän        minä    tiedän            nyt         kasvot       vastapäätä 

 ׃̅ ֵעתַ̅ידָ̅מא ֵדאת̅ ַאיך
tunnettu että      kun           kuin 

 
Nyt me näemme kuin peilin kautta, vertauskuvassa, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tiedän 
paljosta vähän, mutta silloin olen tietävä niin kuin tietää tulee. 
 
Jae ei kyllä mainitse ”täydellistä” kreikassakaan. 

  



וָת ַ̅דמכַ ̅ ר תָלתָהֵלין ֵאֵני֞ן ֵּגי  13 וָּב֖א ֖̅א וַסב̅תָרן ֞ ַהיָמנֻׁ  ָר֖א וחֻׁ
rakkaus ja           toivo ja           uskollisuus         yhteenliittyvät     kolme        sillä      ovat        nämä           . 

וָּב֖א׃  דַרּב ֵדין ֵמנֵהין חֻׁ
rakkaus       heistä     mutta      suurin 

 
Sillä nämä kolme ovat yhteen liitettyjä; uskollisuus ja toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. 
 

Kreikassa ”pysyvät”. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi  ַ֞דמַקֵואן. 

 

 

טו ָּבַת  14:1  וָּב֖א וַטנו ּבַמוהבָ ַ̅הרּ֗ וָח֖א ַיִתיָראִית֞א דָ̅ת ̅ר חֻׁ  ̅ רֻׁ
enemmän          hengen                lahjoissa         kiivailkaa ja rakkaus      jälkeen         juoskaa                       . 

ון֖׃̅̅תֵדין דֵת   ַנּבֻׁ
profetoisitte että mutta 

 
Juoskaa rakkauden perään, ja intohimoisesti etsikää niitä hengen lahjoja, että enemmän profetoisitte. 
 
Jae menee suunnilleen näin kreikassakin, mutta sieltä puuttuu ”lahja”. ”Juoskaa” ja ”intohimoitkaa” ovat 
käskymuotoja. 

 

ָוא ַלב  2  ַניָנָׁש֞א מַמֵל֖ל ַ̅מן ַדמַמֵלל ֵּגיר ּבֵלָׁשָנא  ָלא הּ֗
puhuu         ihmislapsille          ole         ei            kielissä            sillä              puhuu joka          . 

ָנׁש ָׁשַמע ֵמֵדם ַדמַמֵלל  ֵאָלא   ֵאָלא ַלאָלָה֖א ָלא ֵּגיר אּ֗
vaan    puhuu joka           asia        kuulee     ihminen      sillä        ei             Jumalalle           vaan 

ָרָזא מַמֵל֖ל׃ וח אּ֗  ּברֻׁ
puhuu    salaisuudet   hengessä 

 
Sillä joka puhuu kielillä, ei ole puhumassa ihmislapsille, vaan Jumalalle, sillä ei ihminen ymmärrä, mitä 
hän puhuu, vaan hän puhuu salaisuuksia hengen kautta. 

  



 ַניָנָׁש֞א מַמֵלל ֵּבנָיָנ֖א ַ̅נֵּבא  ַלבַ̅איָנא ֵדין דֵמת  3
rakentaa       puhuu          ihmislapsille            profetoi joka   mutta    sellainen      . 

וָּבבָ   וָיָא֖א׃֖̅א ובֻׁ ̅ולֻׁ
lohduttaa ja      rohkaisee ja 

 
Mutta sellainen, joka profetoi ihmisille, puhuu rakentavaa ja rohkaisevaa ja lohduttavaa. 
 
Rohkaiseva, sanatarkasti ”sydäntä ylentävä”. 

 

ו ָּבֵנ֖א ַודַ̅דמַמֵלל ּבֵלָׁשָנ֖א ַנפ  4 ָתא ָּבֵנ֖א׃ֵ̅מתֵׁ̅שה הֻׁ  ַנֵּב֖א ִעדּ֗
rakentaa seurakuntaa    profetoi joka ja    rakentaa hän      sielunsa           kielissä            puhuu joka       . 

 
Joka puhuu kielillä, rakentaa sieluaan, ja joka profetoi, rakentaa seurakuntaa. 

 

ָנא ֵד֖ין דכֻׁ ָ̅צבֵ   5 ון ּבֵלָׁשֵנא ֞ ַיִתיָראִית̅לכֻׁ ̅א אּ֗  ֵדין ̅ ון תַמללֻׁ
mutta       enemmän             kielissä           puhuisitte   teidän kaikkien mutta     minä       tahdon       . 

֖ון ַרב̅̅תדֵת  ו ֵּגיר ַאיָנא דֵמת̅ ַנּבֻׁ  ַנֵּבא  ֵמן ַהו ַדמַמֵלל ּבֵלָׁשָנא  ̅הֻּׁ֗
kielissä     puhuu joka      hän   -sta      profetoi joka      sellainen     sillä     hän    suuri  profetoisitte että 

ָתא ָּבֵנאֵׁ̅ש֖ק ֵאן ֵדין מפַ ֵ̅אן ָלא מפַ   ֵׁשק  ִעדּ֗
rakentaa seurakuntaa     selittää       mutta   jos            selittää        ei         jos 

 
Mutta minä tahdon, että te kaikki puhuisitte kielillä, mutta enemmän, että te profetoisitte. Sillä 
sellainen, joka profetoi, on suurempi kuin se, joka puhuu kielillä, jos ei selitä. Mutta jos hän selittää, hän 
rakentaa seurakuntaa. 

 

 ון ּבֵלָׁשֵנא ֞ ָמָנא ֖̅ון ֵואַמֵלל ַעמכֻׁ ̅כֻׁ ̅א לָות̅וָהָׁשא ַאַחי ֞ ֵאן ִאֵת   6
mitä           kielissä        kanssanne        puhun ja       luoksenne        tulen      jos     veljeni            nyt ja        . 

ָנא לכֻׁ   לָיָנ֖א ֖̅ון ַאו ּבגֵ ̅ון  ֵאָלא ֵאן ֵאַמֵלל ַעמכֻׁ ַ̅מוַתר אּ֗
ilmestyksessä    tai     kanssanne       puhuu         jos        ellei         teillä         minä          rikastu 

וָת ֖̅א ַאו ַּבנבִ ̅עָת ַ̅או ִּביַד  ולָפָנ֖א׃̅יֻׁ  ֖א ַאו ּביֻׁ
opetuksessa        tai        profetiassa       tai                tiedossa         tai 

 
Ja nyt, veljeni, jos minä tulen teidän luoksenne ja puhun teidän kanssanne kielillä, miten minä teitä 
kasvatan, paitsi puhumalla kanssanne, joko ilmestyksessä tai tiedossa, tai profetiassa tai opetuksessa? 

 



 ָׁש֖א וָיהָּב֞ן ָקָלא  ֵאן ̅֞א ֵּגיר ַאיֵלין דַלית ּבֵהין ַנפָ̅וָת ֵ̅צב̅ ָאף  7
jos           ääni  annamme ja            sielu      joissa    ei ole että          ne         sillä       aineellinen      jos        . 

ובָ  ורָׁשָנא ָלא ָעב֖̅א ֵואן ִקיָת ַ̅אּבֻׁ  ִקינָתא ̅ ָד֞ן ֵּביתָ̅רא  ֵאן פֻׁ
sävel         välillä        tekevät       ei              erottelu         jos            kitara        jos ja                  huilu 

 ֖ע ֵמֵדם דֵמזדַמ֖ר ַאו ̅יַד ̅ה  ַאיַכָנא ֵמִת ̅רָת ַ̅לחבַ 
tai      soitetaan jota         asia          tunnettu           kuinka                    toiselleen 

 נֵקׁ֖ש׃ֵ̅מֵדם דֵמת
soitettu että             asia 

 
Sillä jos on aineellista, niitä, joissa ei ole sielua, ja niillä annetaan ääni, olipa huilu tai kitara, jos ne eivät 
tee erotusta sävelten välillä toisiinsa, kuinka tiedettäisiin, mitä soitetaan, tai mitä on näppäilty? 

 

ו ֵנתַטַיבֵואן ַקרָנא ֵתקֵרא ָקָלא דָלא פ  8  ֖א׃ַ̅לקָרבָ ̅ ִריׁש  ַמנֻׁ
lähitaistelulle valmistautuisi  kuka         erottaa        ettei        ääni         kutsuva             sarvi        jos ja       . 

 
Ja jos pasuuna kutsuu äänellä, josta ei saa selvää, kuka valmistautuisi taisteluun? 

 

ון ֵמלָת ̅ ָנא ָאףָ̅הכַ   9 ון  ֵאן ִתאמרֻׁ תֻׁ  א ּבֵלָׁשָנ֖א וָלא ֵתהֵוא ַ̅אנּ֗
olisi     ilman          kielissä                 puheet        sanoisivat       jos              te        myös          siten          . 

ון לכֻׁ ע ֵמֵדם ָד ̅יַד ׁ̅שָקא  ַאיַכָנא ֵמִת ̅מפַ  ֖ון ָהֵויתֻׁ תֻׁ  ֖ון ̅אמִרין אנּ֗
teille        olisivat               te            sanovat jota       asia        tunnettu              kuinka                       selittää 

ון֖׃̅ ַאיך תֻׁ  ַהו דַעם ָאַאר מַמלִלין אנּ֗
te          puhutte             ilma kanssa että      se          kuin 

 
Siten myös te, jos te puhuisitte sanoja kielillä ilman selittäjää, kuinka teille olisi tunnettua se, mitä he 
sanovat – eikö se olisi teille kuin ilman kanssa puhumista? 

 

 ̅ ּבָעלָמ֖א וַלית ַחד̅ יתָהא ֵּגיר ֵּגנֵס֞א דֵלָׁשֵנ֞א ַסִּגֵיא֞א ִא   10
yksi    ei ole ja      maailmassa        on              paljon               kielten              lajit         sillä     katso           . 

ון דָלא ָקָל֖א׃  ֵמנהֻׁ
ääni        ilman            heistä 

 
Sillä katso, maailmassa on monia erilaisia kieliä, eikä yksikään niistä ole ilman ääntä. 

 



ָנא ִלי ַּברּבָרָיא ֵ̅ואן ָלא ָיַד   11 ָנא ַחיֵלה דָקָלא  ָהֵוא אּ֗  ע אּ֗
barbaarit minulle   minä         on           äänen       voimansa     minä       tiedä       en     jos ja            . 

 ַהו ַדמַמֵלל ָהֵוא ֵלה ִלי ַּברּבָרָי֖א׃̅ ו ַדמַמֵלל  ָואףלַה 
barbaarit minulle hänelle      on          puhuu joka     hän  myös ja    puhuu joka     hänelle 

 
Ja jos minä en tiedä sen äänen voimaa, minä olen barbaari hänelle, joka puhuu, ja myös hän, joka puhuu, 
on minulle barbaari. 
 
Bar-baria, ”ulkopuolisen poika”, siis ulkopuolinen. Aramean sanonta, joka on otettu kansainväliseen 
käyttöön jo hyvin varhain.  

 

ון דַמוהבָ ̅ ָנא ָאףָ̅הכַ   12 תֻׁ ל דַטָנֵנ֞א ַאנּ֗ ון  ֵמטֻׁ תֻׁ וָח֖א ָ̅ת ַ̅אנּ֗  ֞א דרֻׁ
hengen                    lahjojen              te           kiivailkaa että   tähden            te         myös         siten              . 

ָתא  ּבַעו דֵת ̅לבֵ  ון֖׃̅̅תנָיָנא דִעדּ֗  ַיתרֻׁ
rikastuisitte että      etsikää seurakunnan    rakennukselle 

 
Siten myös te, olkaa intohimoisia niiden hengen lahjojen tähden, seurakunnan rakentumiseksi. Etsikää, 
että rikastuisitte! 

 

 ֵׁש֖ק׃̅וַהו ַדמַמֵלל ּבֵלָׁשָנא  נַצֵלא ַדנפַ   13
selittävä että  rukoilkoon           kielissä          puhuu joka    hän ja         . 

 
Ja hän, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että selittäisi. 
 
Kreikassa ”sen tähden...” – jos teksti olisi käännös, se olisi tässäkin. 

 

ו ֵּגיר ַדהִוית  14 ו מַצלָיא  ̅ ֵאן הֻׁ וחי הֻּׁ֗  מַצֵלא ּבֵלָׁשָנא  רֻׁ
rukoilee     se    henkeni            kielissä          rukoilee        olin  joka        sillä     se     jos            . 

֖ו׃  ַמַדעי ֵדין דָלא ִפאִרי֞ן הֻּׁ֗
se     hedelmät       ilman    mutta       tietoni 

 
Sillä jos minä rukoilen kielillä, minun henkeni rukoilee, mutta ymmärrykseni on ilman hedelmiä. 
 

Arameassa hedelmät monikossa, jos teksti olisi kreikasta, ִפאִרין tilalla olisi ִפאִרא. Sekä tietysti 

selkeämpi lauserakenne. 
  



וחי  ֵואַצֵלא ָאף̅ יל ֵאעֵּבדָ̅מָנא ָהכִ   15  ּבַמַדע֖י ̅ ֵאַצֵלא ּברֻׁ
tiedossani   myös     rukoilisi ja    hengessäni     rukoilisin        tekisin     sen tähden      mitä            . 

וחי  ֵואַזַמר ָאף  ּבַמַדע֖י׃̅ ֵואַזַמר ּברֻׁ
tiedossani    myös      laulan ja    hengessäni          laulan ja 

 
Sen tähden mitä tulisi tehdä? On rukoiltava hengessä, ja rukoiltava myös ymmärryksessäni, ja laulettava 
hengessäni ja laulettava myös ymmärryksessäni. 

 

וכֵת ̅ ֵרךֵ̅ואן ָלא ֵאן מבַ   16 וח  ַהו ַדמַמֵלא דֻׁ ת ּברֻׁ  ה ַ̅אנּ֗
paikkansa       täyttää joka      se  hengessä         sinä            siunaat     jos       ei         jos ja         . 

וָטא  ̅דֵהד ל ̅ ִדיָלך ̅̅ךַאיַכָנא ִנאַמר ַאִמ֖ין ַעל ַתוִדיָת יֻׁ  ֵמטֻׁ
koska       omasi          kiitoksesi       ylle      amen        sanova            kuinka             tavallinen joka 

ת ָלא ָיַד   ֖ע׃̅דָמָנא ָאַמר ַאנּ֗
tiedä        et        sinä         sanot         mitä että 

 
Ja jos ei; jos sinä siunaat hengessä, se tavallinen paikkansa täyttäjä – kuinka hän sanoisi ”amen” siihen 
sinun kiitokseesi, koska et sinä tiedä, mitä puhut? 
 
Aramea puhuu ”tavallisesta ihmisestä”, ”maallikko”, mutta kreikassa on lähinnä ”lahjaton”. 

 

ת ֵּגיר ַׁשִפיר מבַ   17 ת  ֵאָלא ַחב̅ ֵרךַ̅אנּ֗  ַּבֵנ֖א׃ָ̅לא ֵמת̅ ָרךַ̅אנּ֗
rakentava      ei     siunauksesi      vaan        sinä         siunauksesi     kaunis       sillä           sinä           . 

 
Sillä sinun siunauksesi on kaunista, vaan siunauksesi ei ole rakentavaa. 
 

Kreikassa ”...toinen ei siitä rakennu”, joka voisi olla arameassa חִרן ִמנהַּבֵנ֖א  ָלא ̅אּ֗ . Tällainen lukuero on 

niin pieni, että se tukee aramean alkuperää. Kreikassa sanat ovat niin selkeät, että jos tämä olisi 
kreikasta käännetty, tässä lukisi juuri noin. 

 

לכֻׁ   18 ָנא ַלאָלָה֖א דַיִתיר ֵמן כֻׁ  ון מַמֵלל ַ̅מוֵדא אּ֗
puhun       teistä kaikista enemmän että    Jumalalle         minä              kiitän          . 

׃ ָנא ּבֵלָׁשֵנ֖א֞  אּ֗
kielissä          minä 

 
Minä kiitän Jumalaa, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä. 

 



ָתא ָצבֵ   19 ָנא דַחֵמׁש ֵמִלי֞ן ּבַמַדעי ֵאַמֵלל  ֵ̅אָלא ּבִעדּ֗  א אּ֗
puhun        tiedossa          sanat      viisi että           minä      tahdon   seurakunnassa       vaan             . 

חָרֵנ֞א ַאֵלף̅ ָדאף ו ֵמִלי֞ן ּבֵלָׁשָנא̅ אּ֗  ַיִתיר ֵמן ֵרּבֻׁ
kielissä        sanat      10,000 kuin enemmän   opetan          toisia         myös että 

 
Vaan seurakunnassa minä tahdon ennemmin puhua viisi sanaa ymmärryksellä, että toisiakin opettaisin, 
kuin kymmenen tuhatta sanaa kielillä. 

 

ון֖֞ ֵאָלא לבִ   20 ון טֵלין ּבֵרעָיַניכֻׁ  ֞א הַוו ̅יָׁשָת ַ̅אַחי ֞ ָלא הַויתֻׁ
olkaa        pahuudelle           vaan      ajatuksissanne          lapsia         olisitte           ei      veljeni            . 

וֵד  ו֞ן הַוו ּגִמיִרין֖׃ֵרעיָ ̅א ֞ ַובַ̅ילֻׁ  ַניכֻׁ
täydelliset     olkaa ajatuksissanne ja vastasyntyneet 

 
Veljeni, älkää olko lapsia ajatuksissanne, vaan olkaa pahuudelle vastasyntyneitä, ja ajatuksissanne olkaa 
täydelliset! 

 

וָסא כִת   21 וכַ̅דב̅ יבּ̅בָנמֻׁ ָלא נֻׁ  ֵלָׁשָנא ̅בָרָי֖א וַ ַ̅ממלּ֗
kielessä ja            vieras               puheessa että     kirjoitettu               sanassa           . 

חִרָנ֖א ֵאַמֵלל ַעֵמה ַעם ַעָמא ָהָנ֖א ָאפ  ָנא ָ̅לא ָהכַ ̅אּ֗
siten       ei myös        tämä        kansa    kanssa   kanssaan   puhun                        toinen 

וָנני  ָאַמר ָמרָי֖א׃  ֵנׁשמעֻׁ
Herra       sanoo        minua kuulisivat 

 
Sanassa on kirjoitettu, että ”vieraalla puheella ja sillä toisella kielellä minä puhun heidän kanssaan, 
tämän kansan kanssa, eivätkä he silti tule minua kuulemaan, sanoo Herra”. 
 
Kreikan lainaus septuagintan mukaan, monikkomuotoisina, aramean taas menee peshitta Jesajan 
mukaan. Aramea puhuu jakeessa yhdestä toisesta kielestä – heidän toinen kielensä hebrean lisäksi oli 
aramea. ”Vieras puhe”, aramea, joka lausutaan hyvinkin eri tavalla, ”se toinen kieli”, toinen 
kirjoitustapa; Jesajan aikana tämä kirjaimisto ei ollut vielä käytössä. Kaunis viittaus aramean kieleen. 

  



ו ִסיִמין  ָלא ַלמַהימֵנ֖א֞ ֵאָלא ַלאיֵלין ̅ין ֵלָׁשֵנ֞א ָלאָת ָ̅מֵד   22  א הֻׁ
niille         vaan                  uskoville          ei        annetut     se          merkille          kielet              siis             . 

ָוא ַלאיֵלין דָלא מַהימִנין  ַ̅יָוָת ̅דָלא מַהימִנין  נבִ   ֞א ֵד֖ין ָלא הּ֗
uskovat      ei jotka            niille          ole         ei     mutta         profetia              uskovat         ei  jotka 

 ֵאָלא ַלאיֵלין ַדמַהימִנין֖׃
uskovat jotka           niille               vaan 

 
Siis, kieliä ei ole annettu merkiksi uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Mutta profetia ei ole niille, jotka 
eivät usko, vaan niille, jotka uskovat. 

 

ו ָהכִ   23 ָתא  וכֻׁ ̅̅תיל דֵת ֵ̅אן הֻׁ ָלה ִעדּ֗ ון ּבֵלָׁשֵנ֞א ַ̅כַנׁש כֻׁ  להֻׁ
kielissä      he kaikki ja     seurakunta kaikkensa kokoontuisi että sen tähden    se      jos           . 

ון  וֵנעלֻׁ  וֵט֖א֞ ַאו ַאיֵלין דָלא מַהימִנין  ָלא ָאמִר֖ין ̅ון ֵהדנַמללֻׁ  יֻׁ
sanovat     eikö           uskovat        ei jotka          ne         tai       tavallinen sisään tulisivat ja     puhuisivat 

ון֖׃  דָהֵלין ׁשַנו להֻׁ
heille     hullut    nämä että 

 
Sen tähden, jos koko seurakunta kokoontuisi, ja he kaikki puhuisivat kielillä, ja sisään tulisi tavallisia 
ihmisiä tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi, että nämä ovat hulluja? 
 
Kreikka käyttää tässäkin ”tavallisen” tilalla ”idioottia”. Aramea ei halvenna seurakunnan kokoukseen 
tulevaa ihmistä kreikan tavoin. 

 

לכֻׁ   24 ון ֵמתֵ̅ואן כֻׁ ול לָות̅ון ֵתהוֻׁ וָט֖א ַאו ̅ון ֵהד̅כֻׁ ַ̅נֵּבין  וֵנעֻׁ  יֻׁ
tai       tavallinen          luoksenne sisään ja          profetoivat       olisivat        te kaikki     jos ja          . 

לכֻׁ ̅ן דָלא מַהיֵמן  ֵמתַמ  לכֻׁ ̅ון  וֵמתּ̅בֵצא ֵמן כֻׁ  ון֖׃ַ̅כַון ֵמן כֻׁ
teistä kaikista     nuhdeltu ja      teistä kaikista           tutkittu                  usko            ei          joka 

 
Ja jos te kaikki olisitte profetoimassa, ja teidän luoksenne sisään tulisi tavallinen ihminen, tai joka ei 
usko, hän olisi teidän kaikkien tutkima ja teidän kaikkien nuhtelema. 
 
Kreikasta puuttuu ”te kaikki”, vaikka kontekstin mukaan se kuuluu olla. Jos teksti olisi kreikasta 
käännetty, tässä olisi eri persoonamuodot. 

  



וד̅֞א דֵלֵּבה ֵמת̅סָיָת ̅וכַ   25 י ֞ וֵנסּגֻׁ  ̅ ַּגלָין֖֞ וָהיֵדין ֵנֵפל ַעל ַאַפוהּ֗
palvova ja     kasvojensa     ylle    lankea       silloin ja      paljastetut    sydämensä     salaisuudet ja          . 

 ון ּ̅בכֻׁ ̅ ַאָלָהא ִאית̅ ַלאָלָה֖א וִנאַמר  ַׁשִריָראִית
teissä         on            Jumala              todellisesti          sanova ja            Jumalalle 

 
Ja hänen sydämensä salaisuudet olisivat paljastetut, ja silloin hän lankeaa kasvoilleen ja palvoo Jumalaa, 
ja tulee sanomaan, ”todellakin, Jumala on teissä!” 

 

ָנא ָהכִ   26 ון  ַלאיָנא ̅י דֵמת̅יל ַאַחי ֞ ֵדאַמתָ̅אַמר אּ֗ תֻׁ  ַכנִׁשין אנּ֗
sellaiselle           te            kokoonnutte että          aina että      veljeni sen tähden     minä       sanon             . 

וָרא נִ ̅ ון ִדאיתֵ̅מנכֻׁ  ולָפָנ֖א ̅ אַמ֖ר ַואיָנא ִדאיתֵלה ַמזמֻׁ  ֵלה יֻׁ
opetus  hänelle     on joka     sellainen ja  sanokoon            laulu          hänelle     on joka             teistä 

 ֵלה ֵלָׁשָנ֖א ̅ ֵלה ֵּגלָיָנ֖א ַואיָנא ִדאית̅ ַואיָנא ִדאית
kieli    hänelle    on joka     sellainen ja     ilmestys  hänelle   on joka      sellainen ja 

לֵהין לבֵ ̅ ַואיָנא ִדאית וָׁשָקא  כֻׁ ׃ֵ̅לה פֻׁ  נָיָנא ֵנהוָין֖֞
olkoot   rakennukselle    he kaikki              selitys     hänelle    on joka     sellainen ja 

 
Sen tähden, veljeni, minä sanon, että aina, kun te kokoonnutte, sellainen teistä, jolla on laulu, sen 
sanokoon, ja sellainen, jolla on opetus, ja sellainen, jolla on ilmestys, ja sellainen, jolla on kieli, ja 
sellainen, jolla on selitys – ne kaikki olkoon rakentumiseksi! 
 
Aramea ei mene sen mukaan, että ”jokaisella on jotain annettavaa”, ja antaa rauhan ja vapauden 
sellaiselle, joka ei koe juuri siinä kokouksessa mitään muuta kuin kuuntelemisen lahjaa. 

 

֖ון וכַ   27 ָנׁש נַמֵלל  תֵרי֞ן נַמללֻׁ  ֖א ַ̅סִּגי תָלָת ̅ דֵ̅ואן ּבֵלָׁשָנא אּ֗
kolme    monet   kun ja     puhuisivat       kaksi       puhuva     ihminen             kielissä      jos ja          . 

֖ון וַחד̅ ַחד̅ וַחד  ֵׁש֖ק׃̅נפַ ̅ נַמללֻׁ
selittäköön   yksi ja      puhuisivat      yksi      yksi ja 

 
Ja jos joku puhuu kielillä, puhukoon kaksi, ja kun monet, kolme, ja puhukoon yksi kerrallaan, ja yksi 
selittäköön. 

  



ָתא ַהו ַדמַמֵלל ֵ̅ואן ַלית ַדמפַ   28 וק ֵלה ּבִעדּ֗  ֵׁשק  ֵנׁשתֻׁ
puhuu joka   hän  seurakunnassa hänelle     vaietkoon        selittää joka       ei ole    jos ja          . 

י לַנפָ̅נ֖א ובַ ּבֵלָׁש   ֵׁשה וַלאָלָהא נַמֵל֖ל׃̅יַנוהּ֗
puhukoon        Jumalalle ja       sielulleen    ainoastaan ja                 kielissä 

 
Ja jos ei ole selittäjää, vaietkoon seurakunnassa hän, joka puhuu kielillä, ja puhukoon ainoastaan omalle 
sielulleen ja Jumalalle. 

 

ון  וַׁשרָכא נפַ ֵ̅י֞א ֵדין תֵרי֞ן ַאו תָלָת ̅נבִ   29 ון֖׃̅א נַמללֻׁ  רׁשֻׁ
eristäytykööt            muut ja      puhukoot             kolme       tai         kaksi     mutta profeetat         . 

 
Mutta profeetat; kaksi tai kolme puhukoon, ja muut pysyköön erossa. 

 

חִרָנא ֵנת  30 וק ֵל֖ה׃ַ̅קד̅ בָ̅יֵת ̅ ּגֵלא ַכדֵ̅ואן ַלאּ֗  ָמָיא ֵנׁשתֻׁ
hänelle    vaietkoon    ensimmäinen    istui       kun ilmestys saava           toiselle           jos ja         . 

 
Ja jos toinen saa ilmestyksen istuessaan, ensimmäinen vaietkoon. 

 

לכֻׁ   31 ון ֵּגיר כֻׁ תֻׁ ון  דכֻׁ ֵ̅תת̅ ַחד̅ ון דַחדֵ̅מׁשכִחין אנּ֗  לָנׁש ַ̅נּבֻׁ
jokainen että    profetoisitte     yksi      yhden      te kaikki       sillä               te                  pystytte            . 

 ַּבַי֖א׃̅לָנׁש ֵנת̅וכֻׁ ̅ ִנאַלף
lohduttaisi      jokainen ja    opettava 

 
Sillä te kaikki pystytte profetoimaan toinen toisellenne, että jokainen tulee opetetuksi, ja jokainen tulee 
lohdutetuksi. 

 

וָחא ֵּגיר ַדנבִ   32  ֖א׃ֵ̅י֞א ֵמׁשַתעּבָד ֵ̅י֞א ַלנבִ ̅רֻׁ
alamainen         profeetoille profeettojen      sillä         henki            . 

 
Sillä profeettojen henki on profeetoille alamainen. 
 
Kreikassa henki on monikossa, pneumata, sen voi kyllä tästä ajatella monikoksi, mutta henki, ruach, on 
feminiini ja siinä monikko menisi eri tavalla. Ero kuitenkin tukee selkeästi aramean alkuperäisyyttä. 

  



ָוא ַדׁשגֻׁ   33 ל ַדאָלָהא ָלא הּ֗  וׁשָיא  ֵאָלא ַדׁשָלָמ֖א ֵ̅מטֻׁ
rauhan      vaan        levottomuuden        ole           ei        Jumala että          koska          . 

׃ ֞א ָ̅ת ̅לֵהין ִעָד ̅כֻׁ ַ̅דב̅ ַאיך  דַקִדיֵׁש֖א֞
pyhien seurakunnat niissä kaikissa joka        kuin 

 
Koska Jumala ei ole levottomuuden, vaan rauhan, niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, 

 

ָתא ֵנהוָי֞ן ַׁשִתיָקן֖֞ ָלא ֵּגיר ַמַפס לֵהין ַדנַמלָלן ֞   34 ו֞ן ּבִעדּ֗  ֵנַׁשיכֻׁ
puhuisivat että     heille        lupa        sillä         ei      vaikenevat      olkoon    seurakunnassa        naisenne         . 

וָסא ֵאַמ֖ר׃̅ ן ֞ ַאיַכָנא ָדאףֵ̅אָלא דֵנׁשַתעּבָד   ָנמֻׁ
sanoo               sana     myös että        samoin     alamaiset olisivat että       vaan 

 
teidän naisenne olkoon seurakunnassa hiljaa, sillä heillä ei ole lupaa keskustella, vaan olkoon alamaisia, 
samoin kuin kirjoitettu sanakin sanoo. 

 

 עַליֵהין֖֞ ַ̅תיֵהי֞ן נַׁשאָל֞ן לבַ ָ̅י֞ן דִנאלָפן ֞ ּבבָ ֵ̅ואן ֵמֵדם ָצב  35
aviomiehilleen     kysykööt       kodeissaan          oppisivat että   tahtovat     asia         jos ja           . 

׃ֵּ̅בהתָת  ָתא נַמלָלן֖֞ י ֵּגיר דֵנֵׁש֞א ּבִעדּ֗  א הּ֗
puhuisivat  seurakunnassa naiset että      sillä       se           häpeällinen 

 
Ja jos he jotain tahtovat oppia, kysyköön kodeissaan aviomiehiltään, sillä se on häpeällistä, että naiset 
puhuisivat seurakunnassa. 

 

ו ֵנפַ̅או ַדלָמא ֵמנכֻׁ   36  ון ̅כֻׁ ̅ה ַדאָלָה֖א ַאו לָותֵ̅מלֵת ̅ ַקת̅ון הּ֗
luoksenne     tai           Jumalan          sanansa         lähtenyt       se        teistä              onko         tai           . 

וד ו ַּבלחֻׁ  ׃̅ מָטת̅ הּ֗
saapunut           yksin           se 

 
Vai onko Jumalan sana lähtenyt teistä, tai onko se tullut yksin teidän luoksenne? 

  



ָנׁש ֵדין ֵמנכֻׁ   37 ו  ֵנַדע ̅נבִ ר ַד ̅ון ָסבַ ֵ̅אן אּ֗ וָחא הֻׁ ֖ו ַאו דרֻׁ  ָיא הֻׁ
tuntisi    hän      hengen         tai       hän profeetta että toivoo        teistä      mutta ihminen        jos          . 

ָנא לכֻׁ ̅ בֵ̅ת ָ̅הֵלין דכָ  ון דָמַרן֖׃̅ון  דפֻׁ ̅אּ֗  וקָדֵנ֞א ֵאנֻׁ
herramme     ovat             käskyt jotka      teille        minä kirjoitin jotka        nämä 

 
Mutta jos joku teistä luulee olevansa profeetta tai hengellinen, tietäköön nämä, jotka minä kirjoitin teille 
– jotka ovat meidän Herramme käskyt. 
 
Kreikassa iso määrä käsikirjoituseroja, johtuen juuri siitä, ettei ole varmuutta, onko ”käsky” vai ”käskyt”. 
Arameassa ja esim. bysantin teksteissä monikko. 

 

ָנׁש ֵדין ָלא ָיַד   38  ע  ָלא ֵנַד֖ע׃ֵ̅אן אּ֗
tunteva    ei       tuntee       ei      mutta ihminen      jos          . 

 
Mutta jos joku ei tiedä, olkoon tietämättä. 

 

ו ּבֵלָׁשֵנ֞א ָלא ֵתכ̅יל ַאַח֞י לֵמתַ̅טנו ָהכִ   39 ו  וַלמַמָללֻׁ ון֖׃ַ̅נָּביֻׁ  לֻׁ
kieltäkö        ei            kielissä           puhumaan ja        profetoimaan   veljeni sen tähden kiivailkaa        . 

 
Sen tähden, veljeni, olkaa intohimoisia profetoimaan ja puhumaan kielillä, älkää estelkö. 

 

לֵמֵדם ֵדין ֵּבאסִכָמא ַוב  40  ֵטכָסא ֵנהֵוא̅כֻׁ
olkoon   järjestyksessä ja            muodossa      mutta        asia kaikki           . 

 
Mutta kaikki tapahtukoon muodossa ja järjestyksessä. 

 

 

ָנא לכֻׁ  15:1   ֖ון ̅ון ֵדין ַאַחי ֞ ֵאַונֵּגִלָיון דַסַּברתכֻׁ ַ̅מוַדע אּ֗
teitä evankelioin jota     evankeliumi      veljeni mutta     teille       minä          tietoon                         . 

ון ֵּב֖ה׃ ֖י וָקמתֻׁ וָניהּ֗  וַקֵּבלתֻׁ
siinä        seisitte ja sen vastaanottaneet ja 

 
Mutta teille, veljeni, minä teen tiettäväksi, että evankeliumi, jolla minä olen teitä evankelioinut, ja te 
otitte sen vastaan ja siinä pysytte, 

  



֖ון ַּבאיָד ̅ובֵ   2 תֻׁ  ון  ֵאן ָעהִדין ̅א ַסַּברתכֻׁ ̅א ֵמלָת ̅ה ָחֵאין אנּ֗
muistatte    jos     teitä evankelioin         sanat                kautta            te              elätte      siinä ja       . 

ָוא סִריָקאִית ון  ֵאן ָלא הּ֗ תֻׁ ון֖׃̅ אנּ֗  ַהיֵמנתֻׁ
uskoneet         arvottomasti           ole         ei      jos                     te 

 
Ja siinä te elätte; niiden sanojen kautta, jos muistatte ne sanat, joilla minä teitä evankelioin – jos ette ole 
uskoneet arvottomasti. 
 

Kreikassa ”pidätte kiinni”. Vain yhden kirjaimen ero; muistatte, ָעהִדין pidätte kiinni אהִדין. 

 

וקַד ̅לכֻׁ ̅ ַאׁשלֵמת  3  ̅ ֵמֵדם דַקּבֵלת̅ ם ַאיך̅ון ֵּגיר ֵמן לֻׁ
vastaanotitte jonka asia       kuin          ensimmäisestä      sillä      teille           luovuttanut        . 

 ׃̅ יבִ̅ת ַ̅על ַאַפ֞י חָטַהין ֞ ַאיַכָנא ַדכ ַ̅דמִׁשיָחא ִמית
kirjoitettu että     samoin      syntimme     kasvot     ylle        kuoli             Messias että 

 
Sillä minä olen ensimmäisestä saakka teille antanut sen, minkä te otitte vastaan, että Messias kuoli 
meidän syntiemme tähden, samoin kuin on kirjoitettu, 
 

Kreikassa ”kirjoitusten mukaan”, joka olisi arameasta luettu יבִ̅ת ַ̅איכ ַדכ . Eli selvästi ”samoin”-sanan 

kaksi viimeistä kirjainta jätetty huomiotta, vaikkakin oikeasti כ pitäisi korvata sofit-. Seuraavassa sama; 

 

 ׃̅ יבִ̅ת ַ̅דכ̅ א ַיוִמין ֞ ַאיךָ̅לָת ֖̅ר וָקם ַלת̅קבַ ̅את̅וֵד   4
kirjoitusten      kuin        päivät          kolmelle     nousi ja     haudattiin että ja       . 

 
Ja että, hänet haudattiin, ja hän nousi kolmannelle päivälle, kirjoitusten mukaan. 

 

 ֵרעַס֖ר׃ֵ̅רה ַלת̅̅ת֖א ובָ ̅אפָ ̅חִזי לכִ ֵ̅ואת  5
kahdelletoista   sen jälkeen ja        Keefa’lle       näyttäytyi ja        . 

 
Ja hän näyttäytyi Keefa’lle, ja sen jälkeen kahdelletoista, 
 

Osa kreikan teksteistä sanoo ”sen jälkeen” tilalla ”sitten”, ἔπειτα, osa εἶτα. Pieni viittaus aramean 

batar, perässä/jälkeen –sanan vastineen löytämisen hankaluuteen. Sama suomen kielessä, kun 
molempia sanoja voi käyttää. 
 

  



 א  ̅חָד ̅חִזי לַיִתיר ֵמן ַחֵמׁשָמאא ַאִחי֞ן ַאכ̅רֵכן ֵאתַ̅ת ̅ובָ   6
yksi kuin       veljet                   viidestäsadasta      enemmälle    näyttäytyi niiden jälkeen ja      . 

ון עַד  ון ַקָיִמין ֵאנֻׁ ון דֵמכ̅דַסִּגֵיא֞א ֵמנהֻׁ  ֖ו׃ָ̅מא לָהָׁשא  וֵמנהֻׁ
nukkuneet että heistä ja           tälle             saakka          ovat       seisovat        heistä              monet että 

 
Ja niiden jälkeen hän näyttäytyi enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, heidän ollessaan kuin yhtenä. 
Monet heistä ovat pysyneet tähän saakka, ja osa heistä on nukkunut. 

 

וב̅ר ָהֵלין ֵאת̅וֵמן ָּבַת   7 ַיעקֻׁ ון֖׃̅̅תובָ ̅ חִזי לַּ֣ להֻׁ  ֵרה ַלׁשִליֵח֞א כֻׁ
he kaikki        lähetetyille       perässään ja       Jakob’lle         näyttäytyi         nämä              jälkeen ja       . 

 
Ja näiden jälkeen hän näyttäytyi Jakob’lle, ja hänen jälkeensä kaikille apostoleille. 

 

ון  ַאיך̅א ֵדין דכֻׁ ̅לַחרָת   8  ִל֖י׃̅ חִזי ָאףַ̅דלַיחָט֖א ֵאת̅ להֻׁ
minulle myös näyttäytyi hylättynä syntynyt että   kuin heidän kaikkien mutta             lopulla          . 

 
Mutta heidän kaikkien lopuksi, kuin hylättynä syntyneelle, hän näyttäytyi myös minulle. 

 

ָנא   9 ון ַדׁשִליֵח֖א֞ וָלא ָׁשֵוא אּ֗ ורהֻׁ ָנא ֵּגיר זעֻׁ  ֵאָנא אּ֗
minä   arvollinen    enkä   lähetetyt jotka heistä vähäinen       sillä       minä       minä         . 

ל דֵרדֵ̅דאת ֵתה ַדאָלָה֖א׃̅ ֵפת̅קֵרא ׁשִליָח֖א ֵמטֻׁ  ִעדּ֗
Jumalan  seurakuntansa   vainosin että   koska            lähetetty              kutsuttu että 

 
Sillä minä olen vähäinen heistä, jotka ovat apostoleja, enkä ole arvollinen, että minua apostoliksi 
kutsutaan, koska minä vainosin Jumalan seurakuntaa. 

 

וֵת   10 וֵת ̅י ֵמֵדם ִדאיַת ̅ה ֵדין ַדאָלָהא ִאיַת ּ̅בַטיּבֻׁ  ה ֖̅י וַטיּבֻׁ
siunauksensa ja    minun joka       asia      minä (akk.)      Jumalan      mutta    siunauksessaan           . 

ון ִלאית̅ ֖י ָלא הָות̅דבִ  להֻׁ  ָלא ̅ סִריָקא  ֵאָלא ַיִתיר ֵמן כֻׁ
en vaivaanähnyt heistä kaikista     enemmän    vaan             arvoton         ollut ei minussa joka 

וֵת   ה דַעמ֖י׃ֵ̅אָנ֖א ֵאָלא ַטיּבֻׁ
kanssani joka  siunauksensa          vaan         minä 

 
Mutta Jumalan siunauksen kautta minussa on, mitä on, eikä se hänen siunauksensa, joka minussa on, 
ollut arvotonta, vaan heistä kaikista enemmän minä olen vaivaa nähnyt; en minä, vaan se hänen 
siunauksensa, joka on minun kanssani. 



ון  ָהכַ ֵ̅אן ֵאָנא ָהכִ   11 ַ֖ן וָהכַ ָ̅נא ַמכ̅י֖ל ֵואן ֵהנֻׁ ון֖׃̅רִזיַנ֖  ָנא ַהיֵמנתֻׁ
uskotte           siten ja         julistamme          siten          nämä   jos ja   sen tähden    minä      jos           . 

 
Sen tähden, olipa minä, tai olipa he, siten me julistamme, ja siten te uskotte. 

 

 א ֞ ַאיַכָנא ִ̅מיֵת ̅ כֵרז דָקם ֵמן ֵּביתֵ̅אן ֵדין מִׁשיָחא ֵמת  12
kuinka        kuolleet       huoneesta    nousi että  julistettu               Messias      mutta    jos           . 

ָנָׁשא ָדאמִר֖ין ַלית ַחַיתּ̅בכֻׁ ̅ ִאית ׃ִ̅מיֵת ̅ ון אּ֗  ֖א֞
kuolleet    elämä      ei ole    sanovat jotka        ihmiset       teissä               on 

 
Mutta jos Messiasta on julistettu, että hän nousi kuolleista – kuinka teissä on joitakin, jotka sanovat, 
ettei kuolleiden elämää ole? 
 
Näissä jakeissa kreikkaan pohjautuvat käännökset käyttävät ”ylösnousemusta”, joka on sama asia, mutta 
tulkinnallinen; Chaijath Mithee on aramean ylösnousemusta merkitsevä sanonta, muissakin kirjoissa 
kuin UT:n teksteissä, ja tarkka merkitys on siis ”kuolleiden elämä”. 

 

 ָלא מִׁשיָחא ָק֖ם׃̅֞א ַלית  ָאפִ̅מיֵת ̅ ֵואן ַחַית  13
nousi          Messias          ei myös       ei ole     kuolleet       elämä   jos ja           . 

 
Ja jos kuolleiden elämää ei ole, ei Messiaskaan noussut. 

 

וַת   14 וזֻׁ י ָכרֻׁ  ן ֵ̅ואן מִׁשיָחא ָלא ָקם  סִריָקא הּ֗
julistuksemme    se            turhaa      nousi       ei             Messias       jos ja           . 

ות̅ סִריָקא ָאף  ון֖׃̅כֻׁ ַ̅היָמנֻׁ
teidän uskollisuutenne myös              turhaa 

 
Ja jos Messias ei noussut, meidän julistuksemme on turhaa; turhaa on myös teidän uskollisuutenne. 

 

ַנן ֵדין ָאףֵ̅מׁשַתכ  15  ן ָ̅סהֵד֞א ַדָּגֵל֞א ַדאָלָהא  ַדאסֵהד̅ ִחין חּ֗
todistamme että     Jumalan          valheen       todistajat      myös mutta    me             havaittaisiin              . 

 ָלא ַאִקי֖ם׃̅ ַעל ַאָלָה֖א ַדאִקים ַלמִׁשיָח֖א ַכד
nostatti       ei        kun        Messiaalle          nostatti joka       Jumala          ylle 

 
Mutta myös meidät havaittaisiin Jumalan vääriksi todistajiksi, kun olemme todistaneet Jumalasta, joka 
nostatti Messiaan, kun ei nostanutkaan; 

 



 ָלא מִׁשיָחא ָק֖ם׃̅֞א ֵּגיר ָלא ָקיִמין  ָאפֵ̅אן ִמיֵת   16
nousi           Messias         ei myös       nousevat       ei       sillä       kuolleet     jos            . 

 
Sillä jos kuolleet eivät nouse, ei Messiaskaan noussut. 

 

ות  17 י ַהיָמנֻׁ  ֖ון ̅כֻׁ ֵ̅ואן מִׁשיָחא ָלא ָקם  ַּבָטָלא הּ֗
uskollisuutenne      se         tyhjää       nousi     ei              Messias       jos ja          . 

ון֖׃ַ̅ועַד  תֻׁ ו֞ן ַאנּ֗  ִכיל ַּבחָטַהיכֻׁ
te               synneissänne              vielä ja 

 
Ja jos Messias ei noussut, se teidän uskollisuutenne on turhaa, ja te olette vieläkin synneissänne. 

 

ון֖׃̅ד̅ו ַּבמִׁשיָח֖א ֵאבַ ֵ̅מכַ̅איֵלין ַדד̅ ר ָאף̅בַ ַ̅וכ  18  ו להֻׁ
heille tuhoutuneet     Messiaassa         nukkuneet jotka ne         myös varmasti ja           . 

 
Ja sittenhän nekin, jotka ovat Messiaassa, ovat kadotukseen joutuneet! 

 

וד  19 ו ַחֵי֞א ַּבלחֻׁ  מַסּבִריַנן ַּבמִׁשיָחא  ָדֵויַנן ̅ ֵואן ּבָהֵלין הֻּׁ֗
surkeimmat       Messiaassa              toivomme             yksin          elämä      se       näissä          jos ja         . 

ון ּבַניָנָׁש֞א׃ להֻׁ ו ֵמן כֻׁ  הֻּׁ֗
ihmislapset         heistä kaikista     hän 

 
Ja jos näissä me olemme yksin tätä elämää varten asettaneet toivomme Messiaaseen, olemme kaikista 
ihmislapsista surkeimpia. 

 

 ֖א֞ ַוהָוא ִ̅מיֵת ̅ ָהָׁשא ֵדין מִׁשיָחא ָקם ֵמן ֵּבית  20
on ja      kuolleet       huoneesta   nousi            Messias      mutta         nyt              . 

׃̅א דַד ִ̅רִׁשיָת   מֵכ֖א֞
nukkuneiden     ensihedelmä 

 
Mutta nyt, Messias nousi kuolleista, ja on niiden nukkuneiden ensihedelmä. 

  



 ̅ ָנא ָאףַּ̅ברָנָׁשא הָוא ַמוָתא  ָהכַ ̅ ַידַ̅ואיַכָנא ַדב  21
myös         siten         kuolema       oli            ihmispoika   kautta että     samoin ja            . 

׃ִ̅מיֵת ̅ ַחַיתַּברָנָׁשא ָהוָיא ̅ ּבַיד  ֖א֞
kuolleet     elämä         oli            ihmispoika      kautta 

 
Ja samoin kuin ihmisen kautta oli kuolema, siten myös ihmisen kautta tuli kuolleiden elämä. 

 

ון ּבַניָנָׁש֞א ָמיִתין  ָהכַ ̅אָד ַ̅איַכָנא ֵּגיר דבָ   22 להֻׁ  ָנא ̅ם כֻׁ
siten      kuolivat       ihmislapset      he kaikki     Adam’ssa että      sillä           samoin           . 

ון ָחֵאין֖׃̅ ָאף להֻׁ  ַּבמִׁשיָחא כֻׁ
elävät      he kaikki           Messiaassa       myös 

 
Sillä samoin kuin Adam’n kautta kaikki ihmislapset kuolivat, myös Messiaan kautta he kaikki saavat elää. 

 

ָנׁש ּבֵטכֵס֖ה ִרִׁשיָת   23 ָנׁש אּ֗  רֵכן ̅א הָוא מִׁשיָח֖א ָּבַת ̅אּ֗
näiden jälkeen         Messias           on         ensihedelmä      kohdallaan        ihminen ihminen          . 

ון ַ̅איֵלין דַד   ֖ה׃̅יֵת ּ̅בֵמאִת מִׁשיָחא ֵאנֻׁ
tulemuksessaan     ovat             Messiaan jotka                ne 

 
Jokainen ihminen vuorollaan; ensihedelmä on Messias, sen jälkeen ne, jotka ovat Messiaan, siinä hänen 
tulemuksessaan. 

 

 א ַלאָלָהא ̅וָת א  ָמא דַמׁשֵלם ַמלכֻׁ ̅וָהיֵדין ֵתהֵוא ַחרָת   24
Jumalalle     kuningaskunta          antaa että    kun               loppu             oleva         silloin ja          . 

ל ִריׁ֖ש וכֻׁ ֖̅א ָמא דבַ ַ̅אבָ  ן וכֻׁ ֵ̅טל כֻׁ ולָט֖ ׃̅ל ׁשֻׁ  ל ַחיִלין֖֞
voimat kaikki ja           vallat kaikki ja         pää kaikki lakkauttaa että kun                  isä 

 
Ja sitten on oleva se loppu, kun hän luovuttaa kuningaskunnan isälle Jumalalle, lakkauttaen kaikki 
johtajat, ja kaikki käskyvallat, ja kaikki voimat. 

  



ו ֵּגיר דַנמֵלך ̅יד̅עִת   25 ֞י ̅בַ ּ̅בֵעלדבָ ָמא ַדנִסים ̅עַד ̅ הֻּׁ֗  והּ֗
vastustajansa    asettava että      kunnes    hallitseva että   sillä       hän        tuleva          . 

ון תֵחית להֻׁ ׃ֵ̅רג̅ כֻׁ ֖י֞  ַלוהּ֗
jalkojensa           alle            he kaikki 

 
Sillä hän on tuleva hallitsemaan, kunnes hän on asettava kaikki hänen vastustajansa hänen jalkojensa 
alle. 

 

חָרָיא ּבֵעלדבָ   26  ַּבַט֖ל ַמוָת֖א׃̅א ֵמת̅בָ ַ̅ואּ֗
kuolema      lakkautettu                vastustaja             viimeinen ja           . 

 
Ja viimeinen lakkautettu vastustaja on kuolema. 

 

ל ּגֵ   27 ֖י֞ ָמא ֵדאַמר ֵד֖ין דכֻׁ ֵ̅רג̅ תֵחית̅ יר ַׁשעֵּבדכֻׁ  לֵמֵדם ַ̅לוהּ֗
asia kaikki että mutta   sanoo että     kun        jalkojensa            alle            alistettu       sillä    kun            . 

֖ל׃̅ יָעא ַדסַטר־ֵמן ַהו דַׁשעֵּבדֵ̅לה  ִיִד ̅ ֵמׁשַתעַּבד  ֵלה כֻׁ
kaikki hänelle       alisti joka        hänestä     paitsi että    tunnetaan hänelle                   alistettu 

 
Sillä kun kaikki on alistettu hänen jalkojensa alle, mutta kun hän sanoo, että ”kaikki on alistettu hänelle”, 
tiedetään, että kaikki, paitsi hän, joka alisti kaiken hänelle. 

 

ו ּבָרא ֵנׁשַתעַּבד̅ וָמא ֵדאׁשַתעַּבד  28 ל  ָהיֵדין הֻׁ  ̅ ֵלה כֻׁ
alistettaisiin       poika     hän       silloin     kaikki  hänelle           alistettu että     kun ja             . 

ל ּבכֻׁ ֵלה כֻׁ ̅ לַהו דַׁשעֵּבד  ֖ל׃̅ל  דֵנהֵוא ַאָלָהא כֻׁ
kaikessa kaikki      Jumala         oleva että kaikki hänelle      alistettu että  hänelle 

 
Ja kun kaikki on alistettu hänelle, silloin alistetaan hän, poika, hänelle, että kaikki on alistettu hänelle, 
että Jumala on oleva kaikki kaikessa. 

 

ון דָעמִדין חָלףֵ̅ואָלא ָמָנא ֵנעּבדֻׁ   29  ֞א ̅א ֞ ֵאן ִמיֵת ִ̅מיֵת ̅ ון ָהנֻׁ
kuolleet    jos       kuolleet    puolesta    kastetut että    nämä         tehtäisiin      miksi         vaan ja            . 

׃ִ̅מיֵת ̅ ָלא ָקיִמין  ָמָנא ָעמִדין חָלף  ֖א֞
kuolleet   puolesta    kastetut         miksi      nousevat          ei 

 
Ja miksi nämä tehtäisiin, että kastettaisiin kuolleiden puolesta? Jos kuolleet eivät nouse, miksi olisi 
kuolleiden puolesta kastettuja? 



נִד ל ָׁשעָ ̅חַנן ּבכֻׁ ̅ ַולָמָנא ָאף  30  יָנוס ָקיִמיַנן֖׃̅א ּבקֻׁ
seisomme            vaarassa               hetki  kaikessa      me      myös         miksi ja            . 

 
Ja miksi mekin joka hetki seisomme vaarassa? 

 

וב  31 ָנא ּבׁשֻׁ וע ̅ ון ַאַחי ֞ ִדאיתָ̅הרכֻׁ ָ̅יֵמא אּ֗  ִלי ּבָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ
Jeshua herrassamme minulle on joka      veljeni       kirkkaudessanne          minä     vannon          . 

ום ָמֵאת̅מִׁשיָחא  דכֻׁ  ָנ֖א׃̅ ליֻׁ  אּ֗
minä      kuolen päivä kaikki että            Messias 

 
Minä vannon teidän kirkkautenne kautta, veljeni, joka minulla on meidän Herramme Jeshuan, Messiaan 
kautta, että joka päivä minä kuolen. 

 

אפֵ ̅לַחיָוָת ̅ יתּ̅בַניָנָׁשא ֞ ֵאׁשתִד ̅ ית̅דבֵ ̅ ֵאן ַאיך  32  ָסוס  ̅֞א ֵּבַּ֣
Efesos’ssa         eläimille                   heitetty           ihmislapset    kautta että     kuin      jos            . 

 ול וֵנׁשֵת֖א ̅֞א ָלא ָקיִמ֖ין ֵנאכֻׁ ֵ̅אן ִמיֵת ̅ הִניתָ̅מָנא ֵאת
juokaamme ja syökäämme    nousevat      ei         kuolleet      jos        saavuttanut            mitä 

 מָחר ֵּגיר ָמיִתיַנן֖׃
kuolemme      sillä huomenna 

 
Ja jos minut ihmislasten kautta heitettiin eläimille Efesos’ssa, mitä olen saavuttanut, jos kuolleet eivät 
nousekaan? ”Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme”. 
 
Hippolytus kirjoittaa 200-luvun alussa Danielin kirjan kommentaarissa leijonien luolaan heittämisen 
yhteydessä, että Paavalin työn seurauksena Efesos’ssa tuli 12000 uskoon, ja Paavali heitettiin leijonalle. 
2Tim.4:17, ”kaikki kuulisivat, että minä pelastuin leijonan suusta” näyttää viittaukselta tähän. Kreikassa 
ei ”heitetty”, vaan jonkinlainen tätä varten kehitetty oma taistelusana.  

 

ועָיָת   33 ֖ון מַחּבָל֞ן ֵרעָיֵנ֞א ַּבִסיֵמ֞א ׁשֻׁ  ֞א ̅֞א ִּביָׁשָת ָ̅לא ֵתטעֻׁ
pahat              puheet               ihanat           mielet           turmelevat         eksytte         ei            . 

 
Älkää eksykö! Pahat puheet turmelevat suloiset ajatukset. 
 

Kreikassa ei ole puheet,  ועָיָת ֞א ׁ̅שֻׁ  vaan ”seura”,  ֞א ׁ̅שויָת . Yksi kirjain välistä pois. 

  



֖ון ִאית̅ ון ַזִדיָקאִיתַ̅אִעירו ֵלּבכֻׁ   34 ָנָׁשא ̅ וָלא ֵתחטֻׁ  ֵּגיר אּ֗
ihmiset        sillä           on           syntiä         eikä           puhtaasti        sydämenne herättäkää           . 

֖ון לבֵ ̅עָת ִ̅דיַד  ָנ֖א׃̅כֻׁ ̅הַתת̅א ַדאָלָהא ַלית ּבהֻׁ ו ָאַמר אּ֗  ון הֻּׁ֗
minä       sanon      hän         häpeällenne           heissä      ei ole          Jumalan       tunteminen että 

 
Herättäkää sydämenne puhtaasti, älkääkä tehkö syntiä, sillä on joitakin, joissa ei ole sitä Jumalan 
tuntemista. Teidän häpeäksenne minä sanon sen. 
 
Kreikka laittaa sydämen herättämisen ”järkiintymiseksi”, mikä on ajatuksellisesti ihan hyvä tulkinta. Jos 
teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi näiden tilalla vain yksi eri sana. 

 

ָנׁש ֵמנכֻׁ   35  א ֞ ̅ון  ַדאיַכָנא ָקיִמין ִמיֵת ִ̅נאַמר אּ֗
kuolleet   nousevat       kuinka että          teistä     ihminen         sanova           . 

 ין֖׃ָ̅אֵת ָרא ̅איָנא ַפג̅ובַ 
tulevat        ruumis      millaisessa ja 

 
Joku teistä tulee sanomaan, että ”kuinka kuolleet nousevat, ja millaisessa ruumiissa he tulevat?” 

 

ת  ֵאן ָלא ָמֵאתַ̅סכ  36  ָלא ָחֵי֖א׃̅ ָלא  ַזרָעא דָזַרע ַאנּ֗
elä         ei          kuole         ei       jos    sinä siemennät jonka  siemen            tyhmä           . 

 
Tyhmä, se siemen, jonka sinä kylvät, jos se ei kuole, se ei elä. 

 

ָוא ַהו ַפג  37 ת  ָלא הּ֗  לֵמהָו֖א ̅ ידָ̅רא ַדעִת ̅וַהו ֵמֵדם דָזַרע ַאנּ֗
olemaan    tuleva joka        ruumis        se          ole         ei          sinä       kylvit joka     asia        se ja          . 

ת  ֵאָלא פֵרדָתא ַערֵטָליָתא דֵחֵט֖א֞ ַאו ַדסָעֵר֖א֞   ָזַרע ַאנּ֗
ohran     tai        vehnän                      alaston                       jyvä            vaan       sinä         kylvät 

׃ וֵנ֖א֞  ַאו דַׁשרָכא דַזרעֻׁ
siementen            muiden          tai 

 
Ja se, mitä sinä kylvit, eihän se ole se ruumis, joka tulee olemaan, vaan sinä kylvät alastoman jyvän, 
vehnän tai ohran tai muun siemenen. 

  



  ַ̅חד̅ ֖א ַולַחדָ̅ר֖א ַאיַכָנא דָצבֵ ֵ̅לה ַפג̅ ָהא ֵדין ָיֵהבַאלָ   38
yksi    yhdelle ja    tahtoo että       kuinka          ruumis    hänelle antaa   mutta         Jumala            . 

וֵנ֞א ַפג  ָיֵנ֖ה׃ָ̅רא ַדכֵ̅מן ַזרעֻׁ
luontonsa         ruumis                    siemenistä 

 
Mutta Jumala antaa hänelle ruumiin niin kuin tahtoo, ja jokaiselle siemenistä omanlaisensa ruumiin. 

 

ל פגַ   39 ָוא ֵדין כֻׁ ו ֵּגיר ַפגָ̅לא הּ֗ חִרין הֻּׁ֗  ר ָ̅רא דבַ ̅ר ׁשֵו֖א אּ֗
pojan     ruumis        sillä     hän       toiset       arvollinen ruumis kaikki mutta          ole         ei            . 

חִרין ַדב ָנָׁש֖א ַואּ֗ חִרין דפָ ̅אּ֗ ׃ַ̅רחָת ִ̅עיָר֖א ַואּ֗ וֵנ֖א֞ חִרין דנֻׁ  ֖א ַואּ֗
kalojen       toiset ja                     linnun              toinen ja                härän              toiset ja             ihmiset 

 
Mutta ei joka ruumis ole arvollinen; sillä toinen on ihmisen ruumis, ja toinen härän, ja toinen linnun,, ja 
toinen kalan. 

 

חִרין ַ̅פג̅ ֵר֞א ׁשַמָיֵנ֖א֞ ִואיתַ̅פג̅ ִואית  40  ֵר֞א ַארָעָנֵי֖א֞ ֵאָלא אּ֗
toinen       vaan             maallinen          ruumis        on ja      taivaallinen        ruumis           on ja            . 

וב ו ׁשֻׁ ׃̅הֻּׁ֗ חִרין ַדארָעָנֵי֖א֞  ָחא ַדׁשַמָיֵנא ֞ ַואּ֗
maallinen         toinen ja         taivaallinen             kunnia        hän 

 
Ja on taivaallinen ruumis, ja on maallinen ruumis, vaan toinen on taivaallista kunniaa, ja toinen 
maallista. 

 

וב  41 ו ׁשֻׁ חִרין הֻּׁ֗ ובַ̅ואּ֗ חִרין ׁשֻׁ  ָחא דַסהָר֖א ָ̅חא דֵׁשמָׁש֖א ַואּ֗
kuun          kirkkaus         toinen ja              auringon               kirkkaus       hän        toinen ja            . 

וב חִרין ׁשֻׁ ו ̅א ֵמן ַכוכבָ ̅וכבָ ֖̅א֞ וכַ ̅וכבֵ ָ̅חא דכַ ַ̅ואּ֗  א מַיַתר הֻּׁ֗
hän    enentää                  tähdestä                  tähti ja             tähden              kirkkaus               toinen ja 

וב  ָח֖א׃ּ̅בׁשֻׁ
kirkkaudessa 

 
Ja toinen, hän on auringon kirkkaus, ja toinen kuun kirkkaus, ja toinen on tähden kirkkaus. Ja tähti 
voittaa toisen tähden kirkkaudessa. 

  



 ָלא  ָקיִמין ֖̅א֞ ֵמזַדרִעין ַּבחבָ ִ̅מיֵת ̅ ַחַית̅ ָנא ָאףָ̅הכַ   42
nousevat    turmeluksessa      kylvetään           kuolleet     elämä     myös          siten            . 

 ָל֖א׃̅דָלא חבָ 
turmelus        ilman 

 
Siten on myös kuolleiden elämä; kylvetään turmeluksessa – nousevat ilman turmelusta. 

 

וב  43 וָת ̅כָח֖א ֵמזַדרִעין ּבַ ֵ̅מזַדרִעין ּבַצעָרא  ָקיִמין ּבׁשֻׁ  א  ִ̅ריהֻׁ
heikkoudessa             kylvetään        kirkkaudessa       nousevat      murheessa                  kylvetään       . 

 ָקיִמין ּבַחיָל֖א׃
voimassa     nousevat 

 
Kylvetään murheessa, nousevat kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousevat voimassa. 

 

וָחָנָי֖א ָׁ̅שָנָיא  ָקֵאם ַפגָ̅רא ַנפֵ̅מזַדרִעין ַפג  44  ָרא רֻׁ
hengellinen       ruumis     nousee        sielullinen          ruumis              kylvetään             . 

ו֖ח׃ַ̅פג̅ ׁש  ִואיתָ̅רא ַדנפֵ ֵּ̅גיר ַפג̅ ִאית  ָרא דרֻׁ
hengen       ruumis         on ja          sielun           ruumis      sillä               on 

 
Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis; sillä on sielun ruumis, ja on hengen ruumis. 

 

ָד ̅ יב̅כִת ̅ ָנא ָאףָ̅הכַ   45  ׁש ָ̅מָיא ַלנפֵ ̅ם ַּברָנָׁשא ַקד̅הָוא ָאַּ֣
sielulle    ensimmäinen     ihmispoika      Adam           on      kirjoitettu   myös           siten            . 

וָחא ַמחָיִניָת ַ̅חָיא  ָוַּ֣אָד  חָרָיא לרֻׁ  ֖א׃̅ם אּ֗
elävöittäjä     hengelle         toinen              Adam ja       elävä 

 
Siten on myös kirjoitettu; Adam, se ensimmäinen ihminen, on elävä sielu, ja se toinen Adam tekee 
hengen eläväksi. 

  



וקַד   46 ָוא לֻׁ וָחָנָיא  ֵאָלא ַנפֵ̅אָלא ָלא הּ֗  ָׁשָנָי֖א ̅ם רֻׁ
sielullinen      vaan        hengellinen        ensin              ole          ei          vaan            . 

וָחָנָי֖א׃  וָהיֵדין רֻׁ
hengellinen        sitten ja 

 
Vaan ei ollut ensin hengellinen, vaan sielullinen, ja sitten hengellinen. 

 

 ֵרי֞ן ָ̅רָנא דֵמן ַארָעא  ַּברָנָׁשא ַדתָ̅מָיא ַעפַּ̅ברָנָׁשא ַקד  47
toinen joka       ihmispoika                maasta joka            tomua      ensimmäinen       ihmispoika           . 

 ָמרָיא ֵמן ׁשַמָי֖א׃
taivaista            Herra 

 
Ensimmäinen ihminen oli tomua, joka on maasta, toinen ihminen on Herra taivaista. 
 
Osa kreikan teksteistä jättää Herran pois, ja ainakin p46 laittaa ”hengellisen”. 

 

י ַהו ַעפַ̅איַכָנא ִדאיַת   48  ָרֵנ֖א֞ ַואיַכָנא ַ̅עפ̅ ָנא ָאףָ̅רָנא  ָהכַ ̅והּ֗
samoin ja           tomua      myös         siten              tomua         se         hän on joka              samoin           . 

׃̅ ָנא ָאף̅י ַהו דֵמן ׁשַמָיא  ָהכַ והּ֗ ִ̅דאיַת   ׁשַמָיֵנ֖א֞
taivaallinen    myös        siten               taivaista joka         se                    on joka 

 
Samoin se, joka on tomua, on siten myös tomua, ja samoin se, joka on taivaista, on siten myös 
taivaallinen. 

 

וָת ַ̅דלבֵ ̅ ַואיך  49  ָנא ֵנלַּבׁש ָ̅רא  ָהכַ ̅א דַהו דֵמן ַעפׁ̅שן דמֻׁ
pukeutuva       siten              tomusta joka      hänen          kaltainen pukeudumme että kuin ja        . 

וָת   א דַהו דֵמן ׁשַמָי֖א׃̅דמֻׁ
taivaista joka     hänen            kaltainen 

 
Ja niin kuin me olemme pukeutuneet hänen kaltaisuuteensa, joka on tomusta, siten me tulemme 
pukeutumaan hänen kaltaisuuteensa, joka on taivaista. 
 
Pukeutuminen jää suomalaisissa piiloon, vaikka on kreikankin teksteissä. 

  



וָת ̅סָרא ַודָ̅נא ַאַחי ֞ דבֵ א ֵדין ָאַמר אּ֗ ָ̅הֵד   50  א ָ̅מא ַמלכֻׁ
kuningaskunta         veri ja            liha että     veljeni        minä          sanon mutta       tämä            . 

 ̅ ָלא ָיֵרתָ̅לא ֵמׁשכִח֖ין וָלא חבָ ̅ ַדׁשַמָיא לִמאַרת
perii      turmelus      eikä             pystyvät            ei           perimään               taivasten 

וָת ָ̅לא ֵמת  ֖א׃ַ̅חּבָלנֻׁ
turmeltuneisuus           ei 

 
Mutta tämän minä sanon, veljeni, että liha ja veri ei voi periä taivasten kuningaskuntaa, eikä turmelus 
peri turmeltumattomuutta. 

 

ָנא לכֻׁ   51 ַלן ֵנדָ̅הא ָאַמר אּ֗ ָרָז֖א ַלו כֻׁ   ַ̅מך̅ון אּ֗
nukkuva me kaikki ei     salaisuus      teille         minä        sanon     katso           . 

ַלן ֵדין ֵנת  ׃̅ ַחַלף̅כֻׁ
muuttuva mutta me kaikki 

 
Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki nuku, mutta me kaikki tulemme muuttumaan. 

 

חָריָתא ַכד̅ ף̅רפָ ̅ ַאיך̅ אִיתַ̅חִריפָ   52  ̅ ַעיָנ֖א ּבַקרָנא אּ֗
kun          viimeinen             sarvessa         silmä       räpäys        kuin             nopeasti                 . 

ון מִ  ומֻׁ  ׃̅ ַחַלףָ̅לא ַוחַנן ֵנת̅֞א דָלא חבָ ̅יֵת ֵתקֵרא  ַונקֻׁ
muuttuva       me ja      turmelus       ilman       kuolleet      nousevat ja             kutsuva 

 
Nopeasti kuin silmänräpäys, sen viimeisen pasuunan kutsuessa, ja kuolleet nousevat ilman turmelusta, ja 
me tulemme muuttumaan. 
 
Jakeen alussa sekä kreikka, että aramea käyttävät sellaisia sanavalintoja, joita ei normaalisti käytetä. 
Muutenkin jakeen alku liittyy edellisen jakeen loppuun – väärä jaejako. 

 

ו ֵּגיר ָהָנא דֵמת ̅יד̅עִת   53 וָת ַחּב ַ̅חַּב֖ל דֵנלַּבׁש ָלא ֵמת̅הֻּׁ֗  א  ָ̅לנֻׁ
turmeltuneisuus       ei   pukeutuva että  turmeltunut joka     tämä       sillä       se        tuleva             . 

ותֻׁ ̅ וָהָנא דָמֵאת  ֖א׃̅וָת ̅דֵנלַּבׁש ָלא ָמיֻׁ
kuolevaisuus       ei pukeutuva että kuolevainen joka tämä ja 

 
Sillä tämä, joka on turmeltunut, on pukeutuva turmeltumattomuuteen, ja tämä, joka on kuolevainen, on 
pukeutuva kuolemattomuuteen. 

 



וָת ַ̅חַּבל ָלא ֵמתׁ̅ש ֵדין ָהָנא דֵמתָ̅מא דָלבֵ   54  א  וָהָנא ַ̅חּבָלנֻׁ
tämä ja             turmeltuneisuus          ei        turmeltuva joka    tämä      mutta pukeutuu että kun           . 

ותֻׁ ̅ דָמֵאת י ַדכ̅א  ָהיֵדין ֵתהֵוא ֵמלָת ̅וָת ָ̅לא ָמיֻׁ  א  ̅יבָ ִ̅ת ̅א הּ֗
kirjoitetut jotka    se           sanat             oleva           silloin        kuolevaisuus         ei       kuolevainen 

 ֖א׃̅וָת ּ̅בַלע ַמוָתא ּבָזכֻׁ ̅תֵדא
voitossa         kuolema         nielaistu että 

 
Mutta kun tämä, joka on turmeltunut, pukeutuu turmeltumattomuuteen, ja tämä, joka on kuolevainen, 
kuolemattomuuteen, silloin on tapahtuva ne sanat, jotka ovat kirjoitetut, että ”kuolema on nielaistu, 
voiton kautta”. 

 

וקָסך  55 י ָזכֻׁ ̅ ַאיַכו עֻׁ ו֖ל׃̅̅כוֵת ַ̅מוָתא  ָאו ַאיָכא הּ֗  ֖י ׁשיֻׁ
Sheol          voittosi         se        missä        tai      kuolema            piikkisi         missä            . 

 
”Missä piikkisi, kuolema, tai missä voittosi, tuonela?” 
 
Kreikassa Sheol-sanan tilalla eri sanoja, piikki on orjantappuran tm. 

 

וקֵסה ֵדין דַמוָתא חִטיָת   56 ֖י וַחיָלא ̅עֻׁ  א הּ֗
voima ja     se            synti             kuoleman     mutta        piikkinsä            . 

֖ו׃ַ̅דחִטיָת  וָסא הֻׁ  א ָנמֻׁ
se          sana                             synnin 

 
Mutta synti on se kuoleman piikki, ja synnin voima on se kirjoitettu sana. 

 

ב  57 ו ֵדין ַלאָלָהא  דַיהּ֗  ָמַרן ̅ א ּבַיד̅וָת ַ̅לן ָזכֻׁ ̅ ַטיּבֻׁ
herramme kautta        voitto meille antoi joka        Jumalalle       mutta kiittäkää          . 

וע מִׁשיָחא׃  ֵיַּׁ֣שֻׁ
Messias          Jeshua 

 
Mutta kiittäkää Jumalaa, joka antoi meille sen voiton, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta! 
 
Kreikassa kiitos substantiivina, eli verbin viimeinen vav on jätetty huomiotta. Tämä on käsky. 

  



ון ֵמתִזיִעין  ֵ̅מִכיל ַאַח֞י וַחִּביבַ   58  י ֞ הַוו מַׁשרִר֖ין וָלא ֵתהוֻׁ
horjutte        olisitte        eikä         todelliset        olkaa     rakkaani ja    veljeni            siis              . 

 ִעין ָ̅יד̅ ה דָמרָי֖א ַכדֵ̅ד ̅ן ַּבעבָ ̅לזבַ ַ̅יתִרין ּבכֻׁ ֵ̅אָלא הַוו ֵמת
tiedätte      kun          Herran            työssään    ajat kaikessa          enennytte        olkaa            vaan 

ון  דַעמלכֻׁ  תֻׁ ָוא סִריק ּבָמרָיא׃̅אנּ֗  ון ָלא הּ֗
herrassa     turhaa          ollut       ei    vaivannäkönne että               te 

 
Siis, minun veljeni ja rakkaani, olkaa tosissanne, älkääkä horjuko, vaan lisääntykää koko ajan siinä 
Herran työssä, tietäessänne, ettei teidän vaivannäkönne Herrassa ole turhaa. 
 
Hyvä esimerkkilause gerundin käytöstä. Kreikassa ”rakkaat veljet”, arameassa ”ja” välissä, muuten jae 
menee suunnilleen samoilla sanavalinnoilla molemmissa. 

 

 

 ̅ קֵדתַ̅כַנׁש לַקִדיֵׁשא ֞ ַאיַכָנא דפֵ ַ̅על ֵמֵדם ֵדין דֵמת 16:1 
käskenyt jota        samoin                pyhille                koottu joka    mutta       asia        ylle                           . 

ון עבֵ ̅ ָנא ָאףַ̅לָטֵיא ֞ ָהכַ ̅֞א דגַ ָ̅ת ̅לִעָד  תֻׁ  ֖ו׃̅דַ̅אנּ֗
tehkää             te         myös          siten            Galatia’n       seurakunnalle 

 
Mutta siitä, mitä on koottu pyhille, niin kuin minä olen käskenyt Galatian seurakunnalle, siten tehkää 
tekin. 

 

ָנׁש ֵמנכֻׁ ̅ל ַחדּ̅בכֻׁ   2 ָנׁש אּ֗  יֵתה ֵנהֵוא ̅ון ּבבַ ̅־ּבַׁשָּב֖א אּ֗
oleva       kodissaan         teistä          ihminen ihminen          viikko            yksi kaikessa       . 

י ֞ דָלא ָמא ֵדאִת ָ̅סֵאם וָנַטר ַהו ֵמֵדם דָמֵטא ִּבאיַד   ̅ ית̅והּ֗
tulen että      kun        ettei           kädessään       saapuu mitä       asia      se varjelkoon ja       antaa 

׃ָ̅יָת ָ̅היֵדין ֵנהוָי֞ן ֵּגב  ֖א֞
valittu        olevat           silloin 

 
Joka viikon ensimmäisenä jokainen teistä antaa kodissaan olevaa, ja pitää sitä, mitä saa, kädessään, 
ettei silloin, kun minä tulen, alkaisi valitsemaan. 
 
Ajatus on siis se, että valitsee etukäteen kerran viikossa jotain. Kreikassa on menestyksen mukaan, mutta 
arameassa sitä ei ole. 

 



ון  להֻׁ ̅בֵ ַ̅לאיֵלין דגָ ̅ ית̅וָמא ֵדאִת   3 תֻׁ  ון ֵאַׁשַדר ֵּבאַּגרָת֖א ין אנּ֗
kirjeessä           lähettää       heille            te         valitut jotka         niille          tulen että        kun ja       . 

ות ון ַטיּבֻׁ ַּ֣אוִרׁשֵל֖ם׃̅כֻׁ ̅דַנוּבלֻׁ  ון לֻׁ
Jerusalemille       siunauksenne       vietävä että 

 
Ja että kun tulen, ne teidän valitsemat lähetettäisiin kirjeen kautta, että teidän siunauksenne vietäisiin 
Jerusalemiin. 

 

ועָרָנ֖א ָדאף  4 ו סֻׁ ון֖׃̅ ֵאן ֵדין ָׁשֵוא הּ֗ לּ֗  ֵאָנא ִאַזל  ַעמי ִנאזֻׁ
menisivät  kanssani menen     minä myös että            tapaus             se arvollinen mutta   jos        . 

 
Mutta jos se tilanne on arvollinen, että minäkin menen, he menisivät minun kanssani. 

 

ָנא ֵדין לָותָ̅אֵת   5  ר ̅וָנֵי֖א֞ ָעבַ ֵ̅מן ַמֵקָד ̅ ֵרת̅ון  ָמא דֵעב̅כֻׁ ̅א אּ֗
ohikulkee         Makedonia’sta       ohikuljin että    kun        luoksenne  mutta     minä           tulen         . 

ַמֵקָד  ָנא ָלה ֵּגיר לַּ֣  ׃וִנַי֖א ̅אּ֗
Makedonia’lle     sillä    sille          minä 

 
Mutta minä tulen teidän luoksenne, kun olen kulkenut Makedonian ohi; sillä minä kuljen Makedonian 
ohi. 

 

ון ̅כֻׁ ̅ון ֵאַקֵו֖א ַאו ַאסֵתא לָות̅כֻׁ ̅לָות̅ ר ָאף̅בַ ַ̅וכ  6 תֻׁ  ון  ַדאנּ֗
te että        luonanne           talvi           tai          pysyn         luonanne       myös    ehkä ja        . 

וָנני ַלאַת  ָנ֖א׃̅תַלוֻׁ  ר ָדאֵזל אּ֗
minä menen että    paikalle           saattaisitte 

 
Ja ehkä minä myös jään teidän luoksenne, tai talvehdin luonanne, että te saattaisitte minut sinne, minne 
menen. 

 

ָנא דָהָׁש֖א ַאיךָ̅לא ֵּגיר ָצבֵ   7 ורָחא ֵאחֵזיכֻׁ ָ̅עבַ ̅ א אּ֗  ֖ון ̅ר אֻׁ
teidät näkevä            tie          ohikulki        kuin         nyt että        minä     tahdon        sillä        en       . 

ָנא ֵּגיר ַדאוַחר ַזב  ׃ון  ֵאן ָמרי ַמֵפס ִלי֖ ̅כֻׁ ָ̅נא לָות̅מַסַּבר אּ֗
minulle   sallii       herrani    jos    luonanne            aika           viipyä että      sillä    minä                 toivon 

 
Sillä minä en tahdo nyt kuin kulkea tietä ohi, sillä minä toivon teidän näkemistänne, aikoen viettää aikaa 
teidän luonanne, jos minun Herrani sallii sen minulle. 



אפֵ   8 ָנא ֵדין ֵּבַּ֣  ָמא לֵפנִטָקוסִט֖א׃ָ̅סוס עַד ̅מַקֵוא אּ֗
helluntaille             saakka           Efesos’ssa       mutta      minä           pysyn        . 

 
Mutta minä pysyn Efesos’ssa helluntaihin saakka. 

 

ועָרֵנא ֞ ̅פַת ַ̅תרָעא ֵּגיר ַרָּבא ֵאת  9  ח ִל֖י ַדמֵלא סֻׁ
tilaisuudet     täysi joka minulle           avattu          suuri      sillä            portti          . 

וב  ֵל֞א ַסִּגיאִין֖׃̅וַסקֻׁ
monet                rikkojat ja 

 
Sillä minulle on avattu suuri portti, joka on täynnä mahdollisuuksia, ja monia vastustajia. 
 
Kreikassa ”täynnä tilaisuuksia” sijasta on ”energinen”. 

 

יָמֵת ̅א ֵצאַד ֵ̅אן ֵדין ִנאֵת   10 ון ִטַּ֣  ָלא ֵדחָלא ָ̅אוס  חַזו ַדד̅יכֻׁ
pelot    ilman että   nähkää         Timotheos           teitä odottaa         tuleva     mutta     jos           . 

 ֖י׃ָ̅ות̅יר דָמרָיא ָפַלח ַאכא ּגֵ ָ̅ד ֖̅ון עבָ ̅כֻׁ ֵ̅נהֵוא לָות
minä kuin     palvelee         Herran       sillä           teot       luoksenne                oleva 

 
Mutta jos Timotheos on tuleva jäämään teille, katsokaa, että hän on luonanne pelkäämättä, sillä Herran 
teoilla hän palvelee, niin kuin minä. 

 

י ַּבׁשָלָמא ̅לָמא ָהכִ   11 הּ֗ י  ֵאָלא ַלַואוֻׁ וִטיוהּ֗ ָנׁש נׁשֻׁ  יל אּ֗
rauhassa   minut saattaa      vaan       häntä halveksiko ihminen sen tähden        ettei           . 

׃̅א לָות̅דִנאֵת  ָנא ֵלה ֵּגיר ַעם ַאֵח֖א֞  ֖י מַקֵוא אּ֗
veljet   kanssa     sillä hänelle     minä       viivyn          luonani        tuleva joka 

 
Sen tähden, älköön kukaan halveksiko, vaan saattakaa hänet rauhassa, että tulee minun luokseni, sillä 
minä odotan häntä veljien kanssa. 

  



ָפָלו ֵדין ַאַחי ֞ ַסִּגי ּבִעית  12  ון ̅כֻׁ ̅א לָותֵ̅מֵנ֖ה דִנאֵת ̅ ֵמן ַאַּ֣
luoksenne     tuleva että         mistä    pyytänyt      paljon veljeni    mutta          Apollo’sta            . 

 י ֖̅ון ֵאַמת̅כֻׁ ̅א לָותָ̅יָנא דִנאֵת ̅א הָוא ֵצבר לָ ̅בַ ַ̅עם ַאֵח֖א֞ ַוכ
kun     luoksenne       tuleva että            tahto             ole          ei       ehkä ja        veljet    kanssa 

 ון׃̅כֻׁ ̅א לָותָ̅רא  ָאֵת ֵ̅דין דֵנהֵוא ֵלה ַאת
luoksenne     tulee             paikka     hänelle     oleva että mutta 

 
Mutta veljeäni Apollo, minä olen paljon pyytänyt, että tulisi teidän luoksenne veljien kanssa, ja ehkä ei 
olekaan se tahto, että hän tulisi teidän luoksenne. Mutta hän on tilaisuuden tullen tulossa luoksenne. 

 

וָת   13 ומו ּבַהיָמנֻׁ  ַחַסנ֖ו׃ַּ̅גַּברו ֵאת֖̅א ֵאתֵ̅אתתִעירו וקֻׁ
kärsivälliset       vahvistukaa           uskollisuudessa    pysykää ja             valvokaa                 . 

 
Valvokaa, ja pysykää uskollisuudessa, vahvistukaa, olkaa kärsivällisiä! 
 

”Miehuulliset” tulee tietysti gibor-sanasta – eri vokaaleilla se on juuri niin, kärsivällinen on סח , chas –

juuresta, mutta noilla kirjaimilla on helposti parikymmentä eri merkitystä. Jastrow s.485 ”kestävyys” on 
tähän järkevin suomennos. 

 

וָּבא ֵנהוָי֞ן׃̅כֻׁ ָ̅ות̅לֵהין ֵצב̅וכֻׁ   14  ו֞ן ּבחֻׁ
olisivat    rakkaudessa          tahtonne        ne kaikki ja           . 

 
Ja kaikki teidän tahtonne olkoon rakkaudessa. 
 
”Tahto” puuttuu kreikasta. 

 

ָנא ֵדין ֵמנכֻׁ   15 אסֵטפַ ון ַאַחי ֞ עַ ָּ̅בֵעא אּ֗ ל ̅ל ַּביָתא ֵדַּ֣  ַנ֖א ֵמטֻׁ
koska                  Estefana’n            koti        ylle     veljeni        teistä     mutta      minä        pyydän         . 

ון ִרִׁשיָת ̅דָיד ון ֵאנֻׁ ון דֵהנֻׁ תֻׁ אכַ ִ̅עין אנּ֗ ון ִ̅אַיא  וָסמו ַנפ̅א ַדַּ֣  ׁשהֻׁ
sielunsa laittoivat ja            Akaia’n         ensihedelmä        ovat      nämä että      te           tunnette että 

׃̅לֵת   ׁשֵמׁשָתא דַקִדיֵׁש֖א֞
pyhien                 palvelemiselle 

 
Mutta minä pyydän teitä, veljeni, Estefana’m kodista, koska te tiedätte, että nämä ovat Akaia’n 
ensihedelmä, ja he laittoivat itsensä pyhien palvelemiseen, 

 



ון ֵמׁשַתמִעין ַלאיֵלין דָהכַ ̅ ָדאף  16 ון ֵתהוֻׁ תֻׁ ֖ון ַ̅אנּ֗  ָנא ֵאנֻׁ
ovat        siten jotka         niille                    kuuliaiset          olisitte              te     myös että            . 

 ׃לָנׁש דָלֵאא ַעַמן ַומַעַד֖ר ַ̅ולכֻׁ 
auttaa ja kanssamme raataa joka        jokaiselle ja 

 
että myös te olisitte kuuliaisia niille, jotka sellaisia ovat, ja jokaiselle, joka raataa meidän kanssamme ja 
auttaa. 

 

ָנא ֵדין ּבֵמאִת ָ̅חֵד   17 אסֵטפַ ̅יֵת ̅א אּ֗ וַנָטו֖ס ̅פָ ַ̅נ֖א ַוד̅ה ֵדַּ֣  רטֻׁ
Fortunatus’n ja            Estefana’n           tulemuksessaan     mutta    minä           iloitsen         . 

ון לָות̅אִיָקו֖ס דֵמֵדם דבַ ̅אכַ ̅וַד  ון ַמִלי֖ו׃ַ̅צרתֻׁ  ֖י ֵהנֻׁ
täyttivät nämä luokseni teiltä puuttui jota           asia että                     Akaikus’n ja 

 
Mutta minä iloitsen Estefana’n ja Fortunatus’n ja Akaikus’n tulemuksesta, että mitä teiltä puuttui minua 
kohtaan, nämä täyttivät. 

 

וחי ִדילי וִד   18 ון ָהכִ ̅ילכֻׁ ַ̅אִניחו ֵּגיר רֻׁ  יל ֵמׁשַתודִעין ֖̅ון הַויתֻׁ
tunnistatte   sen tähden     olisitte              teidän ja      minun     henkeni     sillä     virvoittivat         . 

ון׃ ַ̅לאיֵלין דָהכַ   ָנא ֵאנֻׁ
ovat     siten jotka                  niille 

 
Sillä he virvoittivat minun, ja teidänkin henkenne. Sen tähden, tunnistakaa ne, jotka sellaisia ovat. 
 
Muutamassa muussakin kohdassa länsimaiset käännökset puhuvat ”antakaa tunnustus”, vaikka ajatus 
on ennemmin se, että pyrkii tunnistamaan tiettyyn palvelutyöhön sopivat. 

 

לֵהין דבַ ָ̅ת ̅ון ִעָד ָׁ̅שאָל֞ן ַּבׁשָלמכֻׁ   19  אִסַיא ָׁשאִלין ̅֞א כֻׁ
lähettävät        Asia’ssa joka     he kaikki      seurakunta    teille rauhassa          lähettää          . 

ָתא ַּ̅בׁשָלמכֻׁ  ֵקָלוס ַוַּ֣פִריסִקַל֖א ַעם ִעדּ֗  ון ַסִּגי ּבָמַרן  ַאַּ֣
seurakunta   kanssa                  Priskilla ja         Akelos   herrassamme paljon                 rauhassa 

ון׃̅בַ ַ̅דב  יתהֻׁ
heidän kodissaan joka 

 
Koko se seurakunta, joka on Asia’ssa, lähettää teille ”shalom”. Paljon ”shalom” meidän Herrassamme 
lähettävät Akelos ja Priskilla, sen seurakunnan kanssa, joka on heidän kodissaan. 

 



ון ָׁ̅שאִלין ַּבׁשָלמכֻׁ   20 להֻׁ   ַׁ̅שאלו ַּבׁשָלָמא ַחדון ַאַחי֞ן כֻׁ
yksi         rauhassa       lähettäkää    he kaikki   veljemme       teille rauhassa      lähettävät          . 

וַׁשקָתא ַקִדיׁש̅ דַחד  ָתא׃ ּבנֻׁ
pyhyys           suudelmassa           yhden 

 
”Shalom” lähettävät teille kaikki meidän veljemme. Lähettäkää ”shalom” toinen toiselle, pyhän 
suudelman kautta. 

 

ַפוָלו֖ס׃ִ̅איָד ̅ ̅תבַ ָ̅ת ׁ̅שָלָמא ַּבכ  21  א ִדילי דַּ֣
Paulos’n    minun            käsi      kirjoittamana           shlama            . 

 
”Shalom”, minun, Paulos’n, omalla kädellä kirjoittamana. 

 

וע מִׁשיָח֖א ֵנהֵוא   22  ַמן דָלא ָרֵחם לָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ
olkoon         Messias           Jeshua herrallemme rakasta         ei     joka              . 

 ֖א׃̅חֵר֖ם ָמַרן ֵאָת 
tulee herramme ulkopuolinen 

 
Joka ei rakasta meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta, olkoon ulkopuolinen. Meidän Herramme tulee! 
 

Ulkopuolinen; erotettu yhteydestä. Kirottu olisi  אטל , lita. Kreikka ei edes yritä kääntää aramean loppua. 

 

וֵת   23 וע מִׁשיָחא ַעמכֻׁ ַ̅טיּבֻׁ  ון ׃̅ה דָמַרן ֵיַּׁ֣שֻׁ
kanssanne         Messias         Jeshua    herramme siunauksensa             . 

 
Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, siunaus teidän kanssanne! 

 

לכֻׁ   24 וּבי ַעם כֻׁ וע ׃̅וחֻׁ  ון ַּבמִׁשיָחא ֵיַּׁ֣שֻׁ
Jeshua      Messiaassa          te kaikki kanssa rakkauteni ja         . 

 
Ja minun rakkauteni teidän kaikkien kanssa, Messiaassa, Jeshuassa! 

 

 


