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 יתגדל ויתקדש שמה רבא בעלמא די־ברא 
loi         jonka         maailmassa             suuri           nimensä             pyhitetty ja             ylistetty      . 

 ה בחייכון ימליך מלכותויה, יעותרכ
elinajassanne          kuningaskuntansa           hallitkoon ja               ajatuksensa kuin 

 אל, רכל־בית ישדובחיי וביומיכון 
Israel         huone           kaiken        elämässä ja                   päivissänne ja 

 קריב, ואמרו: אמן.מן זבעגלא וב
amen         sanokaa ja              lähellä               ajassa ja               äkisti       . 

 
Ylistetty ja pyhitetty se hänen suuri nimensä, maailmassa, jonka hän loi ajatuksensa mukaan, ja 
hallitkoon hänen kuningaskuntansa teidän elinaikananne, ja teidän päivinänne, ja koko Israelin 
huoneen elämässä, pian, ja lähellä olevassa ajassa, ja sanokaa amen! 
  



 
 

 בא מברך לעלם רהא שמה י
iankaikkisesti         siunattu            suuri           nimensä          olkoon 

  ךיתבר·ולעלמי עלמיא
siunattu                  ainiaan                     ikuisesti ja 

 וישתבח, ויתפאר ויתרומם 
korotettu ja            kruunattu ja                  kunnioitettu ja 

 הלל תיתהדר ויתעלה וינשא, ותוי
ylistetty ja          ylennetty ja          kirkastettu ja                      nostettu ja 

 הוא,  ךשא, ברידקודשמה 
on           siunattu                    pyhyyden              nimensä 

 תא, תשבחתא רשיכתא רמן־כל־ב לאילע
ylistykset                   laulut                   siunaukset                kaikista                 yläpuolelle 

 ן בעלמא, ואמרו: אמן.רמתא דאמיחנ
amen           sanokaa ja           maailmassa             sanotaan joita            lohdutukset 

 
Olkoon hänen suuri nimensä siunattu iankaikkisesti ja ikuisesti, ainiaan siunattu ja kunnioitettu, ja 
kruunattu ja korotettu, ja kohotettu ja kirkastettu ja ylennetty, ja ylistetty! Olkoon hänen pyhä 
nimensä siunattu yli kaikkien siunausten, laulujen, ylistysten, lohdutusten, joita maailmassa 
puhutaan, ja sanokaa amen! 

  



 

טֹוִביםַחִיים ו אְיֵהא ְשָלָמה ַרָבא ִמן ְשַמיָ   

hyvät           elämät ja                    taivaista              suuri            rauhansa                anna 

ָבע ִוישּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשיָזבָ וְ  הש ָ  
turvansa ja    lohdutuksensa ja     Jeshuansa ja            sapatti ja 

 ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלה ּוְסִליָחה ְוַכָפָרה
sovituksensa ja    anteeksianto ja       lunastus ja           parantuminen ja  

הְוֵרַוח ְוַהָצלָ   
pelastus ja              lepo ja 

ָרֵאל  ׇעֵלינּו ְוַעל ׇכלָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו  ִיש ְ  
Israel       kaikki        ylle ja        yllemme       kansansa     kaikelle ja        meille 

 ְוִאְמרּו ָאֵמן
amen          sanokaa ja 

ה ָשלֹום ִבְמרֹוָמיו  עֹוש ֶ
korkeuksissaan          rauha              tekee joka 

ה ָשלֹום ָעֵלינּו ְבַרֲחָמיוהּוא  ַיֲעש ֶ  
yllemme        rauha            suokoon             armossaan               olkoon 

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ַעּמֹוְוַעל ָכל  ִיש ְ  
amen         sanokaa ja              Israel               kansansa kaikki           ylle ja 

 
Anna meille se suuri rauha taivaista, ja hyvä elämä, ja sapatti ja Jeshua, ja lohdutus ja turvapaikka, ja 
parantuminen ja lunastus, ja anteeksianto ja sovitus, ja lepo ja pelastus, meille, ja koko kansan ylle, ja 
koko Israelin ylle, ja sanokaa amen! Tehköön hän rauhaa korkeuksissaan, suokoon armossaan rauhaa 
yllemme, ja koko Israelin ylle, ja sanokaa amen! 
 



 


