
Evankeliumi Luukkaan mukaan 

Aramea-Suomi. Muutamien toisen vuosisadan mainintojen mukaan Luka oli hebrealainen lääkäri 
Antiokiasta, ensimmäisten kristityiksi kutsuttujen kaupungista (Revue de l’Orient Chretien). Libaniuksen 
mukaan Antiokia oli hellenistisen kulttuurin keskus, jossa kirjatkin käännettiin kreikaksi. Joka tapauksessa 
Luukkaan aramean taidon on täytynyt olla täydellinen, että hän on pystynyt haastattelemaan 
silminnäkijöitä. Kommenteissa kreikan Codex Bezae on vain ”D”, se menee eniten tämän mukaan, mutta 
aramea ei tässäkään mene yhdenkään tunnetun kreikan tekstin mukaan kokonaisuutena, tai edes osittain. 
Luukas ei oikein käytä sanaa ”terve”, vaan ”parantunut”, hän ei käytä tarpeettomia ”että”-sanoja, ”hän 
sanoi hänelle, että...”, hän ei käytä Paavalin tavoin rabbiinista sanastoa, ja teksti muutenkin selkeä ja 
kaikilla tavoilla mielenkiintoinen ja johdonmukainen, sekä ainutlaatuinen dokumentti monesta 
historiallisesta faktasta. Suomennettu touko-elokuu 2015. 

  

ֵיא֞א צבַ  1:1   ֞א ּדֻסועָרֵנא ֞ ̅ון ַּתׁשעָיָת ּ̅תבֻ ֑̅ו ּדַנכֵ̅מֻטל ּדַסגִּ
tapahtumien            kertomus        kirjoittavat että tahtovat       monet että         koska                   . 

ין ֗חַנן ּבֻהון֑   ַאיֵלין ַּדחַנן מָפסִּ
niissä        me        varmat    me joissa                 ne 

 
Koska monet tahtovat kirjoittaa kertomusta niistä tapahtumista, joista me olemme varmoja, 

 

 ים הַוו ַחָזֵי֞א ֵ̅מֵּדם ַּדאׁשֵלמו ַלן ָהֻנון ּדֵמן קדִּ ̅ ַאיך  2
näkijät   olivat             edeltä jotka        he     meille      antoivat että         asia       kuin          . 

יָלה ּדֵמלָת   ֑א׃ַ̅ומַׁשמָׁשֵנ֞א ּדִּ
sanan     omansa                    palvelijat ja 

 
Sen mukaan kuin antoivat meille he, jotka edeltä ne näkivät, ja olivat sen hänen oman sanansa 
palvelijoita, 
 
Aramean painotus ”se hänen oma sanansa” puuttuu kaikista kreikan teksteistä. Ei kirjoitettu sana. 

 

י ָאףֵ̅את  3 יב̅ חזִּ י  ֵמֻטל ּדַקרִּ ית̅ לִּ יפָ ̅ ֗הוִּ תַ̅יצִּ  ל ̅לֻהון֑ ּדכֻ ̅לכֻ  ̅איִּ
kaikki että      kaikille          huolellisesti         olin       lähestyin että  koska minulle myös    näyttäytyi          . 

ָאופִּ ̅ ָלך̅ ֻּתובֵ̅מֵּדם ּבֵטּכֵסה ֵאכ יָח֑א ֵּתֵּ֣ ׃ַ̅נצִּ  יֵלא 
Teofile       loistelias    sinulle kirjoittaisin     järjestyksessään         asia 

 
Hän näyttäytyi myös minulle, koska minä huolella lähestyin heitä kaikkia, että joka asian kirjoittaisin 
järjestyksessä sinulle, loistelias Teofile. 
 
Jakeen alkua ei ole kreikassa näin. Samalla sanalla esim. enkeli näyttäytyy jakeessa 11. Jos jae olisi 
kreikasta käännetty, kaksi ensimmäistä kirjainta puuttuisivat, ja ”koska”, metul, ja sitä seuraava dalet. 



 ַּדע ׁשָרָרא ּדֵמֵל֞א ֵּדאּתַּתלַמּדּת לֵהין ׃ּ̅דֵת   4
heille  opetuslapseutetut josta      sanojen       todellisuus   tuntisit että     . 

 
Että sinä tuntisit niiden sanojen todellisuuden, josta he ovat tulleet opetetuiksi. 

 

ֵהָרוֵד ̅הָוא ּבַיוָמֵת   5 יֻהוָד  ̅ס֞ה ּדֵּ֣ ֵּ֣  ַּדׁשֵמה ̅ ֑א ָּכהָנא ַחדַ̅מלָּכא ּדִּ
nimensä jonka    yksi        pappi         Jehuda’n            kuningas          Herodes’n          päivissään            oli          . 

כַ  בִּ ̅ ית̅רָיא  ֵמן ֵּתׁשֵמׁשָּתא ּדבֵ ̅֗הָוא זֵּ֣  ֞ה ָ̅נֵת ה  ֵמן ּבַ̅יא  ַוא֗נּתֵת ַ̅אֵּ֣
tyttäristään       vaimonsa ja          Avia          huoneen            palvelutehtävästä            Zakarja               oli 

יׁשבַ  לִּ ן ׁשָמה ֗הָוא ֵאֵּ֣ אהֻרו  ׃ַּ̅דֵּ֣  ע 
Elisheva          oli       nimensä             Aharon’n 

 
Jehudan kuningas Herodeksen päivinä oli yksi pappi, jonka nimi oli Zakarja, Avia’n huoneen 
palvelutyöstä, ja hänen vaimonsa – Aharon’n tyttäristä – oi nimeltään Elisheva. 
 
Beit-Avia merkitsee sanana sitä, että hänen palvelutyöhönsä kuului muualta tulleiden palveleminen. 
Bysantti, D, sahidin kopti ja muutama muu menee aramean mukaan; kuningas määräisessä muodossa. 

 

ין ֗הַוו קָד   6 יקִּ ן ַזּדִּ  לֻהון ̅ין ּבכֻ ̅ם ַאָלָהא  ַומַהלכִּ ּ̅תַריֻהו֞ן ֵּדי 
niissä kaikissa        vaeltaen ja        Jumala         edessä    olivat      puhtaat    mutta     molemmat       . 

׃̅ה ּדָמרָיא  ּדָלא ֵעד̅אֻנוֵת ̅כִּ ֻ̅פוקָּדַנו֗הי ֞ ַוב  ָלי 
nuhde      ilman          Herran       puhtaudessaan ja                käskyissään 

 
Mutta he molemmat olivat vanhurskaat, Jumalan edessä, ja he vaelsivat kaikkien niiden käskyjen 
mukaan, ja sen Herran puhtauden mukaan, ilman nuhdetta. 
 
Tässäkin vain bysantti, D ja muutama muu sanoo ”edessä”. Muissa vähän eri sanavalinta.  

 

יׁשבַ   7 אלִּ ן ֵמֻטל ֵּדֵּ֣ ן ַליּת ֗הָוא לֻהו    ̅א ֗הָות̅ע עַקרָת ּ̅בָרא ֵּדי 
oli      hedelmätön             Elisheva että       koska        heille       ollut      ei ole    mutta    poikaa        . 

ַיא֞י ּבַיוָמתַ̅ות  ֻהו֞ן ֗הַוו׃ ַ̅ריֻהון ֞ ַסגִּ
olivat        päivissään              paljon        molemmat ja 

 
Mutta poikaa heillä ei ollut, koska Elisheva oli hedelmätön, ja he molemmat olivat iäkkäitä. 
 

 



ן ַּכד  8  ׁשֵמׁשֵּתה ֵ̅הן ֗הָוא ּבֵטּכָסא ּדֵת ̅מכַ ̅ הָוא ֗הָוא ֵּדי 
palvelutyönsä        vuorossa         oli         papillinen kun   mutta          oli           se          . 

׃̅קָד   ם ַאָלָהא 
Jumala      edessä 

 
Mutta ollessaan papillisessa toimituksessa Jumalan edessä, oman palvelutyönsä vuorossa, 

 

ים ֵּבסֵמא ֞ ̅הֻנוָת ̅א ּדכָ ַּ̅בעָיָד   9  ֑א מָטי֗הי ַּדנסִּ
suitsuke   laittava että          osaksi           pappeuden             tavassa           . 

׃  וַעל לַהיּכֵלה ּדָמרָיא 
Herran     temppelilleen sisään ja 

 
Sen pappeuden tavan mukaisesti hänen osakseen tuli laittaa suitsuke, ja mennä sisään Herran 
temppeliin. 

 

׃̅ר ּבֵעָּדָנא ּדבֵ ֵ̅לה ֵּכנָׁשא ּדַעָמא  מַצֵלא ֗הָוא לבַ ̅וכֻ  1 0  סֵמא ֞
suitsukkeen          ajassa     ulkopuoli        oli     rukoilemassa    kansan           kokous  kaikkensa ja          . 

 
Ja koko se kansan kokous oli ulkopuolella rukoilemassa sen suitsukkeen ajan, 

 

זכַ ֵ̅ואת  11 י ֵלה ַלֵּ֣  א ּדָמרָי֑א ּדָקֵאם ̅רָיא ַמַלאכָ ̅חזִּ
seisoi joka       Herran                  enkeli          Zakarja’lle    hänelle    näyttäytyi ja           . 

יָנא ּדַמד ׃ּ̅בָחא ּדבֵ ֵ̅מן ַימִּ  סֵמא ֞
suitsukkeen                alttarin                        oikeasta 

 
Ja hänelle, Zakarjalle, näyttäytyi Herran enkeli, joka seisoi sen suitsutusalttarin oikealla puolella. 

 

כַ ֵ̅ואׁשּתגֵ   12 ׃̅ ַלת̅א ֵנפ̅חלָת ̅חָזי֗הי  וֵד ̅ רָיא ַּכדׁ̅ש זֵּ֣  עַלו֗הי 
ylleen      lankesi          kunnioitus ja      sen näki      kun         Zakarja        hämmentynyt ja        . 

 
Ja Zakarja oli hämmentynyt hänet nähdessään, ja syvä kunnioitus valtasi hänet. 

  



כַ ̅א  ָלא ֵּתדֵ̅ואַמר ֵלה ַמַלאכָ   13  רָי֑א ֵמֻטל ַ̅חל זֵּ֣
koska       Zakarja          pelkää         älä             enkeli      hänelle        sanoi ja          . 

יׁשבַ ̅ ךַ̅וא֗נּתָת ̅ ̅ךצֻלוָת ̅ ֵּדאׁשַּתמַעת לִּ אַלדֵ̅אֵּ֣  ּבָרא  ̅ ָלך̅ ע  ּתִּ
poika  sinulle       syntyvä                Elisheva            vaimosi ja      rukouksesi                        kuultu että 

ֵּ֣וַחָנן ׃̅וֵת   קֵרא ׁשֵמה  ֻי
Johannan nimensä           kutsuva ja 

 
Ja se enkeli sanoi hänelle, ”älä pelkää, Zakarja, koska sinun rukouksesi on kuultu, ja vaimosi Elisheva on 
synnyttävä sinulle pojan, ja sinä olet kutsuva hänen nimekseen Johannan”. 

 

ֵיא֞א ֵנחֻּדון ּבַמוָלֵד ̅וָת ַ̅חֻד ̅ הֵוא ָלך̅וֵת   14 ׃̅א  ַוארָוָזא  וַסגִּ  ה 
syntymässään   iloitsevat         monet ja           riemu ja                     ilo       sinulle        oleva ja            . 

 
Ja hän on oleva sinulle ilo ja riemu, ja monet iloitsevat hänen syntymänsä kautta. 

 

 ָרא  ָלא ֵנׁשֵּתא  ̅ם ָמרָיא  וַחמָרא וַׁשכ̅קָד ̅ ֵנהֵוא ֵגיר ַרב  15
juova       ei                 olut ja             viini ja            Herra      edessä      suuri     sillä       olkoon           . 

׃ֻ̅הו ּבכַ ̅ מֵלא  ַעד̅תָׁשא נֵ ̅וֻרוָחא ּדֻקוד  רָסא ֵּדאֵמה 
äitinsä          kohdussa        hän   kun            täyttyvä           pyhyyden                henki ja 

 
Sillä hän on oleva suuri Herran edessä, ja viiniä ja olutta hän ei juo, ja se pyhyyden henki on täyttävä 
hänet, kun hän on äitinsä kohdussa. 

 

יסָרֵיל ַנפ  16 ֵּ֣ ֵיא֞א ֵמן ּבַנ֞י אִּ  ָמרָיא ַאָלהֻהון ׃̅ ֵנא לָות̅וַסגִּ
Jumalansa       Herra     luokse    kääntävä         Israel                 lapsista            monet ja            . 

 
Ja monet Israelin lapsista hän on kääntävä Herran, heidän Jumalansa luokse. 

  



אַזל קָד   17 ָיא נבִּ ַ̅מו֗הי  ּבֻרוָחא  ַוב̅וֻהו נִּ אלִּ ֵּ֣  ֵנא ָ̅יא  ּדַנפַ̅חיָלא ּדִּ
kääntävä että profeetta          Elia’n             voimassa ja       hengessä      hänen edellä     menevä   hän ja          . 

יַד ̅א ַּדאבָ ֵלּבָ  ן לִּ י  יסִּ  א ̅עָת ֵ̅ה֞א ַעל ּבַנָיא ֞ וַלאיֵלין ּדָלא ֵמּתטפִּ
tuntemiselle       varmistuneet         ei jotka           niille ja           lapset    ylle               isien           sydämet 

׃̅ אֵנא ֞ ַונַטֵיבּ̅דכִּ  יָרא   לָמרָיא ַעָמא גמִּ
täydellinen     kansa           Herralle valmistava ja            puhtaan 

 
Ja hän on menevä hänen edellään, profeetta Elian hengessä ja voimassa, että hän kääntää isien sydämet 
lasten ylle, ja epävarmat sille puhtauden tuntemiselle, ja hän on valmistava Herralle sen täydellisen 
kansan. 
 

Kreikassa täydellisen tilalla on κατασκευάζω, joka merkitsee lähinnä rakennuksen valmistumista 

sisustuksineen. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi  מטיב , tai vastaava ”valmis”. 

 

כַ   18 יַת ̅א  ַאיַּכָנא ֵאַּדע ָהֵד ̅רָיא לַמַלאכָ ֵ̅ואַמר זֵּ֣  י ̅א  ֵאָנא ֵגיר אִּ
olen      sillä       minä        tämä       tuntea           kuinka               enkelille              Zakarja         sanoi ja           . 

ַיאת̅א  ַוא֗נַּתתָ̅סבָ  ׃ּ̅בַיוָמָת ̅ י  ַסגִּ י   ֞ה הִּ֗
se          päivissään           monet           vaimoni ja         vanhus 

 
Ja Zakarja sanoi sille enkelille, ”kuinka minä voin tämä tuntea? Sillä minä olen vanhus, ja minun vaimoni 
on iäkäs?” 

 

יאֵיל ּדָקֵאם ֗אָנא ̅א  ֵואַמר ֵלה  ֵאָנא ֗אָנא ַגֵּ֣בַ̅ועָנא ַמַלאכָ   19  רִּ
minä      seison joka              Gabriel        minä        minä hänelle       sanoi ja             enkeli        vastasi ja          . 

 ָהֵלין ׃̅ ֵואַסּבָרך̅ ֵּדאַמֵלל ַעָמך̅ ם ַאָלָהא  ֵואׁשַּתלֵחת̅קָד 
nämä           toiveesi ja      kanssasi     puhun joka               lähetetty ja           Jumala          edessä 

 
Ja se enkeli vastasi ja sanoi hänelle, ”minä olen Gabriel, minä, joka seison Jumalan edessä, ja olen 
lähetetty, että puhun sinun kanssasi, ja saatan sinulle nämä sinun toiveesi sanat. 

  



יק  וָלא ֵּתׁשַּכח ַלמַמָלֻל֑ו עַד   20 יל ֵּתהֵוא ַׁשּתִּ  א ָמא לַיוָמ ֵ̅מּכִּ
päivälle        saakka        puhumaan              pysty           et ja          mykkä            oleva                siis            . 

 נֵהין ׃ַ̅מלָי֞ן ּבַזבּ̅דָהֵלין ֵנהוָין ֞ ַעל ּדָלא ַהיֵמנּת לֵמַל֞י ָהֵלין ּדֵמת
ajoissaan         täyttyvä että       nämä   puheelleni       uskonut       et että      ylle      olevat            näiden 

 
Sinä olet siis oleva mykkä, etkä pysty puhumaan, siihen päivään saakka, kun nämä tulevat tapahtumaan, 
sillä sinä et uskonut näitä sanojani, että ne täyttyvät aikanaan”. 

 

זכַ   21 ין הַוו ̅רָיא  וַת ַ̅עָמא ֵּדין ָקֵאם ֗הָוא  ַומַסֵּכא ַלֵּ֣ יהִּ  מִּ
olivat    ihmettelivät ja       Zakarja’lle          odotti ja           oli         seisoi     mutta     kansa            . 

׃ַ̅על ַּתוָחרֵּתה ַּדב  ַהיּכָלא 
temppelissä joka        viipymisensä       ylle 

 
Mutta kansa oli seisomassa ja odotti Zakarjaa, ja he ihmettelivät sitä hänen temppelissä viipymistään. 

 

כַ ̅נפַ ̅ ַּכד  22 ן ̅ק ֵּדין זֵּ֣  רָי֑א ָלא ֵמׁשַּכח ֗הָוא ַּדנַמֵלל ַעמֻהו 
kanssaan    puhuva että       oli            pystyi              ei        Zakarja      mutta      ulos       kun           . 

 ֵואסַּתַּכלו ּדֵחזָוא חָזא ּבַהיּכָלא  וֻהו ֵמרַמז ָרֵמז ֗הָוא 
oli      viittoi      viittoen    hän ja     temppelissä         näki           näky että             käsittivät ja 

י   ן וַקוִּ ׃ ַּ̅כד לֻהו   חֵרׁש 
mykkä     kun    pysyi ja       heille 

 
Mutta kun Zakarja tuli ulos, hän ei voinut puhua heidän kanssaan, ja he ymmärsivät, että hän näki näyn, 
ja hän viittomalla viittoi heille, ja pysyi mykkänä. 

 

יו ַיוָמָת ֵ̅את̅ ̅דוכַ   23 ׃ֵּ̅תה  ֵאַזל לבַ ׁשֵמׁש̅֞א ּדֵת ַ̅מלִּ  יֵּתה 
kodilleen       meni               palvelutyönsä             päivät            täyttyneet       kun ja          . 

 
Ja kun hänen palvelutyönsä päivät olivat täyttyneet, hän meni kotiinsa. 

  



יׁשבַ ̅ ֵּבטַנת֞א ָהֻנון֑ ̅ר ַיוָמָת ַ̅והָוא ֵמן ָּבַת   24 לִּ  ה  ̅ע ַא֗נּתֵת ֵ̅אֵּ֣
vaimonsa             Elisheva     hedelmöittynyt nämä          päivät         jälkeen –sta          oli ja            . 

 ׃̅ ָׁשה ַירֵח֞א ַחמָׁשא  ָואמָרא ֗הָותַ̅נפ ַ̅ומַטׁשָיא ֗הָות
oli         sanoi ja                   viisi        kuukaudet    sielunsa           oli          kätköpaikka ja 

 
Ja näiden päivien jälkeen hänen vaimonsa Elisheva oli hedelmöittynyt, ja hän oli kätköpaikassa viisi 
kuukautta, ja hän sanoi,  

 

י ָמרָי֑א ּבַיוָמָת ̅ דּ̅דָהֵלין עבַ   25 י֑ ̅לִּ  ֵחסּדי ̅ לֵמַסב ֞א ּדָחר ּבִּ
pilkkani poistamaan minussa katsoi että        päivissä          Herra    minulle   teki       nämä että          . 

 ּבַנ֞י־֗אָנָׁשא ׃̅ יתּ̅דבֵ 
ihmislapset       huoneen 

 
Että ”nämä teki minulle Herra niinä päivinä, kun hän katsoi minuun, poistaakseen minun pilkkani 
ihmislasten keskuudesta”. 

 

יאֵיל ַמַלאכָ ּ̅בַירָחא ֵּדין ֵּדׁשָּת֑א ֵאׁשּתַלח ַגֵּ֣ב  26  א ̅רִּ
enkeli               Gabriel              lähetettiin        kuusi joka    mutta kuukaudessa           . 

יָל֑א לַ ַ̅אָלָהא ַלג̅ ֵמן לָות  ׃̅ י֗נָּתא ַּדׁשָמה ָנֵּ֣צַרת̅מדִּ לִּ
Natsareth   nimensä jonka     kaupungille               Galilealle          Jumala                    luota 

 
Mutta sinä kuukautena, joka oli kuudes, lähetettiin enkeli Gabriel Jumalan luota sinne Galilean 
kaupunkiin, jonka nimi oli Natsareth, 

 

 ֵמן ַּביֵּתה ̅ ָרא ַּדׁשֵמה ַיֵּ֣וֵסף̅ב̅יָרא לגַ ̅ולָּתא ַּדמכִּ ּ̅בֻת ̅ לָות  27
huoneestaan     Josef   nimensä jonka      miehelle           kihlaa joka                neitsyt          luokse           . 

ַד  ידּ̅דֵּ֣ ׃ ולָּתא  ֻ̅ת ַ̅וׁשָמה ַלב̅ וִּ רַים   ַמֵּ֣
Mariam            neitsyelle        nimensä ja           David’n 

 
Sen neitsyen luokse, joka oli kihlattu miehelle, jonka nimi oli Josef, Davidin huoneesta, ja sen neitsyen 
nimi oli Mariam. 

  



 ֑א ַ̅טיֻּבוָת ̅ לַיתי ַמ ̅א  ֵואַמר ָלה  ׁשָלם ֵלכ̅ה ַמַלאכָ ̅וַעל לָוָת   28
siunaus          täysi        sinulle    rauha   hänelle      sanoi ja              enkeli        luokseen  sisään ja        . 

יכַ ָ̅מַרן ַעֵמכ ׃̅ ̅תי  ּברִּ  ּבֵנֵׁשא ֞
naisissa          siunaus      kanssasi herramme 

 
Ja enkeli meni hänen luokseen sisään, ja sanoi hänelle, ”rauha sinulle, sinä siunauksella täytetty. Meidän 
Herramme on sinun kanssasi, naisista siunatuin!” 
 

Vain seitsemän kreikan käsikirjoitusta sanoo jakeen lopun. ”Armoitettu” olisi arameassa רחםֵ̅את  , ja jos 

teksti olisi kreikasta käännetty, tämä sana olisi käytössä ”sillä siunauksella täytetyn” sijasta. 
 

י ֵּדין ַּכד  29   ̅א ֗הָותַ̅חׁשבָ ̅ה  וֵמתּ̅בֵמלֵת ̅ ַרהַּבתֵ̅את̅ חָזת ̅הִּ
oli            päätellä yritti ja        sanoissaan        hämmästynyt          näki       kun   mutta   hän          . 

׃  ּדָמָנא ֗הו ׁשָלָמא ָהָנא 
tämä           rauha           se      mitä että 

 
Mutta kun hän näki sen, hän oli hämmästynyt niistä hänen sanoistaan, ja yritti miettiä, että mitä tämä 
rauha on. 

 

ין ַמֵּ֣ ̅א  ָלא ֵּתדֵ̅ואַמר ָלה ַמַלאכָ   30  רַי֑ם ֵאׁשַּכחּתי חלִּ
löytänyt      Mariam            pelkää          ei             enkeli       hänelle       sanoi ja           . 

׃̅ א לָותֵ̅גיר ַטיֻּבוָת   ַאָלָהא 
Jumala     luona              siunaus           sillä 

 
Ja se enkeli sanoi hänelle, ”älä pelkää, Mariam, sillä sinä olet saanut siunauksen Jumalan luona”. 

 

ין ַּבטָנא  ותִּ   31 ין ּבָרא  ָ̅הא ֵגיר ּתַקּבלִּ  אלּדִּ
poika          syntyvä ja    hedelmöitys vastaanottava    sillä     katso           . 

׃̅וֵת   קֵרין ׁשֵמה ֵיֵֻּׁ֣שוע 
Jeshua     nimensä         kutsuva ja 

 
Sillä katso, sinä olet saava hedelmöityksen, ja olet synnyttävä pojan, ja hänen nimekseen kutsutaan 
”Jeshua”. 

  



 קֵרא  וֵנֵּתל ֵלה ָמרָיא ֵ̅רה ּדֵעָלָיא ֵנתַ̅וב̅ ָהָנא  ֵנהֵוא ַרב  32
Herra  hänelle antava ja      kutsuttava    korkeimman poikansa ja suuri        oleva        tämä             . 

ַד  ידַ̅אָלָהא  ֻּכורסֵיה ּדֵּ֣ ׃ַ̅אבֻ ̅ וִּ  ו֗הי 
isänsä      David’n    valtaistuimensa          Jumala 

 
Tämä on oleva suuri, ja korkeimman pojaksi kutsuttava, ja Herra Jumala on antava hänelle hänen isänsä 
Davidin valtaistuimen. 

 

ַיעֻקוב̅ וַנמֵלך  33  ה  ̅לָעַלם  ַולַמלֻּכוֵת ̅ ַעל ַּביֵּתה ּדֵּ֣
kuningaskunnalleen ja ikuisuudelle       Jakob’n       huoneensa    yllä   hallitseva ja          . 

׃̅ ֻסוף  ָלא ֵנהֵוא 
oleva         ei         loppu 

 
Ja hallitkoon hän Jakobin huonetta iankaikkisesta, eikä hänen kuningaskunnallaan ole loppua. 

 

רַים לַמַלאכָ   34  א  ̅א  ַאיַּכָנא ֵּתהֵוא ָהֵד ָ̅אמָרא ַמֵּ֣
tämä        oleva             kuinka                enkelille          Mariam          sanoi                 . 

׃̅חכִּ  ָרא ָלא̅בּ̅דגַ  י   ים לִּ
minulle    viisas       en                miehen 

 
Mariam sanoi sille enkelille, ”kuinka tämä tapahtuisi, enhän minä ole miehestä tietoinen?” 

 

אֵת ̅א  ֵואַמר ָלה  ֻרוָחא ּדֻקוד̅עָנא ַמַלאכָ   35  א  וַחיֵלה ָׁ̅שא ּתִּ
voimansa ja          tuleva           pyhyyden             henki    hänelle     sanoi ja              enkeli         vastasi          . 

יָׁשא ֻה֑ו ֵּ̅בכ̅ יֵלדּ̅דֵעָלָיא ַנֵגן עַליּכי  ֵמֻטל ָהָנא  ַהו ּדֵמתִּ   י  ַקּדִּ
hän            pyhä          sinussa synnytetty joka   se        tämä       tähden            yllesi lepäävä korkeimman 

 קֵרא׃ ֵ̅רה ַּדאָלָהא ֵנתַ̅וב
kutsuva          Jumalan       poikansa ja 

 
Enkeli vastasi ja sanoi hänelle, ”pyhyyden henki on tuleva, ja korkeimman voima on lepäävä sinun 
päälläsi. Tämän tähden se, joka sinun kauttasi on syntyvä, hän on pyhä, ja häntä on kutsuttava Jumalan 
pojaksi”. 

 
 



יׁשבַ   36 לִּ י ַּבטָנא ּבָרא ּבַסיֻּבוָת ̅ ֑י ָאף̅ע ַאחָינֵּתכ̅וָהא ֵאֵּ֣  ה  ̅הִּ
vanhuudessaan   poika hedelmöittynyt hän    myös        sukulaisesi               Elisheva         katso ja          . 

׃ַ̅קרָיא עַקרָת ̅וָהָנא ַירָחא ֵּדׁשָּתא ָלה לָהי ּדֵמת  א 
hedelmätön          kutsuttu joka    hänelle hänelle    kuusi joka     kuukausi        tämä ja 

 
Ja katso, sinun sukulaisesi Elisheva, myös hän on hedelmöittynyt pojasta, hänen vanhuudessaan, ja tämä 
on kuudes kuukausi hänelle, jota kutsuttiin hedelmättömäksi. 

 

׃  37  ֵמֻטל ּדָלא עֵטל ַלאָלָהא ֵמֵּדם 
asia        Jumalalle       vaikeaa        ettei        koska            . 

 
Koska Jumalalle ei mikään ole vaikeaa. 

 

רַים  ָה   38 י  ̅א ֵאָנא ַאמֵת ָאמָרא ַמֵּ֣  ה ּדָמרָיא  ֵנהֵוא לִּ
minulle olkoon         Herran    palvelijattarensa minä      katso     Mariam           sanoi               . 

 ה׃ ̅א ֵמן לָוָת ֵ̅ואַזל ַמַלאכָ ̅ ךֵ̅מלָת ̅ ַאיך
luotaan            enkeli            meni ja       sanasi            kuin 

 
Mariam sanoi, ”katso, minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle sinun sanasi mukaan”. Ja 
enkeli meni hänen luotaan. 

 

רַים ּבֻהון ּבַיוָמָת ̅ ָקַמת  39 ת̅ ֞א ָהֻנון֑ ֵואַז֗לתֵּ̅דין ַמֵּ֣ יָלאיִּ  ̅ ּבטִּ
välittömästi         meni ja       nämä           päivissä           niissä      Mariam    mutta      nousi              . 

יֻהוד̅לֻטוָרא  ַלמדִּ  ֵּ֣  ׃̅ י֗נָּתא ּדִּ
Jehud’n       kaupungille                    vuorelle 

 
Mutta Mariam nousi niinä päivinä ja meni kiireesti vuorelle, Juudean kaupunkiin. 

 

זכַ ̅לבַ  ̅וֵעַלת  40 יׁשבַ ̅ רָיא  וֵׁשאַלת̅יֵּתה ַּדֵּ֣ אלִּ ׃ׁ̅שָלָמה ֵּדֵּ֣  ע 
Elisheva’n       rauhansa             lähetti ja          Zakarja’n      huoneelleen    sisään ja           . 

 
Ja meni sisään Zakarjan kotiin, ja lähetti ”shalom!” Elishevalle. 

  



יׁשבַ ̅ ֵׁשמַעת ̅̅דַוהָוא ּדכַ   41 לִּ ַמרַי֑ם ָּדץ ֻעוָלא ֵ̅אֵּ֣  ע ׁשָלָמה ּדֵּ֣
vauva   hyppäsi Mariam’n          rauhansa          Elisheva                  kuuli        kun että         oli ja            . 

יׁשבַ ̅ ַמלַית̅רָסה  ֵואתּ̅בכַ  לִּ  ָׁש֑א׃̅ע ֻרוָחא ּדֻקודֵ̅אֵּ֣
pyhyyden           henki                  Elisheva              täytetty ja            kohdussaan 

 
Ja tapahtui, että kun Elisheva kuuli Mariam’n tervehdyksen, vauva hypähti hänen kohdussaan, ja 
Elisheva täytettiin pyhyyden hengellä. 

 

ַמרַים  מבַ ̅ א  ֵואמַרתּבָקָלא ָרָמ  ַ̅וקָעת  42  ָּתא ַא֗נּתי ַ̅רכ̅לֵּ֣
sinä                siunattu         Marjam’lle          sanoi ja         korkea        äänessä        huusi ja           . 

אָרא ַּדב̅ ַרךּ̅בֵנֵׁשא ֞ ַומבַ  ו פִּ ׃̅רֵסכ̅כַ ֻ̅ה֗  י 
kohdussasi joka      hedelmä     hän    siunattu ja             naisissa 

 
Ja hän huusi korkealla äänellä ja sanoi Mariam’lle, ”siunattu olet sinä naisissa ja siunattu on hän, se 
hedelmä, joka on sinun kohdussasi”. 

 

י ָהֵד   43 אֵת ַ̅איֵמָּכא לִּ ׃̅א לָות֑̅א ֵּדאֵמה ּדָמרי ּתִּ  י 
luokseni       tuleva          herrani      äitinsä että        tämä minulle        kuinka              . 

 
Kuinka tämä tapahtuu minulle, että minun Herrani äiti tulee minun luokseni? 

 

 א ̅וָת ַ̅נ֑י֞ ּבַחֻד ̅י ֵּבאד̅ל ָקָלא ַּדׁשָלֵמכ̅נפַ  ָ̅הא ֵגיר ַּכד  44
ilossa      korvissani           ”shalomisi”        ääni     lankesi      kun     sillä    katso            . 

׃̅א ָּדץ ֻעוָלא ּבכַ ַ̅רּבָת   רסי 
kohdussani       vauva hyppäsi               suuri 

 
Sillä katso, kun se sinun tervehdyksesi ääni lankesi korviini, hypähti vauva valtavasta ilosta minun 
kohdussani. 
 
Kreikan teksteistä puuttuu ”suuri, valtava”. 

  



 ּדָהֵוא ֻׁשוָלָמא ַלאיֵלין ̅ א ּדַהימַנת̅יה ַלאיָד ̅וֻטובֵ   45
niille      täyttymys          on että           uskoi joka       sellaiselle siunauksensa ja          . 

 ָמרָיא׃ ̅ ֵלל ַעָמה ֵמן לָותַמ ֵּ̅דאת
Herra     luota    –sta  kanssaan            puhuttu joka 

 
Ja hänen siunauksensa sellaiselle, joka uskoi, että on oleva täyttymys niille, jotka on puhuttu hänen 
kanssaan Herran luota. 

 

רַי֑ם ַמורבָ ̅ ֵואמַרת  46 ׃ׁשי לָמ ̅א ַנפַ̅מֵּ֣  רָיא 
Herralle        sieluni          korottaa       Marjam              sanoi ja            . 

 
Ja Mariam sanoi, ”minun sieluni korottaa Herraa,” 

 

׃̅ ַית̅וֵחד  47  ֻרוחי ַּבאָלָהא  ַמחָיני 
elävöittäjäni     Jumalassa         henkeni iloitsee ja              . 

 
Ja minun henkeni iloitsee Jumalassa, minun elävöittäjässäni. 

 

 א ̅ה  ָהא ֵגיר ֵמן ָהָׁש֑א ֻטובָ ̅א ַּדאמֵת ̅כָ ּ̅דָחר ּבֻמוכָ   48
hyvyys          nyt      –sta       sillä     katso palvelijattarensa    nöyryydessä katsahti että        . 

י ַׁש  ׃̅רָּבָת ֵנּתָל֞ן לִּ  ֞א ֻּכלֵהין ֞
ne kaikki           sukukunnat minulle antavat 

 
Että hän katsoi palvelijattarensa alhaisuuden puoleen, sillä katso, tästä lähtien kaikki sukukunnat 
siunaavat minua. 

 

׃̅א ֞ ַהו ּדַחילָת ָ̅ת ̅י ַרורבָ ̅לָות ̅̅דַּדעבַ   49 יׁש ׁשֵמה   ן וַקּדִּ
nimensä        pyhä ja         voimallinen    hän              valtavia       luokseni      teki että           . 

 
Että hän teki minua kohtaan suuria – voimallinen ja pyhä on hänen nimensä. 

 

ין ֵלה  ̅א ֞ ַעל ַאיֵלין ּדָד ֵ̅ר֞א וַׁשרָּבָת ַ̅וחָנֵנה לָד   50  ׃חלִּ
häntä kunnioittavat jotka   ne         ylle         sukukunnat ja   sukupolville armonsa ja           . 

 
Ja hänen armonsa on niille sukupolville ja sukukunnille, jotka häntä kunnioittavat. 
 
Kreikka käyttää tässä ja 48 ”genea”, jonka aramean vastine on daar (hebr. dor). 



יָת ̅יַר֞י ּבַת ַּ̅דר חתִּ ָ̅רֵעה  ובַ ̅א ַּבד̅וָת ָ̅זכֻ ̅ ד̅עבַ   51  א ּדֵלּבֻהון ׃̅רעִּ
sydäntensä           ajatteluissa               ylpeät       hajotti ja käsivarressaan      voitto            teki                . 

 
Hän valmisti sen palkinnon hänen käsivartensa kautta, ja hajotti ylpeiden sydänten ajatukset. 
 
Tarkasti kyseessä on se tulevan maailman voittopalkinto. Kreikka käyttää sellaista voimaa, jonka vastine 

esim. Kol.1:11 on  יל  .Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi sama sana määräisessä muodossa . חִּ

 

יפֵ ̅ ַסֵחף 52  יכֵ ̅֞א ֵמן ֻּכורַסָוָת ַּ̅תקִּ ים ַמּכִּ ׃̅א ֞ ַוארִּ  א ֞
köyhät       korottaa ja                valtaistuimista        valtiaat             kaatoi         . 

 
Hän kaatoi valtiaat valtaistuimilta, ja korottaa köyhät. 

 

יֵרא ֞ ׁשָרא ספִּ ָ̅ת ֵ̅נא ֞ ַסַּבע ָטבָ ̅פּכַ   53 ת̅א ֞ וַעּתִּ  ׃̅ יָקאיִּ
tyhjin käsin         lähetti           rikkaat ja             hyvät        ravitsi       nälkäiset            . 

 
Hän ravitsi nälkäiset hyvyyksillä, ja rikkaat hän lähetti tyhjin käsin pois. 

 

איסָרֵיל ַעב 5 4 ֵּ֣ ׃ֵּ̅דה  ֵואּתּדכַ ַ̅עַּדר לִּ  ר חָנֵנה 
armojaan     muistuttaa ja palvelijoitaan           Israel’n           auttoi            . 

 
Hän auttoi Israelin työntekijöitä, ja hän muistuttaa hänen armoistaan. 

 

 ָרָהם וַעם ַזרֵעה לָעַלם׃ ̅בַהין֑֞ ַעם ַאֵּ֣ ּ̅דַמֵלל ַעם ַאבָ ̅ ַאיך  55
ikuisuudelle siemenensä kanssa ja        Abraham    kanssa   isiemme     kanssa puhui että      kuin             . 

 
Niin kuin hän puhui meidän isämme Abrahamin kanssa, ja hänen siemenensä kanssa, iankaikkisuutta 
varten. 

 

רַים לָות̅ וַיתַק   56 יׁשבַ ̅ ֵּדין ַמֵּ֣ לִּ  ֑א ַ̅ירֵח֞א ּתָלָת ̅ ע  ַאיךֵ̅אֵּ֣
kolme   kuukaudet     kuin            Elisheva           luona      Mariam    mutta   pysyi                . 

 יָּתה ׃̅לבַ ̅ ַּכת̅וֵהפ
kodilleen              palasi ja 

 
Mutta Mariam pysyi Elishevan luona noin kolme kuukautta, ja palasi omaan kotiinsa. 
 

 



יׁשבַ   57 לִּ  ּבָרא׃̅ וֵילַּדת̅ אַלדָ̅נא ּדתִּ ̅ע ֵּדין הָוא ֗הָוא ָלה ַזבֵ̅אֵּ֣
poika      synnytti ja synnyttää että       aika    hänelle         oli          oli       mutta          Elisheva                . 

 
Mutta tapahtui, että se Elishevan synnyttämisen aika tuli, ja hän synnytti pojan. 

 

י ַאָלָהא חָנֵנה ̅י֞ה ַוב̅בֵ ַ̅וׁשַמעו ׁשבָ   58  ַנ֞י ֻטוהָמ֑ה ַּדאסגִּ
armojaan    Jumala          lisää että       perheensä     lapset ja      naapurinsa     kuulivat ja            . 

 ין ֗הַוו ַעָמה׃ ֑̅ה וָחֵד ̅לָוָת 
kanssaan    olivat iloitsivat ja    luokseen 

 
Ja naapurit ja hänen perhekuntansa kuuli, että Jumala on lisännyt hänen armojaan häntä kohtaan, ja he 
olivat iloitsemassa hänen kanssaan. 

 

 זֵרה לַטלָיא  ̅ו לֵמגָ̅מנָיא  ֵואַת ̅א ַּדתַוהָוא לַיוָמ   59
poikalapsi ympärileikkaamaan tulivat ja kahdeksas joka      päivälle             oli ja            . 

כַ ̅וָקֵרין ֗הַוו ֵלה ַּבׁשָמא ַּדאבֻ  ׃̅ו֗הי זֵּ֣  רָיא 
Zakarja              isänsä         nimessä      hänelle olivat kutsuivat ja 

 
Ja se päivä tuli, joka on kahdeksas, ja sitä poikalasta tultiin ympärileikkaamaan, ja häntä kutsuttiin 
hänen isänsä nimellä, Zakarja. 

 

ן ָלא ָהכַ ̅ ַועָנת  60 ֵּ֣וַחָנן ׃ָ̅נא  ֵאָלא ֵנתֵ̅אֵמה  ָואמָרא לֻהו   קֵרא ֻי
Johannan    kutsuttava        vaan             siten           ei        heille           sanoi ja           äitinsä vastasi ja            . 

 
Ja hänen äitinsä vastasi ja sanoi heille, ”ei sillä tavalla, vaan hän on kutsuttava Johannan!” 

 

 קֵרא ּ̅דֵמתי ̅כֵ̅ואַמרו ָלה  ּדַליּת ֗אָנׁש ּבַׁשרּבֵת   61
kutsuttu joka       sukukunnissasi     ihminen ei ole että hänelle sanoivat ja            . 

׃  ַּבׁשָמא ָהָנא 
tämä             nimessä 

 
Ja he sanoivat hänelle, että ”eihän sinun sukukunnassasi ole ketään, joka on kutsuttu tällä nimellä”. 

  



׃̅ו֗הי  ַּדאיַּכָנא ָצבֵ ̅רַמזו ַלאבֻ וַ   62  א ַּדנַׁשֵמיו֗הי 
hänet nimitettävä että  tahtoo       kuinka että            isälleen      viittoivat ja          . 

 
Ja he viittoivat hänen isälleen, että kuinka hän tahtoo, että hänet nimitettäisiin. 
 

Mykältä täytyy kysyä viittomalla. Tämän perusteella jakeen 20   יק  .on mykän sijasta kuuromykkä ַׁשּתִּ

 

יָת   63 ו ׁשֵמה  ̅ בַ̅ת ̅א  ַוכַ̅וׁשֵאל ֵפנקִּ ֵּ֣וַחָנן ֻה֗  ֵואַמר  ֻי
nimensä    hän  Johannan      sanoi ja   kirjoitti ja              taulu               pyysi ja            . 

׃  ֵואּתַּדַמרו ֻּכלָנׁש 
jokainen       hämmästynyt ja 

 
Ja hän kysyi taulua, ja kirjoitti ja sanoi, ”Johannan, se on hänen nimensä”. Ja jokainen ihmetteli. 

 

׃̅ ֵרך̅ח ֻפוֵמה  וֵלָׁשֵנה  וַמֵלל ובַ ̅פַת ̅א ֵאת̅וֵמחָד   64  ַלאָלָהא 
Jumalalle    siunasi ja    puhui ja    kielensä ja          suunsa             avattiin                   heti ja           . 

 
Ja heti hänen suunsa ja kielensä avattiin, ja hän puhui, ja hän siunasi Jumalaa. 

 

 ֵלה ֻטוָרא ̅כֻ ̅יֻהון ֞ ַוב̅בַ ̅א ַעל ֻּכלֻהון ׁשבָ ֵּ̅דחלָת ̅ ַוהָות  65
vuoret kaikissaan ja    naapureidensa    he kaikki      yllä         kunnioitus           oli ja             . 

יֻהוד ֵּ֣ ׃ָ̅הֵלין ֵמת̅ ּדִּ  ַמלָל֞ן ֗הַוי ֞
olivat         puhutut           nämä           Jehud’n 

 
Ja se pelko oli kaikkien heidän naapureidensa yllä, ja näitä puhuttiin kaikissa Juudean vuorissa. 

 

ן ָמָנא ַ̅חׁשבִּ ̅לֻהון ַּדׁשַמע֑ו ֵמת̅וכֻ   66 י  ן ָואמרִּ  ין ֗הַוו ּבֵלּבֻהו 
mitä      sanoivat ja    sydämissään    olivat            miettivät          kuulivat jotka   he kaikki ja            . 

איֵד ַּכי ֵנהֵוא ַט  ית̅לָיא ָהָנא  וִּ  ַעֵמה׃ ̅ ֗הָות̅ ה ּדָמרָיא אִּ
kanssaan      oli         (akk.)            Herran      kätensä ja       tämä    poikalapsi    oleva           siis 

 
Ja kaikki, jotka kuulivat, miettivät sydämissään ja sanoivat, ”mikä tämä poikalapsi siis onkaan oleva?” Ja 
Herran käsi oli siellä hänen kanssaan. 

  



כַ ֵ̅ואת  67 י זֵּ֣ ׃ָׁ̅שא  ֵואת̅ו֗הי  ֻרוָחא ּדֻקוד̅רָיא ַאבֻ ̅מלִּ י  ֵואַמר   ַנּבִּ
sanoi ja       profetoi ja         pyhyyden             henki              isänsä            Zakarja           täytettiin ja         . 

 
Ja hänen isänsä Zakarja täytettiin pyhyyden hengellä ja hän profetoi ja sanoi, 

 

איסָרֵי֑ל ַּדסַער ַעֵמה  ̅ ַרך̅מבַ   68 ֵּ֣ ו ָמרָיא ַאָלֵהה ּדִּ  ֻה֗
kansansa vieraillut joka          Israel’n          Jumalansa        Herra       hän      siunattu             . 

 ֵלה ֻפורָקָנ֑א׃̅ דַ̅ועבַ 
lunastus   hänelle         teki ja 

 
Siunattu on hän, Herra, Israelin Jumala, joka on katsonut kansansa puoleen, ja teki sille sen lunastuksen. 

 

ים ַלן ַקרָנא ּדפֻ   69 ַד ̅ורָקָנא ּבבַ ַ̅ואקִּ יד̅יֵּתה ּדֵּ֣  ׃ֵּד֑ה ַ̅עב̅ וִּ
työntekijänsä    David’n    huoneessaan        lunastuksen           sarvi      meille kohottaa ja           . 

 
Ja hän kohottaa meille lunastuksen sarven Davidin, hänen työntekijänsä huoneessa. 

 

יֵׁש֞א ּדֵמ ̅וָמא ַּדנבִּ ּ̅דַמֵלל ּבפֻ ̅ ַאיך  70  ן ָעַל֑ם׃ַיו֗ה֞י ַקּדִּ
iankaikkisuudesta joka      pyhät          profeettansa       suu kautta    puhui että     kuin            . 

 
Niin kuin hän puhui niiden pyhien profeettojensa kautta, jotka ovat iankaikkisuudesta. 

 

יָד ̅בַ ̅רַקן ֵמן ּבֵעלּדבָ ּ̅דֵנפ  71 ׃̅א ּדכֻ ̅ין֑֞ וֵמן אִּ  לֻהון ָסַנאין ֞
meitä vihaa he kaikki jotka          sellaisista ja     vihollisistamme meidät    lunastaa että           . 

 
Että hän on lunastava meidät meidän vihollisistamme, ja kaikista sellaisista, jotka vihaavat meitä. 

 

יָׁשָת ַ̅יתִּ ̅לדִּ ̅ ַהין ֞ ֵו֗עַהד̅ם ַאבָ חָנֵנה עַ  ̅דַ̅ועבַ   72 ׃ַ̅קו֗ה֞י ַקּדִּ  א ֞
pyhä               liitolleen            muisti ja     isiemme     kanssa armonsa         teki ja            . 

 
Ja teki hänen armonsa meidän isiemme kanssa, ja muisti sen pyhän liittonsa, 

 

יָמא ַלֵּ֣אבָ̅ת וַמוָמ   73  ון֑ ּדֵנֵּתל ַלן ׃ָ̅רָהם ַאבֻ ̅֞א ּדִּ
meille antava että isämme         Abraham’lle     vannoi jonka             vala ja            . 

 
Ja sen valan, jonka hän vannoi meidän isällemme Abrahamille, että hän on antava meille; 

 



יָד פֵרק ֵמן ּ̅דֵנת  74  ָלא ֵּדחָלא ̅ין ֞ ַוד̅בַ ֵ̅עלּדבָ ̅א ַּדב̅אִּ
pelkoa     ilman ja       vihollisemme jotka            sellaisista        lunastaisi että            . 

׃ֻ̅לוח קָד ֵ̅נפ  ַמו֗הי 
hänen edessään     palveleva 

 
Että hän lunastaisi sellaisista, jotka ovat meidän vihollisemme, ja ilman pelkoa saisimme hänen edessään 
palvella, 

 

יֻקוָת ̅א ַוב̅אֻנוָת ̅ן ֞ ּבכִּ ֻּ̅כלֻהון ַיוָמַת   75 ׃ַ̅זּדִּ  א 
vanhurskaudessa ja        puhtaudessa     päivämme     ne kaikki            . 

 
Kaikki meidän päivämme puhtaudessa ja vanhurskaudessa. 

 

אַזל ֵגיר קָד ֵ̅יה ּדֵעָלָיא ֵּתתַ̅וא֗נּת ַטלָיא  נבִּ   76  ם ̅קֵרא  ּתִּ
edessä      sillä      menevä         kutsuttava  korkeimman profeettansa poikalapsi      sinä ja           . 

׃̅ ַטֵיבַ̅פרֻצוֵפה ּדָמרָיא  ַּדת  ֻאורֵחה 
tiensä   valmistaisi että        Herran              läsnäolonsa 

 
Ja sinä, poikalapsi, olet korkeimman profeetaksi kutsuttava, sillä sinä olet menevä Herran läsnäolon 
edellä, että hänen tiensä valmistuisivat. 

 

׃ּ̅דֵנֵּתל ַמּדָעא ּדַחֵי֞א לַעֵמה  ּבֻׁשוב  77  ָקָנא ַּדחָטַהיֻהון֑֞
heidän syntiensä       hylkäämisessä       kansoilleen   elämän           tuntea      antava että        . 

 
Että hänen kansansa saisivat tuntea elämän, heidän syntiensä taakse jättämisen kautta. 

 

ן ַּדב  78 ׃ֻהון ֵנסעַרן ֵּדנָחא ֵמן ַרוָמ ּ̅בַרחֵמ֞א ַּדחָנָנא ַּדאָלַה   א 
korkeudesta      loisteen        vierailee näiden kautta Jumalamme            armon       rakkaudessa            . 

 
Meidän Jumalamme armon rakkauksien kautta, joiden kautta meidän puoleemme katsoo se loiste 
korkeudesta. 

  



ן ֵ̅טָלֵל֞א ּדַמוָּתא ָית̅א ַובֻׁ̅שוכָ ֵח ̅לַמנָהֻרו ַלאיֵלין ַּדב  79 י   ּבִּ
istuvat       kuoleman         varjossa ja        pimeydessä jotka            niille         valaisemaan            . 

 ַלי֞ן ֻּבאורָחא ַּדׁשָלָמא׃ ֻ̅רוץ ֵרגּ̅דֵנת
rauhan              tiessä          jalkamme           ohjaisi että 

 
Valaistakseen niitä, jotka ovat pimeydessä, ja kuoleman varjossa istuvia, että hän ohjaisi meidän 
jalkamme rauhan tien kautta. 

 

יַת ַ̅חַיל ּבֻרוָחא  ַוב̅א ֗הָוא  וֵמתַ̅טלָיא ֵּדין ָרבֵ   80  ו֗הי ֻ̅חורָּבא אִּ
hän (akk.)          erämaassa ja        hengessä        voimallistui ja     oli          suureni  mutta poikalapsi           . 

יֵת ָ̅מא לַיוָמא ּדַת ̅֗הָו֑א עַד  יסָרֵיל׃ ̅ ה ַּדלָות̅חוִּ ֵּ֣  אִּ
Israel      luokse elävän esimerkkinsä joka päivälle          saakka                 on 

 
Mutta poikalapsi kasvoi ja voimallistui hengessä, ja hän oli erämaassa siihen päivään saakka, jona hän 
oli näyttäytyvä Israelin luona. 

 

  

גֻ ̅֞א ָהֻנון֑ ַונפַ ̅הָוא ֵּדין ּבַיוָמָת  2:1   וסָטוס ̅ק ֻפוקָּדָנא ֵמן ַאֵּ֣
Augustuksesta                käsky            lähti ja     nämä            päivissä      mutta        oli                       . 

׃ֻּ̅כֵלה ַעָמא ֻּדאוחָד ̅ בּ̅כֵת ֵ̅קַס֑ר ּדֵנת  ֵנה 
keisarikuntansa       kansa    kaikkensa kirjoitettava että       keisari 

 
Mutta tapahtui näissä päivissä, ja keisari Augustukselta lähti se käsky, että koko hänen keisarikuntansa 
kansa on saatava kirjoitetuksi. 

 

ג̅ ָמיָּתא הָות̅א ַקדֻ̅נוָת ּ̅תבָ ̅א ַמכָ̅הֵד   2  א ָ̅מֻנוָת ּ̅בהִּ
hallitusvallassa          ollut       ensimmäinen          väestönlaskenta         tämä          . 

יָנוס  ֻקורִּ ׃ּדֵּ֣ ַיא  ֻסורִּ  ּבֵּ֣
Syyriassa                 Kyrenius’n 

 
Tämä väestönlaskenta oli ensimmäinen, Kyreniuksen ollessa Syyriassa vallassa. 

  



׃ַּ̅במדִּ  ̅̅בּכֵת ָ̅ואֵזל ֗הָוא ֻּכלָנׁש ּדֵנת  3  י֗נֵּתה 
kaupungeissaan kirjoitettavat että   jokainen         oli       meni ja         . 

 
Ja jokainen meni omiin kaupunkeihinsa kirjoitettavaksi. 

 

יָלא  ̅י֗נָּתא ַּדג̅מדִּ ̅ ֵמן ָנֵּ֣צַרת̅ ַיֵּ֣וֵסף̅ סֵלק ֗הָוא ֵּדין ָאף  4  לִּ
Galilean           kaupunki         Natsareth’sta       Josef      myös mutta        oli         nousi          . 

יֻהוד ֵּ֣ ַד ַ̅למדִּ ̅ לִּ יד̅י֗נֵּתה ּדֵּ֣ יתּ̅דֵמת̅ וִּ  ־לֵחם  ֵמֻטל ַ̅קרָיא ֵּבֵּ֣
koska           Beit-Lechem           kutsuttu joka          David’n           kaupungille           Jehud’lle 

איַת  ַד ̅ו֗הי ֗הָוא  ֵמן ַּביֵּתה  וֵמן ַׁשרּבֵת ּ̅דִּ יד̅ה ּדֵּ֣  ׃̅ וִּ
David’n       sukukunnastaan ja        huoneestaan           oli         hän (akk.) että 

 
Mutta tapahtui; myös Josef nousi Natsareth’sta, siitä Galilean kaupungista, ylös Juudeaan, siihen Davidin 
kaupunkiin, jota kutsuttiin ”Beit-Lechem”, koska hän oli siitä huoneesta ja Davidin sukukunnasta. 

 

רַים מכִּ   5  ׃ ̅בּ̅כֵת ָ̅מן ֵנתַּ̅בטָנא  ּדַת ̅ ירֵּתה ַּכדַ̅עם ַמֵּ֣
kirjoitettaisi    siellä että     raskaana     kun        kihlattunsa           Mariam kanssa       . 

 
Kihlattunsa Mariam’n kanssa, hänen ollessaan raskaana, että hänet siellä kirjoitettaisiin. 
 
Kreikan apografo, kirjoittaminen, on jakeessa sen ensimmäisenä sanana. Jos teksti olisi kreikasta 
käännetty, niin olisi tässäkin. 

 

יו ַיוָמָת ַּ̅תָמן ֵאֻנון֑ ֵאת̅ דַ̅והָוא ּדכַ   6  ׃̅ אַלד̅֞ה ּדתִּ ַ̅מלִּ
synnyttäisi että    päivänsä          täyttyneet         ovat      siellä     kun että       oli ja          . 

 
Ja tapahtui heidän siellä ollessaan, että ne hänen päivänsä täyttyivät, että hän synnyttäisi. 

 

 ה ֵּ̅תה ּבַעזֻרוֵרא ֞ ַוארמַיֵת ַ̅רכָ̅ר֑א ַוכּ̅בָרה ֻּבוכ̅ וֵילַּדת  7
hänet nosti ja              kapaloissa       hänet kietoi ja      esikoinen     poikansa synnytti ja        . 

 א  ַאיָּכא ַּדׁשֵרין ֗הַוו׃ ֻּ̅באורָיא  ֵמֻטל ּדַליּת ֗הָוא לֻהון ֻּדוּכָת 
olivat asustivat että      missä             paikka           heille        ollut       ei että       koska                seimessä 

 
Ja hän synnytti hänen poikansa, ja kietoi hänet kapaloihin, ja nosti hänet seimeen, koska heillä ei ollut 
paikkaa, missä majailisivat. 

 



יתָ̅רַעָוָת   8 ן אִּ ין ̅֗הַוו ֵּבה ַּבאת̅ ֞א ֵּדי  ן וָנטרִּ  ָר֑א ַּדׁשֵרין ֗הַוו ַּתָמ 
varjelivat ja    siellä         oli   asustivat jossa        paikassa      siinä     olivat      (akk.) mutta     paimenet           . 

לָיא ַעל ַמרעָיתַ̅מַטרָת  ׃̅א ּדלִּ  ֻהון ֞
heidän laumansa    ylle             yön                 vartiohetki 

 
Mutta paimenia oli siinä paikassa, jossa he majailivat, ja he vartioivat yön vartiohetkinä heidän 
laumojaan. 
 
Kreikassa lauma yksikössä, arameassa ei. Muutenkin jae menee vähän eri tavalla. 

 

ן וֵת ̅א לָות̅א ַּדאָלָהא ֵאָת ̅וָהא ַמַלאכָ   9  ׁשֻּבוחֵּתה ּדָמרָיא ֻ̅הו 
Herran              kirkkautensa ja       luokseen              tuli           Jumalan                enkeli       katso ja         . 

ן ַוד̅ ַאנהַרת ׃̅א ַרּבָת ֵ̅חלו ֵּדחלָת ̅עַליֻהו   א 
suuri       kunnioitus     pelkäsivät ja         ylleen                        loisti 

 
Ja katso, Jumalan enkeli tuli heidän luokseen, ja Herran kirkkaus alkoi loistaa heidän ylleen, ja he 
pelkäsivät suurella kunnioituksella. 
 
Kreikan teksteissä ”Jumalan” ja ”Herran” yleensä toisinpäin. Mutta suurin osa sanoo vain ”Herran”. 

 

ן ָהא ֵגיר מַסַּבר ֗אָנא ̅א  ָלא ֵּתדַ̅לאכָ ֵואַמר לֻהון ַמ   10  חֻלו 
minä      toivotan        sillä     katso          pelätkö        älkää              enkeli          heille        sanoi ja           . 

׃̅הֵוא לכֻ ̅א  ּדֵת ̅א ַרּבָת ̅וָת ̅ון ַחֻד ̅לכֻ   ֵלה ָעלָמא 
maailma   kaikelleen        oleva joka               suuri                  ilo              teille 

 
Ja hän sanoi heille, ”älkää pelätkö, sillä katso, minä evankelioin teille sen suuren ilon, joka on oleva 
kaikkea maailmaa varten,” 

 

איַת ון ֵגיר ַיוָמָנא פָ ̅לכֻ ̅ יֵלדֵ̅אתִּ   11  ו֗הי ָמרָיא ֻ̅רוָק֑א ּדִּ
Herra           hän on joka       lunastaja         tänään         sillä       teille      synnytetty             . 

יָחא  ַּבמדִּ  ַד ̅מׁשִּ יד̅י֗נֵּתה ּדֵּ֣  ׃̅ וִּ
David’n     kaupungissaan                  Messias 

 
Sillä teille on synnytetty tänään se lunastaja, hän, joka on Herra, Messias, Davidin kaupungissa. 
 

 



ין א֗נֻּתון ֻעוָלא  ַּדכ̅ון ָאָת ̅א לכֻ ̅וָהֵד   12 יך̅א  ֵמׁשּכחִּ   ̅רִּ
kääritty joka      vauva               te               löydätte         merkki        teille         tämä ja            . 

׃ ים ֻּבאורָיא   ּבַעזֻרוֵרא ֞ וסִּ
seimessä   laitettu ja               kapaloissa 

 
Ja tämä on teille merkki; te löydätte vauvan, joka on kääritty kapaloihin ja laitettu seimeen. 

 

יו ַעם ַמַלאכָ ̅וֵמן ֵׁשלי  ֵאת  13 ֵיא֞א ̅א ַחיַלָוָת ̅חזִּ  ַּדׁשַמָי֑א  ֞א ַסגִּ
taivasten          paljot                 voimat               enkeli         kanssa   näyttäytyivät         yhtäkkiä ja           . 

ין֑׃̅ ַּכד ין ַלאָלָהא  ָואמרִּ  מַׁשּבחִּ
sanoivat ja           Jumalalle           ylistivät              kun 

 
Ja yhtäkkiä näyttäytyi sen enkelin kanssa monenlaiset taivasten voimat, ylistäen Jumalaa ja sanoen, 

 

 ֵּתׁשֻּבוחָּתא ַלאָלָהא ַּבמַרוֵמא ֞ וַעל ַארָעא ׁשָלָמא    14
rauha              maa          yllä ja    korkeudessa          Jumalalle                      kirkkaus                  . 

 ַנ֞י־֗אָנָׁש֞א׃ ̅א ַלבָ̅רא ָטבָ ̅וַסב
ihmislapsille         hyvä               tahto ja 

 
Kunnia Jumalalle korkeudessa, ja rauha maan päällä, ja hyvää tahtoa ihmisille! 

 

 ֑א ַמֵללו ֞א ַלׁשַמיָ ֻ̅הון ַמַלאכֵ ֵ̅אַזלו ֵמן לָות ̅̅דַוהָוא ּדכַ   15
puhuivat        taivaille               enkelit                         luotaan    menivät    kun että       oli ja             . 

ן ֵנרֵּדא עַד ̅ ַעם ַחד̅ ֞א ַחדָ̅רַעָוָת  י  בֵ ָ̅ואמרִּ  ־לֵח֑ם ̅יתָ̅מא לֵּ֣
Beit-Lechem’lle       saakka     menkäämme sanoivat ja         yksi kanssa    yksi            paimenet 

 ּדָמרָיא ַאוַּדע ַלן ׃̅ ַאיך̅ א ַּדהָות̅א ָהֵד ̅וֵנחֵזא לֵמלָת 
meille    tiedotti       Herra että       kuin     ollut jota        tämä               sanalle          näkevä ja 

 
Ja tapahtui, että kun enkelit menivät heidän luotaan taivaisiin, paimenet puhuivat toinen toisensa kanssa 
ja sanoivat, ”lähtekäämme Beit-Lechem’lle saakka, ja katsokaamme tätä sanaa, joka oli niin kuin Herra 
meille ilmoitti”. 

  



ת̅ו מַסרהבָ ֵ̅ואַת   16 ַמרַים ַולֵּ֣ ̅ איִּ  ̅ ַיוֵסףֵואׁשַּכחו לֵּ֣
Josef’n ja      Mariam’n           löysivät ja             viivyttelemättä           tulivat ja         . 

׃ ים ֻּבאורָיא   ַולֻעוָלא ּדסִּ
seimessä   laitettu joka         vauvan ja 

 
Ja he tulivat kiireesti, ja löysivät Mariam’n ja Josef’n, ja vauvan, joka oli laitettu seimeen. 

 

 ַעמֻהון ̅ ַמלַלת̅א ֵּדאת̅חַז֑ו ַאוַּדעו לֵמלָת ̅ ̅דוכַ   17
kanssaan             puhuttu joka             sanan           tiedottivat   näkivät kun ja           . 

׃  עַלו֗הי ַעל ַטלָיא 
poikalapsi   ylle           hänestä 

 
Ja kun he näkivät, he ilmoittivat sen sanan, joka oli heidän kanssaan puhuttu poikalapsesta. 

 

 ַמֵלל ̅לֻהון ַּדׁשַמע֑ו ֵאּתַּדַמרו ַעל ַאיֵלין ֵּדאת̅וכֻ   18
puhuttu joka          ne         ylle       ihmettelivät       kuulivat jotka    he kaikki ja           . 

׃ֻ̅הון ֵמן ָרַעָוָת ל  א ֞
paimenista         heille 

 
Ja he kaikki, jotka kuulivat, ihmettelivät niitä asioita, joita paimenet heille puhuivat. 

 

ן ָנטָרא ֗הָות  19 רַים ֵּדי  ׃ֻּ̅כלֵהין ֵמֵל֞א ָהֵלין֑ ַומפַ ̅ ַמֵּ֣  חָמא ּבֵלָּבה 
sydämessään        päätteli ja       nämä        sanat     ne kaikki           oli            varjeli     mutta    Mariam            . 

 
Mutta Mariam varjeli kaikkia näitä sanoja, ja teki niistä johtopäätökset sydämessään. 

 

ין ַלאָלָה ̅ ֞א ָהֻנון֑ ַּכד̅ו ָרַעָוָת ̅כַ̅והפַ   20 ן ַומַהללִּ י   ֑א מַׁשּבחִּ
Jumalalle             ylistäen ja        kirkastaen        kun     nämä         paimenet     palasivat ja          . 

 ַמַלל ַעמֻהון׃ ַ̅על ֻּכל ַּדחַזו ַוׁשַמעו  ַאיַּכָנא ֵּדאת
kanssaan        puhuttu että          kuinka        kuulivat ja näkivät jota kaikki      ylle 

 
Ja nämä paimenet palasivat kunnioittaen ja ylistäen Jumalaa kaikesta siitä, mitä näkivät ja kuulivat, 
kuinka heidän kanssaan oli puhuttu. 

 



י֞ן ּדֵנת̅ ̅דוכַ   21 י ׁשֵמה  ̅גַזר ַטלָי֑א ֵאת̅מַלו ּתָמנָיא ַיומִּ  קרִּ
nimensä     kutsuttiin        poikalapsi ympärileikkaisi   päivät        kahdeksan täyttyivät kun ja          . 

י ֵמן ַמַלאכָ ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע  ֵּדאת ׃ּ̅בֵטן ּבכַ ̅ם ּדֵנת̅א קָד ̅קרִּ  רָסא 
kohdussa  hedelmöittyvä että ennen                      enkelistä       kutsuttiin joka         Jeshua 

 
Ja kun täyttyivät ne kahdeksan päivää, että poikalapsi ympärileikataan, kutsuttiin hänen nimekseen 
Jeshua, jolla enkeli kutsui häntä ennen kohdussa hedelmöittymistä. 

 

יו ַיוָמָת ֵ̅את̅ ̅דוכַ   22 ית̅ד̅֞א ּדַת ַ̅מלִּ ן ַאיךּ̅כִּ ֻמוֵׁש֑א ̅ ֻהו   ָנֻמוָסא ּדֵּ֣
Moshe’n           sana          kuin     heidän puhdistuksensa        päivät            täyttyvät        kun ja          . 

יֻמוָני֗הי קָד  ׁשֵלם ַּדנקִּ ׃ַ̅אסֻקו֗הי ֻלֵּ֣אורִּ  ם ָמרָיא 
Herra   edessä hänet nostaisivat että          Jerusalemille         häntä kantoivat 

 
Ja kun täyttyivät ne heidän puhdistumisensa päivät Moshe’n kirjoitetun sanan mukaan, he veivät hänet 
ylös Jerusalemiin nostaakseen hänet Herran eteen. 

 

 ח ַמרּבָע֑א ָ̅רא ָפַת ̅ל ֵּדכּ̅בָנֻמוָסא ּדָמרָיא  ּדכֻ ̅ יב̅תִּ ַּ̅דכ̅ ַאיך  23
kohtu          avaa  miespuolinen kaikki että     Herran                sanassa      kirjoitettu että    kuin            . 

יָׁשא ּדָמרָיא ֵנת ׃ַ̅קּדִּ  קֵרא 
kutsuttaisi        Herran                          pyhä 

 
Niin kuin kirjoitettu on siinä Herran kirjoitetussa sanassa, että jokainen miespuolinen kohdun avaava on 
kutsuttava Herran pyhäksi. 

 

יר ּבָנֻמוָסא ּדָמרָיא  ̅חָת ֵ̅נּתֻלון ֵּדבַ̅וד  24  א  ַאיַּכָנא ַּדאמִּ
Herran            sanassa          sanoo että         samoin                  uhri      uhratkoon että ja         . 

יֵנ֞א ַאו ּתֵרי֞ן ַפֻרוגֵ ֻׁ̅שופַזוָגא ּד  ֞א ּדַיוָנא׃ ̅נִּ
kyyhkysten    nuoret           kaksi       tai         metsäkyyhkyset           pari 

 
Ja että uhratkoon juhlauhrin samoin kuin Herran sanassa sanotaan, pari metsäkyyhkysiä, tai kaksi 
kyyhkysenpoikasta. 
 
Tavallisen kansan uhri. Köyhimmät toivat kourallisen jauhoja. 

  



ית̅ ָרא ֵּדין ַחדַ̅גב  25 ן ̅ אִּ מֻעו  ׁשֵלם  ׁשֵמה הָוא ֵׁשֵּ֣ אורִּ  ֗הָוא ֻּבֵּ֣
Shimeon        oli         nimensä         Jerusalemissa          oli          (akk.)      yksi   mutta          mies             . 

יק  ַומַסֵּכא ֗הָוא לבֻ ̅̅בוגַ  אין ֗הָוא  וַזּדִּ  וָיֵאה ָ̅רא ָהָנא ּכִּ
lohdutustaan        oli             odotti ja       puhdas ja      oli         oikea        tämä              mies ja 

איסָרֵיל  וֻרוָחא ּדֻקוד ֵּ֣ יתּ̅דִּ ׃̅ ֗הָות̅ ָׁשא אִּ  עַלו֗הי 
yllään         oli          (akk.)          pyhyyden             henki ja                     Israelin 

 
Mutta Jerusalemissa oli yksi mies. Hänen nimensä oli Shimeon, ja tämä mies oli oikea ja puhdas, ja hän 
odotti sitä Israelin lohdutusta, ja se pyhyyden henki oli hänen päällään. 

 

יר ֗הָוא ֵלה ֵמן ֻרוָחא ּדֻקוד  26  ָׁש֑א ּדָלא ֵנחֵזא ַמוָּת֑א ַ̅ואמִּ
kuolema    näkevä          ettei           pyhyyden                 hengestä    hänelle      oli           sanottu ja         . 

׃̅עַד  יֵחה ּדָמרָיא   ָמא ּדֵנחֵזא ַלמׁשִּ
Herran          Messiaansa      näkevä että           kunnes 

 
Ja hänelle oli sanottu siitä pyhyyden hengestä, ettei hän ole näkevä kuolemaa, ennenkuin hän on näkevä 
Herran Messiaan. 

 

ין ̅ ד̅א ֗הָוא ּבֻרוָחא לַהיּכָלא  וכַ ֻ̅הו ָהָנא ֵאָת   27  ַמעלִּ
toivat     kun ja      temppelille         hengessä            oli            tuli          tämä       hän          . 

ֵיֻׁשוע ַטלָי֑א ּדֵנעּבֻד ֵ̅לה ַאבָ   ו֗הי ַאיַּכָנא ̅ון חָלפַ ַ̅הו֗הי ֞ לֵּ֣
kuten       puolestaan          tekevät että     poikalapsi      Jeshuan      vanhempansa  hänen 

ידַּ̅דפ  ּבָנֻמוָס֑א׃̅ קִּ
sanassa  käsketty joka 

 
Tämä oli tullut hengessä temppelille, ja kun hänen vanhempansa toivat poikalapsi Jeshuan, että tekevät 
hänen puolestaan niin kuin kirjoitetussa sanassa on käsketty. 

 

׃ ַלאָלָהא  ̅ ֵרךַ̅קּבֵלה ַעל ּדָרַעו֗הי ֞ ובַ   28  ֵואַמר 
sanoi ja       Jumalalle          siunasi ja käsivarsiensa    ylle      hänet otti           . 

 
Hän otti hänet käsivarsilleen, ja siunasi Jumalaa ja sanoi, 
 

 



יל ַׁשָרא ַא֗נּת ֵלה לַעב  29  ַּבׁשָלָמ֑א׃̅ ךֵ̅מלָת ̅ ָמר֑י ַאיך̅ ָּדךֵ̅מּכִּ
rauhassa          sanasi         kuin      herrani palvelijallesi   hänen      sinä            lähetit          siis              . 

 
Sinä siis lähetit hänet sinun palvelijallesi, minun Herrani, sinun sanasi mukaan, rauhassa. 
 
Koko ajatus ”Hän on minun Herrani” puuttuu kreikasta, ja siellä käytetään Herrasta normaalin kyrios-

sanan tilalla despotes, δεσπότης. 

 

 ׃̅ ּדָהא חַז֞י ַעיַנ֞י חָנָנך  30
armosi  silmilläni     näin katso että         . 

 
Että katso, minä näin minun silmilläni sinun armosi. 
 

Kreikassa ”sinun pelastuksesi”, σωτήριος. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, viimeinen sana olisi ַמחָיך. 

 

׃̅לֵהין ֵאמָוָת ּ̅ת ּבַפרֻצוָפא ּדכֻ ַ̅הו ּדַטֵיב  31  א ֞
kansakunnat          kaikkien           läsnäolossa  valmistanut jonka se             . 

 
Se, jonka sinä olet valmistanut kaikkien kansojen läsnäolossa. 

 

יסָרֵיל׃ ̅ א לַעָמךָח ̅לָיָנא ּדַע֗מֵמא ֞ וֻׁשובֻ̅נוהָרא לגֵ   32 ֵּ֣  אִּ
Israel        kansallesi             kunnia ja            kansojen     ilmestykselle       valkeus              . 

 
Se valkeus kansojen ilmestykseksi, ja kunnia sinun kansallesi, Israelille. 

 

ין ֗הוַ ̅ ַיֵּ֣וֵסף  33 יהִּ  ו ַעל ַאיֵלין ֵּדין ֵואֵמה  ַּתמִּ
ne       ylle    olivat    ihmettelivät      äitinsä ja   mutta    Josef              . 

׃ּ̅דֵמת  ַמלָל֞ן ֗הַו֞י עַלו֗הי 
hänestä        oli              puhutut jotka 

 
Mutta Josef ja hänen äitinsä ihmettelivät niitä asioita, joita hänestä oli puhuttu. 

  



ים ̅ ֵרך̅ובַ   34 ַמרַים ֵאֵמה  ָהא ָהָנא סִּ ן ֵואַמר לֵּ֣ מֻעו   ֵאֻנון ֵׁשֵּ֣
laitettu     tämä     katso     äitinsä       Mariam’lle       sanoi ja       Shimeon        heitä     siunasi ja           . 

איסָריֵ  ֵּ֣ ֵיא֞א ּבִּ ׃̅ל  וָלאָת לַמֻפולָּתא  וַלקָיָמא ּדַסגִּ  א ּדֵחרָיָנא 
riidan        merkille ja            Israelissa                monien     nousemiselle ja         lankeemukselle 

 
Ja Shimeon siunasi heidät ja sanoi hänen äidilleen Mariam’lle, ”katso, tämä on laitettu monien 
lankeemukseksi ja nousemiseksi Israelissa, ja riidan merkiksi”. 

 

יֵלכֵׁ̅שכַ̅נפַ̅וב  35  ַגלָי֞ן ּ̅דֵנת̅ י ֵּתעַּבר ֻרומָחא  ַאיך̅י ֵּדין ּדִּ
paljastettaisiin että kuin             keihäs       ohikulkeva omasi joka mutta          sielussasi ja            . 

ֵיא֞א ׃ָ̅ת ֞א ּדֵלַּבוָ ָ̅ת ַ̅מחׁשבָ   א ּ֞דַסגִּ
monien          sydämien                 suunnitelmat 

 
Mutta sinun oman sielusi se keihäs on lävistävä, sen mukaan kuin monien sydämien suunnitelmat 
paljastuvat. 
 
Kreikassa on miekka, arameassa koko jae liittyy ristiinnaulitsemiseen. 

 

ַחָנא ֵּדין נבִּ   36 פ̅א  ַּברֵת ̅יָת ̅וֵּ֣ ֑ל ֵמן ַׁשב̅ה ַּדֵּ֣  ָטא ֻ̅נואיִּ
heimosta           Penuel’n         tyttärensä      profeetta    mutta  Hanna ja           . 

י֑ר ָאף אׁשִּ יַׁשת̅ ָּדֵּ֣ י ַקׁשִּ י֞ן ַ̅וׁשבַ ̅ ֞ה ֗הָותּ̅בַיוָמָת ̅ הִּ  ע ׁשנִּ
vuodet   seitsemän ja    oli               päivissään              vanha       hän   myös               Asher’n 

׃̅וֻלוָת ֵ̅מן ּבֻת ̅ ַעם ַּבעָלה חָית  ה 
neitsyydestään   elänyt aviomiehensä kanssa 

 
Mutta profeetta Hanna, Penuelin tytär Asherin heimosta; myös hän oli päiviltään vanha, ja oli seitsemän 
vuotta elänyt aviomiehensä kanssa, neitsyydestään saakka, 

  



אין ַוארַּבע ֞ וָלא ̅ ַארַמלָּתא  ַאיך̅ ַוהָות  37 י֞ן ּתָמנִּ  ׁשנִּ
eikä            neljä ja                 80           vuodet      kuin                      leski           ollut ja            . 

 א ָפלָחא ̅צֻלוָת ַ̅צוָמא  ובַ ֵ̅מן ַהיּכָלא  ַוב̅ ָפרָקא ֗הָות
palveli       rukouksessa ja       paastossa ja            temppelistä           oli           poistunut 

איָמָמא  ַוב̅ ֗הָות ׃ּ̅בִּ לָיא   לִּ
yössä ja           päivässä                    oli 

 
Ja oli ollut leskenä noin kahdeksankymmentä neljä vuotta, eikä ollut poistunut temppelistä, ja hän 
palveli paastossa ja rukouksessa päivät ja yöt. 

 

י ָקַמת̅ ָואף  38  ̅ לָמרָיא  ַומַמלָלא ֗הָות̅ א  ַואוּדַיתָּ̅בה ּבָׁשעָת ̅ הִּ
oli      puhumassa ja         Herralle          kiittäen ja              hetkessä     siinä      nousi      hän    myös ja         . 

׃̅עַלו֗הי ַעם ֻּכלָנׁ֑ש ַּדמַסֵּכא ֗הָוא לפֻ  ׁשֵלם  אורִּ  ורָקָנה ֻּדֵּ֣
Jerusalemin        lunastukselleen         oli          odotti joka        jokainen   kanssa        hänestä 

 
Ja myös hän nousi siinä hetkessä ja kiitti Herraa ja puhui hänestä jokaisen kanssa, joka oli odottamassa 
Jerusalemin lunastusta. 
 
Suuri määrä kreikan tekstejä sanoo ”Israelin lunastus”. Aramean ”nousi” on toissijaiselta merkitykseltään 
seisoi, ja kreikka menee sen mukaan sanomalla epistemi, joka merkitsee lähellä seisomista. Jos aramea 

olisi kreikasta käännetty, tässä olisi יבת  eikä kuum-verbin feminiinin imperfekti. Tässä kreikan sana ,ַקרִּ

Gingrichin sanakirjan mukaan; 
 

ἐφίστημι—1. pres. and aor. (2 aor. act. ind. ἐπέστην) stand by or near, approach 

 
 

 ו ̅כָ̅נֻמוָסא ּדָמרָי֑א הפַ ַּ̅דב̅ ַׁשֵלמו ֻּכל ֵמֵּדם ַאיך̅ ̅דוכַ   39
palasivat         Herran              sanassa että      kuin           asia       kaikki   täytetty      kun ja           . 

ָנצַרתַ̅לג יָלא  לֵּ֣  י֗נּתֻהון ׃̅מדִּ ̅ לִּ
kaupunkinsa    Natsareth’lle            Galilealle 

 
Ja kun kaikki oli täytetty sen mukaan kuin oli Herran kirjoitetussa sanassa, he palasivat Galileaan, 
Natsarethin kaupunkiin. 

  



 א  ̅מָת ַ̅מֵלא ֵחכַ̅חַיל ּבֻרוָחא  וֵמת̅א ֗הָוא  וֵמתַ̅טלָיא ֵּדין ָרבֵ   40
viisaus          täytettiin ja          hengessä     voimallistui ja        oli           kasvoi   mutta  poikalapsi          . 

ית̅וַטיֻּבוָת  ׃ ̅֗הָות ̅א ַּדאָלָהא אִּ  עַלו֗הי 
yllään          oli       (akk.)        Jumalan                       siunaus ja 

 
Mutta poikalapsi kasvoi ja voimistui hengessä, ja hän tuli täyteen viisautta, ja Jumalan siunaus oli hänen 
yllään. 
 
Vain pieni osa kreikan teksteistä sanoo ”hengessä”, mm bysantti. 

 

ׁשֵלם ̅ו֗אָנַׁשו֗ה֞י ּבכֻ   41 ֗לין ֗הַוו ֻלֵּ֣אורִּ  ל ׁשָנא  ָאזִּ
Jerusalemille       oli       menivät       vuosi     kaikissa        ihmisensä ja            . 

ָד ּ̅בַעד  צָחא׃ ̅א ּדפֵ ̅עִּ
pääsiäisen                      juhlassa 

 
Ja hänen lähisukulaisensa menivät joka vuosi Jerusalemiin pääsiäisen juhlaan. 
 
Kreikassa ”vanhempansa”, mutta arameassa ”hänen ihmisensä”, joka merkitsee muitakin sukulaisia. 

 

י֞ן ַּת ̅ ̅דוכַ   42  רַּתֵעסֵר֑א֞ סֵלקו ַאיַּכָנא הָוא ַּבר ׁשנִּ
kuten       nousivat            kaksitoista            vuodet    poika        oli       kun ja          . 

ָד ̅ין ֗הַוו לַעדַּ̅דמָעדִּ  ׃̅עִּ  א 
juhlalle    olivat        tapana joka 

 
Ja kun hän oli täyttämässä kaksitoista vuotta, mentiin ylös sille juhlalle, kuten oli tapana. 

 

ן ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵּדין ַטלָיא  ָפׁש ֵלה ̅כ̅א ֞ הפַ ׁ̅שֵלמו ַיוָמָת ̅ ̅דוכַ   43  ו לֻהו 
hänelle    jäi     poikalapsi mutta     Jeshua        heille      palasivat       päivät loppuunsaatetut kun ja           . 

ַיוֵסףֻּבֵּ֣א ׁשֵלם  וֵּ֣ ַד ̅ ורִּ ׃ֵ̅ואֵמה  ָלא יִּ  עו 
tiesivät       ei      äitinsä ja       Josef ja              Jerusalemissa 

 
Ja kun ne päivät olivat täytetyt, he palasivat, mutta poikalapsi Jeshua jäi Jerusalemiin, ja Josef ja hänen 
äitinsä eivät tienneet. 

  



יתָ̅סב 44  ין ֗הַוו ֵגיר ּדַעם ּבַנ֞י לוִּ ו  וכַ ̅רִּ  ו ַמרֵּדא ֵ̅אַת ̅ דֻ̅הון ֻה֗
matka     tulivat       kun ja   hän     matkaseurueensa kanssa että   sillä    olivat       luulivat              . 

ן ַולָות̅֗אָנֻׁשות̅ ּבַעאֻו֗הי לָות ַ̅יוָמא ַחד  ע לֻהון ׃ַ̅מן ּדָיַד ̅ ֻהו 
heille            tunsi joka      luokse ja            ihmisensä          luota häntä etsivät         yksi            päivä 

 
Sillä he toivoivat, että hän oli heidän matkaseurueensa kanssa, ja kun he tulivat yhden päivänmatkan, 
häntä etsittiin heidän lähisukulaistensa luota ja niiden luota, jotka tiesivät heidät. 

 

ׁשֵלם  ̅ ו לֻהון ֻּתוב̅כ̅וָלא ֵאׁשּכֻחו֗הי  ַוהפַ   45  ֻלֵּ֣אורִּ
Jerusalemille      taas       heille     palasivat ja        häntä löydetty         eikä           . 

׃̅ובָ   ֵעין ֗הַוו ֵלה 
häntä   olivat    etsivät ja 

 
Eikä häntä löydetty, ja he palasivat taas Jerusalemiin ja olivat etsimässä häntä. 

 

ין֑֞ ֵאׁשּכֻחו֗הי ּבַהיּכָלא  ַּכד̅ר ּתָלָת ̅וֵמן ָּבַת   46  ̅ בָ̅יֵת ̅ א ַיומִּ
istui      kun      temppelissä        hänet löydettiin      päivät            kolme               jälkeen ja            . 

ן ַומַׁשֵאל לֻהון ׃ַ̅מלפָ ̅ ֵמצַעת  ֵנא ֞ וָׁשַמע ֵמנֻהו 
heille            kyseli ja          heistä          kuuli ja         opettajat            keskellä 

 
Ja kolmen päivän jälkeen hänet löydettiin temppelistä, istumasta opettajien keskellä, ja hän kuuli heitä 
ja kyseli heiltä. 

 

ין ֗הַוו ֵל֑ה ̅וַת   47 ין הַוו ֻּכלֻהון ַאיֵלין ּדָׁשמעִּ יהִּ  מִּ
häntä   olivat  kuulivat jotka           ne           he kaikki      olivat ihmettelivät ja          . 

 ַמו֗ה֞י׃ ̅גָ ̅̅תפֵ ̅ה ַוב̅מֵת ּ̅בֵחכ
vastauksissaan ja         viisaudessaan 

 
Ja he kaikki olivat ihmettelemässä; ne, jotka olivat kuulemassa hänen viisauttaan ja vastauksiaan. 
 
Kreikassa on viisauden, sofia, tilalla ymmärrys, synesis. Jos aramea olisi kreikasta käännetty, tässä olisi 

eri sana viisauden tilalla,  ֵנהַ̅סֻּכולָת . 

  



 ֵלה ֵאֵמה  ֵּברי  לָמָנא ̅ חַזאֻו֗הי  ּתַמהו  ֵואמַרת̅ ̅דוכַ   48
miksi    poikani      äitinsä hänelle         sanoi ja       ihmettelivät        näkivät     kun ja            . 

ָיאא ֵ̅ואָנא ּבֻטוָרפָ ̅ וךּ̅דָהא ַאבֻ  ָנ֑א ּ̅דּת ַלן ָהכַ ̅עבַ   א ַסגִּ
monet              vaivassa         minä ja      isäsi        katso että      siten    meille            tehnyt 

 ׃̅ ָּבֵעין הַוין ָלך
sinua   olivat      etsivät 

 
Ja kun he näkivät hänet, he ihmettelivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle, ”minun poikani, miksi olet 
tehnyt meille sillä tavalla, että katso, sinun isäsi ja minä, me olemme etsineet sinua suurella vaivalla?” 

 

י  ָלא ָיד  49 ן ָמָנא ָּבֵעין הַויֻּתון לִּ ין א֗נֻּתון֑ ָ̅אַמר לֻהו   עִּ
te    tiedätte     ette minulle        olitte        etsitte       miksi      heille          sanoi             . 

י ֵּדאהֵו֑א׃ָ̅אב̅ יתּ̅דבֵ   י ָוֵלא לִּ
olla aion että minun täytyy    isäni          huoneen 

 
Hän sanoi heille, ”miksi olitte etsimässä minua? Ettekö te tiedä, että minun on oltava minun isäni 
talossa?” 

 

 א  ֵּדאַמר לֻהון ׃ֵ̅הֻנון ֵּדין ָלא ֵאׁשַּתוַּדעו לֵמלָת   50
heille      sanoi jota             sanalle            ymmärtäneet           ei      mutta nämä            . 

 
Mutta nämä eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jota hän heille sanoi. 

 

ן ֵואָת ̅ ַונֵחת  51 ָנצַרתַ̅עמֻהו  ן  ̅וֵמׁשַּתעַּבד̅ א לֵּ֣  ֗הָוא לֻהו 
heille           oli               alamaistui ja   Natsareth’lle            tuli  ja    kanssaan laskeutui ja            . 

׃̅ ֵאֵמה ֵּדין ָנטָרא ֗הָות  ֻּכלֵהין ֵמֵל֞א ּבֵלָּבה 
sydämessään sanat      ne kaikki           oli           varjeli      mutta       äitinsä 

 
Ja hän laskeutui alas heidän kanssaan, ja tuli Natsareth’lle, ja oli heille alamainen. Mutta hänen äitinsä 
varjeli kaikkia niitä sanoja hänen sydämessään. 

  



 א ַ̅טיֻּבוָת ̅ה  ַוב̅מֵת ֵ̅חכ̅ה  ַוב̅א ֗הָוא  ּבַקומֵת ֻׁ̅שוע ֵּדין ָרבֵ ֵיֵּ֣   52
siunauksessa ja        viisaudessaan ja         muodossa             oli          kasvoi mutta      Jeshua            . 

 ַניָנָׁש֞א׃ ַ̅אָלָהא  ַוב̅ לָות
ihmislapset ja        Jumala         luona 

 
Mutta Jeshua kasvoi muodossa ja hänen viisaudessaan, ja siunauksessa Jumalan ja ihmisten luona. 

 

 

יבֵ ַ̅חמַׁשֵעסֵר֞א ֵּדין ּדַמלֻּכוֵת ̅ ַּבׁשַנת 3:1  טִּ ָיוס ֵקַס֑ר ̅ה ּדֵּ֣  רִּ
keisari           Tiberius’n           kuningaskuntansa mutta                 viidestoista        vuodessa                     . 

ג יֻהודָ̅מֻנוָת ּ̅בהִּ ֵּ֣ יַלָטוס ּבִּ ֵּ֣ ָיוס פִּ ָפנטִּ ָׁשא רבִּ ̅ ַּכד̅ א ּדֵּ֣  יָעָיא ̅רִּ
neljäs          pää         kun      Jehud’ssa              Pilatus            Pontius’n                       hallituksessa 

ָרוֵד  פִּ ̅ס ַּבגֵ̅הֵּ֣ יָל֑א וֵּ֣ ָׁשא רבִּ ̅לִּ יָפוס ַאֻחו֗הי  רִּ ַיא  ̅ילִּ איֻטורִּ ֵּ֣  יָעָי֑א ּבִּ
Iturea’ssa              neljäs               pää          veljensä               Filippus ja        Galileassa              Herodes 

טַרכָ ̅את̅ובַ  יַ ָ̅רא ַּדֵּ֣ ֻלוַסנִּ ָׁשא רבִּ וָנ֑א וֵּ֣ אבִּ ̅א רִּ יֵנ֑א׃̅יָעָיא  ַּדֵּ֣  ילִּ
avilinialaisten             neljäs               pää               Lysania ja            Trakona’n                paikassa ja 

 
Mutta keisari Tiberiuksen kuningaskunnan viidentenätoista vuotena, Pontius Pilatuksen hallitessa 
Juudeaa, kun Herodes oli Galilean neljännesruhtinas, ja hänen veljensä Filippus oli neljännesruhtinas 
Itureassa ja Trakonan alueella, ja Lysania oli avilinialaisten neljännesruhtinas,  

 

ַחָנן ַודָּ̅כהֻנוָת  ּ̅בַרֻּבות  2  ַּדאָלָהא ַעל א ֵ̅מלָת ̅ ֑א הָותַ̅קָיפָ ̅א ּדֵּ֣
yllä           Jumalan              sana           oli              Kaifa’n ja   Hannan’n              papit             suuressa          . 

כַ  ֵּ֣וַחָנן ַּבר זֵּ֣ ׃ֻ̅י  רָיא ּבֻחורָּבא 
erämaassa      Zakarja       poika Johannan 

 
Hannan ja Kaifa olivat ylipappeina; Jumalan sana oli Johannan’n, Zakarjan pojan yllä erämaassa. 

  



ָ֖ן ַּכדָ̅רא ַּדחָד ֵ̅לה ַאת̅א ּבכֻ ֵ̅ואָת   3  א ̅יָת ֵ̅רז ַמעֻמודִּ ַ̅מכ̅ ַר֞י ֻיורּדָנ 
kaste         julisti         kun      Jordanan          seudun            paikka      kaikessaan           tuli ja        . 

 ָקָנא ַּדחָטֵה֞א׃ ̅א  לֻׁשוב̅וָת ָ̅יבֻ ַּ̅דת
syntien           jättämiselle              kääntymyksen 

 
Ja siihen paikkaan tuli kaikki Jordanan’n seutu, kun hän julisti sitä kääntymyksen kastetta syntien taakse 
jättämiseksi. 

 

אַׁשעָיא נבִּ ̅בָ ָ̅ת ַּ̅בכ̅ יב̅תִּ ַ̅איַּכָנא ַּדכ 4   ָיא  ֵּדאַמר  ̅א ּדֵמֵל֞א ֵּדֵּ֣
sanoo joka   profeetta              Ishaia’n         sanojen    kirjoituksessa kirjoitettu että        samoin          . 

 וצו ֻר ̅ו ֻאורֵחה ּדָמרָי֑א ַותָ̅קָלא ּדָקֵרא ּבֻחורָּבא  ַטֵיב
suoristakaa ja       Herran               tiensä        valmistakaa  erämaassa     kutsuu joka            ääni 

 יֵל֞א ַלאָלַהן ׃̅א ׁשבִּ ַ̅קעָת ַּ̅בפ
Jumalallemme         valtatie                   alangossa 

 
Samoin kuin on kirjoitettu profeetta Ishaia’n sanojen kirjoituksessa, joka sanoo, ”ääni, joka kutsuu 
erämaassa; valmistakaa Herran tiet, ja suoristakaa tasangolla valtatiet meidän Jumalallemme!” 
 
Jesajan lainaus on aramean peshitta-tekstin mukaan sanatarkasti – huolellisen lääkärin tyylillä. 

 

ן וכֻ ̅ון ַנחֵל֞א ֵנתֻּכלֻה   5 ן ַ̅מּככֻ ̅א ֞ ֵנת̅לֻהון ֻטוֵר֞א וָרָמָת ̅מֻלו   ו 
tasoitettakoon     korkeudet ja      vuoret       ne kaikki ja    täyttyköön        laaksot         ne kaikki       . 

׃ַ̅קעָת ָ̅רא ַעסָקא ַלפָ̅יא  ַואת̅וֵנהֵוא ַערָמא לַׁשפ  א 
alangolle         vaikea               paikka ja    tasoittumaan        kivikko         olkoon ja 

 
Kaikki ne laaksot täyttyköön, ja kaikki vuoret ja korkeudet tasoitettakoon, ja olkoon kivikko tasaista, ja 
vaikea paikka tasankoa, 

 

 ׃ וֵנחֵזא ֻּכל ּבַסר ַחֵי֞א ַּדאָלָהא  6
Jumalan     elämät        liha      kaikki näkevä ja         . 

 
Ja kaikki liha on näkevä Jumalan elämän. 
 
Kreikan D, Curetonian ja muutama muu sanoo ”Herran”, ja elämän tilalla kreikassa pelastus. 

  



 ַילָּדא ̅ ה לֵמעַמדֵ̅ת ין ֗הַוו לוָ ̅נֵׁשא ֞ ַאיֵלין ָּדאֵת ֵ̅ואַמר ֗הָוא לכֵ   7
synnyttämät   kasteelle      luokseen     olivat tulivat jotka         ne       kansanjoukolle      oli          sanoi ja        . 

יכֻ ̅דָּ̅דאכֵ   ׃̅ ידָ̅זא ַּדעתִּ ̅ון לֵמעַרק ֵמן ֻרוגֵ̅נ֑א֞ ַמֻנו ַחוִּ
tuleva joka                 vihasta       pakenemaan   teitä osoitti kuka myrkkykäärmeiden 

 
Ja hän sanoi kansanjoukoille, niille, jotka olivat tulossa hänen luokseen kastettavaksi, 
”myrkkykäärmeiden synnyttämät, kuka osoitti teille pakenemaan sitä vihaa, joka on tuleva?” 

 

אֵר֞א ּדָׁשֵוין ַלת יל̅ו ָהכִּ ̅ד̅עבֵ   8 אַמר ̅וָת ָ̅יבֻ ̅פִּ  א  וָלא ּתַׁשֻרון למִּ
sanomaan        alkako         älkääkä kääntymykselle arvolliset jotka  hedelmät sen tähden    tehkää         . 

ית̅ון֑ ַּדאבָ ׁ̅שכֻ ּ̅בַנפ ב̅ א אִּ  ון ֵגי֑ר ָ̅רָהם  ָאַמר ֗אָנא לכֻ ַ̅לן ַאֵּ֣
sillä     teille          minä       sanon         Abraham      meille    (akk.)       isä että              sieluissanne 

אפֵ  ׃̅֞א ֵמׁשַּכח ַאָלָהא ַלמָקֻמו ּבַנָי֞א ַלֵּ֣אבּ̅דֵמן ָהֵלין ּכִּ  ָרָהם 
Abraham’lle       lapset        nostamaan        Jumala             pystyy               kivet                 näistä että 

 
Sen tähden, tehkää hedelmiä, jotka ovat kääntymyksen arvoisia, älkääkä alkako sanomaan sieluissanne, 
että ”meidän isämme on Abraham”, sillä minä sanon teille, että näistä kivistä pystyy Jumala nostamaan 
Abrahamille lapsia. 

 

יָלָנא ָהכִּ ָ̅הא ֵּדין ָנרגָ   9 איָלֵנא ֞ ֻּכל אִּ ים ַעל ֵעָקָרא ּדִּ  יל  ̅א סִּ
sen tähden         puu        kaikki           puiden              juuri       päälle laitettu       kirves     mutta katso         . 

 ל׃ ̅א ָנפֵ ֻנוָר ̅פֵסק  ַובֵ̅מת̅ ד̅֞א ָלא ָעבֵ ̅אֵר֞א ָטבֵ ּ̅דפִּ 
putoaa       tulessa ja            katkaistu          tee          ei         hyvät     hedelmiä joka 

 
Mutta katso, kirves on laitettu puiden juurille. Sen tähden, jokainen puu, joka ei tee hyviä hedelmiä, 
leikataan poikki ja se putoaa tuleen. 
 
Kreikassa vain D sanoo hedelmät monikossa. 

 

ן ָמָנא ָהכִּ   10 י  ין ֗הַוו ֵלה ֵּכנֵׁשא ֞ ָואמרִּ  ׃̅ יל ֵנעֵּבדַ̅ומַׁשאלִּ
tekisi   sen tähden    mitä        sanoivat ja kansanjoukot hänelle olivat        kysymässä ja           . 

 
Ja kansanjoukot olivat kyselemässä häneltä ja sanoivat, ”sen tähden, mitä tulisi tehdä?” 

  



אית  11 ן ַמן ּדִּ ינָין֑֞ ֵנֵּתל ̅ עָנא  ֵואַמר לֻהו   ֵלה ַּתרֵּתי֞ן ֻּכוּתִּ
antakoon           viitat          kaksi         hänellä            on joka       heille         sanoi ja      vastasi          . 

אית  ׃̅ ָנא ֵנעֵּבדֵ̅לה ַסיָּברָּת֑א ָהכַ ̅ לַמן ּדַליּת ֵלה  וַמן ּדִּ
tehköön        siten                syötävä      hänelle             on joka ja   hänelle        ei ole         jolle 

 
Hän vastasi, ja sanoi heille, ”jolla on kaksi viittaa, antakoon hänelle, jolla ei ole, ja jolla on syötävää, 
tehköön sillä tavalla”. 

 

ין ֵלה  ַמלפָ ̅ ֵס֞א לֵמעַמדָ̅מכ̅ ו ָאףֵ̅ואַת   12  ָנא  ָ̅ואמרִּ
opettaja  hänelle   sanoivat ja          kasteelle       veromiehet  myös    tulivat ja          . 

 ׃̅ ָמָנא ֵנעֵּבד
tekisi           mitä 

 
Ja myös veromiehet tulivat kasteelle ja sanoivat hänelle, ”opettaja, mitä tulee tehdä?” 
 
Kreikan D aloittaa ”samoin myös...” ja lopettaa ”että pelastuisimme”. 

 

ן ָלא ֵּתת  13 יר ַעל ָמא ַּדפֻ̅הו ֵּדין ֵאַמר לֻהו  ידּ̅בֻעון ֵמֵּדם ַיּתִּ  ̅ קִּ
käsketty että   kuin      ylle        lisää         asia                 etsikö       älkää     heille         sanoi      mutta  hän           . 

׃̅ון לֵמת̅לכֻ   ַּבע 
etsimään         teille 

 
Mutta hän sanoi heille, ”älkää pyytäkö mitään enempää, kuin mitä teitä on käsketty pyytämään.” 

 

ן ָמָנא ֵנעֵּבד  14 י  ַיא  ָואמרִּ ין ֗הַוו ֵלה ָפלַח֞י ֵאסטַרטִּ  ̅ ַומַׁשאלִּ
tekisi        mitä       sanoivat ja              sotajoukko         palvelijat hänelle olivat           kysyivät ja            . 

ן ̅ ָאף ָ֖ן ָאַמר לֻהו  ן ַול֗אָנׁש ָלא חַנ   ָלא ּב֗אָנׁש ֵּתּתַטגֻרו 
älkää ihmiselle ja               vahinkoa       ihmisessä         ei       heille         sanoi        me        myös 

ן וֵנספָק֞ן לכֻ   ו֞ן ׃̅כֻ ָ̅סונָית̅ון ָאפֵּ̅תעׁשֻקו 
palkkanne            teille       riittäkööt ja                  riistäkö 

 
Ja sotamiesten palvelijat olivat kysymässä häneltä, ja sanoivat, ”mitä me sitten tekisimme?” Hän sanoi 
heille, ”älkää ketään vahingoittako, älkääkä ketään riistäkö, ja riittäköön teille se teidän palkkanne.” 

 



ֵּ֣וַחָנן֑ וכֻ ֵּדין ̅ ַּכד  15  ין ַ̅חׁשבִּ ̅לֻהון ֵמתַ̅מסַּבר ֗הָוא ַעָמא ַעל ֻי
miettivät      he kaikki ja    Johannan   ylle           kansa       oli           toivoen     mutta   kun            . 

יָח֑א׃̅֗הַוו ּבֵלּבֻהון֑ ּדַד   לָמא ֻהוֻיו מׁשִּ
Messias    se hän         onko että    sydämissään      olivat 

 
Mutta kun kansa toivoi Johannan’sta, ja he kaikki miettivät sydämissään, että onko hän se Messias, 
 

Kreikassa kansa odotti. Aramean toivoi, ַמסַּבר on luettu odotti, מַסֵּכא. Estrangela-fontilla kirjaimet ovat 

todella paljon samannäköiset. Kreikan sana taas on niin selvä, ettei sitä voi lukea väärin. 
 

ן ֵאָנא ָהא ַמעֵמד  16 ֵּ֣וַחָנן ֵואַמר לֻהו   ון ּבַמָיא ֞ ̅֗אָנא לכֻ  ̅עָנא ֻי
vedessä      teille         minä          kastan       katso      minä       heille        sanoi ja    Johannan vastasi            . 

 ן ֵמני  ַהו ּדָלא ָׁשֵוא ֗אָנא ֵּדאׁשֵרא ̅א ֵּדין ַהו ּדַחילָת ָ̅אֵת 
avaava että     minä     arvollinen en joka     se      minusta voimallinen      se  mutta            tulee 

 ֻנוָרא׃ ָׁ̅שא ַוב̅א ּדֻקודון ּבֻרוָח ̅כֻ ַ̅ערֵק֞א ַּדמָסַנו֗הי ֞ ֻהו ַנעֵמד
tulessa ja               pyhyyden         hengessä      teidät kastava   hän             kenkiensä                 siteet 

 
Johannan vastasi ja sanoi heille, ”katso, minä kastan teitä vedessä, mutta tulee se, joka on minusta 
voimallisempi, se, jonka kenkien nauhoja minä en ole arvollinen avaamaan. Hän on kastava teitä 
pyhyyden hengessä ja tulessa”. 

 

יד  17 איֵד ַ̅רפ ַ̅הו ַּדאחִּ  ֵּכא ֵאּדַרו֗הי ֞ וֵחֵט֞א ָּכֵנׁש ̅ה  ַומַד ָׁ̅שא ּבִּ
kokoaa    vehnän ja puintipaikkansa   puhdistaa ja     kädessään         työkalu       pitää joka       se             . 

 ּבֻנוָרא ּדָלא ָּדעָּכא׃ ̅ ָנא ַנוֵקד̅בַ̅לאוצַרו֗הי ֞ וֵת 
sammu     ei joka          tulessa     polttava         akanat ja                 aittoihinsa 

 
Se, joka pitää viskimen kädessään, ja puhdistaa puintipaikkansa, ja kokoaa vehnän hänen aittoihinsa, ja 
akanat hän on polttava siinä tulessa, joka ei sammu. 

 

ָיאָת ̅֗אחָרנָיָת ̅ ָאף  18  ֗הָוא  ַומַסַּבר לַעָמא׃ ̅ א ֞ ַמֵלף̅֞א ֵּדין ַסגִּ
kansalle     evankelioi ja         oli    opettaen            monia           mutta                 toiset         myös         . 

 
Mutta myös monenlaista muuta hän opetti ja evankelioi kansalle. 
 
Kreikassa on opettamisen tilalla kehottamista. D ”nuhteli”, mutta aramean sanavalinta on selkeä. 

 



ָרוֵד   19 ֵּ֣וַחָנן ֑̅א ֵמֻטל ּדֵמתֵ̅טטַררכַ  ס ֵּדיןֵ̅הֵּ֣  ּכֵסס ֗הָוא ֵמן ֻי
Johannan’sta        oli            nuhdeltu että       koska             tetrarkka        mutta      Herodes             . 

ָרודִּ  ֵּ֣ ̅ ַיא ַא֗נַּתתַ̅על ֵהֵּ֣ יָפוס ַאֻחו֗ה֑י וַעל ֻּכלֵהין ̅פִּ  ילִּ
ne kaikki    ylle ja       veljensä              Filippus              vaimo            Herodia           ylle 

יָׁשָת   ֗הָו֑א׃̅ ̅ד֞א ּדָעבֵ ּ̅בִּ
yös 

 
Mutta koska Johannan oli nuhdellut tetrarkka Herodesta hänen veljensä Filippuksen vaimon, Herodian 
tähden, ja kaikesta siitä pahasta, jota hän oli tekemässä, 

 

ֻיוַחָנן ֵּבית̅א ַעל ֻּכלֵהין֑ וַחבָ̅הֵד ̅ ָאף ַ̅אוֵסף  20 יֵר֞א׃ ֵׁ̅שה לֵּ֣  ־ַאסִּ
vangit    huone    Johannan’lle             sulki ja     ne kaikki     ylle        tämä        myös    lisäksi              . 

 
Tämän kaiken lisäksi hän myös sulki Johannan’n vankilaan. 

 

 ̅ ד̅וכַ ̅ ֵיֵֻּׁ֣שוע עַמד̅ ֻּכֵלה ַעָמ֑א ָואף̅ עַמד̅ הָוא ֵּדין ַּכד  21
kun ja     kastoi      Jeshua   myös ja      kansa   kaikkensa     kastoi       kun mutta        oli             . 

׃̅פַת ̅מַצֵלא ֵאת  חו ׁשַמָיא 
taivaat              avattiin                 rukoili 

 
Mutta tapahtui, kun hän kastoi kaikkea kansaa, ja hän kastoi myös Jeshuan, ja kun hän rukoili, avattiin 
taivaat. 
 
Jakeen voi kääntää myös ”myös Jeshua kastoi”. Menin yleisimmän käännösvaihtoehdon mukaan, mutta 
tarkalleen”hän kastoi myös Jeshuan” edellyttäisi lamed-kirjainta Jeshuan nimen edessä. 

  



 ֻגוׁשָמא  ֻ̅מותָׁ̅שא עַלו֗הי  ַּבדֻ̅רוָחא ּדֻקוד̅ וֵנחַּתת  22
olemus  kaltaisuudessa       ylleen              pyhyyden            henki        laskeutui ja          . 

ו ֵּברי   ּדַיוָנא  וָקָלא הָוא ֵמן ׁשַמָיא  ָּדאַמר  ַא֗נּת ֻה֗
poikani    hän      sinä        sanoi joka            taivaista              oli          ääni ja     kyyhkysen 

יבָ   ׃ ̅יתֵ̅אצטבִּ ̅ ך̅א  ּדבָ ַ̅חּבִּ
mielistynyt sinussa joka             rakas 

 
Ja pyhyyden henki laskeutui hänen päälleen, kyyhkysen olemuksen kaltaisena, ja oli ääni taivaista, joka 
sanoi, ”sinä olet hän, minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt”. 
 
Kreikassa ei ole gushma, olemus, sanalle sopivaa vastinetta, ja sinne on laitettu ”ruumiillinen”. Sana olisi 

arameassa   . פגראית

 

יַת   23 י֞ן ּתָלתִּ ̅ יךו֗הי ֗הָוא ַא ֻ̅הו ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע אִּ ן וֵמסּתבַ ַּ̅בר ׁשנִּ  ר ̅י 
pidettiin ja             30          vuodet     poika   kuin           oli           hän (akk.)      Jeshua    mutta    hän         . 

׃̅ ֗הָו֑א ַּבר ַיֵּ֣וֵסף י  לִּ  ַּבר ֵהֵּ֣
Heeli    poika    Josef       poika            oli 

 
Mutta hän, Jeshua, oli juuri täyttämässä kolmekymmentä vuotta, ja häntä pidettiin Josefin poikana, joka 
oli Heelin poika, 
 
Aramean sanavalinnan mukaan Jeshua vietti 30-vuotispäiväänsä kasteessaan. Origenes mainitsee 
faktana, että kaste oli neljännessä kuussa, joka on pääsiäiskuusta laskettuna lehtimajajuhlan aikaan. 
Hieronymus tosin menee latinassaan Tishri-kuun laskutavan mukaan ja laskee kasteen tapahtuneen 
tammikuussa (Origen of Alexandria, ”Exegetical Works on Ezekiel”, Homily 1, ed. Roger Pearse, 2014).  

 

טַת   24 י  ַּבר ַיֵּ֣וֵסף ̅̅תַּבר ַמֵּ֣ י  ַּבר ַיֵּ֣אנִּ לּכִּ י  ַּבר ֵמֵּ֣ וִּ  ׃̅ ַּבר ֵלֵּ֣
Josef     poika   Jannai     poika   Melki         poika  Levi    poika        Mattath      poika         . 

 
Mattathin poika, Levin poika, Melkin poika, Jannain poika, Josefin poika, 

 

ּתַת   25 ׃ַּ̅בר ַמֵּ֣ י  י  ַּבר ַנֵָּ֣֖גִּ סלִּ ֻמוץ  ַּבר ַנֵֻּ֣חום  ַּבר ֵחֵּ֣  א  ַּבר ַעֵּ֣
Naggai   poika      Chesli    poika    Nachum   poika      Aamots      poika     Mattath         poika      . 

 
Mattathin poika, Aamoksen poika, Naahumin poika, Cheslin poika, Naggain poika, 

  



ַאת  26 ַטת̅ ַּבר ָמֵּ֣ י  ַּבר ַיֵּ֣וֵסף̅ ַּבר ַמֵּ֣ מעִּ ֵֻּ֣הוָד  ַּ̅בר ַׁשֵּ֣ ׃ַּ̅בר יִּ  א 
Jehuda     poika    Josef      poika        Shami      poika     Matath   poika     Maath      poika         . 

 
Maath’n poika, Matathin poika, Shamin poika, Josefin poika, Jehudan poika, 

 

ָסא  ַּבר ֻזֵּ֣ורָּבבֵ   27 ָ֖ן ַּבר ָרֵּ֣ ֵּ֣וַחָנ  ַלתִּ ַּ̅בר ֻי ׃̅ל  ַּבר ֵׁשֵּ֣ י  ָ֖רִּ ֵּ֣  איל  ַּבר נִּ
Neeri    poika           Shaltiel          poika     Zerubabel      poika     Raasa     poika Johannan    poika         . 

 
Johannan’n poika, Raasan poika, Zerubabelin poika, Shaltielin poika, Neerin poika, 

 

לֻמוָד   28 וַסם  ַּבר ֵאֵּ֣ י  ַּבר ֻקֵּ֣ ּדִּ י  ַּבר ַאֵּ֣ לּכִּ ׃̅ דַּ̅בר ֵמֵּ֣ יר  ֵּ֣  ַּבר עִּ
Iir    poika        El-Modad       poika     Kossem     poika  Addai     poika       Melki      poika         . 

 
Melkin poika, Addain poika, Kossemin poika, El-Modadin poika, Iir’n poika, 

 

תִּ   29 ֵּ֣וַרם  ַּבר ַמֵּ֣ יָעָזר  ַּבר ֻי לִּ א  ַּבר ֵאֵּ֣ ֵּ֣וסִּ ׃̅יָת ַּ̅בר ֻי י  וִּ  א  ַּבר ֵלֵּ֣
Levi    poika     Mathitha      poika     Joram      poika         Eliezer        poika      Josia        poika        . 

 
Josian poika, Eliezerin poika, Joramin poika, Mathithan poika, Levin poika, 

 

ֵֻּ֣הוָד   30 ן ַּבר יִּ מֻעו  ים׃̅ א  ַּבר ַיֵּ֣וֵסףַּ̅בר ֵׁשֵּ֣ ַיקִּ לִּ ֵּ֣וָנם  ַּבר ֵאֵּ֣  ַּבר ֻי
Eliakim      poika Jonam    poika      Josef     poika       Jehuda       poika     Shimeon      poika         . 

 
Shimeonin poika, Jehudan poika, Josefin poika, Jonamin poika, Eljakimin poika, 

 

טָת   31 י  ַּבר ַמֵּ֣ אנִּ לָיא  ַּבר ַמֵּ֣ יד̅א  ַּבר ָנֵָּ֣ת ַּ̅בר ַמֵּ֣ וִּ  ׃ ן ַּבר ַּדֵּ֣
David   poika  Nathan   poika      Mattitha     poika     Maani     poika        Malja      poika         . 

 
Maljan poika, Maanin poika, Mattithan poika, Nathanin poika, Davidin poika, 

 

ובִּ   32 יַׁשי  ַּבר ֻעֵּ֣ ֵּ֣ ן ַּבר ַנֵּ֣חֻׁשון ׃̅ ידַּ̅בר אִּ לָמו  ָעז  ַּבר ַסֵּ֣  ַּבר ָּבֵּ֣
Nachashon    poika      Salmon    poika    Bo’az     poika       Oobed      poika       Ishai       poika         . 

 
Ishain poika, Oobedin pika, Booazin poika, Salmonin poika, Nachashonin poika, 

  



יָנָד   33 מִּ ֵֻּ֣הוָד ̅ ̅בַּבר ַעֵּ֣ רץ  ַּבר יִּ ן ַּבר ַפֵּ֣ צֻרו  ָרם  ַּבר ֵחֵּ֣ ׃ַּ̅בר ָאֵּ֣  א 
Jehuda     poika    Parets    poika    Chetsron     poika      Aram      poika    Amminadab      poika       . 

 
Amminadabin poika, Aramin poika, Chetsronin poika, Paretsin poika, Jehudan poika, 

 

ב̅ ַּבר ַיֵּ֣עֻקוב  34 יסָחק  ַּבר ַאֵּ֣ ֵּ֣ ַרח  ַּבר ָנֵֻּ֣חור  ַּ̅בר אִּ  ׃ָרָהם  ַּבר ַּתֵּ֣
Nachor    poika   Terach       poika       Abraham        poika            Ishak       poika       Jakob         poika        . 

 
Jakobin poika, Ishakin poika, Abrahamin poika, Terachin poika, Nachorin poika. 

 

ֻרוג  35 ָלג̅ ַּבר ָסֵּ֣ רֻעו  ַּבר ָפֵּ֣ בָ ̅ ַּבר ַאֵּ֣ ׃ַּ̅בר ָעֵּ֣ ָלח   ר  ַּבר ָׁשֵּ֣
Shelach    poika     Aaber    poika    Peleg    poika       Aruv       poika     Serug       poika         . 

 
Serugin poika, Aruvin poika, Paalagin poika, Aaberin pika, Shelachin poika, 

 
Aramea kääntää hebrean peleg (”jakaa”) aramean muotoon paalag. 

 

רפַ   36 ָ֖ן ַּבר ַאֵּ֣ יַנ  ֵמך̅כַּ̅בר ַקֵּ֣ ים  ַּבר ֻנֵּ֣וח  ַּבר ַלֵּ֣ ֵּ֣  ׃̅ ָׁשר  ַּבר ׁשִּ
Lamek    poika Noach   poika    Shem      poika          Arpakshar       poika   Kenan     poika          . 

 
Kenan’n poika, Arpaksharin poika, Shemin poika, Noach’n poika, Lamek’n poika, 

 

ֻת   37 ֻנוךַּ̅בר ַמֵּ֣ יַנן ׃̅ וׁשַלח  ַּבר חֵּ֣ הָלָלאֵיל  ַּבר ַקֵּ֣  ַּבר ַיֵּ֣רּד  ַּבר ַמֵּ֣
Kanan     poika         Mahallel’el      poika    Jared   poika     Chanok   poika     Methushelach      poika         . 

 
Methushelach’n poika, Chanok’n poika, Jared’n poika, Mahallalel’n poika, Kananin poika, 

 

ית  38 ֵּ֣ ֻנוׁש  ַּבר ׁשִּ ָד ̅ ַּבר ַאֵּ֣  ם  ּדֵמן ַאָלָהא ׃ַּ̅בר ָאֵּ֣
Jumalasta joka       Adam    poika   Sheeth     poika      Enosh      poika         . 

 
Enosh’n poika, Sheethin pika, Adamin poika – joka on Jumalasta. 

 

   



ן ַּכד 4:1  ָ֖ן ̅ ךָׁ̅שא  הפַ ̅מֵלא ֻרוָחא ּדֻקוד̅ ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵּדי   ֵמן ֻיורּדָנ 
Jordanan’sta      palasi         pyhyyden                henki        täysi        kun   mutta     Jeshua                    . 

׃ה ֻרוָחא ̅רֵת ̅בַ ַ̅וד  לֻחורָּבא 
erämaalle        henki           hänet johti ja 

 
Mutta kun Jeshua oli täynnä pyhyyden henkeä, hän palasi Jordanan’lta ja se henki johdatti hänet 
erämaahan, 

 

ין֑֞ ּדֵנתַ̅יוָמָת   2  לַקרָצא וָלא לֵעס ֵמֵּדם ַ̅נֵסא ֵמן ָאכֵ ̅֞א ַארּבעִּ
asia      syönyt       eikä                       paholaisesta           kiusaisi että                   40                päivät           . 

 ן ׃̅א ּכפֵ ַׁ̅שֵלם ֵאֻנון֑ לַחרָת ̅ ̅דא ֞ וכַ ּ̅בָהֻנון ַיוָמָת 
nälkä          lopulla            ovat       loppuun  kun ja           päivät              näissä 

 
neljäksikymmeneksi päiväksi, että olisi paholaisen kiusattavana. Eikä hän syönyt mitään näinä päivinä, 
ja kun ne tulivat täyteen, oli hänen niiden lopulla nälkä. 

 

  לַקרָצא  ֵאן ּבֵרה ַא֗נּת ַּדאָלָה֑א ֵאַמרֵ̅ואַמר ֵלה ָאכֵ   3
sano            Jumalan          sinä    poikansa     jos             paholainen       hänelle   sanoi ja        . 

׃̅א ּדֵת ̅א ָהֵד ̅אפָ ̅לכִּ   הֵוא ַלחָמא 
leipää            oleva että       tämä                   kivelle 

 
Ja paholainen sanoi hänelle, ”jos sinä olet Jumalan poika, sano tälle kivelle, että se olisi sitä leipää”. 
 
Kreikan D laittaa leivän monikkoon, joka on helppo lukea tästä sillä tavalla. 

 

 ̅ ֗הו  ּדָלא ֗הָוא ּבַלחָמא ַּבלֻחוד̅ יב̅עָנא ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר ֵלה  ּכתִּ   4
yksin           leivässä                ole       ettei       se    kirjoitettu hänelle    sanoi ja      Jeshua         vastasi     . 

 ם ַּדאָלָהא׃̅גָ ̅ל ֵפתָ̅חֵיא ַּברָנָׁש֑א ֵאָלא ּבכֻ 
Jumalan        vastaus    kaikessa         vaan           ihminen            elää 

 
Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”kirjoitettu on, ettei ihminen elä yksin leivän kautta, vaan kaikkien 
Jumalan vastausten kautta”. 
 
Bysantti, D ja monet muut kreikan tekstit sanovat jakeen lopunkin. 5Moos.8:3 Lainaus ei mene 
yhdenkään meidän aikaamme säilyneen tekstin mukaan. 

 



 ֞א ַ̅ואסֵקה ָסָטָנא לֻטוָרא ָרָמא  וַחוֵיה ֻּכלֵהין ַמלּכָוָת   5
kuningaskunnat   ne kaikki      osoitti ja      korkea         vuorelle           satana           vei ylös ja       . 

׃  ַּדארָעא ּבֵעָּדָנא זֻעוָרא 
lyhyt               ajassa                      maan 

 
Ja satana vei hänet ylös korkealle vuorelle, ja osoitti hänelle ne kaikki maan kuningaskunnat pienessä 
ajassa. 
 
Lyhyt, pieni puuttuu kreikasta ja sen tilalla on ”hetki”. Satana mainitaan vain muutamassa. 

 

 ולָטָנא ָהָנא ֻּכֵלה ֵאֵּתל ֻׁש ̅ לַקרָצא  ָלךֵ̅ואַמר ֵלה ָאכֵ   6
kaikkensa    tämä          käskyvalta        annan sinulle          paholainen        hänelle     sanoi ja       . 

י ַמׁשַל֑ם ַולַמן ֵּדאצֵּבא  ָיֵהב̅וֻׁשוב ׃̅ ֵחה  ּדלִּ  ֗אָנא ֵלה 
sen       minä      annan       tahdon että kenelle ja luovutettu minulle joka   kunniansa ja 

 
Ja paholainen sanoi hänelle, ”minä annan sinulle käskyvallan tähän kaikkeen, ja sen kunnian, joka on 
minulle annettu, ja minä annan sen kenelle minä tahdon”. 

 

יָלך̅קָד ̅ יל ֵּתסֻגודֵ̅אן ָהכִּ   7 ׃ֵנהֵוא ֻּכלֵ ̅ ַמ֑י ּדִּ  ה 
kaikkensa    olkoon       omasi         eteeni         palvoisit     sen tähden jos        . 

 
Sen tähden, jos palvoisit minun edessäni, olkoon se kaikki sinun omaasi! 

 

 ̅ ֵּתסֻגוד̅ ֗הו ַּדלָמרָיא ַאָלָהך̅ יב̅עָנא ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר ֵלה  ּכתִּ   8
palvova     Jumalasi          Herralle että   se     kirjoitettu hänelle    sanoi ja      Jeshua      vastasi       . 

 ֻלוח׃ ̅ו֗הי ֵּתפ̅וֵלה ַּבלֻחוַד 
palveleva         häntä yksin     hänelle ja 

 
Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”kirjoitettu on, että Herraa, sinun Jumalaasi palvo, ja häntä yksin 
palvele”. 
 
Tähän olisi hyvä skannata Nestle-Aland sivu kreikan teksteistä; jakeissa 5-12 on valtava määrä eroja eri 
kreikan käsikirjoitusten välillä, ja se viittaa siihen, että jakeissa on ollut jotain teologista kiistaa. 

  



יֵמה ַעל ֵּכנפָ   9 ׁשֵלם  ַואקִּ  א ּדַהיּכָלא  ֵואַמר ֵלה  ַ̅ואיּתֵיה ֻלֵּ֣אורִּ
hänelle   sanoi ja          temppelin           siipi      ylle              seisotti ja            Jerusalemille       hänet vei ja       . 

׃ֵ̅מָּכא לַת ̅ ָׁשךֵ̅אן ּבֵרה ַא֗נּת ַּדאָלָה֑א ַארָמא ַנפ  חּת 
alhaalle           tästä           sielusi          heität             Jumalan             sinä     poikansa     jos 

 
Ja hän vei hänet Jerusalemiin ja laittoi seisomaan temppelin katonharjalle, ja sanoi hänelle, ”jos sinä olet 
Jumalan poika, heittäydy tästä alas”, 

 

 ׃̅ עַליךְּ ַּדנַנטֻרוָנך̅ ֵקד̅ו֗הי ֞ נפַ ֵ̅גי֑ר ַּדלַמַלאכַ  ̅יבּ̅כתִּ   10
sinua varjeleva että    yllesi        käskevä           enkeleilleen että      sillä     kirjoitettu         . 

 
Sillä kirjoitettu on, että hän on käskevä enkeleitään sinusta, että sinua varjelisivat. 

 

׃̅אפָ ּ̅בכִּ ̅ ָלךּ̅דָלא ֵּתּתֵקל ֵרג̅ וַעל ּדָרַעיֻהו֞ן ֵנׁשקֻלוָנך  11  א 
kivessä         jalkasi kompastuisi     ettei        sinua kantavat       käsivarsiensa    yllä ja           . 

 
Ja he kantakoon sinua käsivarsillaan, ettei sinun jalkasi kompastuisi kiveen. 

 

יר ֗הו  ּדָלא ּתַנֵסא   12  עָנא ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר ֵלה  ַאמִּ
kiusaava     ettei        se       sanottu   hänelle    sanoi ja      Jeshua     mutta  vastasi          . 

 ׃ ̅לָמרָיא ַאָלָהך
Jumalasi            Herralle 

 
Mutta Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”sanottu on, että älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi”. 

 

 לַקרָצא ֻּכלֻהון ֵנסֻיוַנו֗ה֑י֞ פַרק ַׁ̅שֵלם ָאכֵ ̅ ̅דוכַ   13
poistui kiusaamisensa      ne kaikki         paholainen            lopettanut    kun ja         . 

 ָנא ׃ַ̅זב̅ ה ַעדֵ̅מן לָוֵת 
aika    kunnes                luotaan 

 
Ja kun paholainen oli lopettanut ne kaikki kiusaamisensa, hän poistui hänen luotaan, määräaikaan 
saakka. 

  



יָלא  ַונפַ ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ּבַחיָלא ּדֻרוָחא ַלג ̅ךַ̅והפַ   14  י ֵטָּבא  ק עַלו֗ה ̅לִּ
sanoma    hänestä         lähti ja            Galilealle        hengen            voimassa      Jeshua       palasi ja           . 

׃ָ̅רא ַּדחָד ֵ̅לה ַאתּ̅בכֻ   ַריֻהון ֞
heidän ympärillä        paikka        kaikessaan 

 
Ja Jeshua palasi hengen voimassa Galileaan, ja sanoma hänestä lähti kaikkeen heitä ympäröivään 
alueeseen. 

 

 ֻהון֑֞ וֵמׁשַּתַּבח ֗הָוא ֵמן ֻּכל ֗אָנׁש׃ ֻ̅נוָׁשת̅֗הָוא ַּבכ̅ וֻהו ַמֵלף  15
ihminen      kaikista          oli         kunnioitettiin ja       kokouspaikoissaan        oli      opettaen hän ja          . 

 
Ja hän oli opettamassa heidän kokouspaikoissaan, ja oli kaikkien kunnioittama. 

 

ָנצַרתֵ̅ואָת   16 ֑י וַעל ַאיַּכָנא ַּדמָעדַ̅איָּכא ֵּדאת̅ א לֵּ֣  ֗הָוא ̅ ַרּבִּ
oli         tapana             kuten     sisään ja kasvatettu että       missä      Natsareth’lle           tuli ja           . 

 א  וָקם לֵמקָר֑א׃ֻ̅נוׁשָּתא  ּבַיוָמא ּדַׁשּבָת ַ̅לכ
lukemaan    nousi ja           sapatin          päivässä             kokouspaikalle 

 
Ja hän tuli Natsarethiin, missä hänet kasvatettiin, ja meni sisään kokouspaikkaan kuten oli sapatin 
päivänä tapana, ja nousi lukemaan. 

 

אַׁשעָיא נבִּ ֵ̅לה ֵספ̅ יֵהבֵ̅ואתִּ   17  ָר֑א ̅ח ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵספַ̅ת ָ̅יא  ַופָ̅רא ֵּדֵּ֣
kirja        Jeshua       avasi ja     profeetta             Ishaia’n                kirja      hänelle      annettiin ja           . 

 ׃̅ יב̅תִּ ̅א  ַאיָּכא ַּדכֵ̅ואׁשַּכח ֻּדוּכָת 
kirjoitettu joka      missä               paikka                  löysi ja 

 
Ja hänelle annettiin profeetta Ishaia’n kirja, ja Jeshua avasi kirjan ja löysi sen paikan, missä on kirjoitettu, 

  



 א ַמׁשַחני  ַלמַסָּבֻרו ֻ̅רוֵחה ּדָמרָיא עַלי  וֵמֻטל ָהֵד   18
evankelioimaan   minut voiteli    tämä       tähden ja     ylläni       Herran         henkensä           . 

ֵנא ֞ וַׁשלַחני  לַמאָסֻיו ַלת  ֞א יָ̅ ָרֻזו ַלׁשבַ ̅יַר֞י ֵלָּבא  ַולַמכ̅בִּ ̅לֵמסּכִּ
vangeille     julistamaan ja    sydämet      särkyneille     parantamaan   minut lähetti ja                 köyhille 

יֵר֞א חָזָיא  וַלמַׁשָרֻרו ַלתֻׁ̅שוב ׃̅יֵר֞א ּבֻׁשוב̅בִּ ָ̅קָנא  וַלעוִּ  ָקָנא 
vapauttamisessa       sorretuille       vahvistamaan ja näkeminen        sokeille ja                 vapautus 

 
Herran henki on minun ylläni, ja tämän tähden hän voiteli minut evankelioimaan köyhiä, ja lähetti minut 
parantamaan särkyneet sydämet, ja julistamaan vangeille vapautusta, ja sokeille näkemistä, ja 
tekemään sorrettujen vapautusta todelliseksi. 

 

׃ַ̅ולַמכ  19  ָרֻזו ַׁש֗נָּתא מַקַּבלָּתא לָמרָיא 
Herralle     vastaanotettava          vuosi         julistamaan ja           . 

 
Ja julistamaan sitä Herran hyväksyvää vuotta. 

 

ֵת ֵ̅ספ̅ ַרךַ̅וכ  20  ֻּכלֻהון ̅ בָ̅רא  וַיהֵּבה ַלמַׁשמָׁשָנא  ֵואַזל יִּ
he kaikki      istui         meni ja              palvelijalle        sen antoi ja            kirja          kääri ja           . 

׃̅̅כֵּדין ּדבַ   ֻנוׁשָּת֑א ַעיַניֻהו֞ן ָחיָר֞ן ֗הַו֞י ֵּבה 
hänessä   oli     katsoivat     silmänsä        kokouspaikassa jotka mutta 

 
Ja hän kääri kirjan ja antoi sen palvelijalle, ja meni istumaan. Mutta kaikkien niiden, jotka olivat siinä 
kokouspaikassa, silmät olivat katsomassa häneen. 

 

אַמר לָות  21 י למִּ ן ּדַיוָמָנא ֵאׁשַּתַלם ̅וַׁשרִּ  ֻהו 
loppuunsaatettu    tänään että      luokseen         sanomaan         alkoi ja            . 

׃̅א ָהָנא ֵּבאד̅בָ ּ̅כָת   ַניֻּכון ֞
korvissanne     tämä            kirjoitus 

 
Ja hän alkoi sanomaan heidän puoleensa, että ”tänään tämä kirjoitus on tullut täytetyksi teidän 
korvienne kuullen”. 

  



ין הַוו   22 ין ֗הַוו ּבֵמֵל֞א ּדַטיֻּבוָת וָסהּדִּ ן וֵמּתַּדמרִּ  א ֵ̅לה ֻּכלֻהו 
siunauksen      sanoissa     olivat          ihmettelivät ja      he kaikki hänelle olivat     todistivat ja          . 

ין ֗הַוו  ָלא ֗הָוא ָהָנא ַּבר ַיֵּ֣וֵסףּ̅דָנפ  ̅ ָק֞ן ֗הַו֞י ֵמן ֻפוֵמה  ָואמרִּ
Josef     poika     tämä          ole      eikö    olivat    sanoivat ja                suustaan         oli   lähtenyt jota 

 
Ja he kaikki olivat todistamassa hänestä, ja he olivat ihmettelemässä niitä siunauksen sanoja, joita lähti 
hänen suustaan, ja he sanoivat, ”eikö tämä olekaan Josefin poika?” 

 

י ַמתָ̅אַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ּכבַ   23 אמֻרון לִּ  ָלא ָהָנא  ָאסָיא ̅ר ּתִּ
parantaja     tämä             sana    minulle      sanoisitte        ehkä        Jeshua      heille          sanoi            . 

ן ַּדעבַ ̅וכֻ ̅ ָׁשךַ̅אָסא ַנפ כ̅ל ַּדׁשַמע   ̅ ד̅עבֵ  רַנֻחו֑ם ̅פַ ּ̅דּת ַּבֵּ֣
tee       Kaper-Nachum’ssa        tehnyt että kuulimme jota kaikki ja        sielusi       paranna 

 ׃̅ י֗נָּתךָ̅הרָּכא ַּבמדִּ ̅ ָאף
kaupungissasi           tässä          myös 

 
Jeshua sanoi heille, ”ehkä te sanotte minulle tämän sanan, parantaja, paranna sielusi! Ja kaikkea, mitä 
kuulimme, että olet tehnyt Kaper-Nachumissa, tee myös täällä, sinun kaupungissasi!” 

 

ין ָאַמר ֗אָנא לכֻ   24  ָיא ̅ון֑ ּדַליּת נבִּ ̅֗הו ֵּדין ֵאַמר  ַאמִּ
profeetta ei ole että     teille       minä         sanon      amen         sanoi      mutta   hän          . 

׃ַ̅קַּבל ַּבמדִּ ּ̅דֵמת  י֗נֵּתה 
kaupungissaan          vastaanotettu 

 
Mutta hän sanoi, ”amen, minä sanon teille, ettei profeetta ole hyväksytty hänen kaupungissaan”. 

 

י ַארמָלָת ׁ̅שָרָרא ֵגיר ָאַמר ֗אָנא לכֻ   25 ן ּדַסגִּ ית̅ו   ֗הַו֞י ̅ ֞א אִּ
oli      (akk.)               lesket         paljon että     teille        minä         sanon       sillä      totuutta              . 

ָיא נבִּ  לִּ ֵּ֣ איסָרֵיל  ּבַיוַמ֞י אִּ ֵּ֣ י֞ן ֵ̅אּתּתֵחד̅ ָי֑א ַּכדּ̅בִּ  ו ׁשַמָי֞א ׁשנִּ
vuodet       taivaat                suljetut           kun    profeetta        Elia          päivissä                  Israelissa 

׃ָ̅נא ַרָּבא ּבכֻ ̅וַירֵח֞א ׁשָּת֑א ַוהָוא ַּכפ̅ ּתָלת  ָלה ַארָעא 
maa     kaikessaan        suuri            nälkä           oli ja       kuusi    kuukaudet ja         kolme 

 
Sillä totuutta minä sanon teille, että Israelissa oli paljon leskiä profeetta Elian päivinä, kun taivaat olivat 
suljettuina kolme vuotta ja kuusi kuukautta, ja oli se suuri nälkä koko maassa. 



ַצרַפתא ֵמנֵהין ָלא ֵאׁשַּתַּד ̅חָד ̅ ַולָות  26 ָי֑א ֵאָלא לֵּ֣ לִּ ֵּ֣  ̅ ר אִּ
Tsarpath’lle      vaan             Elia              lähetetty          ei           heistä          yksi      luokse ja           . 

ן לָות ַציָּד  ׃ַ̅א֗נּתָת ̅ ּדֵּ֣  א ַארַמלָּתא 
leski                vaimo         luokse       Tsidon’n 

 
Eikä Eliaa lähetetty heistä yhdenkään luokse, vaan Tsidon’in Tsarpath’iin, sen leskivaimon luokse. 

 

ית  27 ֵיא֞א ַגרֵּב֞א אִּ יַׁשע ̅ ֗הַוו ֵּבית̅ וַסגִּ לִּ יסָרֵיל  ּבַיוַמ֞י ֵאֵּ֣ ֵּ֣  אִּ
Elisha         päivissä           Israel             huone  olivat      (akk.)       pitaliset           monet ja           . 

׃̅ ָי֑א וַחד̅נבִּ  ֑י ֵאָלא ֵאן ַנֵּ֣עָמן ַארָמָיא   ֵמנֻהון ָלא ֵאּתַּדּכִּ
aramealainen  Naaman    jos        vaan      puhdistettu         ei          heistä       yksi ja   profeetta 

 
Ja monia pitalisia oli Israelin huoneessa profeetta Elishan päivinä, eikä yhtäkään heistä puhdistettu, 
paitsi aramealainen Naaman. 

 

ן ָהֻנון ּדבַ ̅ ̅דוכַ   28 יו ֻ̅נוׁשָּת֑א ֵאת̅̅כׁשַמעו ָהֵלי   מלִּ
täyttyivät     kokouspaikassa jotka   nämä             ne        kuulivat     kun ja           . 

 ֵחמָּתא ֻּכלֻהון֑׃
he kaikki                raivo 

 
Ja kun he kuulivat nämä, ne, jotka olivat siinä kokouspaikassa, tulivat kaikki kiukkua täyteen. 

 

 יָנא ̅בִּ ָ̅מא ַלג̅י֗נָּת֑א ַואיּתֻיו֗הי עַד ̅ר ֵמן מדִּ ̅וָקמו ַאפֻקו֗הי לבַ   29
huipulle       saakka         hänet veivät ja                kaupungista     ulkopuoli    ajaa aikoen nousivat ja          . 

 עַלו֗הי  ּדֵנׁשֻּדוָני֗הי ̅ י֗נּתֻהון ַּבנָיא ֗הָותּ̅דֻטוָר֑א ַהו ַּדמדִּ 
hänet heittääkseen    päälleen           oli     rakennettu   kaupunkinsa joka        se              vuoren 

יפָ  ׃ֵ̅מן ׁשקִּ  א 
kallionkielekkeeltä 

 
Ja he nousivat, aikoen ajaa hänet ulos siitä kaupungista, je he veivät hänet sen vuoren huipulle saakka, 
jolle heidän kaupunkinsa oli rakennettu, heittääkseen hänet kallionkielekkeeltä. 

  



 ֻהון ֵואַזל׃̅ר ַּביָנתֻ̅הו ֵּדין עבַ   30
meni ja        keskellään        ohitti     mutta    hän         . 

 
Mutta hän kulki ohi, heidän keskeltään, ja meni, 
 
Kreikassa viimeinen sana ”mennä eteenpäin”, jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi halak, tai 
Delitzschinkin käyttämä verbi. 

 

כ̅ ַונֵחת  31 יָל֑א וַמֵלף̅י֗נָּתא ַּדג̅רַנֻחום מדִּ ̅פַ ַ̅לֵּ֣  ̅ לִּ
opettaen ja       Galilean          kaupunki         Kaper-Nachm’lle       laskeutui ja        . 

׃  ֗הָוא לֻהון ּבַׁשֵּבא ֞
sapatissa    heille               oli 

 
Ja hän laskeutui Kaper-Nachum’iin, Galilean kaupunkiin, ja oli opettamassa heitä sapattina. 

 

ין הַוו ּבֻיולָפֵנה  ַּדמַׁשלָטא ֗הָות̅וַת   32 יהִּ  ה ׃ֵ̅מלֵת ̅ מִּ
sanojensa       oli            käskyvalta että     opetuksessaan  olivat hämmästyivät ja         . 

 
Ja he olivat hämmästyneet hänen opetuksestaan, sillä hänen sanoissaan oli käskyvalta. 

 

אית  33 איתֻ̅נוׁשָּתא  ַגב̅֗הָוא ַּבכ̅ וִּ  ֗הָוא ֵּבה  ֻרוָחא ̅ ָרא ּדִּ
henki  hänessä     oli        (akk.) jossa       mies         kokouspaikassa            oli        (akk.) ja         . 

אָד  ׃̅א ַטנפָ ּ̅דׁשִּ  א  ַוזַעק ּבָקָלא ָרָמא 
korkea      äänessä      huusi ja     saastainen             riivaajan 

 
Ja kokouspaikassa oli mies, jossa oli saastaisen riivaajan henki, ja hän huusi korkealla äänellä. 

 

 יּת ֵ̅יֵֻּׁ֣שו֑ע ָנצָרָיא  ֵאַת ̅ וַקיני  ָמא ַלן וָלך̅ר  ׁשבֻ ֵואַמ   34
tullutko        Natsaria       Jeshua  sinun ja meille mitä     päästä meidät        sanoi ja          . 

׃̅ ע ֗אָנא ָלך̅ן ָיַד ̅וַת ̅לַמוָּבֻד  יֵׁש֑ה ַּדאָלָהא   ַמן ַא֗נּת  ַקּדִּ
Jumalan         pyhänsä           sinä     kuka   sinun    minä     tiedän     meitä tuhoamaan 

 
Ja sanoi, ”jätä meidät, mitä tekemistä meillä ja sinulla on, Jeshua, natsaretilainen, oletko tullut meitä 
tuhoamaan? Minä tiedät sinut, kuka sinä olet, Jumalan pyhä!” 
 

 



 י֗הי ̅וק ֵמֵנה  ַוׁשָד ̅ופֻ ̅ ור ֻפוָמךֵּ̅בה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר  סכֻ ָאא ַ̅וכ  35
häntä heitti ja  hänestä     tuli ja           suusi           sulje        sanoi ja      Jeshua      siinä     nuhteli ja           . 

אָד  ׃ָלא סַרח ּבֵ ̅ ק ֵמֵנה  ַּכד֑̅א ַונפַ ̅א ַּבמַצעָת ׁ̅שִּ  ה ֵמֵּדם 
asia   hänessä vahingoitti   ei      kun    hänestä     lähti ja               keskessä                  riivaaja 

 
Ja Jeshua nuhteli sitä ja sanoi, ”sulje suusi!” Ja se lähti pois hänestä ja se riivaaja heitti hänet siihen 
keskelle, ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä mitenkään. 

 

ין ֗הַוו  ַעם חָד ̅לכֻ ̅ מָהא ַרָּבא ֵאַחד̅וֵת   36  ֞א ֵ̅ד ̅לָנׁש  ַומַמללִּ
toistensa   kanssa  olivat         puhuivat ja kansanjoukolle   valtasi         suuri          ihmetys ja           . 

ן ָמָנא ֗הי ַּכי ֵמ  י   ַחיָלא ֻׁ̅שולָטָנא ַוב֑̅א ַּדב̅א ָהֵד ̅לָת ָואמרִּ
voimassa ja    käskyvallassa joka          tämä             sana        siis      se      mitä           sanoivat ja 

׃̅א ֞ וָנפָ̅ת ָ̅פקָּדא לֻרוֵח֞א ַטנפָ   ָקן ֞
poistuvat ja       saastaiset          hengille              käskee 

 
Ja suuri ihmetys valtasi kansanjoukon, ja he puhuivat toistensa kanssa ja sanoivat, ”mitä siis tämä sana 
on, joka käskyvallalla ja voimalla käskee saastaisia henkiä, ja ne lähtevät pois?” 

 

 יֻהו֞ן׃ַר ָ̅רא ַּדחָד ֵ̅לה ַאת̅ק עַלו֗הי ֵטָּבא ּבכֻ ַ̅ונפַ   37
ympärillään joka        paikka       kaikessaan   sanoma       hänestä       lähti ja            . 

 
Ja hänestä lähti hyvä sanoma kaikkeen siihen alueeseen, joka oli heidän ympärillään. 
 
Ajatus ”heidän” puuttuu kreikasta kokonaan. Kreikassa ekhos, ”kaiku”, hyvän sanoman tilalla. 

 

ן ַוחָמֵת ̅ק ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵמן ּכֻנוׁשָּת֑א ַעל לבַ ̅נפַ ̅ ̅דוכַ   38 ֵׁשמֻעו   ה ̅יֵּתה ּדֵּ֣
anoppinsa ja      Shimeon’n        kodilleen    sisään           kokouspaikasta       Jeshua        lähti      kun ja           . 

ן ֵׁשמֻעו  יָצא ֗הָות ּדֵּ֣ ׃ַ̅עו ֵמֵנה ֵמֻטָלָת ̅א  ַוב̅א ַרּבָת ֵּ̅באָׁשָת ̅ ַאלִּ  ה 
hänen tähtensä hänestä pyysivät ja        suuri             kuumeessa          oli        kärsimässä            Shimeon’n 

 
Ja kun Jeshua lähti siitä kokouspaikasta, hän meni sisään Shimeonin kotiin, ja Shimeonin anoppi oli 
kärsimässä suuresta kuumeesta, ja he pyysivät häntä hänen tähtensä. 

  



  ̅א ָקַמת̅ה  וֵמחָד ̅קָת ̅ה  ַוׁשבַ ָ̅אא ֵּבאָׁשָת ̅וָקם לֵעל ֵמָנ֑ה ַוכ  39
nousi             heti ja            hänet jätti ja      kuumeessaan       nuhteli ja  hänestä ylhäälle   nousi ja         . 

 לֻהון׃ ̅ ַומַׁשמָׁשא ֗הָות
heille         oli                       palveli ja 

 
Ja hän nousi hänen yläpuolelleen, ja nuhteli hänen kuumettaan, ja se jätti hänet, ja hän nousi heti ja oli 
palvelemassa heitä. 

 

איתַ̅מעָרבַ  40  יֵהא ֞  ̅֞י ֵׁשמָׁשא ֵּדין֑ ֻּכלֻהון ַאיֵלין ּדִּ  ֗הָוא לֻהון ּכרִּ
sairaat      heille          oli       (akk.) jotka       ne          he kaikki    mutta         aurinko              laskien            . 

ין ּבכֻ ַּ̅דכ יהִּ יו ֵאֻנון לָוֵת א ֞ ̅ורָהֵנ֞א מַׁשחלפֵ ̅רִּ  ה  ֻהו ֵּדין ַ̅איּתִּ
mutta   hän    luokseen    heidät      tuotiin                 erilaiset              heikkouksissa         sairauksiensa 

יֵד ̅ ַחד̅ ַעל ַחד ן אִּ  ה ָסֵאם ֗הָוא  וַמאֵסא ֗הָוא לֻהון ׃ֵ̅מנֻהו 
heille         oli            paransi ja         oli         laittoi      kätensä           heistä        yksi      yksi        ylle 

 
Mutta auringon laskiessa ne kaikki, jotka olivat siellä sairaat, erilaisten sairauksien heikentämät, heidät 
tuotiin hänen luokseen, mutta hän toinen toisensa perästä laittoi kätensä heidän päälleen, ja oli 
parantamassa heitä. 

 

ין ֗הַוו ָאף̅וָנפ  41 אֵד ̅ קִּ ֵיאא ֞ ַּכדׁ̅שִּ ן ̅ ֞א ֵמן ַסגִּ י  ן ָואמרִּ י   ַמזעקִּ
sanoivat ja        huusivat       kun                monista             riivaajat      myös  olivat    lähtivät ja             . 

יָחא ּבֵרה ַּדאָלָהא  וכָ  ו מׁשִּ  א ּבֻהון֑ וָלא ֵאא ֗הוָ ַּ̅דא֗נּת ֻה֗
eikä     heissä        oli          nuhteli ja        Jumalan      poikansa          Messias       hän        sinä että 

ן ּדָידָׁ̅שבֵ  אמֻרו  יָחא׃ ̅ק ֗הָוא לֻהון ּדנִּ ין ּדֻהוֻיו מׁשִּ  עִּ
Messias  on hän että   tiesivät että   sanomaan että      heille         oli              päästi 

 
Ja riivaajatkin lähtivät monista huutaen, ja sanoen, että ”sinä olet hän, Messias, Jumalan poika!” – ja 
hän nuhteli heitä eikä sallinut heidän sanoa, että he tiesivät, että hän on se Messias. 

  



 נֵׁש֞א ָ̅רא ֻחורָּבא  וכֵ ̅ק ֵאַזל ֵלה ַלאת̅א  נפַ ֵרה ּדַיוָמ ַ̅ולַצפ  42
kansa ja         erämaa             paikalle       hänelle meni        lähti           päivän aamunkoitollaan ja       . 

אַזל ֵלה ָ̅מא לָוֵת ̅ו עַד ָּ̅בֵעין ֗הַוו ֵלה  ֵואַת   ה  ַואחֻּדו֗הי  ּדָלא נִּ
hänen  menevä          ettei     kiinnipitivät ja    luokseen          saakka       tulivat ja häntä  olivat     e tsivät 

 ֻהון ׃ֵ̅מן לָות
heidän  luotaan 

 
Ja päivän aamunkoitossa hän lähti pois, meni sinne erämaan paikkaan, ja kansanjoukko etsi häntä ja 
tulivat hänen luokseen saakka, ja he pitivät häntä kiinni, ettei hän menisi heidän luotaan. 

 

ן ָּדאף  43  ֞א ָוֵלא ̅֞א ֗אחָרנָיָת ̅יָנָת ַ̅למדִּ ̅ ֻהו ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵאַמר לֻהו 
täytyy                 toiset               kaupungeille     myös että    heille       sanoi         Jeshua    mutta  hän           . 

י ַלמַסָּבֻרו ַמלֻּכוֵת   ׃̅ א ֗הו ֵאׁשַּתּדֵרת̅ה ַּדאָלָהא  ּדַעל ָהֵד ̅לִּ
lähetetty      se         tämä      ylle että     Jumalan kuningaskuntansa evankelioimaan minulle 

 
Mutta hän, Jeshua, sanoi heille, että ”myös toisille kaupungeille minun täytyy evankelioida Jumalan 
kuningaskuntaa, sillä tätä varten olen lähetetty”. 
 
Jeshua puuttuu kaikista kreikan teksteistä. Jos tämä olisi kreikasta käännetty, sitä ei olisi tässäkään. 

 

יָלא ׃̅֞א ַּדגֻ̅נוָׁשָת ֵ̅רז ֗הָוא ַּבכ̅וֻהו ַמכ  44  לִּ
Galilean      kokouspaikoissa          oli        julistaen   hän ja           . 

 
Ja hän julisti Galilean kokouspaikoissa. 
 
Kreikan teksteistä suuri osa sanoo Galilean tilalla Juudea. 

 

ן ַּכד 5:1   א ּ̅כַנׁש עַלו֗הי ֵּכנָׁשא לֵמׁשַמע ֵמלָת ̅ הָוא ֵּדי 
sana       kuulemaan          kokous           ylleen     kokoontui kun    mutta       oli                      . 

גֵ ַ̅ימָת ̅ ַּדאָלָה֑א וֻהו ָקֵאם ֗הָוא ַעל־ַיד ׃̅א ּדֵּ֣  ֵנַסר 
Genesar’n            meri          sivu yllä        oli          seisoi      hän ja             Jumalan 

 
Mutta tapahtui, kun kansanjoukko kokoontui hänen luokseen kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi 
sen Genesarin järven rannalla, 

 
Kreikassa kokoontumisen tilalla eri verbi, siksi myös suomalaisissa. 



 ֞א ̅א  וַצָיֵד ַ̅ימָת ̅ ָקיָמ֞ן ַעל־ֵג֗נביֵנ֞א ַּתרֵּתין ֞ ּד̅חָזא ספִּ   2
kalastajat ja        meri         ranta yllä seisoivat jotka          kaksi            veneet           näki         . 

יגִּ  ן ַומׁשִּ יָד ַּ̅דסֵלקו ֵמנֵהי  ׃̅̅תין מצִּ  ֻהון ֞
verkkojaan        pesivät ja      niistä laskeutuivat jotka 

 
Hän näki kaksi venettä, jotka seisoivat sen järven rannalle, ja kalastajat, jotka niistä laskeutuivat ja 
pesivät verkkojaan. 

 

ֵׁשמֻעון הָותַ̅וחָד   3 ן ּדֵּ֣ אפָ ̅ א ֵמנֵהי   א  ַוסֵלק ֵיֵֻּׁ֣שוע ּ̅כִּ
Jeshua  laskeutui ja        Keefa             oli          Shimeon’n         niistä               yksi ja       . 

ֵת  יל ֵמן ַיבָּ̅בה  ֵואַמר ּדֵנד̅ ב̅יִּ  ָׁשא לַמָיא ֞ ּ̅בֻרוָנה ַקלִּ
vedelle                  maalta       vähän    sen johdattaisi että      sanoi ja    siinä           istui 

 נָׁשא׃ ̅י֗נָּתא לכֵ ֵ̅מן ספִּ ̅ ף֗הָוא  וַמלֵ ̅ ב̅וָיֵת 
kokoukselle                     veneestä     opetti ja         oli            istui ja 

 
Ja yksi niistä oli Shimeon Keefa’n, ja Jeshua meni alas siihen istumaan ja sanoi, että ohjaisi sen vähän 
kuivalta maalta vedelle, ja hän istui, ja opetti kansanjoukkoa siitä veneestä. 

 

ן ּדבַ ׁ̅שֵת ̅ ד̅וכַ   4 ֵׁשמֻעו   רו לֻעומָק֑א ̅ק ֵמן ַממ֗לֵל֑ה ֵאַמר לֵּ֣
syvälle    johdattakaa   Shimeon’lle        sanoi           puhumisestaan        lakkasi    kun ja         . 

יד   ון לַציָּדא׃ּ̅תכֻ ַ̅וארַמו מצִּ
kalasaaliille             verkkonne      heittäkää ja 

 
Ja kun hän lakkasi puhumasta, hän sanoi Shimeonille, ”ohjatkaa syvälle, ja heittäkää verkkonne saalista 
varten”. 

 

אין וֵמֵּדם ָלא   5 לָיא ֻּכֵלה לִּ ֑י לִּ ן ֵואַמר ֵלה  ַרּבִּ מֻעו   עָנא ֵׁשֵּ֣
ei          asia ja raataneet kaikkensa         yö         rabbi   hänelle   sanoi ja      Shimeon       vastasi        . 

יד̅ ך̅ן֑ ַעל ֵמלָת ֵ̅אַחד ן ָרֵמא ֗אָנא מצִּ  ָּתא ׃ֵּ̅די 
verkot        minä       heitän  mutta      sanastasi  ylle kiinniottaneet 

 
Shimeon vastasi ja sanoi hänelle, ”rabbi, koko yön me olemme raataneet, emmekä ole mitään saaneet. 
Mutta sinun sanastasi, minä heitän ne verkot”. 

 



ֵיא֞א ּדָטב֑̅ו חבַ ̅̅דא עבַ ָ̅הֵד ̅ ד̅וכַ   6  ̅ ׁשו ֻנוֵנ֞א ַסגִּ
hyvin           paljon          kalat           saivat        tekivät         tämä       kun ja       . 

יד̅ וֵמצַטרָיא ֗הָות  ּתֻהון ׃̅מצִּ
heidän verkkonsa        oli                 repeilivät ja 

 
Ja kun he tekivät tämän, he saivat todella paljon kalaa, ja heidän verkkonsa repeilivät. 

 

ָת י̅ספִּ ַ̅ריֻהו֞ן ּדבַ ַ̅ורַמזו לַחב  7 אֻת ̅֗נָּתא ֗אחרִּ  ון ֑̅א ּדנִּ
tulisivat että             toinen                  veneessä jotka     työtovereilleen   viittoivat ja       . 

ן וכַ   ̅ יֵנ֞א ַּתרַּתיֵהין ֞ ַאיך֑̅ו מַלו ֵאֵני֞ן ספִּ ֵ̅אַת ̅ ד̅נַעּדֻרון ֵאֻנו 
kuin         molemmat            veneet        heidät    täydet    tulivat    kun ja    heidät        auttaisivat 

יבָ   ֞ן ֗הַו֞י לֵמטַּבע׃ ּ̅דַקרִּ
uppoamaan    olivat        lähellä että 

 
Ja he viittoivat työtovereilleen, jotka olivat siinä tisessa veneessä, että tulisivat heitä auttamaan, ja kun 
he tulivat, molemmat veneet olivat niin täynnä, että ne olivat lähellä uppoamista. 

 

אפָ ̅ ַּכד  8 מֻעון ּכִּ  ַלו֗ה֞י ̅ם ֵרג̅ל קָד ֑̅א נפַ ̅חָזא ֵּדין ֵׁשֵּ֣
jalkansa      eteen      lankesi         Keefa          Shimeon      mutta      näki        kun      . 

 ֵמני  ̅ ָמר֑י פֻרוק ָלך̅ ֵיֻׁשוע  ֵואַמר ֵלה  ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנךּדֵּ֣ 
minusta sinulle     pois     herrani   sinusta      minä     pyydän   hänelle     sanoi ja           Jeshuan 

׃̅בּ̅דגַ   ָרא ֗אָנא ַחָטָיא 
syntinen       minä            mies että 

 
Mutta kun Shimeon Keefa näki sen, hän lankesi Jeshuan jalkojen eteen ja sanoi hänelle, ”minä pyydän 
sinua, minun Herrani, mene pois luotani, sillä minä olen syntinen mies”. 

 

 לֻהון ּדַעֵמ֑ה ַעל ַציָּדא ַהו ֵּ̅תמָהא ֵגיר ַאחֵּדה ֗הָוא  ַולכֻ   9
se       saalis       ylle kanssaan jotka niille kaikille ja         oli     hänet valtasi   sillä        ihmetys           . 

׃ּ̅דֻנוֵנ֞א ּדָצד  ו 
saivat jonka     kalojen 

 
Sillä hän, ja ne kaikki, jotka olivat hänen kanssaan, olivat ihmetyksen vallassa sen kalojen saaliin tähden, 
jonka he saivat. 



ַיעֻקוב̅ ֵּדין ָאף ָ̅ותָ̅הכ  10 ָ֖ן ּבַנ֞י ַזֵּ֣ב̅ לֵּ֣ ֻיוַחָנ  איַת ַ̅ד ַ̅ולֵּ֣  יֻהון ֑̅י ּדִּ
he       jotka       Zebadi       pojat   Johannan’lle ja     Jakob’lle      myös   mutta       siten             . 

ֵׁשמֻעון ֵאַמר ֵּד ̅֗הַוו ַׁשוָּתפֵ  ן ָלא ֞א ּדֵּ֣ ֵׁשמֻעו   ין ֵיֵֻּׁ֣שוע לֵּ֣
älä      Shimeon’lle      Jeshua     mutta     sanoi           Shimeon’n          kumppanit   olivat 

׃̅ ַחל  ֵמן ָהָׁשא ּבַנ֞י־֗אָנָׁשא ֵּתהֵוא ָצֵאדֵּ̅תד  לַחֵיא ֞
elämälle        saat           oleva                 ihmislapset            nyt          -sta           pelkää 

 
Mutta samoin myös Jakob ja Johannan, Zebadin lapset, jotka olivat Shimeonin työtovereita. Mutta 
Jeshua sanoi Shimeon’lle, ”älä pelkää, tästä alkaen olet saava ihmisiä elämään sisälle”. 
 
Elämälle, elämään sisälle, puuttuu kreikasta kokonaan. 

 

 קו ֻּכל ֵמֵּדם  ̅יֵנ֞א ַלארָעא  ַוׁשבַ ̅ו ֵאֵני֞ן ספִּ ̅וַקֵרב  11
asia    kaikki       jättivät ja             maalle            veneet       heitä  lähestyivät ja          . 

 ֵרה׃ ̅ו ָּבתֵ̅ואַת 
perässään     tulivat ja 

 
Ja he toivat veneet maalle, ja jättivät kaiken ja tulivat hänen perässään. 
 
Kreikassa jakeen loppu ”jättivät kaiken, seuratakseen häntä”. Jos teksti olisi käännetty, niin olisi tässäkin. 

 

 ָרא ַּדמֵלא ̅א ַגב֑̅א֞ ֵאָת ̅יָנָת ̅א ֵמן מדִּ ̅הָוא ֵיֵֻּׁ֣שוע ַּבחָד ̅ ̅דוכַ   12
täysi joka           mies            tuli                 kaupungeista         yhdessä       Jeshua         oli        kun ja           . 

ֵיֻׁשו֑ע ַונפַ ֻּ̅כֵלה ַגרבָ   ֵעא ֗הָוא ֵמֵנה  ̅ל ַעל ַאַפו֗הי ֞ ובָ ̅א  חָזא לֵּ֣
hänestä      oli        pyysi ja      kasvojensa      ylle lankesi ja     Jeshualle         näki        pitalinen kaikkensa 

׃ָּ̅כֻיות̅א ַא֗נּת  ֵמׁשַּכח ַא֗נּת ַלמַד ֵ̅ואַמר ֵלה  ָמר֑י ֵאן ָצבֵ   י 
minut puhdistamaan    sinä              pystyt          sinä        tahdot      jos   herrani hänelle      sanoi ja 

 
Ja kun Jeshua oli yhdessä niistä kaupungeista, tuli mies, joka oli kokonaan täynnä pitalia; hän näki 
Jeshuan ja lankesi kasvoilleen, ja pyysi häntä ja sanoi hänelle, ”minun Herrani, jos sinä tahdot, sinä 
pystyt puhdistamaan minut”. 

  



יֵד ַ̅ופ  13  א ֗אָנא  ̅ה  ֵואַמר ֵלה  ָצבֵ לֵ ̅ ה ֵיֵֻּׁ֣שוע  קֵרבַׁ̅שט אִּ
minä     tahdon hänelle      sanoi ja hänelle lähestyi      Jeshua      kätensä        ojensi ja            . 

׃̅ה ֵאַזל ֵמֵנה ַגרבֵ ̅ר־ָׁשעֵת ֵ̅אּתַּדָּכא  ובַ  י   ה  ֵואּתַּדּכִּ
puhdistettu ja    pitalinsa   hänestä      meni                     yhtäkkiä ja           puhdistettu 

 
Ja Jeshua ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi hänelle, ”minä tahdon, ole puhdistettu”. Ja yhtäkkiä 
hänen pitalinsa lähti hänestä, ja hän oli puhdistettu. 

 

אַמר  ֵאָלא̅קֵד ̅ופַ   14  הֵנא ֞ ̅לכָ ̅ ָׁשךֵ̅זל  ַחָוא ַנפ ה  ַּדל֗אָנׁש ָלא ּתִּ
papille       sielusi         osoita   mene    vaan            sanova       älä    ihmiselle että   häntä käski ja          . 

יָת ַּ̅תד̅ חָלף̅ וַקֵרב וֵׁשא  לָסהֻּדות̅ ֵקדַ̅איַּכָנא ּדפַ ̅ ךּ̅כִּ  ֻהון׃ ֻ̅מֵּ֣
heidän todistukselleen      Moshe        käski jota           kuten      puhdistumisesi     puolesta    uhraa ja 

 
Ja hän käski häntä, että ”älä sano kenellekään, vaan mene, näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisesi 
puolesta niin kuin Moshe käski, heille todistukseksi”. 

 

תַ̅ונפַ  1 5 יָראיִּ  ַּכַנׁש ֗הָוא ַעָמא ̅וֵמת̅ ק עַלו֗הי ֵטָּבא ַיּתִּ
kansa          oli        kokoontunut ja         enemmän      sanoma       hänestä        lähti ja           . 

ָיאא  לֵמׁשַמע ֵמֵנ֑ה ַולֵמַת   אָסֻיו ֵמן ֻּכורָהַניֻהו֞ן׃ ַ̅סגִּ
sairauksistaan     parantumiselle ja   hänestä      kuulemaan                   paljon 

 
Ja hyvää sanomaa hänestä levisi runsaasti, ja paljon kansaa oli kokoontunut kuulemaan häntä, ja 
parantumaan heidän sairauksistaan. 

 

 ָרא  ַומַצֵלא׃ ̅בֻ̅הו ֵּדין מַׁשֵנא ֗הָוא לַד   16
rukoillen ja     autiomaalle         oli         vetäytyen   mutta   hän          . 

 
Mutta hän vetäytyi autiomaahan, ja rukoili. 

  



ין ̅֗הָוא ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע ָית̅ ַמֵלף̅ א ֞ ַּכדֵ̅מן ַיוָמָת  ַ̅והָוא ּבַחד  17  ּבִּ
istuivat     Jeshua           oli        opetti      kun                   päivistä      yhdessä         oli ja             . 

יֵׁש֞א וַמלפַ   ו ֗הַוו ֵמן ֻּכל ֻקורָי֞א ̅֞י ָנֻמוָס֑א ֵּדאַת ̅֗הַוו פרִּ
kylät       kaikista     olivat tulleet jotka           sana      opettajat ja     fariseukset      olivat 

יַת ̅וֻד ̅ יֻהוד̅יָלא ודִּ לִּ ַּ̅דג ׁשֵלם  וַחיָלא ּדָמרָיא  אִּ  ו֗הי ̅אורִּ
se (akk.)              Herran           voima ja           Jerusalemin ja      Juudean ja                Galilean 

 ֻהון׃ ̅֗הָוא לַמאָסֻיות
parantamiselleen             oli 

 
Ja tapahtui yhtenä niistä päivistä, kun Jeshua opetti, fariseukset ja kirjoitetun sanan opettajat, jotka 
olivat tulleet kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista, että he istuivat ja se Herran voima oli 
parantamassa heitä. 

 

יו ּבַערָסא ַגב  18  ֵעין ֗הַוו ̅מַׁשרָיא  ובָ ̅ דָרא ַח ̅ו֗אָנָׁש֞א ַאיּתִּ
olivat    etsivät ja   halvaantunut     yksi          mies        vuoteessa             toivat           ihmiset ja            . 

יֻמוָני֗הי קָד  ן נסִּ ׃ּ̅דַנעֻלו   ַמו֗הי 
hänen eteen                laittaisivat      sisään että 

 
Ja jotkut toivat vuoteessa yhden halvaantuneen miehen, ja etsivät, kuinka saisivat hänet sisälle hänen 
eteensä. 

 

 אא ּדַעָמ֑א ָ̅לא ֵאׁשַּכחו ַּדאיַּכָנא ַנעֻלוָני֗ה֑י ֵמֻטל ֻסוגָ ̅ ̅דוכַ   19
kansan        paljous        tähden       hänet sisälle         kuinka että       löytäneet          ei        kun ja          . 

יָלא   סֵלקו לֻהון ֵלאָגָר֑א וַׁשֻּבו֗הי ַעם ַערֵסה  ֵמן ַּתטלִּ
tiilistä        vuoteensa kanssa          laskivat ja         katolle         heille        nousivat 

ֵיֻׁש ̅א  קָד ַ̅למַצעָת   וע׃ ַמו֗הי ּדֵּ֣
Jeshuan            eteensä                         keskelle 

 
Ja kun he eivät löytäneet, että kuinka saisivat hänet sisälle kansan paljouden tähden, he nousivat katolle 
ja laskivat hänet alas hänen vuoteensa kanssa kattotiilien keskeltä Jeshuan eteen. 

  



ן ֵאַמר לַהו מַׁשרָיא  ַגב̅חָזא ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע ַהיָמֻנות̅ ַּכד  20  ָרא  ֻ̅הו 
mies     halvaantunut hänelle   sanoi heidän uskollisuutensa      Jeshua   mutta      näki       kun            . 

ין ָלךׁ̅שבִּ  ׃̅ יקִּ  חָטַהיךְּ ֞
syntisi   sinulle         päästetyt 

 
Mutta kun Jeshua näki sen heidän uskollisuutensa, hän sanoi sille halvaantuneelle miehelle, ”sinun 
syntisi ovat sinulle anteeksiannetut”. 

 

יו ָספ  21 יֵׁש֞א ֵמתֵ̅ר֞א ַופ̅וַׁשרִּ ן ַמֻנו ַ̅חׁשבִּ ̅רִּ י  ן ָואמרִּ  י 
kuka      sanoivat ja               miettivät          fariseukset ja kirjanoppineet alkoivat ja         . 

 א  ַמֻנו ֵמׁשַּכח לֵמׁשַּבק חָטֵה֑א֞ ֵאָלא ֵאן ָ̅הָנא ַּדמַמֵלל ֻגוָּדפָ 
jos      vaan              synnit      päästämään               pystyy        kuka         pilkkaa        puhuu joka         tämä 

 ׃̅ ַאָלָהא ַּבלֻחוד
yksin           Jumala 

 
Ja kirjanoppineet ja fariseukset alkoivat miettimään, ja sanoivat, ”kuka tämä on, joka puhuu 
jumalanpilkkaa? Kuka voi päästää syntejä, paitsi Jumala yksin?” 

 

ַד   22 ן ָמָנא ֻהון֑֞ וַ ̅̅תע ַמחׁשבָ ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ֵּדין יִּ  עָנא  ֵואַמר לֻהו 
mitä     heille        sanoi ja   vastasi ja           miettimisensä          tunsi    mutta   Jeshua             . 

 ון ׃̅ין א֗נֻּתון ּבֵלּבכֻ ַ̅חׁשבִּ ֵ̅מת
sydämissänne       te                                mietitte 

 
Mutta Jeshua tiesi heidän ajatuksensa ja vastasi ja sanoi heille, ”mitä te mietitte sydämissänne?” 

 

אַמר  ַּדׁשבִּ ַ̅איָד   23 יָקא למִּ ין ָלך̅א פׁשִּ ֑֞ ַאו ̅ יקִּ  חָטַהיךְּ
tai           syntisi      sinulle  päästetyt että           sanomaan       helpompaa    millainen            . 

אַמר  ֻקום ַהֵלך  ׃̅ למִּ
vaella    nouse            sanomaan 

 
Mikä on helpompaa; sanoa, että sinun syntisi ovat sinulle päästetyt, vai sanoa, ”nouse, vaella!” 

  



ו ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא  ַּבארָעא ּ̅דֵת   24 יט ֻה֗  ּדֻעון ֵּדין ּדַׁשלִּ
maassa           ihmisen         poikansa hän        lupa että     mutta tietäisitte että           . 

 ָאַמר ֗אָנא  ֻקום  ̅ ּדֵנׁשֻּבוק חָטֵה֑א֞ ָאַמר ַלמַׁשרָיא  ָלך
nouse     minä        sanon  sinulle   halvaantuneelle      sanoi             synnit          päästävä että 

 ׃̅ יָּתך̅וֵזל לבַ ̅ ול ַערָסךׁשֻק 
kodillesi  mene ja    vuoteesi             kanna 

 
Mutta että te tietäisitte, että ihmisen pojalla on luvallista päästää synnit maan päällä – hän sanoi sille 
halvaantuneelle – minä sanon sinulle, nouse, kanna vuoteesi ja mene kotiisi. 

 

ַניֻהון ֞ ַוׁשַקל ַערֵסה ֵואַזל לבַ ̅וֵמחָד   25  ̅ יֵּת֑ה ַּכד̅א ָקם לעִּ
kun      kodilleen      meni ja     vuoteensa      kantoi ja       silmilleen      nousi               heti ja            . 

 מַׁשַּבח ַלאָלָהא׃ 
Jumalalle             ylistäen 

 
Ja heti hän nousi heidän nähtensä, ja kantoi vuoteensa ja meni kotiinsa, Jumalaa ylistäen. 

 

ין ֗הַוו ַלאָלָהא  ֵואת̅לכֻ ̅ מָהא ֵאַחד̅וֵת   26 יו ̅לָנׁש  ַומַׁשּבחִּ  מלִּ
täytetyt ja        Jumalalle      olivat             ylistivät ja        jokaiselle       valtasi          ihmetys ja             . 

ן ַּדחַזין ַיוָמָנא ֵּתדֵּ̅דחלָת  י   ֞א׃ ̅מָרָת ̅א  ָואמרִּ
ihmeteot         tänään   nähneet että sanoivat ja            kunnioitus 

 
Ja ihmetys valtasi jokaisen, ja he olivat ylistämässä Jumalaa, ja täynnä kunnioitusta, ja he sanoivat, että 
”me olemme nähneet tänään ihmeen”. 

 

י  ּדָיֵת ̅ק ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע ַוחָזא ָמכ̅ר ָהֵלין נפַ ָּ̅בַת   27 וִּ  ̅ בָ̅סא ַּדׁשֵמה ֵלֵּ֣
istui joka    Levi  nimensä jonka   tullimies         näki ja      Jeshua    poistui      nämä      jälkeen            . 

׃ֵ̅סא ֞ ֵואַמר ֵלה  ָּתא ָּבַת ̅־ָמכ̅יתּבֵ   רי 
perässäni    tule  hänelle     sanoi ja       tullimiehet         talo 

 
Näiden jälkeen Jeshua meni pois, ja hän näki veromiehen, jonka nimi oli Levi, joka istui verotoimistossa, 
ja hän sanoi hänelle, ”tule minun perässäni”. 
 

 



 ֵרה׃ ̅ק ֻּכל ֵמֵּדם  וָקם ֵאַזל ָּבתַ̅וׁשבַ   28
perässään     meni   nousi ja        asia      kaikki           jätti ja          . 

 
Ja hän jätti kaiken ja nousi ja meni hänen perässään. 

 

י ּבבַ  ̅דַ̅ועבַ   29 וִּ  ֗הָוא ֵּכנָׁשא ̅ איתיֵּתה ֻקוָּבָלא ַרָּבא  וִּ ֵ̅לה ֵלֵּ֣
kokous         oli       (akk.) ja      suuri       vastaanotto        talossaan    Levi   hänelle      teki ja            . 

ָיאא ּדָמכ יכִּ ֵ̅ס֞א וַד ַ̅סגִּ  ין הַוו ַעמֻהון ׃̅֗אחָרֵנא ֞ ַּדסמִּ
kanssaan   olivat   aterioivat jotka                toisten ja        tullimiesten               monet 

 
Ja Levi teki hänelle hänen kodissaan suuren vastaanoton, ja sinne oli kokoontunut paljon veronkerääjiä 
ja toisia, jotka olivat heidän kanssaan aterioimassa. 

 

ין ֗הַוו ָספ  30 יֵׁשא ֞ ֵ̅ר֞א ַופ̅וָרטנִּ ין לַת  רִּ יַד ָ̅ואמרִּ  ו֗הי ֞ לָמָנא ̅למִּ
miksi                 oppilailleen      sanoivat ja      fariseukset ja kirjanoppineet olivat  valittivat ja            . 

ין א֗נֻּתון וָׁשֵת ֵ̅ס֞א וַחָטֵיא ֞ ָאכַ̅עם ָמכ  ין׃ ̅לִּ
juotte ja            te             syötte           syntiset ja      tullimiehet kanssa 

 
Ja kirjanoppineet ja fariseukset valittivat ja sanoivat hänen oppilailleen, ”miksi te syötte ja juotte 
veromiesten ja syntisten kanssa?” 

 

ן ָלא ֵמת  31 יֵמ֑א֞ ַ̅ועָנא ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר לֻהו   ּבֵעא ָאסָיא ַלחלִּ
terveille     parantaja          kaivattu         ei        heille         sanoi ja      Jeshua    vastasi ja            . 

יׁש עבִּ ֵ̅אָלא ַלאיֵלין ּדבִּ   ין ׃̅ידִּ ̅יׁש ּבִּ
tehdyt     paha    paha jotka               niille            vaan 

 
Ja Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”ei parantaja ole terveille kaivattu, vaan niille, jotka ovat tehdyt todella 
pahoiksi”. 

 

יֵק֑א֞ ֵאָלא לַחָטֵי֞א ַלת ̅יתָ̅לא ֵאתִּ   32 ׃̅וָת ָ̅יבֻ ֵּ̅דאקֵרא לַזּדִּ  א 
kääntymykselle       syntisille          vaan          puhtaille       kutsumaan että    tullut           en              . 

 
En minä ole tullut kutsumaan puhtaita, vaan syntisiä siihen kääntymykseen. 

  



יַד   33 ין ֵלה  לָמָנא ַּתלמִּ ין ֵ̅הֻנון ֵּדין ָאמרִּ ֻיוַחָנן ָצימִּ  ו֗ה֞י ּדֵּ֣
paastoavat Johannan’n               oppilaansa        miksi      hänelle    sanoivat     mutta  nämä             . 

ת יָנאיִּ ן ָאף̅ ַאמִּ יָלךַּ̅דפ̅ ַומַצֵלי  יֵׁש֑א֞ ּדִּ ין וָׁשֵת ֵּ̅דין ָאכ̅ רִּ  ין ׃̅לִּ
juovat ja       syövät     mutta     omasi          fariseusten      myös   rukoilevat ja              uskollisesti 

 
Mutta nämä sanoivat hänelle, ”miksi Johannan’n oppilaat paastoavat uskollisesti ja rukoilevat – myös 
fariseusten – mutta sinun omasi syövät ja juovat?” 

 

ין א֗נֻּתון ַלב  34 ן ָלא ֵמׁשּכחִּ  ֻנוָנ֑א ַ̅נו֗ה֞י ַּדגֻ̅הו ֵּדין ֵאַמר לֻהו 
häähuoneen    lapsilleen               te                pystyvät            ei       heille        sanoi      mutta  hän           . 

ן ּדֵת ּ̅כָמא ּדַחת  ון ַּדנֻצוֻמון ׃̅עּבֻד ָ̅נא ַעמֻהו 
paastoavat että         teette että       kanssaan     sulhanen että       kauan 

 
Mutta hän sanoi heille, ”ette te voi laittaa häähuoneen lapsia paastoamaan niin kauan kuin sulhanen on 
heidän kanssaan”. 

 

אֻת   35 ים ַחת̅ א ֞ ַּכד̅ון ֵּדין ַיוָמָת ̅נִּ  ָנא ֵמנֻהון֑ ָהיֵּדין ֵ̅נּתּתרִּ
silloin       heistä        sulhanen          nostetaan       kun          päivät       mutta     tulevat              . 

 ֞א׃ ̅נֻצוֻמון ּבָהֻנון ַיוָמָת 
päivät       näissä        paastoavat 

 
Mutta ne päivät tulevat, kun sulhanen korotetaan heiltä pois, silloin, niinä päivinä he paastoavat. 

 

 א ֵמן ָמאָנא ֻ̅אורַקעָת ̅ דָלא  ּדָלא ֗אָנׁש ָקֵא ֵ̅ואַמר לֻהון ַמת  36
vaatteesta               paikka                repii     ihminen        ettei          vertaus       heille         sanoi ja            . 

 ָלָיא  ̅וַלב̅ א ָקֵאדָ̅ת ֑̅א וָרֵמא ַעל ָמאָנא ּבָלָיא  ּדָלא לַחדָ̅ת ַ̅חד
kuluneelle ja    repeää              uudelle        ettei        kulunut          vaate        ylle        nosta ja                  uusi 

׃ָ̅ת ̅א ּדֵמן ַחדָ̅לא ָׁשלָמא ֻאורַקעָת   א 
uudesta joka                  paikka                 valmis              ei 

 
Ja hän sanoi heille vertauksen, ettei kukaan revi paikkaa uudesta vaatteesta ja laita sitä kuluneen 
vaatteen päälle, ettei se uusi repeä, eikä se uudesta otettu paikka ole sopiva sille kuluneelle. 
 

 



 א ֞ ̅א ּבֵזֵק֞א ּבָלָיָת ָ̅ת ̅וָלא ֗אָנׁש ָרֵמא ַחמָרא ַחד  37
vanhassa     leilissä              uusi                  viini           nosta    ihminen       eikä             . 

 א לֵזֵקא ֞ וֻהו ַחמָרא ָ̅ת ַ̅זע ַחמָרא ַחדֵ̅ואן ֵּדין ָל֑א מבַ 
viini     se ja         leilille               uusi               viini             halkea       ei     mutta     jos ja 

׃̅וֵזֵק֞א ָאב ̅אֵׁשדֵ̅מֵת   ָּדן ֞
tuhoutuvat    leilit ja            pilaantunut 

 
Eikä kukaan laita uutta viiniä vanhaan leiliin, mutta jos laittaa, se uusi viini halkaisee sen leilin, ja se viini 
on pilalla ja leilit tuhoutuneet. 

 

 ֞א ָרֵמין֑ ָּ̅תָת ̅א ּבֵזֵק֞א ַחדָ̅ת ֵ̅אָלא ַחמָרא ַחד  38
nostetaan          uudet              leilissä            uusi                    viini           vaan             . 

ין ׃ַ̅ריֻהו֞ן ֵמתַ̅ות  ַנטרִּ
varjeltuneet       molemmat ja 

 
Vaan uusi viini laitetaan uuteen leiliin, ja molemmat säilyvät. 

 

יָק֑א וֵמחָד ̅וָלא ֗אָנׁש ָׁשֵת   39  א  ָ̅ת ̅א ָּבֵעא ַחד̅א ַחמָרא ַעּתִּ
uusi         etsii               heti ja                vanha                viini              juo        ihminen      eikä            . 

ים׃  ָאַמר יָקא ַּבסִּ  ֵגיר  ַעּתִּ
ihana          vanha           sillä          sanoo 

 
Eikä kukaan juo vanhaa viiniä, ja heti kaipaa uutta, sillä hän sanoo, ”vanha on suloista”. 

 

  

 ַזרֵע֑א֞ ̅ ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵּבית̅ מַהֵלך̅ א ַּכד̅הָוא ֵּדין ּבַׁשּבָת  6:1 
siemenet   huone     Jeshua       vaeltaen      kun            sapatissa      mutta      oli                        . 

יַד  ין ֗הַוו ֵׁשּבֵל֑א֞ ופָ ַּ̅תלמִּ איַד ̅ו֗ה֞י ָמלגִּ ין ּבִּ ין ׃̅יֻהון ֞ ָואכ̅רּכִּ  לִּ
söivät ja            käsissään      hieroivat ja            tähkät       olivat    poimivat                 oppilaansa 

 
Mutta sapattina tapahtui, kun Jeshua vaelsi pellolla, hänen oppilaansa olivat poimimassa tähkiä ja he 
hieroivat niitä käsillään ja söivät. 

 



ן ָמָנא ָעב  2 ין לֻהו  יֵׁש֞א ָאמרִּ י֞ן ֵּדין ֵמן פרִּ ין ̅֗אָנׁשִּ ן ּדִּ  א֗נֻּתו 
te           teette          mitä         heille       sanoivat              fariseuksista     mutta    ihmiset            . 

יט לֵמעַּבד ׃ּ̅בַׁשּבָת ̅ ֵמֵּדם ּדָלא ַׁשלִּ  א 
sapatissa      tekemään         luvallista    ei joka              asia 

 
Mutta jotkut fariseuksista sanoivat heille, ”miksi te teette sitä, mitä ei ole luvallista tehdä sapattina?” 

 

ן וָלא ָהֵד   3  ̅ ̅דא קַריֻּתון֑ ֵמֵּדם ַּדעבַ ̅עָנא ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר לֻהו 
teki jota         asia          lukeneet        tämä      eikö ja       heille         sanoi ja     Jeshua     vastasi       . 

יד וִּ  ן ֻהו ַואיֵלין ּדַעֵמ֑ה׃ּ̅כפֵ ̅ ַּכד̅ ַּדֵּ֣
kanssaan jotka      ne      ja    hän    nälkä     kun         David 

 
Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”ettekö ole lukeneet tätä, jota David teki, kun hänellä ja niillä, jotka olivat 
hänen kanssaan, oli nälkä?” 

 

 ֑ל ֵ̅אכַ ̅ וֵרה ּדָמרָיא  נַסבֻ̅ת ̅יֵּתה ַּדאָלָה֑א וַלחָמא ּדפָ ּ̅דַעל לבַ   4
söi           otti            Herran        pöydästään             leipää ja            Jumalan     huoneelleen sisään että      . 

יט ֗הָוא לֵמאכַ ̅ וַי֗הב  ֑ל ֵאָלא ַ̅לאיֵלין ּדַעֵמ֑ה ַהו ּדָלא ַׁשלִּ
vaan         syömään          oli        luvallista      ei jota     se    kanssaan jotka       niille          antoi ja 

 ׃̅ הֵנ֞א ַּבלֻחוד̅לכָ 
yksin             papeille 

 
Että hän meni sisälle Jumalan huoneeseen, ja otti sitä leipää Herran pöydästä, söi ja antoi niille, jotka 
olivat hänen kanssaan – sitä, jota ei ole luvallista syödä, paitsi yksin pappien. 

 

ו ּדַׁשּבָת   5 ן ּדָמָרה ֻה֗  א ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא׃ ֵ̅ואַמר לֻהו 
ihmisen    poikansa            sapatin     hän Herransa että     heille         sanoi ja        . 

 
Ja hän sanoi heille, että ihmisen poika, hän on sapatin Herra. 
 
D sanoo jakeen näin, ”Tuona samana päivänä, katsoen erästä sapattina työtä tekevää, hän sanoi hänelle: 
Mies, autuas olet sinä, jos sinä tiedät, mitä teet. Jos et tiedä, olet tuomittu ja sanan rikkoja”. 

  



ָת ̅הָוא ֵּדין לַׁשּבָת   6  ֗הָוא  ̅ ֻנוׁשָּתא  וַמֵלף֑̅א ַעל ַלכ̅א ֗אחרִּ
oli     opetti ja      kokouspaikalle    sisään            toinen               sapatille      mutta         oli          . 

אית איֵד ̅֗הָוא ַּתָמן ַגב̅ וִּ יָׁשא ֗ה ָ̅רא  ּדִּ יָנא ַיּבִּ  ׃̅ ָותה ּדַימִּ
oli     kuivettunut          oikean       kätensä joka          mies       siellä            oli         (akk.) ja 

 
Mutta tapahtui toisena sapattina; hän meni sisään kokouspaikkaan ja oli opettamassa, ja siellä oli mies, 
jonka oikea käsi oli kuivettunut. 

 

ין ֗הַוו ֵל֑ה ֵּדאן ֻהו ּדַמאֵסא ּבַׁשּבָת ֵ̅ר֞א ַופ̅וָספ  7 יֵׁש֞א ָנטרִּ  א  ̅רִּ
sapatissa    parantaa että     hän jos että hänelle olivat    vartioivat   fariseukset ja kirjanoppineet ja    . 

׃ּ̅דֵנׁשּכֻחון ֵנאכ  ֻלון ַקרַצו֗הי ֞
häntä      syyttäisivät                  pystyisivät että 

 
Ja kirjanoppineet ja fariseukset olivat vartioimassa häntä, että jos hän parantaa sapattina, he pystyisivät 
syyttämään häntä. 

 

ַד   8 יֵד ֻ̅הון֑֞ ֵואַמר לַהו ַגב̅̅תע ַמחׁשבָ ֻ̅הו ֵּדין יִּ יָׁשא אִּ  ה  ָ̅רא  ּדַיּבִּ
kätensä   kuivettunut joka        mies       hänelle     sanoi ja          suunnitelmansa       tiesi      mutta hän        . 

 א וָק֑ם׃ֵ̅אָת ̅ ̅דּכֻנוׁשָּתא  וכַ ̅ לֵמצַעת̅ ֻקום ָּתא ָלך
seisoi ja         tuli        kun ja       kokouspaikka          keskelle     sinulle    tule       nouse 

 
Mutta hän tiesi heidän suunnitelmansa, ja sanoi sille miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, ”nouse, tule 
keskelle kokouspaikkaa!” Ja kun hän tuli ja seisoi, 
 
”Kun” puuttuu kreikasta ja loppu kuuluisi seuraavan jakeen alkuun. 

 

יט ּבַׁשּבָת ַ̅מר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵאַׁשֵאלכֻ ֵא   9 ן ָמָנא ַׁשלִּ  ̅ א  ּדָטב̅ו 
hyvää joka      sapatissa        luvallista          mitä           teitä kysyn        Jeshua        heille         sanoi          . 

׃ֻ̅ד ָׁשא לַמָחֻיו ַאו לַמוּבָ ̅יׁש  ַנפַ̅או ּדבִּ ̅ לֵמעַּבד  ו 
tuhoamaan      tai elävöittämään      sielut       pahaa joka    tai            tekemään 

 
Jeshua sanoi heille, ”minä kysyn teiltä, mikä on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai pahaa? Tehdä sielu 
eläväksi vai tuhota se?” 

  



ן ּבכֻ   10 יָד לֻהו  ̅וָחר ּבֻהו   ַׁשט  ַ̅ופ̅ ך̅ן ֵואַמר ֵלה פֻׁשוט אִּ
suoristi ja     kätesi           suorista hänelle     sanoi ja   heissä kaikissa   heissä katsahti ja         . 

יֵד ̅ קַנת̅וֵת   רָּתה׃ ̅חבַ ̅ ה  ַאיך̅אִּ
työtoverinsa      .kuin        kätensä        palautui ja 

 
Ja hän katsahti heihin kaikkiin, ja sanoi hänelle, ”suorista kätesi”. Ja hän suoristi, ja hänen kätensä 
palautui sellaiseksi kuin toisensakin. 

 

ין ֗הַוו ַחדֵ̅הֻנון ֵּדין ֵאת  11 יו חָסָמא  ַומַמללִּ   ַ̅עם ַחד̅ מלִּ
yksi  kanssa    yksi    olivat          puhuivat ja          kateus          täyttyivät       mutta  nämä             . 

ֵיֻׁשוע ׃ּ̅דָמָנא ֵנעּבֻד   ון ֵלה לֵּ֣
Jeshualle   hänelle       tekisivät        mitä että 

 
Mutta nämä täyttyivät kateudesta, ja puhuivat toinen toisensa kanssa, että mitä he tekisivät Jeshualle. 

 

 ק ֵיֵֻּׁ֣שוע לֻטוָרא ַלמַצָלֻיו  ̅֞א ָהֻנון֑ נפַ ̅הָוא ֵּדין ּבַיוָמָת   12
rukoilemaan        vuorelle        Jeshua     poistui     nämä             päivissä     mutta        oli              . 

׃ָ̅מן ַאַגה ֗הָוא  ַּבצֻלוֵת ̅וַת   ה ַּדאָלָהא 
Jumalan    rukouksissaan          oli        yöpyi        siellä ja 

 
Mutta tapahtui näinä päivinä; Jeshua poistui vuorelle rukoilemaan, ja hän vietti siellä yön Jumalaa 
rukoillen.  
 
Jakeessa sekä aramea että kreikka käyttävät sanaa, jota ei ole muualla, koko yön valvomista. 

 

יַד ̅קָרא לַת  ַ̅התֵ̅נג̅ ̅דוכַ   13 ֞ ̅בָ ̅ו֗הי ֞ ַוג̅למִּ ן ּתֵרעַסר   א ֵמנֻהו 
kaksitoista       heistä        valitsi ja               oppilailleen        kutsui   aamunkoitto kun ja          . 

י ֵאֻנון׃  יֵח֞א ַׁשמִּ  ָהֻנון ַּדׁשלִּ
heidät     nimitti     lähetetyt jotka        nämä 

ds 
Ja aamun koittaessa hän kutsui luokseen oppilaansa, ja valitsi heistä kaksitoista, nämä, jotka hän nimitti 
apostoleiksi. 

  



אפָ   14 י ּכִּ מֻעון ַהו ּדַׁשמִּ ַיעֻקובֵׁ̅שֵּ֣  ̅ ֑א ַוֵּ֣אנּדֵראָוס ַאֻחו֗הי  וֵּ֣
Jakob ja       veljensä                    Andreos ja            Keefa      nimitti joka   se       Shimeon             . 

פִּ  ָ֖ן וֵּ֣ ֻיוַחָנ  בַ ̅וֵּ֣ יָפוס  וֵּ֣ ׃̅ילִּ  ר־ֻּתולַמי 
Tolmai    poika ja          Filippus ja    Johannan ja 

 
Shimeon, se, jonka hän nimitti ”Keefa”, ja Andreos, hänen veljensä, ja Jakob ja Johannan ja Filippus, ja 
Bar-Tolmai, 
 
D lisää ”...Johannan, veljensä, jonka hän nimitti Boanerges, joka tarkoittaa ukkosen poikia, ja Filippus...” 

 

ָת   15 ַמַּתי  וֵּ֣ ַיעֻקוב̅וֵּ֣ לפַ ̅ אוַמא  וֵּ֣ ֵׁשמֻעון ַּ̅בר ַחֵּ֣  י  וֵּ֣
Shimeon ja       Halfi        poika           Jakob ja         Thoma ja      Matti ja            . 

׃ּ̅דֵמת  קֵרא ַטָנָנא 
kiivailija           kutsuttu joka 

 
Matti ja Thoma ja Jakob, Halfin poika, ja Shimeon, jota kutsuttiin kiivailijaksi. 

 

יֻהוָד   16 ֵּ֣ יֻהוָד ̅ א ַּבר ַיֵּ֣עֻקוב̅וִּ ֵּ֣ כַ ̅וִּ  א  ַהו רֻיוָט ̅א סֵּ֣
se                  Skariota          Jehuda ja         Jakob        poika       Jehuda ja           . 

 ַּדהָוא ַמׁשלָמָנא׃ 
pettäjä            oli joka 

 
Jehuda, Jakobin poika, ja Jehuda Skariota, se, joka oli se pettäjä. 

 

ָיאא ̅א  וכֵ ַ̅קעָת ̅וע  וָקם ַּבפַעמֻהון ֵיֵֻּׁ֣ש ̅ ַונֵחת  17  נָׁשא ַסגִּ
paljon       kokous ja           tasangossa         seisoi ja  Jeshua        kanssaan   laskeutui ja        . 

יַד ּ̅דַת  ֵֻּ֣הוד̅אא ּדכֵ ̅ו֗ה֑י֞ וֻסוגָ ̅למִּ  ̅ נָׁשא ּדַעָמא  ֵמן ֻּכָלה יִּ
Juudea      kaikestaan         kansan       väkijoukon                paljon ja                   oppilaidensa 

ׁשֵל֑ם וֵמן ספָ  ורִּ ֻצור ַוד̅וֵמן ֻאֵּ֣  ַציָּדן֑׃̅ר ַיָמא ּדֵּ֣
Tsidon’n ja      Tsur’n        meri          rannikosta ja                 Jerusalemista ja 

 
Ja Jeshua meni alas heidän kanssaan ja seisoi sillä tasangolla, ja paljon hänen oppilaitaan oli 
kokoontuneena, ja paljon kansanjoukkoa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista, ja Tsur’n ja Tsidon’n 
meren rannikolta. 
 



Tasangosta käytettävä sana on niin harvinainen, että sen voi yhdistää Josefuksen ”Antiquities” 12:298 
mainintaan Emmauksen lähellä sijaitsevasta laajasta aukiosta. D loppu sanoo ”...Juudeasta ja kaikista 
muista kaupungeista”. 

 אֻסון ֵמן ֻּכורָהַניֻהון ֞ ַואיֵלין ֵ̅נַת ̅ה  ַוד̅ו ּדֵנׁשמֻעון ֵמלֵת ֵּ̅דאַת   18
ne ja               sairauksistaan parannettaviksi että ja     sanojaan      kuulisivat että   tulivat jotka          . 

ין ֵמן ֻרוֵח֞א ַטנפָ ּ̅דֵמַת  ׃̅א ֞ וֵמַת ָ̅ת ̅אלצִּ  אֵסין ֗הַוו 
olivat     parannetut ja          saastaiset                hengistä             ahdistetut jotka 

 
Jotka tulivat, että he kuulisivat hänen sanojaan, ja parannettaviksi heidän sairauksistaan, ja ne, jotka 
olivat saastaisten henkien ahdistamia, ja he olivat parannettuja. 

 

 ק ̅ו ֵלה  ַחיָלא ֵגיר ָנפֵ ַ̅קָרבֻ ֵ̅לה ֵּכנָׁשא  ָּבֵעין ֗הַוו לֵמת̅וכֻ   19
lähti     sillä        voima   hänelle       lähestymään        olivat  pyysivät      kokous kaikkensa ja            . 

 לֻהון ַמאֵסא ֗הָוא׃ ̅֗הָוא ֵמֵנה  ַולכֻ 
oli      parantaen    heille kaikille ja häneltä               oli 

 
Ja koko kansanjoukko etsi hänen koskettamistaan, sillä hänestä lähti voimaa, ja he kaikki paranivat. 

 

יַד   20 ים ַעיַנו֗ה֞י ַעל ַּתלמִּ ֵנא ֞ ̅ו֗הי ֞ ֵואַמר  ֻטובַ ַ̅וארִּ  יֻּכון ֵמסּכִּ
nöyrät          siunatut        sanoi ja                 oppilaansa      ylle    silmänsä             nosti ja            . 

י ַמלֻּכוָת ̅ילכֻ ּ̅דדִּ   א ַּדאָלָהא׃ ̅ון הִּ֗
Jumalan      kuningaskunta      se      omanne että 

 
Ja hän kohotti silmänsä oppilaidensa puoleen ja sanoi, ”siunattuja olette te, nöyrät, sillä se Jumalan 
kuningaskunta on teidän omanne”. 

 

ין ָהָׁשא  ּדֵת ̅פ̅יֻּכון ַאיֵלין ּדכַ ֻ̅טובַ   21  ין ̅כֵ ̅בָ ̅יֻּכון ַלד̅סּבֻעון ֻטובַ ̅נִּ
itkevät joille         siunatut                  ravitut että           nyt        nälkä jotka          ne            siunatut               . 

 ון׃ ̅חכֻ ̅גָ̅הָׁשא  ּדֵת 
teidät nauratte että            nyt 

 
Siunattuja ovat ne, joilla on nyt nälkä, sillä heidät ravitaan. Siunattuja ovat ne, jotka itkevät nyt, sillä te 
saatte nauraa. 

  



ין ̅ון ּבַניָנָׁש֑א֞ ַומפַ ̅ין לכֻ יֻּכון ָמא ּדָסנֵ ֻ̅טובַ   22  רׁשִּ
eristävät ja        ihmislapset      teille inhoavat että  kun           siunatut               . 

ן ַומַחסדִּ ̅לכֻ  ין ֵׁשמכֻ ̅ין לכֻ ̅ו  יֵׁשא ֞ חָלף̅ ון ַאיך̅ון֑ וַמפקִּ  ̅ ּבִּ
puolesta       pahat        kuin       nimenne        poistavat ja     teille       loukkaavat ja            teille 

׃  ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא 
ihmisen        poikansa 

 
Siunaukset teille, kun ihmiset inhoavat teitä ja erottavat teidät, ja loukkaavat teitä ja poistavat teidän 
nimenne niin kuin pahojen miesten, ihmisen pojan puolesta. 

 

י ַּבׁשַמָיא  ָהכַ ̅רכֻ ̅וצ֑ו ַּדאג̅ו ּבַהו ַיוָמא  וֻד ̅חַד   23  ָנא ̅ון ַסגִּ
siten         taivaissa         paljon palkkanne että riemuitkaa ja   päivä       siinä      iloitkaa         . 

ין ֗הַוו ַאבָ ֵ̅גיר ָעב  ׃ ֵי֞א ֻ̅הו֞ן ַלנבִּ ָ̅התּ̅דִּ
profeetoille    heidän isänsä      olivat       tekivät           sillä 

 
Iloitkaa sinä päivänä, ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on oleva suuri taivaissa, sillä siten heidän 
isänsä olivat tekemässä profeetoille. 

 

יֵרא ֞ ּדּ̅בַרם ָוי לכֻ   24  ון ׃ַ̅קֵּבלֻּתון ֻּבוָיאכֻ ון ַעּתִּ
lohdutuksenne vastaanottaneet että    rikkaat        teille      voi kuitenkin         . 

 
Mutta voi teitä, rikkaat, sillä te olette saaneet teidän lohdutuksenne. 

 

ן ָוי לכֻ ̅כֵ̅עא ֞ ּדֵת ̅ון ַסבָ̅וי לכֻ   25  ָהָׁשא  ין ̅חכִּ ̅גָ ̅ון ַלד̅פֻנו 
nyt          nauraville          teille      voi     nälkäiset että         ravitut        teille      voi         . 

ן וֵת ̅בּ̅דֵת   ֻלון ׃̅אבַ̅ת ֻּ̅כו 
valittamaan tulette ja     itkette että 

 
Voi teitä, ravitut, sillä te saatte olla nälkäisiä. Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte itkeä ja 
valittaa. 

  



ן ַּכדָ̅וי לכֻ   26 יר  ̅ ו  ין עַליֻּכון ּבַנ֞י־֗אָנָׁשא ּדַׁשפִּ  ֵנהֻוון ָאמרִּ
kaunis joka               ihmislapset          yllenne          sanovat          ovat        kun     teille     voi          . 

ין ֗הַוו ַלנבִּ ָ̅נא ֵגיר ָעבָ̅הכַ   ֻהו֞ן׃ ָ̅הת̅א ַאבָ ָ̅גֻלוָת ֵ̅י֞א ּדַד ּ̅דִּ
heidän isänsä               valheen      profeetoille  olivat        tekivät       sillä                siten 

 
Voi teitä, kun ihmiset sanovat teistä kauniita asioita, sillä siten tekivät heidän isänsä niille valheen 
profeetoille. 

 

ין֑ ַאֵחב̅ון ֵּדין ָאַמר ֗אָנא ַלד̅לכֻ   27  יֻּכון ֞ ̅בַ ֵ̅עלּדבָ ̅ו ַלבָׁ̅שמעִּ
vihamiehillenne     rakastakaa             kuuleville        minä        sanon   mutta     teille             . 

יר ַלאיֵלין ּדָסֵנין לכֻ ̅דַ̅ועבֵ   ון ׃̅ו ּדַׁשפִּ
teille inhoavat jotka      niille         kaunis joka         tehkää ja 

 
Mutta minä sann teille, jotka kuulette; rakastakaa vihollisianne ja tehkää sitä, mikä on kaunista niille, 
jotka inhoavat teitä. 

 

ין לכֻ ו ֵ̅רכ̅ובַ   28 ן וַצַלו ַעל ַאיֵלין ּדָד ַ̅לאיֵלין ּדָליטִּ ין ̅ב̅ו   רִּ
johdattavat jotka      ne       ylle rukoilkaa ja  teille     kiroavat jotka       niille      siunatkaa ja           . 

׃̅לכֻ  יָרא   ון ַּבקטִּ
väkisin          teille 

 
Ja siunatkaa niitä, jotka kiroavat teitä, ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vievät teitä väkisin. 

 

ָנא  וֵמן ַמן ּדָׁשֵקל ̅ ַקֵרב̅ ַעל ַפָּכך̅ ָמֵחא ָלך̅וַלד  29  ֵלה ֗אחרִּ
ottaa      kenestä ja           toinen     hänelle lähesty      poskesi     ylle  sinulle          lyövälle ja            . 

יָנך̅ ֵלא ָאףָ̅לא ֵּתכ ַ̅מרֻטוָטך  ׃ ֻּ̅כוּתִּ
viittasi    myös            estä         älä          päällystakkisi 

 
Ja joka lyö sinua poskellesi, anna hänelle toinenkin, ja kuka ottaa vaatteesi, älä pidätä häneltä 
viittaasikaan. 

 

יָלך̅ ַהב̅ ָלך ל ּדָׁשֵאל̅לכֻ   30  ַּבע׃ ָ̅לא ֵּתת̅ ֵלה  וֵמן ַמן ּדָׁשֵקל ּדִּ
pyytävä       ei        omasi       ottaa joka        kenestä ja hänelle anna sinulle   kysyy joka     kaikille          . 

 
Jokaiselle, joka sinulta kysyy, anna, ja joka ottaa omaasi, älä sitä pyydä. 

 



ן ּדֵנעּבֻד ַ̅ואיַּכָנא ּדָצבֵ   31   ָ̅ות̅ון ּבַנ֞י־֗אָנָׁש֑א ָהכ̅ון לכֻ ̅ין א֗נֻּתו 
siten              ihmislapset         teille      tekisivät että               te      tahdotte jota     samoin ja            . 

ן ָאף̅ד̅עבֵ   ַא֗נֻּתון׃ ̅ ו לֻהו 
te       myös     heille           tehkää 

 
Ja samoin kuin te tahdotte, että ihmiset tekisivät teille, siten tehkää tekin heille. 

 

ן ַלאיֵלין ּדַמחבִּ ֵ̅אן ֵגיר ַמחבִּ   32  א ֗הי ̅ון֑ ַאיָד ̅ין לכֻ ̅ין א֗נֻּתו 
se     millainen      teille rakastavat jotka             niille                 te         rakastatte       sillä     jos           . 

ן ָאף̅כֻ ַ̅טיֻּבות ין ׃ֵ̅גיר ַחָטֵי֞א ַלאיֵלין ּדַמחבִּ ̅ ו  ן ָרחמִּ  ין לֻהו 
rakastavat     heille    rakastavat jotka           niille       syntiset        sillä     myös          siunauksenne 

 
Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, millainen on se teidän siunauksenne? Sillä myös 
syntiset rakastavat niitä, jotka rakastavat heitä. 

 

ין א֗נֻּתון ּדָטבֵ̅ואן ָעב  33  א ̅ון֑ ַאיָד ̅ין לכֻ ַ̅לאיֵלין ּדַמֵטאבִּ ̅ ּדִּ
millainen     teille   hyvää tekevät jotka       niille        hyvää joka        te               teette        jos ja         . 

ן ָאף̅כֻ ̅֗הי ַטיֻּבות ין ׃ָ̅נא ָעבַ̅חָטֵי֞א ֵגיר ָהכַ ̅ ו   ּדִּ
tekevät         siten        sillä      syntiset      myös      siunauksenne          se 

 
Ja jos te teette hyvää niille, jotka ovat teidän hyväntekijöitänne, millainen on se teidän siunauksenne? 
Sillä siten syntisetkin tekevät. 

 

ן ּדֵת ̅ין א֗נֻּתון לַמן ּדָסבֵ̅ואן ַמוזפִּ   34 ין א֗נֻּתו   ַפרֻעון ̅̅תרִּ
maksaisivat että              te           luulette jota kenelle              te           lainaatte    jos ja           . 

ן ָאף̅כֻ ̅א ֗הי ַטיֻּבותֵ̅מֵנ֑ה ַאיָד   ין֑ ַ̅חָטֵי֞א ֵגיר לַחָטֵי֞א ַמוזפִּ ̅ ו 
lainaavat       syntisille        sillä       syntiset    myös        siunauksenne      se     millainen            siitä 

 ַפרֻעון ׃ֵ̅נת̅ ָותּ̅דָהכ
maksaisivat          siten että 

 
Ja jos te lainaatte sellaiselle, jonka toivotte siitä maksavan palkan, millainen on se teidän siunauksenne? 
Sillä syntisetkin lainaavat syntisille, että he siten maksaisivat. 
 

 



ן ַואוֵזפ̅יֻּכון ֞ ַואֵטאב̅בַ ֵ̅עלּדבָ ̅ו ַלבּ̅בַרם ַאֵחב  35  ו  וָלא ̅ו לֻהו 
eikä    lainatkaa ja      niille      tehkää hyvää ja             vihamiehillenne      rakastakaa       mutta          . 

י ַאג̅סֻקון ַסבֵּ̅תפ ן וֵת ̅רכֻ ָ̅רא ּד֗אָנׁש  וֵנהֵוא ַסגִּ  הֻוון ּבַנו֗ה֞י ̅ו 
lapset      olisitte ja       palkkanne    paljon      oleva ja       ihmisen               toivo             katkaisette 

יֵׁש֞א וַעל ָּכפֻ  ו  ַעל ּבִּ ים ֻה֗  וֵר֞א׃ ּ̅דָרָמא  ּדֻהו ַּבסִּ
sovitetut     ylle ja        pahat        ylle    hän       ihana   hän että      korkeuden 

 
Mutta rakastakaa vihollisianne, ja tehkää heille hyvää, ja lainatkaa, älkääkä viekö kenenkään toivoa, ja 
teidän palkkanne on oleva suuri, ja teistä tulee korkeuden lapsia, sillä hän on ihana pahoille ja 
sovitetuille. 
 
Sovitetun tilalla voi olla kieltäjillekin. ”Älkää leikatko pois kenenkään toivoa” puuttuu kreikasta. 

 

 ון מַרחָמָנא ֗הו׃ ̅וכֻ ַ̅אבֻ ̅ יל מַרחָמֵנ֑א֞ ַאיַּכָנא ָּדאף̅הַוו ָהכִּ   36
hän   armahtavainen         isänne       myös että      samoin         armahtavaiset sen tähden   olkaa           . 

 
Sen tähden, olkaa armahtavaiset, samoin kuin myös teidän isänne; hän on armahtavainen. 

 

ן וָלא ֵמּתּתדִּ ָ̅לא ּתֻד   37 ן ָלא ּתַחיבֻ ̅וֻנו  ין א֗נֻּתו  ן וָלא ̅ינִּ  ו 
eikä       syyttäkö     älkää              te              tuomitut                eikä      tuomitsette    ei               . 

ן ׁשַרו  וֵת ַ̅חיבִּ ֵ̅מת  ֻרון ׃ׁשּת̅ין א֗נֻּתו 
päästetään vapaaksi ja päästäkää      te                       syyllistetä 

 
Älkää tuomitko, ettekä te ole tuomittuja. Älkää syyttäkö, älkääkä olko syytetyt. Vapauttakaa, ja teidät 
vapautetaan. 

 

ן ַּבכ̅לכֻ ̅ יֵהב̅ו  וֵמתִּ ַ̅הב  38 יעָּתא א וַ ָ̅ת ָ̅ילָּתא ָטב̅ו   רקִּ
taivaallinen ja            hyvä               mitassa           teille           annettu ja     antakaa         . 

ין ַ̅ומַׁשַפעָּתא ַנרֻמון ּבֻעוַּביֻּכון ֞ ּבָהי ֵגיר ּכָילָּתא ַּדמכִּ   ילִּ
mittaatte jolla              mitta       sillä       siinä            sylissänne      nostetaan                   pursuava ja 

ן ֵמּתּתכִּ   ון׃ ̅יל לכֻ ̅א֗נֻּתו 
teille                    mitattu                  te 

 
Antakaa, ja teille annetaan. Hyvällä ja taivaallisella ja pursuavalla mitalla laitetaan teidän syliinne; sillä 
”sillä mitalla, jolla te mittaatte, teille mitataan”. 
 



Lainaus Jesajan targumista. Taivaallinen, laitoin ”rakia”-sanan perusteella, joka on näkyvä taivas. 
 

 ָלא  לָמ֑א ֵמׁשַּכח ַסמָיא לַסמָיא ֵ̅ואַמר ֗הָוא לֻהון ַמת  39
sokealle       sokea                  pysty         onko         vertaus        heille          oli         sanoi ja             . 

ין׃ ̅וָמָצא ָנפָּ̅בֻר֑ו ָלא ּתַריֻהו֞ן ּבגֻ ַ̅למַד   לִּ
putoavat           kuopassa       molemmat     eikö      johdattamaan 

 
Ja hän sanoi heille vertauksen; pystyykö sokea johdattamaan sokeaa, eivätkö he molemmat putoa 
kuoppaan? 

 

יָד   40 יר ֵמן ַרֵּבה  ֻּכלָנׁש ֵגיר ַּדגַ̅ליּת ַּתלמִּ יר ̅א ּדַיּתִּ  מִּ
täydellinen että  sillä      jokainen       rabbistaan  enemmän että              oppilas     ei ole            . 

 ַרֵּבה׃ ̅ ֵנהֵוא ַאיך
rabbinsa      kuin           oleva 

 
Ei ole oppilas enemmän kuin rabbinsa, sillä jokainen, joka on oleva täydellinen, on kuin hänen rabbinsa. 

 

יָּתא ̅ ַעיֵנה ַּדאֻחוךָ̅מָנא ֵּדין ָחֵזא ַא֗נּת ֵגָלא ַּדב  41  ָקרִּ
lauta             veljesi      silmässään joka    lastu         sinä         näet    mutta     miksi             . 

 ׃̅ ַחזָיא ָלךָ̅לא ֵמת̅ ַעיָנךֵּ̅דין ַּדב
sinulle          näkyvä           ei      silmässäsi joka    kuin 

 
Mutta miksi sinä katsot lastua, joka on sinun veljesi silmässä, mutta se lauta, joka on sinun silmässäsi, ei 
ole sinulle näkyvä? 

  



אַמר ַלאֻחוך  42  וק ָ̅אחי  ׁשבֻ ̅ ַאו ַאיַּכָנא ֵמׁשַּכח ַא֗נּת למִּ
päästä   veljeni          veljellesi          sanomaan        sinä             pystyt              kuinka      tai             . 

יָּתא ַּדב̅ ַאֵפק ֵגָלא ֵמן ַעיָנך יָלך̅ ַעיָנךּ̅דָהא ָקרִּ  ָלא ̅ ּדִּ
ei       omasi    silmässäsi joka            lauta       katso että     silmästäsi          lastu          poista 

 ̅ יָּתא ֵמן ַעיָנךם ָקרִּ ַּ̅באֵפ֑א֞ ַאֵפק ֻלוקַד ̅ ָנֵסב̅ ַחזָיא ָלךֵ̅מת
silmästäsi          lauta                  ensin       poista           kasvoissa hyväksyjä sinulle               näkyvä 

 ׃ ̅לַמָפֻקו ֵגָלא ֵמן ַעיֵנה ַּדאֻחוך̅ חֵזא ָלך̅וָהיֵּדין ֵנת
veljesi          silmästään       lastu        poistamaan sinulle        näkevä           silloin ja 

 
Tai kuinka sinä voit sanoa veljellesi, ”salli minun poistaa lastu silmästäsi”, kun katso, se lauta, joka on 
omassa silmässäsi, ei ole sinulle näkyvä? Sinä puolueellinen, poista ensin se lauta silmästäsi, ja silloin 
sinä tulet näkemään, kuinka poistaa lastu sinun veljesi silmästä. 

 

ית  43 יָלָנא ָטבָ ̅ ָלא אִּ יֵׁשא ֞ ָאף̅ ד̅א  ּדָעבֵ ̅אִּ אֵר֞א ּבִּ  ָלא ̅ פִּ
ei     myös         pahat       hedelmät   tekee joka          hyvä              puu          (akk.)         ei            . 

יָׁשא  ּדָעבֵ  יָלָנא ּבִּ אֵר֞א ָטבֵ ̅ ד̅אִּ ׃̅פִּ  א ֞
hyvät       hedelmät     tekee että        paha                      puu 

 
Ei hyvä puu tee pahoja hedelmiä, eikä paha puu tee hyviä hedelmiä. 

 

אַרו֗ה֞י ֗הו ֵמתִּ   44 יָלָנא ֵגיר ֵמן פִּ ין ̅יַד ֻּ̅כל אִּ  ע  ָלא ֵגיר ָלקטִּ
poimimaan     sillä        ei          tunnettu       se              hedelmistään       sillä             puu       kaikki          . 

אֵנא ֞ ָאף ין ֵענֵּב֞א׃ ̅ ֵמן ֻּכוֵּב֞א ּתִּ  ָלא ֵמן ַסנָיא ָקטפִּ
tertut     poimivat      piikkipensaasta      ei       myös      viikuna      orjantappurasta 

 
Sillä jokainen puu on sen hedelmistä tunnettu, sillä ei orjantappurasta poimita viikunoita, eikä 
piikkipensaastakaan poimita terttuja. 

  



יָמָת ָ̅רא  ָטבָ ַ̅גב  45  א ֞ ָ̅ת ֵ̅לֵּבה ַמֵפק ָטבָ ̅֞א ַּדבָ̅ת ̅֞א ָטבָ ̅א  ֵמן סִּ
hyvä    ulos tuo sydämessään jota          hyvä                       aarteesta          hyvä          mies                . 

יָמָת ̅̅בוגַ  יָׁשא  ֵמן סִּ יָׁשָת ָ̅רא ּבִּ יָׁשָת ̅֞א ַּדב̅֞א ּבִּ  א ֞ ֵ̅לֵּבה ַמֵפק ּבִּ
paha    ulos tuo sydämessään jota        paha                          aarteesta             paha              mies ja 

 ֞א׃ ָ̅וָת ֵ̅מן ַּתוָּתַר֞י ֵלָּבא ֵגיר מַמלָל֞ן ֵספ
huulet          puhuvat         sillä      sydän               runsaudesta 

 
Hyvä mies tuo hyvää ulos siitä hyvästä aarteesta, joka on hänen sydämessään, ja paha mies tuo pahaa 
ulos siitä pahasta aarteesta, joka on hänen sydämessään, sillä sydämen rikkaudesta huulet puhuvat. 

 

י ָמרי  ָמר֑י וֵמֵּדם ָּדאַמר ֗אָנא   46  ָמָנא ָקֵרין א֗נֻּתון לִּ
minä    sanon jota           asia ja herrani herrani minulle       te           kutsutte     miksi             . 

ין א֗נֻּתון׃ ָ̅לא ָעב  ּדִּ
te         teette                ei 

 
Miksi te kutsutte minua, ”minun Herrani, minun Herrani”, ettekä tee, mitä minä sanon? 

 

 לֵהין֑  ̅ד̅י  וָׁשַמע ֵמַל֞י וָעבֵ ̅א לָותֻּ̅כל ֗אָנׁש ָּדאֵת   47
heille     tekee ja     sanani      kuulee ja   luokseni     tulee joka    ihminen   kaikki         . 

׃ֵ̅אַחֵויכֻ   ון לָמָנא ָּדֵמא 
kaltainen       mille         teille osoitan 

 
Jokainen ihminen, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani, ja tekee ne, minä osoitan teille, minkä 
kaltainen hän on; 

  



 ר וַעֵמק  וָסם ָ̅נא ַּביָּתא  ַוחפַ ָ̅רא ַּדב̅בָּ̅דֵמא לגַ   48
laittoi ja     syvään      kaivoi ja          koti     rakensi joka      miehelle     kaltainen           . 

י ̅ אֵסא ֞ ַעל ֻׁשוָעא  ַּכדֵׁ̅שֵת   הָוא ֵּדין ֵמֵלָא֑א ֵאּתַטרִּ
iskeytyi            tulva     mutta         oli      kun           kallio         ylle                 perustus 

יָמא ֵ̅מֵלָאא ּבבַ  יו֗הי  סִּ יעִּ  יָּתא ַהו  וָלא ֵאׁשַּכח ַּדנזִּ
laittoi       horjuttaa että              pystyi           eikä       se         talossaan                  tulva 

׃ֵ̅גיר ֵׁשֵת ̅ ֗הָות  אסֵּתה  ַעל ֻׁשוָעא 
kallio    ylle            perustuksensa      sillä              oli 

 
Hän on miehen kaltainen, joka rakensi talon ja kaivoi syvälle ja laittoi perustuksen kalliolle, mutta kun 
tulva tapahtui, se tulva iskeytyi siihen taloon, eikä se voinut sitä horjuttaa, sillä sen perustus oli laitettu 
kalliolle. 

 

 ָנא ַּביֵּתה ָ̅רא ַּדב̅ב̅ד ָּדֵמא לגַ ̅וַהו ּדָׁשַמע וָלא ָעבֵ   49
kotinsa  rakensi joka    miehelle      kaltainen        tee          eikä      kuulee joka  hän ja          . 

י ֵּבה ַנהָרא  ̅ ̅דאסָּתא  וכַ ָ̅רא  ּדָלא ֵׁשֵת ַ̅על ַעפ  ֵאּתַטרִּ
virta     siinä          iskeytyi         kun ja                perustus          ilman          muta            ylle 

 יָּתא ַהו׃ ̅א ּדבַ ַמֻפולֵּתה ַרּבָ ̅ ל  ַוהָות̅ה נפַ ַּ̅בר־ָׁשעֵת 
se              talon         suuri        sortumisensa            oli ja      putosi                  hetkessään 

 
Ja se, joka kuulee, eikä tee, on miehen kaltainen, joka rakensi kotinsa mudalle, ilman perustusta, ja kun 
se virta iskeytyi siihen, se kaatui hetkessä, ja sen talon sortuminen oli suuri. 

 

 

 ה ּדַעָמ֑א ַעל ַׁ̅שֵלם ֵמֵל֞א ֻּכלֵהין לַמׁשַמעֵת ̅ ד̅וכַ  7:1 
sisään    kansan             kuulemiselleen        ne kaikki     puheet        lopetti     kun ja                    . 

כ ֵיֵֻּׁ֣שוע ׃̅פַ ַ̅לֵּ֣  רַנֻחום 
Kaper-Nachum’lle         Jeshua 

 
Ja kun hän päätti ne kaikki puheet kansan kuultavaksi, Jeshua meni sisälle Kaper-Nachum’iin. 

  



ת̅ יד̅עבִּ ̅ ֵּדה ֵּדין ּדֵקנטֻרוָנא ַחדַ̅עב  2 יָׁשאיִּ  ַאיָנא ̅ ֗הָוא ּבִּ
sellainen           pahasti              oli         tullut          yksi            kenturion’n      mutta työntekijänsä    . 

יב יר ֗הָוא עַלו֗הי  וַקרִּ  ׃̅ ֗הָוא ַלמָמת̅ ּדַיקִּ
kuolemalle        oli        lähellä ja        hänestä          oli         kallis joka 

 
Mutta yksi sadanpäämiehen työntekijä oli tullut sairaaksi, sellainen, jolla oli painoarvoa, ja hän oli 
lähellä kuolemaa. 

 

יֻהוָד ַ̅וׁשַמע ַעל ֵיֵֻּׁ֣שוע  וַׁשַּדר לָוֵת   3 יֵׁש֞א ּדִּ  ֵעא ֵ̅יא ֞ ובָ ̅ה ַקׁשִּ
pyysi ja        juutalaisten       vanhimmat      luokseen     lähetti ja       Jeshua     ylle         kuuli ja         . 

אֵת  ̅֗הָוא ֵמֵנה  ַאיך ׃̅א ַנֵחא לַעבּ̅דנִּ  ֵּדה 
työntekijälleen elävöittävä tuleva että        kuin   hänestä             oli 

 
Ja hän kuuli Jeshuasta ja lähetti hänen luokseen juutalaisten vanhimmat, ja pyysi häntä, että tulisi ikään 
kuin tekemään hänen työntekijänsä eläväksi. 

 

ת̅ ו לָותֵ̅אַת ̅ ֵהֻנון ֵּדין ַּכד  4 יָלאיִּ  ̅ ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע ָּבֵעין ֗הַוו ֵמֵנה ּבטִּ
itsepintaisesti     hänestä     olivat pyysivät     Jeshua     luokse   tulivat       kun   mutta   nämä         . 

ן ָׁשֵוא ֗הו ּדֵת וָ  י  ׃ֵ̅לה ָהֵד ̅ עֵּבד̅אמרִּ  א 
tämä  hänelle     tekevä että    hän  arvollinen     sanoivat ja 

 
Mutta kun nämä tulivat Jeshuan luokse, he pyysivät häntä itsepintaisesti ja sanoivat, ”hän on arvollinen, 
että tekisit tämän hänelle”, 

 

ן ָואףָרֵחם   5  ּכֻנוׁשָּתא  ֻהו ּבָנא ַלן ׃̅ ֵּבית̅ ֵגיר לַעַמ 
meille rakensi     se       kokouspaikka       talo    myös ja kansallemme sillä   rakastaa        . 

 
Sillä hän rakastaa meidän kansaamme ja rakensi meille sen kokouspaikan talonkin. 

  



ן ַּכדֵיֵֻּׁ֣שוע ֵּד   6 יק ֵמן ַּביָּת֑א ̅ ין ָאֵזל ֗הָוא ַעמֻהו  י ַרחִּ  ֵּדין ָלא ַסגִּ
kodista      kaukana      paljon     ei    mutta    kun        kanssaan         oli        meni   mutta     Jeshua         . 

 עַמל  ה ֵקנטֻרוָנא ָרחַמו֗הי ֞ ֵואַמר ֵלה  ָמרי  ָלא ֵּת ַׁ̅שַּדר לָוֵת 
vaivaisi     älä    herrani hänelle     sanoi ja           ystävänsä              kenturio        luokseen         lähetti 

׃̅ ֻעול ּתֵחיתָ̅לא ֵגיר ָׁשֵוא ֗אָנא ּדֵת   ַמטַללי 
majani              alle       sisään että       minä      arvollinen sillä           en 

 
Mutta tapahtui Jeshuan mennessä hänen kanssaan, hänen ollessaan, ei kovin kaukana siitä kodista, lähetti 
sadanpäämies hänen luokseen ystävänsä, ja hän sanoi hänelle, ”minun Herrani, älä vaivaudu, sillä en minä 
ole arvollinen, että sinä tulisit sisään minun majani alle”, 

 

ית  7 ֵת ̅ ̅ךַּדלָוָת ̅ ֵמֻטל ַהו ֵאָנא ָלא ׁשוִּ  א  ֵאָלא ֵאַמר ̅אִּ
sanot        vaan          tule        luoksesi että arvollinen     en         minä       se        koska        . 

יי ׃̅א  וֵנַת ּ̅בֵמלָת   אֵסא ַטלִּ
poikani        paraneva ja                sanassa 

 
Koska minä en ole arvollinen, että tulen luoksesi, vaan sano; sanan kautta, ja minun poikani paranee. 

 

 ֻׁשולָטָנא  ̅ ֗אָנא ּתֵחית̅ ָרא ֗אָנא ַּדמַׁשעַּבדֵ̅אָנא ֵגיר ַגב̅ ָאף  8
käskyvalta             alla          minä       alamainen että      minä              mies        sillä       minä     myös      . 

אית יַד ̅ ּתֵחית̅ וִּ ֻיוֵטא ֞ ָואַמר ֗אָנא לָהָנא  ּדֵזל  ָואֵזל  ̅אִּ  ֞י ֵאסטַרטִּ
menee ja mene että    tälle          minä     sanon ja                             sotilaat          käteni           alla           (akk.) ja 

ָנא  ּדָת   ׃̅ ד̅א  וָעבֵ ָ̅הֵד ̅ דּ̅די  עבֵ ̅א  ַולַעב̅א  ָואֵת ̅וַל֗אחרִּ
tekee ja        tämä          tee   työntekijälleni ja    tulee ja     tule että                  toiselle ja 

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

  



ן ֵאּתַּדַמר ֵּבה  ֵואת̅ ַּכד  9 י  ֵואַמ ׁ̅שַמע ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע ָהֵלי   ר פנִּ
sanoi ja        kääntyi ja     siinä      hämmästyi        nämä       Jeshua    mutta        kuuli       kun        . 

 ̅ ָלא ֵּבית̅ ון֑ ָּדאףֵ̅רה  ָאַמר ֗אָנא לכֻ ̅א ָּבת̅נָׁשא ָּדאֵת ̅לכֵ 
huone    en     edes että      teille        minä       sanon     perässään       tulee joka              kansalle 

יסָרֵיל ֵאׁשּכֵחת ֵּ֣  א׃ ̅א ַהיָמֻנוָת ָ̅הֵד ̅ ַאיך̅ אִּ
uskollisuus        tämä         kuin           löytänyt                       Israel 

 
Mutta kun Jeshua kuuli nämä, hän oli hämmästynyt, ja hän käänsi kasvonsa ja sanoi sille kansanjoukolle, 
joka tuli hänen perässään, ”minä sanon teille, etten edes Israelin huoneessa ole löytänyt tämänkaltaista 
uskollisuutta”. 

 

 ָּדא ̅יָּת֑א ֵואׁשַּכחו לַעב̅ו ָהֻנון ֵּדאׁשַּתַּדרו לבַ ̅כַ̅והפַ   10
työntekijälle           löysivät ja               kodille          lähetetyt jotka      nämä    palasivat ja         . 

יה הָוא  ַּכדַ̅הו ַּדכ ים׃ ̅ רִּ  חלִּ
terve      kun         oli       sairas joka      hän 

 
Ja nämä, jotka oli lähetetty, palasivat siihen kotiin, ja he löysivät sen työntekijän, joka oli sairas, 
terveenä. 

 

ן ֵ̅ר֑ה ָאֵזל ֗הָוא ַלמדִּ ̅̅תַוהָוא לַיוָמא ּדבָ   11 י   י֗נָּתא ַּדׁשָמה  ַנֵּ֣אִּ
Nain  nimensä jonka        kaupungille           oli         meni   perässään joka       päivälle          oli ja            . 

יַד ̅וַת  ׃ֵ̅מה  וכֵ ו֗ה֞י עַ ̅למִּ ָיאא   נָׁשא ַסגִּ
paljon         kansaa ja    kanssaan               oppilaansa ja 

 
Ja tapahtui seuraavana päivänä; hän meni siihen kaupunkiin, jonka nimi on Nain, ja hänen kanssaan 
hänen oppilaansa, ja paljon kansaa. 

  



יָת ̅ י֗נָּת֑א חָזא ַּכדַּ̅דמדִּ רָעא ̅לַת ̅ קֵרב̅ ̅דוכַ   12  א  ̅מַלֵוין מִּ
kuollut   saattoivat     kun       näki             kaupungin              portille       lähestyi     kun ja           . 

יָד  יחִּ י ֵאֵמה  ַארַמלָּתא הָותּ̅דִּ  נָׁשא ̅וכֵ ̅ ָיא ֗הָוא ֵלאֵמה  והִּ
kokous ja        oli                       leski            äitinsä     hän ja     äidilleen            oli              ainokainen 

ָיאא ַּדב ׃ַ̅נ֞י־מדִּ ַ̅סגִּ  י֗נָּתא ַעָמה 
kanssaan         kaupunki         lasten                monet 

 
Ja kun hän lähestyi sen kaupungin porttia, hän näki, kun kuollutta saatettiin. Hän oli äitinsä ainokainen, 
ja hänen äitinsä oli leski, ja paljon kaupungin asukkaita oli koolla hänen kanssaan. 

 

 ֵּכין ׃ַ̅רַחם עֵליה  ֵואַמר ָלה  ָלא ֵּתב̅חָזה ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואת  13
itke      älä    hänelle     sanoi ja       ylleen         rakastettu ja      Jeshua     mutta       näki          . 

 
Mutta Jeshua katsoi häntä ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, ”älä itke”. 

 

ין ֗הַוו ֵלה ָקמו  ̅ ֵואַזל קֵרב  14 ילִּ  לַערָסא  וָהֻנון ַּדׁשקִּ
seisoivat hänelle  olivat    kantoivat jotka    nämä ja       vuoteelle      lähestyi     meni ja          . 

׃̅ ָואַמר  עַליָמא  ָלך  ָאַמר ֗אָנא  ֻקום 
nouse      minä        sanon    sinulle  nuorukainen       sanoi ja 

 
Ja hän meni, kosketti sitä vuodetta ja nämä, jotka olivat kantamassa häntä, seisoivat, ja hän sanoi, 
”nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse!” 

 

יֵת   15 יָת ̅ ב̅וִּ ׃ַ̅הו מִּ י ַלמַמָלֻלו  וַיהֵּבה ֵלאֵמה   א  וַׁשרִּ
äidilleen         antoi ja          puhumaan       alkoi ja        kuollut      hän     istui ja           . 

 
Ja hän, se kuollut, istui ja alkoi puhumaan, ja hän antoi hänet hänen äidilleen. 

 

ין ֗הַוו ַלאָלָהא  ֵּ̅דחלָת ̅ ֵואחַּדת  16 ן ַומַׁשּבחִּ  א ל֗אָנָׁש֞א ֻּכלֻהו 
Jumalalle  olivat               ylistivät ja      he kaikki           ihmisille          kunnioitus      vallannut ja            . 

ן ַּדנבִּ  י  ׃ָ̅ואמרִּ  ָיא ַרָּבא  ָקם ַּבן֑ ַוסַער ַאָלָהא לַעֵמה 
kansalleen        Jumala vieraillut ja meissä nousi       suuri    profeetta että    sanoivat ja 

 
Ja kunnioitus oli vallannut kaikki ne ihmiset, ja he olivat ylistämässä Jumalaa ja sanoivat, että ”se suuri 
profeetta nousi keskuuteemme”, ja ”Jumala on katsonut hänen kansansa puoleen”. 

 



ֵֻּ֣הוד̅א  ּבכֻ ̅א ָהֵד ̅עַלו֗הי ֵמלָת ̅ ַקת̅וֵנפ  17  ָרא ֵ̅לה ַאת̅כֻ ַ̅וב ָ̅לה יִּ
paikat    kaikissaan ja  Juudea    kaikessaan       tämä               sana        hänestä      lähtenyt ja            . 

 ַריֻהו֞ן׃ ַּ̅דחָד 
ympärillään joka 

 
Ja tämä sana hänestä oli lähtenyt koko Juudeaan ja kaikkiin sitä ympäröiviin alueisiin. 

 

יַד   18 ֻיוַחָנן ַּתלמִּ יו לֵּ֣  ו֗ה֞י ָהֵלין ֻּכלֵהין ׃ֵ̅ואׁשַּתעִּ
he kaikki       nämä              oppilaansa      Johannan’lle        ilmoittivat ja            . 

 
Ja Johannan’n oppilaat ilmoittivat hänelle nämä kaikki. 

 

ֵּ֣וַחָנן ַלת  19 יַד ַ̅וקָרא ֻי  ֵיֵֻּׁ֣שוע  ̅ ו֗ה֑י֞ וַׁשַּדר ֵאֻנון לָותֵ̅רי֞ן ֵמן ַּתלמִּ
Jeshua   luokse      heidät     lähetti ja                     oppilaistaan        kahdelle    Johannan     kutsui ja          . 

ו ַהו ָּדאֵת  ו מַסֵּכין ֗חַנן ׃ֵ̅ואַמר  ַא֗נּת ֻה֗ ין ֻה֗  ֑א ַאו ַל֗אחרִּ
me   odotamme    hän              toiselle      tai      tulee joka       se    hän        sinä           sanoi ja 

 
Ja Johannan kutsui kaksi hänen oppilaistaan, ja lähetti heidät Jeshuan luokse ja sanoi, ”sinäkö olet hän, 
se, joka tulee, vai odotammeko me toista?” 

 

ֵּ֣וַחָנן ַמעמָד ̅ ו לָותֵ̅ואַת   20 ין ֵלה  ֻי  ̅ ך̅לָוָת ָנא ַׁשּדַרן ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע  ָואמרִּ
luoksesi       lähetti                kastaja       Johannan hänelle    sanoivat ja      Jeshua      luokse  tulivat ja            . 

ו ַהו ָּדאֵת  ו מַסֵּכין ֗חַנן ׃ָ̅ואַמר  ַא֗נּת ֻה֗ ין ֻה֗  ֑א ַאו ַל֗אחרִּ
me    odotamme    hän          toiselle         tai       tulee joka     se      hän      sinä             sanoi ja 

 
Ja he tulivat Jeshuan luokse, ja sanoivat hänelle, ”Johannan, se kastaja, lähetti meidät sinun luoksesi ja 
sanoi, sinäkö olet hän, se, joka tulee, vai odotammeko me toista?” 

  



י ֵמן ֻּכורָהֵנ֑א֞ ̅ה ֵּדין ּבָהי ָׁשעָת ּבָ   21 ֵיא֞א ַאסִּ  ֑א ַסגִּ
sairauksista     parani         paljon                  hetki           siinä mutta kauttaan        . 

יָׁשָת ̅וֵמן ַמחָוָת  ֵיא֞א סַמָי֞א ̅֞א וֵמן ֻרוֵח֞א ּבִּ  א ֞ ַולַסגִּ
sokea             monille ja                   pahat               hengistä ja              alennustiloista ja 

׃̅ ַי֗הב  ֗הָוא לֵמחָזא 
näkemisen          oli           antoi 

 
Mutta siinä hetkessä hänen kauttaan paranivat monet sairauksista ja alennustiloista, ja pahoista 
hengistä, ja hän antoi näön monille sokeille. 

 

ָ֖ן ֻּכלֵמֵּדם   22 ֻיוַחָנ  ן ֵזלו ֵאַמרו לֵּ֣  ַועָנא ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר לֻהו 
asia kaikki    Johannan’lle    sanokaa    menkää  heille        sanoi ja      Jeshua    vastasi ja          . 

ן ַּדסַמָיא ֞ ָח  ן ַוׁשַמעֻּתו  ן ַוחגִּ ַּדחַזיֻּתו  ן וגַ ̅יֵרא ֞ מַהלכִּ ֵ̅זי   רֵּבא ֞ ̅י 
pitaliset ja          vaeltavat          rammat ja  näkevät     sokeat että             kuulette ja                  näette  

יֵת  ן ומִּ י  ן וַחרֵׁשא ֞ ָׁשמעִּ ין ׃ֵ̅מּתַּדֵּכי  ֵנא ֞ ֵמסַּתּברִּ ן וֵמסּכִּ י   א ֞ ָקימִּ
evankelioidaan           köyhille ja    nousevat      kuolleet ja       kuulevat             kuurot ja         puhdistetut 

 
Ja Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”menkää, sanokaa Johannan’lle kaikki, mitä näette ja kuulette; että 
sokeat näkevät, ja rammat kulkevat, ja pitaliset ovat puhdistetut, ja kuurot kuulevat, ja kuolleet 
nousevat, ja köyhiä evankelioidaan”. 

 

י ׃̅ו֗הי לַמן ּדָלא ֵנת̅וֻטובַ   23  ּכֵׁשל ּבִּ
minussa kompastuva     ei joka    kenelle siunauksensa ja         . 

 
Ja hänen siunauksensa sille, joka ei minuun kompastu! 

  



יַד ̅ ַּכד  24 אַמר לכֵ ֵּ̅דין ֵאַזלו ַּתלמִּ י למִּ ֻיוַחָנן֑ ַׁשרִּ  נֵׁש֞א ̅ו֗ה֞י ּדֵּ֣
kansanjoukoille    puhumaan         alkoi    Johannan’n               oppilaansa      menivät mutta   kun            . 

ָ֖ן ָמָנא נפַ  ֵּ֣וַחָנ   קֻּתון לֻחורָּבא לֵמחָזא  ַקנָי֑א ַ̅על ֻי
kaisla        näkemään            erämaalle          lähditte           ketä     Johannan       ylle 

׃ יע   ּדֵמן ֻרוָחא ֵמּתּתזִּ
horjutettu               tuulesta  joka 

 
Mutta kun Johannan’n oppilaat menivät, hän alkoi puhumaan kansanjoukoille Johannan’sta, ”ketä te 
lähditte erämaahan katsomaan? Kaislaa, joka on tuulen horjuttama?” 

 

יכֵ ̅קֻּתון לֵמחָזא  ַגבָ̅מָנא נפַ ֵואָלא   25  ֞א ָ̅ר֑א ּדַנחֵּת֞א ַרּכִּ
pehmeät         puvut joka         mies         näkemään             lähditte         mitä         vaan ja           . 

יַת ̅פֻ ̅וֵׁש֞א מַׁשּבֵח֞א ַוב̅לבֻ ̅יׁש  ָהא ַאיֵלין ּדבַ ̅לבִּ  ן ̅וָנֵק֞א אִּ  יֻהו 
ovat (akk.)         ylellisyydessä ja    kunniakkaat    vaatetuksissa jotka          ne         katso          puettu 

 ַמלֵּכ֞א ֵאֻנון ׃̅ ֵּבית
ovat      kuninkaat          talo 

 
Vaan mitä te lähditte katsomaan? Miestä, joka on pehmeisiin pukuihin puettu? Katso, ne, jotka ovat 
ylistettävissä vaatteissa ja ylellisyydessä, ovat kuninkaiden taloissa. 

 

ן ָאַמר ֗אָנא ̅קֻּתון לֵמחָזא  נבִּ ֵ̅ואָלא ָמָנא נפַ   26 י   ָי֑א אִּ
minä       sanon      kyllä   profeetta     näkemään             lähditte        mitä         vaan ja           . 

יר ֵמן נבִּ ̅לכֻ  ן וַיּתִּ ׃̅ו   ֵיא ֞
profeetoista  enemmän ja     teille 

 
Vaan mitä te lähditte katsomaan? Profeettaako? Kyllä, minä sanon teille, ja enemmänkin kuin profeetat. 

 

 י ּ̅דָהא ֵאָנא מַׁשַּדר ֗אָנא ַמַלאכ̅ יבָ̅הַנו ַּדעַלו֗הי ּכתִּ   27
sanansaattajani   minä          lähetän        minä    katso että kirjoitettu    hänestä että    tämä           . 

׃ ֵ̅קן ֻאורָחא קָד ּ̅דַנת̅ ם ַפרֻצוָפך̅קָד   ַמיךְּ
edelläsi               tie       valmistaa joka     läsnäolosi          edessä 

 
Tämä on hän, josta on kirjoitettu, että ”katso, minä lähetän minun sanansaattajani sinun läsnäolosi 
eteen, joka valmistaa sen tien sinun edelläsi”. 



יַד ̅ון֑ ּדַליּת נבִּ ָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   28 ילִּ ֵּ֣וַחָנן ָ̅יא ּבִּ  ֞י ֵנֵׁש֞א ּדַרּב ֵמן ֻי
Johannan’sta   suuri joka  naiset     syntyneissä   profeetta ei ole että     teille       minä        sanon             . 

ו ֵמֵנה׃ ̅ א ַּדאָלָהא  ַרבָ̅נא  זֻעוָרא ֵּדין ּבַמלֻּכוָת ַ̅מעמָד   ֻה֗
hänestä    hän  suuri           Jumalan       kuningaskunnassa  mutta   vähäinen                       kastaja 

 
Minä sanon teille, ettei ole profeettaa, naisista syntyneissä, joka olisi suurempi kuin Johannan, se 
kastaja. Mutta vähäinen Jumalan kuningaskunnassa on hänestä suurempi. 

 

 ו ֵ̅ס֑א֞ ַזֵּדקו ַלאָלָה֑א ַּדעַמדָ̅מכ̅ ֵלה ַעָמא ַּדׁשַמעו  ָאף̅וכֻ   29
kastoivat että      Jumalalle      puhtaat    tullimiehet    myös kuulivat jotka     kansa    kaikkensa ja         . 

ֻיוַחָנן ׃̅יֵת ַ̅מעֻמודִּ   ה ּדֵּ֣
Johannan’n                      kasteensa 

 
Ja koko se kansa, joka kuuli, myös veromiehet, pitivät Jumalaa vanhurskaana, sillä he kastoivat 
Johannan’n kasteella. 
 
”Olivat kastetut” ei käy tähän, ”kastetut” sana on vasta seuraavassa jakeessa. Tässä on verbi. ”Kastettiin” 

taas olisi ̅ועֵמדֵ̅מת . Mikään muu muinainen kieli ei mene jakeessa aramean mukaan. 

 

יֵׁש   30  ָיָנא ַּדאָלָה֑א ׁ̅שֻהון ֵצבֵ̅ר֑א֞ טַלמו ּבַנפ̅֞א ֵּדין וָספפרִּ
Jumalan           tahto            sieluissaan hylkäsivät kirjanoppineet ja mutta     fariseukset            . 

 ו ֵמֵנה׃ ̅עֵמדּ̅דָלא ֵאת
hänestä             kastetut          ei että 

 
Mutta fariseukset ja kirjanoppineet hylkäsivät sieluissaan sen Jumalan tahdon, etteivät tulleet hänen 
kastamikseen. 

 

 ֑א ַולַמן ָּדֵמין ׃̅א ָהֵד ֵ̅מא ל֗אָנָׁש֞א ּדַׁשרּבָת ̅יל ֵאַד ̅לַמן ָהכִּ   31
kaltaiset kenelle ja      tämä             sukukunnan           ihmisille         vertaan      sen tähden  kenelle        . 

 
Sen tähden, keneen vertaan tämän sukukunnan ihmiset, ja kenen kaltaisia he ovat? 

  



ין ּבֻׁשוָק֑א וָקֵעין לַחבָּ̅דֵמין ַלטָלֵי֞א ּדָית  32 ן ּ̅בִּ י   ַריֻהון ֞ ָואמרִּ
sanovat ja        kavereilleen      huutavat ja       kaduissa       istuvat jotka   poikalapsille   kaltaiset          . 

ן וָלא ַרֵקד̅זַמרן לכֻ  ן ֵואַלין לכֻ ̅ו  ן וָלא ּבכַ ֻּ̅תו   יֻּתון ׃̅ו 
itkeneet       eikä      teille    valitimme ja    tanssineet        eikä        teille lauloimme 

 
Poikalasten kaltaisia, jotka istuvat kaduilla ja huutavat kavereilleen, ja sanovat, ”me lauloimme teille, 
ettekä te tanssineet, ja valitimme teille, ettekä te itkeneet”, 

 

ֵּ֣וַחָנן ַמעמָד ֵ̅אָת   33  א ̅ל ַלחָמא  וָלא ָׁשֵת ָ̅נ֑א ָלא ָאכֵ ̅א ֵגיר ֻי
juo       eikä             leipä           syö           ei                kastaja        Johannan   sillä           tuli                . 

אָד  ן ׁשִּ ין א֗נֻּתו  יתַ̅חמָר֑א ָואמרִּ ׃̅ א אִּ  ֵּבה 
hänessä     on           riivaaja                   te          sanotte ja                   viini 

 
Sillä Johannan, kastaja, ei syö sitä leipää, eikä juo viiniä, ja te sanotte, ”hänessä on riivaaja”. 

 

ן ָהא ̅ל וָׁשֵת ̅א ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא  ָאכֵ ֵ̅אָת   34 ין א֗נֻּתו   ֑א ָואמרִּ
katso           te              sanotte ja           juo ja           syö             ihmisen      poikansa         tuli               . 

׃ֵ̅סא ֞ ַוד̅א ַחמָר֑א וָרחָמא ּדָמכָ̅רא ָאֻּכוָלא  וָׁשֵת ַ̅גב  ַחָטֵיא ֞
syntisten ja       tullimiesten           ystävä ja             viini             juoja ja          syömäri                mies 

 
Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja te sanotte, ”katso miestä, syömäriä ja viinin juojaa, ja veromiesten 
ja syntisten ystävää!” 

 

 א  ֵמן ֻּכלֻהון ּבֵני֞ה׃̅מָת ֵ̅חכ̅ ֵואזַּדּדַקת  35
lapsensa     niistä kaikista             viisaus       vanhurskautetunut ja       . 

 
Ja se viisaus on vanhurskautunut kaikkien heidän lastensa kautta. 

 

יֵׁשא ֞ ּדֵנלַעס ַעֵמה  ̅ א ֵּדין ּבָעא ֵמֵנה ַחדֵ̅אָת   36  ֵמן פרִּ
kanssaan          syö että             fariseuksista        yksi  hänestä      pyysi    mutta         tuli                . 

יָׁשא ַהו  ֵואסּתֵמך̅יֵּתה ַּדפ̅וַעל לבַ   ׃̅ רִּ
aterioi ja     se            fariseuksen         kodilleen sisään ja 

 
Mutta yksi fariseuksista tuli, pyysi häntä syömään hänen kanssaan, ja hän meni sen fariseuksen kotiin 
sisälle ja aterioi. 

 



יתַ̅וא֗נּתָת   37  ̅ ַעתֵ̅יד̅ ד̅י֗נָּתא ָהי  וכַ ַּ̅במדִּ ̅ ֗הָות ̅א ַחָטיָּתא אִּ
tiesi     kun ja      hän         kaupungissa          oli        (akk.)            syntinen                vaimo ja            . 

יך̅יֵּתה ַּדפ̅בַ ַּ̅דב יָׁשא ַהו סמִּ יפָׁש ̅ ֵנסַּבת̅ רִּ ׃ָּ̅תא ּדבֵ ̅טִּ  סָמא 
voiteen                ruukku                 otti             viipyi       se            fariseuksen       kodissaan että 

 
Ja siinä kaupungissa oli se syntinen vaimo, ja kun hän tiesi, että hän viipyi sen fariseuksen kodissa, otti 
hän ruukullisen voidetta, 

 

 מֵעי֞ה ּ̅בֵד ̅ וַׁשרַית̅ ָיא ֗הָות̅̅כַלו֗הי ֞ ובָ ֵ̅רג̅ ֵּבסּתֵרה לָות ̅וָקַמת  38
kyyneleissään           alkoi ja         oli              itki ja        jalkojensa     luokse         takanaan          seisoi ja          . 

ן ַומַנׁשָקא ֗הָותַ̅לו֗הי ֞ ַוב̅א ֵרגמַצּבעָ  ָׁשה מַׁשֵוין לֵהי   ̅ ַסעָרא ּדרִּ
oli               suuteli ja       niille          pyyhki            päänsä           hiuksissa ja           jalkansa                kastella 

 ַלו֗הי ֞ וָמׁשָחא ֵּבסָמא׃ ֵ̅רג
voide           voiteli ja          jalkoihinsa 

 
Ja hän nousi hänen taakseen, hänen jalkojensa luokse itkien, ja alkoi kyyneleillään kastelemaan hänen 
jalkojaan, ja pyyhkimään niitä päänsä hiuksilla, ja hän suuteli hänen jalkojaan ja voiteli ne sillä voiteella. 

 

יָׁשא ַהו ַּדקָרי֗ה֑י ֵאת̅ דּכַ   39  ֵׁשה  ֵואַמר  ּ̅בַנפ̅ ַחַׁשב̅חָזא ֵּדין פרִּ
sanoi ja    sielussaan              mietti      hänet kutsui joka     se           fariseus       mutta    näki       kun            . 

 י  וָמא ֵטָּבה  ּדַחָטיָּתא ֗הי  ע ֗הָוא ַמן הִּ֗ ָ̅יא הָו֑א ָיַד ָ̅הָנא ֵאֻלו נבִּ 
hän       syntinen että  maineensa  kun ja     hän kuka          oli      tiesi          oli      profeetta        jos           tämä 

׃̅ א ָהי ּדֵקרַּבתַ̅א֗נּתָת   ֵלה 
hänelle  kosketti joka     hän                  vaimo 

 
Mutta kun se fariseus, joka hänet kutsui, näki, hän mietti sielussaan ja sanoi, ”jos tämä olisi profeetta, 
hän tietäisi, kuka hän on, ja että hänellä on syntinen maine, sillä vaimolla, joka häntä kosketti”. 

  



ן   40 מֻעו  יתעָנא ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר ֵלה  ֵׁשֵּ֣ אַמר ̅ ֵמֵּדם אִּ י ּדִּ  לִּ
sanon jota minulle (akk.)        asia        Shimeon     hänelle     sanoi ja     Jeshua     mutta  vastasi           . 

׃̅ ָלך ֑י ָאַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע   ֻהו ֵּדין ֵאַמר ֵלה  ֵאַמר ַרּבִּ
Jeshua  hänelle    sanoi       rabbi       sanoi     hänelle   sanoi     mutta   hän sinulle 

 
Mutta Jeshua vastasi ja sanoi hänlle, ”Shimeon, minulla on sinulle sanottavaa”. Mutta hän sanoi hänelle, 
”rabbi?” Jeshua sanoi hänelle; 

 

יתּ̅תֵרי֞ן ַחָיבֵ   41  ֗הָוא ̅ ַחָיב̅ ָמֵרא ַחוָּבא  ַחד ̅֗הַוו  לַחד̅ ֞א אִּ
oli     velkaa     yksi       velallinen     herra       yhdelle    olivat     (akk.)      velalliset      kaksi              . 

ין ׃ יָנֵר֞א ַחמׁשִּ ָנא  ּדִּ יָנֵר֞א ַחֵמׁשָמאא  ַו֗אחרִּ  ּדִּ
50              dinarit              toinen ja                   500                          dinarit 

 
Yhdellä herralla oli kaksi velallista. Yksi oli velkaa viisisataa dinaria, ja toinen viisikymmentä dinaria. 

 

 יל ̅ק  ַאיָנא ָהכִּ ַ̅ריֻהו֞ן ׁשבַ ַ̅רע  ַלתַ̅ליּת ֗הָוא לֻהון לֵמפַ̅וד  42
sen tähden millainen    päästi         molemmille       maksamaan        heille         oli       ollut ettei ja       . 

יר ַנחבִּ  ׃ֵ̅מנֻהון ַיּתִּ  יו֗הי 
häntä rakastava  enemmän         heistä 

 
Ja kun heillä ei ollut, millä maksaa, hän vapautti heidät molemmat. Sen tähden, kumpi heistä rakastaa 
häntä enemmän? 

 

ן ֵואַמר  ָסבַ   43 מֻעו  י  ̅ר ֗אָנא  ּדַהו ֵּדאׁשּתבֵ ̅עָנא ֵׁשֵּ֣  ק ֵלה ַסגִּ
paljon hänelle      päästetty joka     se että     minä       luulen       sanoi ja        Shimeon        vastasi         . 

ת יָצאיִּ ׃̅ ָאַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע ּתרִּ  ָּדנּת 
tuomitsit                 oikein         Jeshua   hänelle        sanoi 

 
Shimeon vastasi ja sanoi, ”minä luulen, että se, jolle vapautettiin paljon”. Jeshua sanoi hänelle, ”oikein 
sinä tuomitsit”. 

  



י לָותֵ̅ואת  44 ן ָחֵזאָ̅הי ַא֗נּתָת ̅ פנִּ ֵׁשמֻעו   ַא֗נּת  א  ֵואַמר לֵּ֣
sinä      näet       Shimeon’lle          sanoi ja            vaimo          hän  luokse     kääntynyt ja            . 

 ּת  ַ̅ל֞י ָלא ַי֗הבַ̅מָי֞א לֵרג̅ ֵעֵלת̅ יָּתך֑̅א לבַ ̅א ָהֵד ַ̅א֗נּתָת 
antanut        et       jaloilleni          vesi       sisään        kodillesi         tämä                     vaimo 

׃̅ ַסעָרה ַׁשוַיתַ̅וב̅ ַעתַ̅ל֞י ַצב̅מֵעי֞ה ֵרג̅א ֵּדין ּבֵד ָ̅הֵד   ֵאֵנין ֞
heidät      pyyhki       hiuksissaan ja          pessyt        jalkani     kyyneleissään     mutta        tämä 

 
Ja hän kääntyi sen vaimon luokse ja sanoi Shimeon’lle, ”sinä näet tämän vaimon; tultuani sisälle sinun 
kotiisi, sinä et antanut vettä minun jaloilleni, mutta tämä on kyyneleillään pessyt minun jalkani, ja 
kuivannut ne hiuksillaan”. 

 

 ָלא ̅ ין ָהא ֵמן ּדֵעַלתא ֵּד ַ̅א֗נּת ָלא נַׁשקָּתני  ָהֵד   45
ei     sisään että   kun    katso  mutta      tämä        suudellut              et          sinä            . 

׃ֵ̅רג̅ ֵׁשלַית  ַל֞י ַלמַנָׁשֻקו 
suutelemaan      jalkani     lopettanut 

 
Sinä et suudellut minua, mutta tämä, katso, kun tuli sisään, ei ole lakannut suutelemasta jalkojani. 

 

ׁשי ָלא מַׁשחּת  ָהֵד   46  א ֵּדין ּבֵמׁשָחא ַ̅א֗נּת ֵמׁשָחא לרִּ
voitelussa   mutta      tämä           voiteli              et      päälleni       voidellut            sinä              . 

 ׃ ַל֞י ֵמׁשַחת̅גסָמא  ֵר ּ̅דבֵ 
voiteli      jalkani                 voiteen 

 
Sinä et voidellut minun päätäni, mutta tämä voitelemalla voiteli minun jalkani sillä voiteella. 

 

ֵיא֑א֞ ַּ̅דׁשבִּ ̅ א ָאַמר ֗אָנא ָלךָ̅הֵד ̅ חָלף  47 ין ָלה חָטֵהי֞ה ַסגִּ  יקִּ
paljon         syntinsä      hänelle    päästetyt että   sinulle   minä        sanon       tämä      puolesta          . 

יל ֵמׁשּתבֵ  ̅̅תֵמֻטל ַּדאחבַ  י  ַהו ֵּדין ּדַקלִּ יל ַמֵחבַ̅סגִּ  ׃ ̅ק ֵלה  ַקלִּ
rakastaa     vähän    hänelle        päästetty       vähän joka   mutta     se  paljon        rakasti että           koska 

 
Tämän puolesta minä sanon sinulle, että hänen monet syntinsä ovat hänelle vapautetut, koska hän 
rakasti paljon. Mutta se, jolle päästetään vähän, rakastaa vähän.  
 
Myös kreikassa vastaava ”tämän puolesta” jakeen alussa, vaikkei se käännöksissä näy. 



ין ֵלכ̅א  ׁשבִּ ֵ̅ואַמר לָהי ַא֗נּתָת   48 ׃̅יקִּ  י חָטַהיּכי ֞
syntisi     sinulle         päästeyt              vaimo       hänelle     sanoi ja            . 

 
Ja hän sanoi hänelle, ”vaimo, sinun syntisi ovat sinulle vapautetut”. 

 

יכִּ   49 יו ֵּדין ָהֻנון ַּדסמִּ ין ּבַנפַׁ̅שרִּ ן ַמֻנו ָהָנא ̅ין ָאמרִּ  ׁשֻהו 
tämä      kuka           sieluissaan       sanoivat      aterioivat jotka   nämä     mutta alkoivat             . 

׃̅חָטֵה֞א ָׁשבֵ ̅ ָּדאף  ק 
päästää            synnit   myös joka 

 
Mutta nämä, jotka aterioivat, alkoivat sanomaan sieluissaan, ”kuka tämä on, joka syntejäkin päästää?” 

 

 י  ̅כ̅י ַאחַיֵת ̅כ̅א  ַהיָמֻנוֵת ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ֵּדין ֵאַמר לָהי ַא֗נּתָת   50
elävöittänyt        uskollisuutesi              vaimo        hänelle     sanoi     mutta  Jeshua              . 

 ָלָמא׃ֵזלי ַּבׁש
rauhassa    mene 

 
Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”vaimo, sinun uskosi on tehnyt sinut eläväksi, mene rauhassa!” 

 

 

ן ֵמתַ̅והָוא ֵמן ָּבַת  8:1   ֗הָוא ֵיֵֻּׁ֣שוע ̅ ּכֵרך̅ר ָהֵלי 
Jeshua         oli            matkusti        nämä       jälkeen –sta           oli ja                    . 

 א ֵ̅רז ֗הָוא ַומַסַּבר ַמלֻּכוָת ֻ̅קורָי֑א֞ וַמכ̅֞א ַוב̅יָנָת ַּ̅במדִּ 
kuningaskunta   evankelioi ja         oli            julisti ja               kylissä ja              kaupungissa 

׃ַּ̅דאָלָהא  ַות  ֵרעַסרֵּתה ַעֵמה 
kanssaan            kaksitoistaan ja              Jumalan 

 
Ja tapahtui näiden jälkeen; Jeshua oli matkustamassa kaupungeissa ja kylissä, ja hän julisti ja evankelioi 
Jumalan kuningaskuntaa, ja ne kaksitoista hänen kanssaan. 

  



י ֵמן ֻּכור̅וֵנֵׁש֞א ָהֵלין ֵּדאַת   2 יָׁשָת אסִּ  א ֞ ָ̅הֵנא ֞ וֵמן ֻרוֵח֞א ּבִּ
pahat              hengistä ja             sairauksista     parannetut jotka       nämä       naiset ja        . 

רַים ּדֵמת אדִּ ּ̅דָליָּתא  ָהי ּדַׁשבַ̅קרָיא ַמגַ̅מֵּ֣ ׃̅י֞ן נפַ ָ̅עא ׁשִּ  קו ֵמָנה 
hänestä   lähtivät       riivaajat     seitsemän joka    hän           Magdalaitha             kutsuttu joka         Mariam 

 
Ja nämä naiset, jotka olivat parantuneet sairauksista ja pahoista hengistä; Mariam, jota kutsuttiin 
”Magdalaitha”, hän, josta ne seitsemän riivaajaa olivat lähteneet pois. 
 
Nimi on arameaa ja merkitsee ”Sen tornin Mariam”. Suomalaisen ”muutamia naisia” on sanatarkasti 
väärä, kirjoittaja olettaa lukijan tietävän näistä naisista ennestään. Kreikka menee aramean mukaan. 

 

ֻיוַחן ַא֗נַּתת  3 ֵהָרוֵד ̅ וֵּ֣ וַזא ַרַּביֵּתה ּדֵּ֣ ֻׁשוַׁשן֑ ַו֗אחָרנָיָת ֻּ̅כֵּ֣  ֞א ̅ס  וֵּ֣
toiset ja   Shushann ja      Herodes’n    rabbinsa (fem.)      Kuza          vaimo     Johannan ja  . 

ָיאָת   א ֞ ַאיֵלין ַּדמַׁשמָׁש֞ן ֗הַו֞י לֻהון ֵמן ֵקנָיַניֵהי֞ן ׃ַ̅סגִּ
omaisuudestaan     heille        oli              palveli joka              ne             monenlaiset 

 
Ja Jochannan, Kuzan vaimo, Herodes’n opettajatar, ja Shushann, ja monia muita, niitä, jotka olivat 
palvelemassa heitä heidän omaisuuksistaan. 

 

ָיאא ּכַנׁש ֗הָו֑א וֵמן ֻּכל מדִּ ּכֵ ̅ ד̅וכַ   4  ין ֗הַוו ̅יָנ֞ן ָאֵת ̅נָׁשא ַסגִּ
olivat   tulleet      kaupungit    kaikista ja           oli    kokoontui       paljon            kokous       kun ja      . 

׃֑̅ה ֵאַמר ּבַמת̅לָוֵת   ֵלא ֞
vertauksissa        sanoi       luokseen 

 
Ja kun paljon kansanjoukkoa oli kokoontuneena, ja kaikista kaupungeista oltiin tultu hänen luokseen, hän 
sanoi heille vertauksen kautta; 

 

ית̅ ד̅ק ָזֻרוָעא לֵמזַרע ַזרֵעה  וכַ ̅נפַ   5  ̅ ל ַעל־ַידַּ̅דנפַ  ̅זַר֑ע אִּ
sivu    ylle  putosi että    (akk.)    siemen    kun ja  siemenensä kylvämään           kylväjä       lähti         . 

׃̅ה ָפַרחָת ̅לֵת ̅יׁש  ֵואכַ ֻ̅אורָחא  ֵואּתדִּ   א 
lintu                sen söi ja                 tallattu ja                       tie 

 
Kylväjä lähti kylvämään siementään, ja kun oli siemen, joka putosi tien sivuun, se tuli tallatuksi, ja lintu 
söi sen. 
 

 



ָנא נפַ   6 ָעא  ַוד̅ר־ָׁשעֵת ̅ל ַעל ֻׁשוָעא  ובַ ַ̅ו֗אחרִּ  ַליּת ֗הָוא ̅ה יִּ
ollut ole ei että ja    versoi                    yhtäkkiä ja           kallio        ylle     putosi            toinen ja         . 

יֻלוָת  בֵ ֵ̅לה ַּתלִּ ׃̅א  יִּ  ׁש 
kuivui             kosteus             sille 

 
Ja toinen putosi kallion päälle, ja versoi yhtäkkiä, ja kun sillä ei ollut kosteutta, se kuivui. 

 

ָנא   7 יַעו  ֻּכוֵּבא ֞ ̅ ל ֵּבית̅נפַ  ַו֗אחרִּ ׃ ֵּבא ֞ ַעֵמה ֻּכו וִּ  וַחנֻקו֗הי 
sen tukahdutti ja orjantappurat kanssaan versoi ja orjantappurat huone     putosi            toinen ja         . 

 
Ja toinen putosi orjantappuroiden sekaan, ja se versoi orjantappuroiden kanssa, ja ne tukahduttivat sen. 

 

ָנא נ  8 יָעא  ַועבַ ָ̅ת ̅ל ַּבארָעא ָטב̅פַ ַו֗אחרִּ ירָּתא  וִּ  ̅ ד̅א וַׁשפִּ
teki ja    versoi ja               kaunein ja             hyvä               maassa        putosi            toinen ja         . 

אֵרא ֞ ַחד אית̅ ַּבָמאא  ָהֵלין ַּכד̅ פִּ  ̅ ָאַמר  ָקֵעא ֗הָוא  ּדַמן ּדִּ
on jolla  kuka että      oli        huusi         sanoi        kun      nämä       sadassa          yksi         hedelmät 

 ֵנ֞א ּדֵנׁשַמע  ֵנׁשַמע ׃ֵ̅לה ֵאד
kuulkoon     kuuleva jolla          korvat hänellä 

 
Ja toinen putosi hyvään ja parhaaseen maahan, ja se versoi ja teki hedelmiä sata yhtä vastaan”. Kun hän 
sanoi nämä, hän huusi, että ”kenellä on kuulevat korvat, kuulkoon!” 

 

יַד   9 ׃̅ו֗הי ֞ ּדָמַנו ַמת̅וַׁשאֻלו֗הי ַּתלמִּ  ָלא ָהָנא 
tämä       vertaus      mitä että              oppilaansa               kysyivät ja        . 

 
Ja hänen oppilaansa kysyivät häneltä, että ”mikä on tämä vertaus?” 

  



ן לכֻ   10 יבֻ̅הו ֵּדין ֵאַמר לֻהו  הִּ ו יִּ  ה ̅לֵמַּדע ֗אָרָזא ּדַמלֻּכוֵת ̅ ון ֻה֗
kuningaskuntansa     salaisuus   tuntemaan     antoi        hän     teille       heille        sanoi    mutta   hän           . 

ן ָלא ̅ ד̅אַמר  ּדכַ ̅֞א ֵמֵת ָ̅לאָת ַּ̅דאָלָהא  לָהֻנון ֵּדין ַׁשרָּכא  ּבפֵ   ָחֵזי 
ei     näkevät kun että            sanottu              kuvauksessa             muut    mutta        näille                Jumalan 

ן וכַ ֵנחזֻ  ן ָלא ֵנסַּתּכֻלון׃ ̅ ד̅ו  י   ָׁשמעִּ
ymmärtäisivät      ei        kuulevat       kun ja     näkisivät 

 
Mutta hän sanoi heille, ”teidän on annettu tuntea se Jumalan kuningaskunnan salaisuus, mutta näille 
muille on puhuttu vertauskuvilla, että kun he katsovat, eivät näkisi, ja kun kuulevat, eivät ymmärtäisi”. 

 

יַת ָ̅הַנו ֵּדין ַמת  11 ׃̅ו֗הי  ֵמלָת ָ̅לא  ַזרָעא אִּ  א ַּדאָלָהא 
Jumalan             sana            on (akk.)        siemen         vertaus       mutta  tämä           . 

 
Mutta tämä on se vertaus; siinä siemenessä on Jumalan sana. 

 

יַת ̅ ָהֻנון ֵּדין ּדַעל־ַיד  12 ין ֻ̅אורָח֑א אִּ  יֻהון ָהֻנון ּדָׁשמעִּ
kuulevat jotka     nämä         ovat (akk.)                tie           sivu ylle jotka mutta    nämä            . 

 א ֵמן ֵלּבֻהון֑ ֵ̅מלָת א ָׁשֵקל ̅בָ ̅א ּבֵעלּדבָ ֑̅א ָואֵת ֵ̅מלָת 
sydämistään          sana          poistaa                  vihollinen         tulee ja                  sana 

ֻחון ׃  ּדָלא נַהימֻנון ונִּ
eläisivät ja      uskoisivat            ettei 

 
Mutta nämä, jotka olivat tien sivussa, ovat niitä, jotka kuulevat sen sanan, ja vihollinen tulee, vie sen 
sanan pois heidän sydämistään, etteivät he uskoisi ja eläisi. 

 

 א ̅וָת ָ̅הֵלין ֵּדין ּדַעל ֻׁשוָע֑א ָהֵלין ֵאֻנון ּדָמא ַּדׁשַמעו  ּבַחֻד   13
ilossa    kuulevat jotka   kun jotka  heidät      nämä          kallio      ylle jotka mutta    nämä             . 

ין ָלה לֵמלָת  ן ֵאָלא ּדַזב̅מַקּבלִּ  ָנא ֗הי ֑̅א וֵעָקָרא ַליּת לֻהו 
se      ajallinen          vaan        heille       ei ole             juuri ja            sanalle    hänelle vastaanottavat 

ן ובַ ַ̅היָמֻנות ין ׃̅ן ֵנסֻיוָנא  ֵמת̅זבַ ֻ̅הו   ַּכׁשלִּ
loukkantuneet      kiusaus         ajassa ja            uskollisuutensa 

 
Mutta nämä, jotka ovat kallion päällä, nämä ovat niitä, jotka kuullessaan ilolla ottavat vastaan sen 
sanan, ja heillä ei ole juurta, vaan heidän uskonsa on ajallista, ja kiusauksen aikana he kompastuvat. 



 

ין ̅ ל ֵּביתַ̅הו ֵּדין ַּדנפַ   14 ן ַאיֵלין ּדָׁשמעִּ  ֻּכוֵּב֑א֞ ָהֵלין ֵאֻנו 
kuulivat jotka           ne          ovat      nämä orjantappurat huone  putosi joka mutta  hän           . 

ין֑ ̅֞ה ּדָעלָמא ֵמתֵ̅ת ̅יגָ ̅רגִּ ָ̅רא ובַ ֻ̅עות̅א ַובָ̅ת ֵ̅צפ֑̅א ַובֵ̅מלָת   ַחנקִּ
tukahdetut         maailman           himoissaan ja      rikkauksissaan ja            huolissa ja                 sana 

ין ׃̅ופִּ   אֵר֞א ָלא ָיהּבִּ
antoivat       ei         hedelmiä ja 

 
Mutta se, joka putosi orjantappuroihin; nämä ovat niitä, jotka kuulivat sen sanan, ja maailman huolissa 
ja rikkauksissa ja himoissa ne tulivat tukahdutetuiksi, eivätkä antaneet hedelmiä. 

 

ן ַאיֵלין ַּדבָ̅ת ̅ארָעא ָטבַ̅הו ֵּדין ּדבַ   15  ָיא ̅פֵלָּבא ַׁש ֑̅א ָהֵלין ֵאֻנו 
rauhallinen sydämessä joka       ne           ovat         nämä               hyvä              maassa joka  mutta    se            . 

ין ֵמלָת ̅וָטבָ  אֵר֞א ַּבמַסיּבָרֻנוָת ̅א ָׁשמעִּ ין פִּ ן וָיהּבִּ י   א׃ ֑̅א ָואחּדִּ
kärsivällisyydessä      hedelmät      antavat ja kiinnipitävät ja          sana          kuulevat             hyvä ja 

 
Mutta se, joka on hyvässä maassa, nämä ovat ne, jotka hyvällä ja levollisella sydämellä kuulevat sen 
sanan, ja pitävät kiinni siitä, ja antavat hedelmiä, kärsivällisyyden kautta. 
 
Kreikan Codex D ”Jumalan sanan”. 

 

 א  ַומַחֵפא ֵלה ּבָמאָנ֑א ַאו ָסֵאם ָ̅לא ֗אָנׁש ַמנַהר ׁשָרגָ   16
laita     tai        vaatteessa      sen              peitä ja        lamppu         valaisee   ihminen        ei             . 

 ל ַ̅ערָסא  ֵאָלא ָסֵאם ֵלה לֵעל ֵמן מָנרָּתא  ּדכֻ ̅ ֵלה ּתֵחית
kaikki että          menorasta    yläpuolelle  sen      laittaa          vaan           vuode                alle           sen 

׃  ּדָעֵאל  ֵנחֵזא ֻנוהֵרה 
valkeutensa     näkevä     sisään joka 

 
Ei kukaan laita lamppua valaisemaan ja peitä sitä vaatteella, tai laita sitä vuoteen alle, vaan laittaa sen 
menoran ylle, että jokainen, joka tulee sisään, on näkevä sen valkeuden. 

  



 גֵלא  וָלא ַּדמַטַׁשי  ּדָלא ֵ̅סא  ּדָלא ֵנתַ̅ליּת ֵגיר ֵמֵּדם ַּדכ  17
ei joka    kätketty joka     eikä         paljastettu     ettei       salattu joka     asia         sillä      ei ole            . 

אֵת ̅יַד ֵ̅נתִּ  ׃̅א לגֵ ̅ע  ונִּ  לָיא 
avoimelle        tuleva ja          tiedettävä 

 
Sillä ei ole mitään, mikä on salattua, ettei tulisi paljastetuksi, eikä kätkettyä, joka ei tulisi tietoon ja tulisi 
paljastetuksi. 

 

אית  18 ן ַמן ּדִּ  ֵלה  ̅ יֵהבֵ̅לה ֵגיר  ֵנתִּ ̅ חַזו ַאיַּכָנא ׁשַמעֻּתו 
hänelle annettaisiin     sillä  hänelle             on jolla               kuulette            kuinka      nähkää        . 

 ֵלה  ֵנׁשּתֵקל ֵמֵנה׃ ̅ איתר ּדִּ ַ̅הו ּדָסבַ ̅ וַמן ּדַליּת ֵל֑ה ָאף
hänestä         otetaan      hänelle     on jota     luulee että    se      myös hänelle      ei ole mistä ja 

 
Katsokaa, kuinka kuulette; ”sillä se, jolla on, hänelle annetaan lisää, ja kenellä ei ole, häneltä otetaan 
pois se, mitä hän luulee hänellä olevan”. 
 
Sanonta alussa tarkoittaa, että sitä seuraa lainaus synagogassa puhutusta aramean targum-tekstistä. 
Luukas viittaa arameankieliseen targumiin eniten. 

 

ין ֗הַוו ̅ו ֵּדין לָוֵת ֵ̅אַת   19  ה ֵאֵמה ַואַחו֗ה֑י֞ וָלא ֵמׁשּכחִּ
olivat        pystyneet         eikä        veljensä ja      äitinsä       luokseen  mutta    tulivat           . 

׃  ַּדנַמלֻלון ַעֵמה  ֵמֻטל ֵּכנָׁשא 
kokous    tähden    kanssaan       puhuvat että 

 
Mutta hänen luokseen tulivat hänen äitinsä ja veljensä, eivätkä he voineet puhua hänen kanssaan, 
kansanjoukon tähden. 

 

ין לבַ ̅ ֵואַמרו ֵלה  ֵאָמך  20  ׃̅ ין לֵמחזָיך̅ר  וָצבֵ ַ̅ואַחיךְּ֞ ָקימִּ
näkemisellesi tahtovat ja ulkopuoli    seisovat      veljesi ja         äitisi   hänelle sanottiin ja            . 

 
Ja hänelle sanottiin, ”sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkopuolella, ja tahtovat nähdä sinut”. 

  



ן ָהֵלין ֵאֻנון ֵאמי ַואַח֑י֞ ַאיֵלין   21  ֻהו ֵּדין עָנא  ֵואַמר לֻהו 
ne      veljeni ja      äitini        ovat        nämä       heille        sanoi ja    vastasi   mutta  hän           . 

ין ֵמלָת  ין ָלה ׃̅א ַּדאָלָהא  וָעבּ̅דָׁשמעִּ  ּדִּ
hänelle   tekevät ja            Jumalan              sana         kuulevat jotka 

 
Mutta hän vastasi ja sanoi heille, ”nämä ovat minun äitini ja veljeni, ne, jotka kuulevat Jumalan sanan, ja 
tekevät sen”. 

 

ֵת ֵ̅מן ַיוָמָת ̅ הָוא ֵּדין ּבַחד  22  י֗נָּתא  ֻהו ַּ̅בספִּ ̅ ב֑̅א֞ סֵלק ֵיֵֻּׁ֣שוע יִּ
hän              veneessä         istui         Jeshua       nousi                    päivistä       yhdessä mutta         oli            . 

יַד ̅וַת  ן ֵנעַּבר לַהו ֵעבו֗הי ֞ ̅למִּ  א׃ ָ̅רא ּדַימָת ֵ̅ואַמר לֻהו 
järven     toinen puoli    sille ylittäkäämme heille         sanoi ja                oppilaansa ja 

 
Mutta tapahtui yhtenä niistä päivistä, Jeshua nousi, istui veneeseen, hän ja hänen oppilaansa, ja hän 
sanoi heille, ”menkäämme yli, järven toiselle puolelle”. 

 

ן ּדֵמךָ̅רֵד ̅ ̅דוכַ   23  ַעלָעָלא ּדֻרוָחא ̅ ֵלה ֻהו ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַוהָות̅ י 
tuulinen        myrsky              oli ja        Jeshua    hän hänelle   nukkui matkasivat kun ja           . 

יבָ ּ̅בַימָת  ׃̅ספִּ ̅ ֗הָותא ̅א  וַקרִּ  י֗נָּתא לֵמטַּבע 
uppoamaan                    vene           oli              lähellä ja              järvessä 

 
Ja kun he matkustivat, hän, Jeshua nukkui, ja järvelle tuli tuulinen myrsky, ja se vene oli lähellä 
uppoamista. 

 

יַ̅וקֵרב  24 ן ָאבו ַאעִּ ן ַרַּב  ין ֵלה  ַרַּב  ן ָקם ֻ̅רו֗הי  ָואמרִּ ָ֖ן ֻהו ֵּדי  יַנ   ּדִּ
seisoi mutta hän tuhoudumme rabbimme rabbimme hänelle   sanoivat ja        herättivät      lähestyivät ja      . 

׃ָ̅אא ּבֻרוֵח֞א ַובַ̅וכ  ַמחֻׁשוֵל֞א ּדַיָמא  וָנחו  ַוהָוא ֵׁשלָיא 
tyyni        oli ja rauhoittui ja    meren                         aallot ja            tuulissa        nuhteli ja 

 
Ja he lähestyivät, herättivät hänet ja sanoivat hänelle, ”meidän rabbimme, me hukumme!” Mutta hän 
nousi ja nuhteli tuulia ja meren aaltoja, ja rauhoittui, ja oli tyyntä. 
 
Kreikassa ”rabbimme” tilalla on ”epistata” kahdesti, vain Luukkaan käytämä sana ”isännästä”. 
 
 

 



ן ַאיָּכא ֗הי ַהיָמֻנות  25 ן ֵהֻנון ֵּדין ַּכד̅כֻ ֵ̅ואַמר לֻהו  ין֑ ̅ ו  ילִּ  ַּדחִּ
pelkäsivät    kun   mutta    nämä         uskollisuutenne      se         missä       heille          sanoi ja           . 

ין ַחד ין ֗הַוו ָואמרִּ  לֻרוֵח֞א ̅ אףַמֻנו ַּכי ָהָנא  ָּד ̅ לַחד̅ ֵמּתַּדמרִּ
tuulille    myös että   tämä      siis    kuka     yhdelle     yksi       sanoivat ja    olivat             ihmettelivät 

ין ֵלה׃ ̅ ָפֵקד  ַולַמחֻׁשוֵל֞א ַולַיָמ֑א וֵמׁשַּתמעִּ
hänelle            kuulevat ja         merelle ja                  aalloille ja            käski 

 
Ja hän sanoi heille, ”missä on teidän uskonne?” Mutta nämä ihmettelivät peloissaan, ja sanoivat toinen 
toiselleen, ”kuka tämä siis onkaan, että hän käskee tuuliakin, ja aaltoja ja merta, ja ne kuulevat häntä?” 

 

איַת ̅דָ̅רא ּדגָ ̅ו ַלאת̅אַת ו וֵ ַ̅ורַד   26  ָרא  ̅ו֗הי ּבֵעבָ̅רֵי֑א֞ ּדִּ
toisessa puolessa  on (akk.) joka        gadaralaisten       paikalle      tulivat ja matkustivat ja    . 

׃ֻ̅לוקבַ  יָלא   ל גלִּ
Galilea       vastapäätä 

 
Ja he matkustivat ja tulivat gadaralaisten alueelle, joka on siellä toisella puolella, Galileaa vastapäätä. 

 

איתֵ̅מן מדִּ ̅ ָרא ַחד̅ע ֵּבה ַגב̅ק ַלארָע֑א פגַ ̅נפַ ̅ ̅דוכַ   27  ̅ י֗נָּת֑א ּדִּ
jossa                kaupungista        yksi           mies      siinä   kohtasi          maalle         nousivat kun ja            . 

ָיאא  וָמאֵנ֞א ָלא ָלבֵ ֵּ̅בה ַּדיָוא  ֵמן ַזב  יָּתא ̅בַ ׁ̅ש ֗הָוא  ַובָ̅נא ַסגִּ
kodissa ja          oli        puettu        ei        vaatteet ja             paljon             ajasta         demoni hänessä 

׃̅קבֻ ־̅יתָ̅לא ָעַמר ֗הָוא  ֵאָלא ּבבֵ   וֵרא ֞
hautahuoneissa           vaan           oli        asusti             ei 

 
Ja heidän noustessaan maalle hänet kohtasi yksi mies siitä kaupungista, jossa oli ollut demoni pitkän 
aikaa, eikä hän ollut pukeutunut vaatteisiin, eikä asustanut talossa, vaan haudoissa. 

  



ֵיֻׁשו֑ע קָעא  ַונפַ ̅ ַּכד  28  ָקָלא ַ̅מו֗הי  ַוב̅ל קָד ̅חָזא ֵּדין לֵּ֣
äänessä ja           eteensä     lankesi ja     huusi        Jeshualle   mutta      näki        kun            . 

 ַריָמא  ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע ּבֵרה ַּדאָלָהא מ̅ ָרָמא ֵאַמר  ָמא ַלן וָלך
korkein           Jumalan     poikansa    Jeshua sinulle ja minulle mitä       sanoi         korkea 

׃̅ ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנך  ָלא ּתַׁשנַקני 
minua rankaise   älä       sinusta    minä         pyydän 

 
Mutta Jeshuan nähdessään hän huusi ja kaatui hänen eteensä, ja sanoi korkealla äänellä, ”mitä minulla 
ja sinulla on tekemistä, Jeshua, korkeimman Jumalan poika? Minä pyydän sinua; älä rankaise minua!” 

 

 א  לֵמַפק ֵמן ַּברָנָׁשא  ̅֗הָוא ֵלה ֵגיר ֵיֵֻּׁ֣שוע לֻרוָחא ַטנפָ ̅ ָפֵקד  29
ihmispojasta   poistumaan    saastainen     hengelle        Jeshua       sillä  häntä         oli          käski             . 

י ֗הָוא ֵגיר ַזב  אַסר ֗הָוא ̅א ֗הָוא ֵלה  וֵמֵת ָ̅נא  ֵמן ַּדׁשבֵ ַ̅סגִּ
oli             sidottu ja    hänelle       oli                riivauksista         aika         sillä         oli        paljon 

ׁשָלָת   ֵסק ֗הָוא ַאֻסוַרו֗ה֑י֞ ̅נַטר ֗הָוא  ַומפַ ֵ̅ל֞א ֵמת̅ב̅כֵ ֑̅א֞ ַובּ̅בׁשִּ
kahleensa         oli          katkaisi ja           oli            vartioitu             siteissä ja                        ketjuissa 

אָד ̅וֵמּתּדבַ  ׃̅ר ֗הָוא ֵמן ׁשִּ  א לֻחורָּבא 
erämaalle                 riivaajasta            oli           johdatettu ja 

 
Sillä Jeshua käski sitä saastaista henkeä poistumaan siitä ihmisestä, sillä hän oli ollut riivattuna kauan 
aikaa, ja häntä oli sidottu kahleilla, ja häntä oli vartioitu sidottuna, ja hän katkaisi kahleensa ja oli 
riivaajan johdattamana tullut sinne erämaahan. 

 

 יֵו֞א ֻ̅יון֑ ֵמֻטל ּדַד ָ̅אַמר ֵלה  ֵלג̅ ַׁשאֵלה ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַמן ׁשָמך  30
demonit että    koska       Legion  hänelle     sanoi        nimesi    kuka     Jeshua     mutta          kysyi              . 

׃ ין ֗הַוו ֵּבה  ילִּ ֵיא֞א ַעלִּ  ַסגִּ
hänessä olivat          sisään                monet 

 
Mutta Jeshua kysyi häneltä, ”mikä on nimesi?” Hän sanoi hänelle, ”Legion”, koska hänen sisällään oli 
paljon demoneja. 

  



אַזל ַלת̅ ֻקודֵ̅עין ֗הַוו ֵמֵנ֑ה ּדָלא ֵנפ̅ובָ   31 ׃̅לֻהון למִּ  ֻהוָמא 
syvyydelle    menemään        heille         käskevä        ettei       hänestä  olivat pyysivät ja          . 

 
Ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heitä menemään sinne syvyyteen. 

 

ית  32 ֵיאא ֞ ̅ אִּ יֵר֞א ַסגִּ ן ַּבקָרא ַּדחזִּ  ֗הָוא ֵּדין ַּתָמ 
paljon            sikojen              lauma       siellä      mutta      oli          (akk.)          . 

ן ּדבַ ּ̅דָרעָיא ּבֻטוָרא  ובָ  יֵר֞א ̅חֵעין ֗הַוו ֵמֵנ֑ה ּדַנֵפס לֻהו   זִּ
sioissa että        heille    salliva että  hänestä    olivat  pyysivät ja       vuoressa ruokittiin joita 

ן ַואֵפס לֻהון ׃  ֵנעֻלו 
heille          salli ja            sisään 

 
Mutta siellä oli suuri sikojen lauma, joita ruokittiin vuorella, ja ne pyysivät häntä, että hän antaisi heidän 
mennä sisälle sikoihin, ja hän salli sen heille. 

 

אֵד ַ̅ונפַ   33 יֵרא ֞ וֵת ̅֞א ֵמן ַגב̅קו ׁשִּ  ַּבקָרא ̅ רַצתָ̅רא  וַעלו ַּבחזִּ
lauma  suoraan meni ja        sioissa       sisään ja            miehestä           riivaajat    poistuivat ja         . 

יפָ  ׃̅א  ֵואת̅לו ּבַימָת ֑̅א ַונפַ ָ̅הי ֻּכָלה ַלׁשקִּ  ַחַנקו 
hukkuivat ja            vesissä     putosivat ja    kielekkeelle    kaikkensa        se 

 
Ja ne riivaajat lähtivät pois siitä miehestä, ja menivät sisään sikoihin, ja se koko lauma meni suoraan sille 
kielekkeelle, ja ne putosivat niihin vesiin ja hukkuivat. 
 
Kielekkeen alla oli roomalaisia kylpylöitä. Lauma ei mennyt järveen. 

 

יו ̅חַזו ֵּדין ָרַעָוָת ̅ ַּכד  34  ֞א ֵמֵּדם ַּדהָו֑א עַרקו  ֵואׁשַּתעִּ
tiedottivat ja   pakenivat     oli jota          asia           paimenet     mutta näkivät   kun           . 

׃̅א ֞ ַוב̅יָנָת ַּ̅במדִּ   ֻקורָיא ֞
kylissä ja               kaupungissa 

 
Mutta kun paimenet näkivät sen, mitä tapahtui, he pakenivat, ja kertoivat sen siinä kaupungissa ja 
kylissä. 

  



 ֵיֵֻּׁ֣שוע  ̅ ו לָות̅קו ֗אָנָׁשא ּדֵנחֻזון ֵמֵּדם ַּדהָו֑א ֵואַת ַ̅ונפַ   35
Jeshua   luokse   tulivat ja        oli jota        asia    näkisivät että        ihmiset      lähtivät ja          . 

אַד ָ̅רא ַהו ַּדנפַ ̅בֵ̅ואׁשּכֻחו֗הי לגַ   ̅ יׁש ַומַנַּכף̅לבִּ  ̅ו֗ה֑י֞ ַּכד̅קו ׁשִּ
järkevä ja      puettu        kun         riivaajansa  lähteneet josta se         miehen                          löysivät ja 

ֵיֻׁשוע  ַודֵ̅רג̅ לָות̅ ב̅וָיֵת  ׃ַ̅לו֗ה֞י ּדֵּ֣  ֵחלו 
pelkäsivät ja      Jeshuan     jalkojensa      luokse        istui ja 

 
Ja ne ihmiset lähtivät, että näkisivät, mitä oli tapahtunut, ja he tulivat Jeshuan luokse ja löysivät sen 
miehen, josta hänen riivaajansa olivat lähteneet, puettuna ja järjissään, ja hän istui Jeshuan jalkojen 
luona – ja he pelkäsivät. 

 

יו לֻהון ַאיֵלין ַּדחַז֑ו ַאיַּכָנא ֵאַת ֵואׁש  36 י ַּ̅תעִּ  אסִּ
parannettu        kuinka näkivät jotka           ne          heille         tiedottivat ja            . 

׃ַ̅גב  ָרא ַהו ַּדיָוָנא 
riivaus      se               mies 

 
Ja ne, jotka näkivät, kertoivat heille, kuinka se mies oli parannettu riivauksesta. 

 

אַזל ֵלה ̅̅דֵעין ֗הַוו ֵמֵנה ֻּכֵלה ֵּכנָׁשא ּדגָ ̅ובָ   37  ָרֵיא ֞ ּדנִּ
häntä    menisi että   gadaralaisten       kokous      kaikkensa hänestä   olivat pyysivät ja         . 

ן ֵמֻטל ּדֵד ֵ̅מן לָות ן ֻהו ֵּדין ̅ א ֵאחַּדתּ̅בָת א ַר ̅חלָת ֻ̅הו   ֵאֻנו 
mutta  hän    heitä            valtasi                suuri         kunnioitus että     koska            heidän  luotaan 

 ֻהון׃ ֵ̅מן לָות̅ ך̅י֗נָּתא  ַוהפַ ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע סֵלק ַלספִּ 
luotaan      palasi ja             veneelle            nousi           Jeshua 

 
Ja koko se gadaralaisten kansanjoukko pyysi häntä, että hän menisi pois heidän luotaan, koska suuri 
kunnioitus oli vallannut heidät, mutta hän, Jeshua, nousi veneeseen ja palasi takaisin heidän luotaan. 

  



אֵד ָ̅רא ַּדנפַ ַ̅הו ֵּדין ַגב  38  ֑א֞ ָּבֵעא ֗הָוא ֵמֵנה  ̅קו ֵמֵנה ׁשִּ
hänestä       oli           pyysi         riivaajat      hänestä  lähtivät joka        mies      mutta   se             . 

׃ַּ̅דלָוֵת   ה ֵנהֵוא  ַוׁשָרי֗הי ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר ֵלה 
hänelle     sanoi ja   Jeshua hänet lähetti ja          oleva      luonaan että 

 
Mutta se mies, josta riivaajat olivat lähteneet, pyysi häntä, että saisi olla hänen luonaan, ja Jeshua lähetti 
hänet ja sanoi hänelle, 

 

 אַזל  ַאָלָהא  וֵ ̅ ָלך̅ דֵ̅ואׁשַּתָעא ֵמֵּדם ַּדעבַ ̅ יָּתך̅לבַ  ̅וך̅הפֻ   39
meni ja        Jumala    sinulle     teki mitä     asia                     kerro ja         kodillesi             palaa              . 

 ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע׃ ̅ ד̅י֗נָּתא  ֵמֵּדם ַּדעבַ ָ̅לה מדִּ ֵ̅רז ֗הָוא ּבכֻ ̅וַמכ
Jeshua hänelle    teki mitä          asia           kaupungit          kaikissa          oli              julisti ja 

 
”Palaa kotiisi, ja kerro, mitä Jumala teki sinulle”, ja hän meni ja julisti kaikissa kaupungeissa, mitä Jeshua 
teki hänelle. 

 

 ָיאא  ֻּכלֻהון ֵגיר ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע ַקּבֵלה ֵּכנָׁשא ַסגִּ ̅ ך̅הפַ ̅ ַּכד  40
sillä    he kaikki            paljon             kokous      vastaansa     Jeshua    mutta    palasi        kun           . 

׃ ין ֗הַוו   ֵלה ָחירִּ
olivat   katselleet   häntä 

 
Mutta kun Jeshua palasi, suuri kansanjoukko oli häntä vastassa, sillä he kaikki olivat tahtoneet nähdä 
hänet. 

 

יׁש ּכֻנוׁשָּת֑א נפַ ̅ ָרא ַחד̅ב̅וגַ   41 ֵּ֣וָאָרׁש  רִּ  ם ̅ל קָד ַּ̅דׁשֵמה ֻי
eteen     putosi     kokouspaikka        pää            Joorash    nimensä jonka  yksi            mies ja           . 

יֵ ֵ̅רג ׃ֵ̅עא ֗הָוא ֵמֵנה ּדֵנֻעול לבַ ֻׁ̅שו֑ע ובָ ַלו֗ה֞י ּדֵּ֣  יֵּתה 
kodilleen    sisään että    hänestä        oli       pyysi ja        Jeshuan            jalkoihinsa 

 
Ja yksi mies, jonka nimi oli Joorash, kokouspaikan johtaja, kaatui Jeshuan jalkojen eteen ja pyysi häntä, 
että tulisi sisälle hänen kotiinsa. 

  



יָד ַּ̅ברָת   42 חִּ ית̅א ֵגיר יִּ י֞ן ̅ ַּב֗רת ֵ̅לה  ַאיך̅ ֗הָות ̅יָּתא אִּ  ׁשנִּ
vuodet      tytär         kuin   hänelle      oli         (akk.)                ainoa           sillä             tytär              . 

יבָ ַּתרַּתעֵ   ָאֵזל ַעֵמה ֻהו ̅ ד̅וכַ ̅ ַלמָמת̅ א ֗הָות̅סֵרא ֞ וַקרִּ
hän   kanssaan    meni     kun ja    kuolemaan         oli              lähellä ja                      kaksitoista 

ָיאא ָחבֵ   ץ ֗הָוא ֵלה׃ ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע  ֵּכנָׁשא ַסגִּ
hänelle       oli      painosti          paljon           kokous           Jeshua 

 
Sillä hän oli hänen ainoa tyttärensä, vajaa kaksitoista vuotta, ja oli lähellä kuolemaa. Ja kun Jeshua meni 
hänen kanssaan, suuri kansanjoukko painosti häntä. 

 

יע ֗הָוא ּדָמ ̅א  ַּדת̅א ֵּדין חָד ַ̅א֗נּתָת   43 י֞ן ַּתרַּתֵעסֵר֑א֞ רִּ  ה ׁשנִּ
kaksitoista    vuodet      verensä         oli       vuotaa jolla         yksi      mutta            vaimo              . 

  ̅וָלא ֵאׁשּכַחת̅ ֞א ֻּכֵלה ֵקנָיָנה ַאפַקתָ̅אַסָוָת  ̅יתָ̅הי ּדבֵ 
pystynyt      eikä     kuluttanut omaisuutensa kaikkensa    parantajat    huone joka   hän 

 אֵס֑א׃ּ̅דֵמן ֗אָנׁש ֵּתַת 
parantuisi            ihmisestä  että 

 
Mutta yksi vaimo, jonka veri oli vuotanut kaksitoista vuotta, joka oli kuluttanut omaisuutensa 
parantajien huonekunnalle, eikä kukaan ihminen voinut häntä parantaa, 

 

 א  ̅א ּדָמאֵנה  וֵמחָד ̅נפָ ̅לכֵ ̅ ֵמן ֵּבסּתֵרה  וֵקרַּבת ̅̅תַקרבַ ֵ̅את  44
heti ja      vaatteensa           reunalle         kosketti ja                    takaansa           lähestynyt                   . 

יָת ̅ ָקַמת ׃ָמ ̅א ַּדדַ̅מרּדִּ  ה 
verensä       vuotaminen       seisahtui 

 
Hän lähestyi häntä takaa, ja kosketti sitä hänen vaatteensa reunaa, ja heti hänen verensä vuotaminen 
pysähtyi. 

  



י  וכַ ̅ ֵואַמר ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַמֻנו קֵרב  45 ין֑ ָאַמר ֻּ̅כלֻהון ָּכפ̅ ̅דלִּ  רִּ
sanoi       kielsivät       he kaikki   kun ja minulle  koski         kuka     Jeshua        sanoi ja           . 

אפָ  מֻעון ּכִּ ין ָלך̅א  ַודֵ̅לה ֵׁשֵּ֣ ן ֵּכנֵׁש֞א ָאלצִּ  ̅ ַעֵמה  ַרַּב 
sinulle  ahdistavat       kokous    suuret kanssaan jotka ja      Keefa         Shimeon   hänelle 

ין֑ ָואַמר ַא֗נּ֑ת ַמֻנו קֵרבָ̅חבו ֑י׃̅ צִּ  לִּ
minulle  koski       kuka        sinä          sanoi ja tungeksivat ja 

 
Ja Jeshua sanoi, ”kuka minuun koski?” Ja kun he kaikki kielsivät, Shimeon Keefa sanoi hänelle, ja ne, 
jotka olivat hänen kanssaan, ”suuri kansanjoukko ahdistaa sinua, ja tungeksii, ja sinäkö sanot; kuka 
minuun koski”? 

 

י  ֵאָנא ֵגיר ֵיד̅ ֻהו ֵּדין ֵאַמר  ֗אָנׁש קֵרב  46  ̅ ֵעת̅לִּ
tunsin       sillä       minä   minulle koski     ihminen       sanoi    mutta     hän          . 

 ׃ק ֵמני  ּ̅דַחיָלא נפַ 
minusta    lähti         voima että 

 
Mutta hän sanoi, ”joku minuun koski, sillä minä tunsin, että minusta lähti voimaa”. 

 

יָת ̅ ַּכד̅ ̅ת֑ה ֵאָת ּ̅דָלא טָעֵת ̅ חָזת̅ א  ַּכדָ̅הי ֵּדין ַא֗נּתָת   47  א  ַ̅רּתִּ
vapiseva     kun         tuli     pakoonpäässyt    ettei         näki       kun             vaimo       mutta  hän           . 

ין ַעָמא ֻּכֵל֑ה ֵמֻטל ַאיָד ̅ ֵלה  ֵואמַרת ַּ̅דתֵ̅סג̅ ַלת̅וֵנפ  א ̅לעִּ
millainen   tähden   kaikkensa    kansa     silmille            sanoi ja    hänelle      palvoi          lankesi ja 

 ׃̅ אסַית̅א ֵאַת ַ̅ואיַּכָנא ֵמחָד ̅ א ֵקרַּבתֵ̅עלָת 
parantunut                  heti              kuinka ja       lähestyi                   aihe 

 
Mutta hän, se vaimo, nähdessään, ettei päässyt pakoon, tuli vavisten ja kaatui kumartamaan häntä ja 
sanoi koko kansan edessä, minkä syyn tähden hän kosketti, ja kuinka hän oli heti parantunut. 

  



 י ̅̅כ֑י ַהיָמֻנוֵת ̅י ּבַרתַ̅לּ֗בבֻ̅הו ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵאַמר ָלה  ֵאת  48
uskollisuutesi    tyttäreni      sydämeesi ota hänelle    sanoi         Jeshua   mutta   hän           . 

 י  ֵזלי ַּבׁשָלָמא ׃̅כַ̅אחַיֵת 
rauhassa     mene         elävöittänyt 

 
Mutta hän, Jeshua, sanoi hänelle, ”vahvistu, tyttäreni. Sinun uskosi on tehnyt sinut eläväksi, mene 
rauhassa”. 

 

 א  ַרּב ּכֻנוׁשָּת ̅ ית̅א ֗אָנׁש ֵמן ּדבֵ ֻ̅הו מַמֵל֑ל ֵאָת ̅ וַעד  49
kokouspaikka    suuri       talon     kuka   ihminen        tuli             puhui         hän   vielä ja          . 

יַת  ׃ָ̅לא ַּתעֵמל לַמלפָ ̅ ךָ̅לה ַּברָת ̅ ̅תֵואַמר ֵלה  מִּ  ָנא 
opettajalle         vaivaa       älä        tyttäresi    hänelle      kuoli     hänelle       sanoi ja 

 
Ja vielä hänen puhuessaan, tuli joku sen kokouspaikan johtajan kodista ja sanoi hänelle, ”sinun tyttäresi 
kuoli. Älä enää vaivaa sitä opettajaa”. 

 

יָת ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ֵּדין ׁשַמע  ֵואַמר ַלאבֻ   50  ַחל  ̅א  ָלא ֵּתד̅וה ַּדטלִּ
pelkää       älä         tyttölapsen            isälleen        sanoi ja          kuuli     mutta    Jeshua            . 

׃̅ ַּבלֻחוד ן וָחָיא   ַהיֵמ 
elää ja         usko                  yksin 

 
Mutta Jeshua kuuli ja sanoi sen tyttölapsen isälle, ”älä pelkää, usko ainoastaan, ja hän elää”. 

 

 ק ל֗אָנׁש ּדֵנֻעול ַעֵמ֑ה ̅יָּת֑א וָלא ׁשבַ ̅א ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע לבַ ֵ̅אָת   51
kanssaan sisään että     ihmiselle       päästi          eikä           talolle        Jeshua     mutta        tuli                . 

יַ  ן ַולֵּ֣ ֵׁשמֻעו  ָ֖ן וַלאבֻ ̅ עֻקובֵאָלא לֵּ֣ ֻיוַחָנ  יָת ַ̅ולֵּ֣ ׃̅וה ַּדטלִּ  א  וֵלאָמה 
äidilleen ja       tyttölapsen          isälleen ja    Johannan’lle ja       Jakob’lle ja          Shimeon’lle           vaan 

 
Mutta Jeshua tuli sille kodille, eikä päästänyt ketään sisälle hänen kanssaan, paitsi Shimeon ja Jakob, ja 
Johannan, ja sen tyttölapsen isän ja äidin. 

  



ן ָּבכֵ   52  ין עֵליה  ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵּדין ֵאַמר  ָלא ̅ין ֗הַוו  וַמרקדִּ ֻּ̅כלֻהון ֵּדי 
älkää     sanoi    mutta   Jeshua        hänestä         valittivat ja      olivat    itkivät mutta      he kaikki           . 

יַת ֵּ̅תב ן ָלא ֵגיר מִּ ׃̅ ̅תֻּכו   ֵאָלא ַּדמָּכא ֗הי 
hän        nukkuu       vaan          kuollut        sillä        ei               itkette 

 
Mutta he kaikki itkivät ja valittivat hänen tähtensä, mutta Jeshua sanoi, ”älkää itkekö, sillä hän ei ole 
kuollut, vaan hän nukkuu”. 

 

ין ֗הַוו עַלו֗הי  ּדָיד̅וגָ   53 יַת ̅חּכִּ ין ּדמִּ ׃̅ ̅תעִּ  ָלה 
hänelle   kuollut että   tiesivät että      hänestä  olivat naureskelivat ja        . 

 
Ja he naureskelivat hänelle, sillä he tiesivät, että hän oli kuollut. 

 

איָד ̅לָנׁש לבַ ֻ̅הו ֵּדין ַאֵפק לכֻ   54  ה  ַוקָרה  ̅ר  ַואחָּדה ּבִּ
kutsui ja      kädessään         kiinniotti ja ulkopuoli kokoukselle       poisti     mutta    hän         . 

יָת  ׃ֵ̅ואַמר  טלִּ  א  ֻקומי 
nouse         tyttölapsi          sanoi ja 

 
Mutta hän poisti sen kansanjoukon ulkopuolelle, ja tarttui kiinni hänen käteensä, ja kutsui häntä ja 
sanoi, ”tyttölapsi, nouse!” 

 

׃ּ̅דֵנּתֻלון ָלה לֵמאכַ ̅ ַקדַ̅ופ̅ א ָקַמתֻ̅רוָחה  וֵמחָד ̅ ַּכת̅וֵהפ  55  ל 
syömään hänelle antaisivat että     käski ja        nousi               heti ja       henkensä           palasi ja          . 

 
Ja hänen henkensä palasi, ja hän nousi heti, ja hän käski, että antaisivat hänen mennä syömään. 

 

 ֵהיה ֞ ֻהו ֵּדין ַזַהר ֵאֻנון֑ ַּדל֗אָנׁש  ָלא ַ̅מהו ַאבָ ַ̅ות  56
ei     ihmiselle että      heitä    varoitti mutta    hän vanhempansa hämmästyivät ja    . 

אמֻרון ָמא ַּדהָוא׃   נִּ
oli että     mitä          sanoisivat 

 
Ja hänen vanhempansa hämmästyivät, mutta hän varoitti heitä, etteivät sanoisi kenellekään, mitä oli 
tapahtunut. 

 

  



 לֻהון ַחיָלא וֻׁשולָטָנ֑א ̅ ֵרעַסרֵּת֑ה וַי֗הבַ̅וקָרא ֵיֵֻּׁ֣שוע ַלת 9:1 
käskyvalta ja      voima      heille       antoi ja                 kaksitoistaan        Jeshua        kutsui ja                    . 

אֵד  ׃̅֞א וכֻ ַ̅על ֻּכלֻהון ׁשִּ  ורָהֵנא ֞ לַמאָסֻיו 
parantamaan        sairaudet ja          riivaajat        ne kaikki vastaan 

 
Ja Jeshua kutsui ne hänen kaksitoistansa, ja antoi heille voiman ja käskyvallan kaikkia riivaajia vastaan, 
ja parantaakseen sairaudet. 

 

ן לַמכ  2 יֵה֞א׃ ה ַּדאָלָה ָ̅רֻזו ַמלֻּכוֵת ̅וַׁשַּדר ֵאֻנו   א  ַולַמאָסֻיו ּכרִּ
sairaat     parantamaan ja       Jumalan       kuningaskuntansa julistamaan     heidät      lähetti ja        . 

 
Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan kuningaskuntaa ja parantamaan sairaat. 

 

ן ֵמֵּדם ָלא ֵּתׁש  3  ָטא  ̅קֻלון ֻלאורָחא  ָלא ַׁשבֵואַמר לֻהו 
sauvaa         ei                tielle                kuljettako           ei           asia        heille        sanoi ja        . 

 וָלא ַּתרָמָלא  וָלא ַלחָמא  וָלא ֵּכסָפא  וָלא ַּתרֵּתי֞ן 
kaksi        eikä          rahaa         eikä          leipää         eikä           rahapussia           eikä 

ינָי֞ן ֵנהוָי֞ן לכֻ   ון ׃ֻּ̅כוּתִּ
teille       olevat                  puvut 

 
Ja hän sanoi heille, ”älkää kantako mitään tiellä; ei sauvaa, eikä rahapussia, eikä leipää, eikä rahaa, 
älköönkä teillä olko kahta pukua”. 

 

׃  4 ין א֗נֻּתון ֵל֑ה ַּתָמן הַוו  וֵמן ַּתָמן ֻפוקו   וַלאיָנא ַּביָּתא  ּדָעאלִּ
lähtekää               sieltä ja   olkaa     siellä      sille              te          sisään johon            koti       sellaiselle ja        . 

 
Ja sellainen koti, johon te menette sisälle, olkaa siellä ja sieltä lähtekää, 

 

ין לכֻ   5 ין א֗נֻּתון ֵמן מדִּ ̅ון֑ ָמא ּדָנפַ̅ולַמן ּדָלא מַקּבלִּ  י֗נָּתא ̅קִּ
kaupungista            te        poistutte että     kun       teille      vastaanoteta     ei että     mille ja       . 

 א׃ ַ̅ליֻּכון ֞ ֵפצו עַליֻהון לָסהֻּדוָת ֵ̅חָלא ֵמן ֵרג̅ ָה֑י ָאף
todistukselle heitä vastaan pudistakaa           jaloistanne      hiekka      myös       se 

 
Ja missä teitä ei vastaanoteta; poistuessanne siitä kaupungista pudistakaa myös hiekka jaloistanne, 
todistukseksi heitä vastaan. 

 



יֵחא ֞ וֵמתַ̅ונפַ   6 ין ֗הַוו ּבֻקורָי֞א ובַ ̅קו ׁשלִּ  ֑א֞ ̅יָנָת ̅מדִּ ַּ̅כרּכִּ
kaupungissa ja          kylissä           olkaa             kiersivät ja         lähetetyt     poistuivat ja     . 

ין ֗הַוו  וַמאֵסין ּבכֻ ַומַס  ׃ ּ̅ברִּ  ל ֻּדוךְּ
paikat   kaikessa   paransivat ja   olivat   evankelioivat ja 

 
Ja apostolit lähtivät pois ja kiersivät kylissä ja kaupungeissa, ja evankelioivat ja paransivat joka paikassa. 
 
”Apostolit” puuttuu kreikasta. 

 

ָרוֵד ׁשַמע   7  א ֻּכלֵהין ּדָהוָי֞ן ֗הַו֞י ̅ס ֵטטַררכַ ֵּ̅דין ֵהֵּ֣
oli   olivat jotka ne kaikki               tetrarkka            Herodes     mutta         kuuli         . 

איֵד  ֻיוַחָנן ּ̅בִּ ין֑֞ ּדֵּ֣ ין ֗הַוו ֗אָנׁשִּ  ה  וֵמּתַּדַמר ֗הָוא  ֵמֻטל ָּדאמרִּ
Johannan että   ihmiset      olivat    sanoivat että      koska          oli       hämmästynyt ja        kädessään 

יֵת ̅ ָקם ֵמן ֵּבית ׃̅מִּ  א ֞
kuolleet     huoneesta       nousi 

 
Mutta tetrarkka Herodes kuuli ne kaikki, mitkä olivat tapahtuneet hänen kätensä kautta, ja oli 
hämmästynyt, koska ihmiset puhuivat, että ”Johannan nousi kuolleista”. 

 

ָיא ֵאת  8 אלִּ ֵּ֣ ין ֗הַוו  ּדִּ י  ַו֗אחָרֵנא ֞ ̅֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ָאמרִּ  חזִּ
toiset ja             näkynyt         Elia että     olivat      sanoivat    mutta         toiset              . 

׃ֵ̅י֞א ַקדָ̅יא ֵמן נבִּ ַּ̅דנבִּ   ָמֵיא ֞ ָקם 
nousi    ensimmäiset    profeetoista profeetta että 

 
Mutta toiset sanoivat, että Elia on tullut näkyväksi, ja toiset, että profeetta, niistä ensimmäisistä, nousi.  

 

ָרוֵד   9 ָ֖ן ֵאָנא ֵפסֵק ֵ̅ואַמר ֵהֵּ֣ ֻיוַחָנ  ֵׁשה ּדֵּ֣  ַמֻנו ֵּדין ָהָנא   ̅תס  רִּ
tämä   mutta  kuka      katkaissut       minä       Johannan’n     päänsä         Herodes         sanoi ja       . 

 א ֗הָוא ּדֵנחֵזיו֗הי ׃ּ̅דָהֵלין ָׁשַמע ֗אָנא עַלו֗הי  וָצבֵ 
hänet näkevä että       oli         tahtoi ja      hänestä        minä       kuulen     nämä jotka 

 
Ja Herodes sanoi, ”Johannan’n pään minä olen katkaissut, mutta kuka tämä on, josta minä kuulen 
nämä?” Ja hän tahtoi, että saisi nähdä hänet. 

 



ֵיֻׁשוע ֻּכלֵמֵּדם ַּדעבַ ̅כ̅הפַ ̅ ̅דוכַ   10 יו לֵּ֣ יֵח֑א֞ ֵאׁשַּתעִּ  ו  ̅ד̅ו ׁשלִּ
tekivät jota      asia kaikki        Jeshualle            tiedottivat         lähetetyt       palasivat   kun ja           . 

ן ַלאת̅ר ֵאֻנון ַּבלֻחוַד ̅בַ ַ̅וד בֵ ̅יֻהו   ־ַצָיָּדא׃ ̅יתָ̅רא ֻחורָּבא ּדֵּ֣
Beit-Tsaida’n                autio               paikalle        heidät yksinään           heitä   johdatti ja 

 
Ja kun apostolit palasivat, he kertoivat Jeshualle kaiken, mitä tekivät. Ja hän johdatti heidät 
yksinäisyyteen, sille Beit-Tsaidan autiolle paikalle. 

 

ַד ̅ ֵּכנֵׁש֞א ֵּדין ַּכד  11 ן ַומַמֵלל ̅עו  ֵאַזלו ָּבת̅יִּ  ֵרה  וַקֵּבל ֵאֻנו 
puhui ja heidät vastaanotti ja  perässään    menivät   tiesivät      kun mutta kansanjoukot         . 

ין ֗הַוו ̅֗הָוא ַעמֻהון ַעל ַמלֻּכוָת  יקִּ  א ַּדאָלָהא  וַלאיֵלין ַּדסנִּ
olivat tarvitsivat jotka        niille ja              Jumalan       kuningaskunta     ylle        kanssaan              oli 

 א  ַמאֵסא ֗הָוא׃ ַ̅על ָאסֻיוָת 
oli      parantaen     parantaminen        ylle 

 
Mutta kun kansanjoukot tiesivät, he menivät hänen perässään ja hän otti heidät vastaan ja puhui heidän 
kanssaan Jumalan kuningaskunnasta, ja ne, jotka tarvitsivat parantumista, hän paransi. 

 

י ַיוָמא לֵמצָל֑א קֵרב̅ ַּכד  12 יַד ֵּ̅דין ׁשרִּ ין ̅ו ַּתלמִּ  ו֗הי ֞ ָואמרִּ
sanoivat ja             oppilaansa      lähestyivät päättymään       päivä         alkoi    mutta     kun           . 

י לכֵ  אֻז֗לון לֻקורָי֞א ַּדחָד ֵ̅לה  ׁשרִּ  ֻרוֵנא ֞ ̅פַ̅רין ַולכַ ̅נֵׁשא ֞ ּדנִּ
hautapaikoille ja   ympäröivät jotka       kylille      menisivät että kansanjoukoille    lähetä hänelle 

 ָרא ̅אתּ̅דבַ  ּדֵנׁשֻרון ּבֻהון֑ וֵנׁשּכֻחון לֻהון ַסיָּברָּתא  ֵמֻטל
paikassa että       koska        elintarvikkeet        heille            löytäisivät ja näissä      käymään että 

יַת   ין ׃ֻ̅חורָּבא אִּ
me (akk.)                autio 

 
Mutta kun päivä alkoi päättymään, lähestyivät hänen oppilaansa ja sanoivat hänelle, ”lähetä 
kansanjoukot, että menisivät ympäröiviin kyliin ja hautapaikkoihin, että niissä kävisivät ja löytäisivät 
heille syötävää, koska me olemme autiossa paikassa”. 
 
Hautojen ympärille rakennettuja kyliä, kuten Kaper-Nachum (Naahum), Kaper-Gamala (Gamaliel), ja 
Kaper-Sekania (talmud ilmoittaa muutamien, mm. apostoli Jakobin kotikyläksi). 

 



 ל  ֵהֻנון ֵּדין ̅ו לֻהון ַא֗נֻּתון לֵמאכַ ָ̅אַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַהב  13
mutta   nämä         syömään               te            heille     antakaa    Jeshua      heille         sanoi             . 

י֞ן ַות יר ֵמן ַחמָׁשא ַלחמִּ ן ַליּת ַלן ַיּתִּ י   ין֑֞ ֵאָלא ֵרי֞ן ֻנונִּ ָ̅אמרִּ
vaan        kalat        kaksi ja          leivät                        viidestä   enempää meille   ei ole         sanoivat 

׃ֵ̅אן ֵאַזלַנן ַוזבַ   ַנן ַסיָּברָּתא  לָהָנא ֻּכֵלה ַעָמא 
kansa kaikkensa        tälle           elintarpeet   ostamme ja menemme      tai 

 
Jeshua sanoi heille, ”antakaa te heidän syödä”. Mutta nämä sanoivat, ”ei meillä ole enempää kuin viisi 
leipää ja kaksi kalaa, jos emme mene ja osta elintarpeita tälle koko kansalle”. 

 

ין ֞ ָאַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ̅בי֞ן גַ ַ̅חמָׁשא ַאלפִּ ̅ ָהֵוין ֗הַוו ֵגיר ַאיך  14  רִּ
Jeshua       heille       sanoi      miehet          tuhannet            viisi             kuin       sillä    olivat        oli             . 

י֞ן ַּבסָמכָ ̅ו ֵאֻנון סָמכֵ ַ̅אסֵמכ ין ֗אָנׁשִּ ׃֑̅א֞ ַחמׁשִּ  א 
ryhmässä          ihmiset                  50            ryhmät        heidät          asettakaa 

 
Sillä heitä oli noin viisituhatta miestä. Jeshua sanoi heille, ”asettakaa heidät ryhmittäin, viidenkymmenen 
ihmisen joukkoihin”. 

 

יֵד ̅ ָות̅ו ָהכ̅דַ̅ועבַ   15  לֻהון ׃̅ו לכֻ ֑̅א֞ ַואסֵמכַּ̅תלמִּ
heille kaikille        asettivat ja            oppilaat             siten          tekivät ja          . 

 
Ja oppilaat tekivät sillä tavalla, ja asettivat heidät kaikki. 

 

י֞ן ַות̅ ַונַסב  16 ין ֞ וָחר ַּבׁשַמ ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ָהֻנון ַחמָׁשא ַלחמִּ  ָיא  ֵרי֞ן ֻנונִּ
taivaissa  katsahti ja   kalat        kaksi ja            leivät                  viisi        nämä      Jeshua         otti ja           . 

יַד ̅לַת ̅ ַוקָצא וַי֗הב̅ ֵרך̅ובַ  יֻמון לכֵ ̅למִּ ׃̅ו֗הי ֞ ַּדנסִּ  נֵׁשא ֞
kansanjoukoille   laittavat että                 oppilailleen      antoi ja      mursi ja     siunasi ja 

 
Ja Jeshua otti nämä viisi leipää ja kaksi kalaa, ja hän katsoi taivaisiin, ja siunasi ja mursi, ja antoi 
oppilailleen, että laittaisivat ne kansanjoukoille. 

  



 ׁשַקלו קָצֵי֞א ֵמֵּדם ַּדאוַּתרו  עו  וַ ̅לו ֻּכלֻהון ַוסבַ ֵ̅ואכַ   17
jäivät jotka      asia            tähteet     keräsivät ja       ravitut ja     he kaikki         söivät ja          . 

י֞ן ׃ּ̅תֵרעַס֞ר ֻקופִּ   ינִּ
korilliset            kaksitoista 

 
Ja he kaikki söivät ja olivat ravitut, ja he keräsivät tähteet siitä, mitä jäi; kaksitoista korillista. 

 

יַד ̅ו֗הי  וַת ̅מַצֵלא ַּבלֻחוַד ̅ ̅דוכַ   18  ו֗ה֞י ַעֵמ֑ה ַׁשֵאל ֵאֻנון ̅למִּ
heitä        kysyi      kanssaan             oppilaansa ja                   yksinään         rukoili        kun ja          . 

איַת  ין עַלי ֵּכנֵׁש֞א ּדִּ ׃ֵ̅ואַמר  ַמֻנו ָאמרִּ  י 
minä olen että kansanjoukot minusta   sanovat      kuka          sanoi ja 

 
Ja kun hän rukoili yksinäisyydessä, ja hänen oppilaansa hänen kanssaan, hän kysyi heiltä ja sanoi, ”kenen 
kansanjoukot sanovat minun olevan?” 

 

ֻיוַחָנן ַמעמָד   19 ין ֵלה  ּדֵּ֣ ָיא  ̅עַנו ָואמרִּ אלִּ ֵּ֣  ָנא  ַו֗אחָרֵנא ֞ ּדִּ
Elia että             toiset ja              kastaja       Johannan että hänelle  sanoivat ja vastasivat       . 

ן ַּדנבִּ  ׃ָמ ֵ̅י֞א ַקדֵ̅מן נבִּ ̅ ָיא ַחד̅֗אחָרֵנ֞א ֵּדי   ֵי֞א ָקם 
nousi  ensimmäiset      profeetoista      yksi profeetta että mutta                 toiset 

 
He vastasivat ja sanoivat hänelle, että ”Johannan, kastaja, ja toiset, että Elia, mutta toiset, että yksi 
profeetta nousi niistä aikaisemmista profeetoista”. 

 

איַת   20 ין א֗נֻּתון ּדִּ ן ַמֻנו ָאמרִּ ן ַא֗נֻּתון ֵּדי   י  עָנא ָ̅אַמר לֻהו 
vastasi olen minä että             te           sanotte       kuka   mutta             te          heille        sanoi             . 

יֵחה ַּדאָלָהא׃  ן ֵואַמר  מׁשִּ מֻעו   ֵׁשֵּ֣
Jumalan    Messiaansa         sanoi ja            Shimeon 

 
Hän sanoi helle, ”mutta te; kenen te sanotte minun olevan?” Shimeon vastasi ja sanoi, ”Jumalan 
Messias!” 

 

ן וַזַהר ֵאֻנון֑ ּדָהֵד   21 אמֻרון ׃ֻ̅הו ֵּדין ּכָאא ּבֻהו   א ל֗אָנׁש  ָלא נִּ
sanoisivat      ei       ihmiselle       tämä että     heitä   varoitti ja    heissä        nuhteli    mutta  hän          . 

 
Mutta hän nuhteli ja varoitti heitä, etteivät sanoisi tätä kenellekään. 



ן ַּדעתִּ   22 ָיאָת ̅ ידֵ̅ואַמר לֻהו  ו ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּדַסגִּ  ֞א ֵנַחׁש  ֻ̅ה֗
kärsivä    monenlaiset joka         ihmisen         poikansa  hän     tuleva että        heille        sanoi ja          . 

יֵׁש֞א וַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א וָספַ̅וד  ֵרא ֞ וֵנקטֻלוָני֗הי  ֵ̅נסּתֵלא  ֵמן ַקׁשִּ
hänet tappaisivat ja  kirjanoppineet ja   papit   suuret ja               vanhimmista   hylkäämäksi että ja 

 א  נֻקום׃ ָ̅לָת ַ̅ולַיוָמא ַּדת
nouseva      kolmannen           päivälle ja 

 
Ja hän sanoi heille, että hän on se ihmisen poika, joka on tuleva kärsimään monenlaisia, ja oleva 
vanhimpien ja ylipappien ja kirjanoppineiden hylkäämä, ja he tulevat tappamaan hänet, ja kolmantena 
päivänä hän on nouseva. 

 

אֵת ̅ם ֻּכלָנׁש  ַמן ּדָצבֵ ָ̅ואַמר ֗הָוא קָד   23  ֻפור ̅ר֑י ֵנכ̅א ָּבַת ̅א ּדנִּ
sovittakoon   perässäni       tuleva että          tahtoo    joka     jokainen    edessä            oli         sanoi ja           . 

יפֵ ּ̅בַנפ אֵת ֵׁ̅שה  וֵנׁשֻקול זקִּ ׃̅א ָּבַת ̅ה ֻּכלֻיום  ונִּ  רי 
perässäni      tuleva ja      päivä kaikki      ristinsä         ottakoon ja           sielussaan 

 
Ja hän sanoi kaikkien edessä, ”joka tahtoo, että tulisi minun perässäni, tulkoon sielussaan sovitetuksi, ja 
ottakoon ristinsä joka päivä, ja hän on tuleva minun perässäni”. 
 
Ajatus ”kieltäköön itsensä” toimii käännöksessä jos sielun edestä jättää be-etuliitteen pois. 

 

 ̅ ָלה  ַמן ֵּדין ּדַנוֵּבד̅ ַנֵחא  ַמוֵּבדֵׁשה ̅א ּדַנפַ̅מן ֵגיר ּדָצבֵ   24
menettää joka mutta kuka hänelle menettää elävöittävä sielunsa että tahtoo joka     sillä    kuka           . 

׃ֵׁ̅שה ֵמֻטָלתַ̅נפ  ֑י ָהָנא ַמֵחא ָלה 
hänelle elävöittää    tämä           tähteni               sielunsa 

 
Sillä joka tahtoo tehdä sielunsa eläväksi, menettää sen, mutta joka menettää sielunsa minun tähteni; 
tämä tekee sen eläväksi. 

 

אַת ָ̅מָנא ֵגיר ֵנת  25  ֵׁשה ̅ר ָעלָמא ֻּכֵל֑ה ַנפַ̅עַּדר ַּבר ֗אָנָׁשא  ּדנִּ
sielunsa   kaikkensa      maailma ansaitseva että    ihminen       poika      hyötyisi           sillä       mitä             . 

׃ ֵּ̅דין ַנוֵּבד  ַאו ֵנחַסר 
tuhoava      tai menettävä mutta 

 
Sillä mitä se hyödyttäisi ihmistä, että hän saisi koko maailman, mutta menettäisi tai tuhoaisi sielunsa? 

 



י ֵּדין ַוב ַ̅התּ̅דֵנבַמן   26  ֵּבה ּבֵרה ּד֗אָנָׁש֑א ָמא ̅ ַהתֵ̅מַל֑י֞ ֵנבּ̅בִּ
kun         ihmisen        poikansa    siinä     häpeävä   sanassani ja mutta minussa     häpeävä joka             . 

יֵׁש֞א׃ ̅ו֗הי  ַעם ַמַלאכַ ָ̅חא ַּדאבֻ ̅א ּבֻׁשובָּ̅דאֵת   ו֗ה֞י ַקּדִּ
pyhät          enkeliensä       kanssa            isänsä               kunniassa            tulee että 

 
Mutta joka häpeää minua ja minun sanaani, sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee siinä hänen 
isänsä kunniassa, pyhien enkeliensä kanssa. 

 

אית̅א ָאַמר ֗אָנא לכֻ ׁשָרָר   27 ן ּדִּ ין ָהרָּכ֑א ּדָלא ̅ ו   ֗אָנָׁשא ּדָקימִּ
ei jotka         tässä     seisovat jotka       ihmiset         on että        teille         minä      sanon            totuus             . 

 אָלָהא׃ה ַּד ָ̅מא ּדֵנחֻזון ַמלֻּכוֵת ֵ̅נטעֻמון ַמוָּת֑א עַד 
Jumalan kuningaskuntansa näkevät että      kunnes        kuolema          osanottava 

 
Totuutta minä sanon teille, että on joitakin, jotka seisovat tässä, jotka eivät ota osaa kuolemaan, ennen 
kuin he näkevät Jumalan kuningaskunnan. 
 
D sanoo lopun ”...näkevät ihmisen pojan tulevan hänen kirkkauteensa”. 

 

ן ַאיך̅הָוא ֵּדין ָּבַת   28 ין֑֞ ּדבַ ̅ ר ֵמֵל֞א ָהֵלי   ר ֵיֵֻּׁ֣שוע ּ̅תָמנָיא ַיומִּ
Jeshua    johdatti    päivät       kahdeksan       kuin      nämä        sanat        jälkeen mutta         oli             . 

ַיעֻקוב ֵׁשמֻעון ַולֵּ֣ ׃̅ לֵּ֣ ָ֖ן ַוסֵלק לֻטוָרא ַלמַצָלֻיו  ֻיוַחָנ   ַולֵּ֣
rukoilemaan       vuorelle          nousi ja  Johannan’lle ja      Jakob’lle ja          Shimeon’lle 

 
Mutta tapahtui näiden puheiden jälkeen, noin kahdeksan päivää, Jeshua johdatti Shimeon’n ja Jakob’n ja 
Johannan’n ja meni ylös vuorelle rukoilemaan. 

 

 ֵחזָוא ַּדאַפו֗הי ֞ וַנחַּתו֗ה֞י ̅ ַחַלףֻ̅הו מַצֵל֑א ֵאת̅ ̅דוכַ   29
vaatteensa ja    kasvojensa          näkö          muuttunut           rukoili       hän  kun ja            . 

׃̅וַמבחַורו   ין ֗הַוו   רקִּ
olivat     säteilivät ja valkaistuivat 

 
Ja hänen rukoillessaan hänen kasvojensa ulkonäkö vaihtui, ja hänen vaatteensa valkaistuivat ja 
säteilivät. 

  



איַת ̅וָהא ּתֵרי֞ן ַגב  30 ין ֗הַוו ַעֵמה  ּדִּ י֞ן מַמללִּ ן ̅רִּ  יֻהו 
he (akk.) jotka   kanssaan   olivat    puhumassa        miehet        kaksi      katso ja          . 

׃ ָיא  אלִּ ֵּ֣ וֵׁשא וִּ  ֻמֵּ֣
Elia ja            Moshe 

 
Ja katso, kaksi miestä oli puhumassa hänen kanssaan, jotka olivat Moshe ja Elia. 

 

יו ּבֵת ֵּ̅דאת  31 ין ֗הַוו ̅חזִּ  ֵּדין ַעל ַמפָקֵנ֑ה ׁשֻּבוחָּתא  ָאמרִּ
poistumisestaan   mutta   olivat       sanoivat                 kirkkaudessa          näkyivät jotka            . 

׃̅ ידַּ̅דעתִּ  ׁשֵלם  אורִּ  ֗הָוא ּדֵנׁשַּתַלם ֻּבֵּ֣
Jerusalemissa  loppuunsaattava että  oli           tuleva joka 

 
Jotka näkyivät kirkkaudessa, mutta he puhuivat hänen poistumisestaan, jonka hän oli tuleva saattamaan 
loppuun Jerusalemissa. 

 

יַקרו ֗הַוו לֻהון ּבֵׁשנָת   32 מֻעון וָהֻנון ּדַעֵמה  ̅וִּ  א ֵׁשֵּ֣
kanssaan jotka  nämä ja       Shimeon      nukkumassa       heille      olivat  raskaat ja          . 

ירו  ַוחַזו ֻׁשוב י֞ן ַ̅ולַמחֵסן ֵאּתּתעִּ  ֵח֑ה ַולָהֻנון ּתֵרי֞ן ֗אָנׁשִּ
ihmiset        kaksi        näille ja          kunniansa  näkivät ja           herätetyt                   tuskin ja 

ין ֗הַוו לָוֵת   ה ׃ּ̅דָקימִּ
luonaan   olivat seisoivat jotka 

 
Ja Shimeon ja nämä, jotka olivat hänen kanssaan, olivat raskaassa unessa, ja tuskin heränneet, ja he 
näkivät hänen kunniansa ja nämä kaksi ihmistä, jotka seisoivat hänen luonaan. 

 

יו לֵמפ̅ ̅דוכַ   33 ֵיֻׁש ַׁ̅שרִּ מֻעון לֵּ֣ יר ַרׁש ֵמֵנ֑ה ֵאַמר ֵׁשֵּ֣ ֑י ַׁשפִּ  וע  ַרּבִּ
ihana      rabbi      Jeshualle        Shimeon         sanoi     hänestä       eroamaan       alkoivat      kun ja          . 

ו ַלן ּדָהרָּכא ֵנהֵוא  וֵנעֵּבד ין ֞ ָלך̅ ּתָלת̅ ֻה֗ ֻמוֵׁשא ̅חָד ̅ ַמטלִּ  א  ַולֵּ֣
Moshe’lle ja         yksi      sinulle     majat          kolme    tehkäämme ja   oleva           tässä joka meille      se 

ָיא חָד ̅חָד  אלִּ ֵּ֣ ׃̅א  וָלא ָיַד ̅א  ולִּ  ע ֗הָוא ָמָנא ָאַמר 
sanoi          mitä         oli      tiennyt      eikä           yksi             Elia’lle ja              yksi 

 
Ja kun he alkoivat eroamaan hänestä, Shimeon sanoi Jeshualle, ”rabbi, tässä on ihanaa olla, ja 
tehkäämme kolme majaa; sinulle yksi ja Moshelle yksi, ja Elialle yksi”, eikä hän tiennyt, mitä hän sanoi. 



ן ַוד̅ עָנָנא ַואטַלת̅ ָאַמר ָהֵלין֑ הָות̅ ̅דוכַ   34  ֵחלו ̅עַליֻהו 
pelkäsivät ja        ylleen            varjosti ja        pilvi           oli         nämä        sanoi       kun ja           . 

׃̅ ַּכד ָיא ּדַעלו ַּבעָנָנא  אלִּ ֵּ֣ ֻמוֵׁשא ולִּ  חַזו לֵּ֣
pilvessä   sisään jotka       Elia’lle ja        Moshe’lle      näkivät    kun 

 
Ja kun hän sanoi nämä, tuli pilvi, ja varjosti heitä, ja he pelkäsivät nähdessään Moshe’n ja Elian, jotka 
menivät sisään siihen pilveen. 

 

יבָ   35 ׃̅וָקָלא הָוא ֵמן עָנָנא ָּדאַמ֑ר ָהַנו ֵּברי ַחּבִּ  א  ֵלה ׁשַמעו 
kuulkaa    häntä        rakas           poikani  tämä      sanoi joka               pilvestä         oli             ääni ja          . 

 
Ja siitä pilvestä tuli ääni, joka sanoi, ”tämä on minun rakas poikani, häntä kuulkaa!” 

 

 קו  ̅ו֗הי  וֵהֻנון ׁשֵת ̅ח ֵיֵֻּׁ֣שוע ַּבלֻחוַד ̅הָוא ָקָל֑א ֵאׁשּתכַ ̅ ̅דוכַ   36
vaiti      nämä ja                yksinään           Jeshua             löytynyt           ääni           oli         kun ja         . 

 ֞א ֵמֵּדם ַּדחַזו׃ ַ̅ול֗אָנׁש ָלא ֵאַמרו ּבָהֻנון ַיוָמָת 
näkivät jota    asia                päivät         näissä     sanoneet        ei         ihmiselle ja 

 
Ja kun se ääni oli tapahtunut, Jeshuan havaittiin olevan yksinään, ja nämä olivat vaiti, eivätkä sanoneet 
kenellekään niinä päivinä, mitä olivat nähneet. 

 

ין ֵמן ֻטוָר֑א פגַ ̅ ֵרה  ַּכד̅̅תַוהָוא לַיוָמא ּדבָ   37  ע ָ̅נחּתִּ
kohtasi           vuoresta    laskeutuivat    kun       perässään            päivälle          oli ja            . 

ָיאא׃   ּבֻהון ֵּכנָׁשא ַסגִּ
paljon          kokous          heissä 

 
Ja tapahtui seuraavana päivänä heidän laskeutuessaan vuorelta; suuri kansanjoukko oli heitä vastassa.  

 

 ָנא  ָּבֵעא ֗אָנא ֵ̅מן ֵּכנָׁשא ַהו קָעא  ֵואַמר  ַמלפָ ̅ ָרא ַחד̅ב̅וגַ   38
minä      pyydän      opettaja          sanoi ja         huusi       se           kokouksesta       yksi          mies ja            . 

יָד ֵ̅את̅ ֵמָנך יחִּ ׃ַ̅פני עַלי  ֵּברי ּדִּ י   ָיא ֗הו לִּ
minulle hän            ainoa että  poikani    ylleni       käänny         sinusta 

 
Ja yksi mies siitä kansanjoukosta huusi ja sanoi, ”opettaja, minä pyydän sinua, käännä kasvosi minun 
puoleeni; minun poikani, joka on minun ainoani”, 

 



 ָיא עַלו֗הי  וֵמן ֵׁשלָיא ָקֵעא  ַומַחֵרק ֵׁשַנו֗הי ֞ ̅וֻרוָחא ָעד  39
hampaansa    murskaa ja     huutaa               yhtäkkiä ja         ylleen          valtaa            henki ja           . 

׃ַ̅ולַמחֵסן ָפרָקא ֵמֵנה  ָמא ַּדׁשַחקֵת ̅ וַמרֵעת  ה 
hänelle hyökkää että    kun   hänestä       poistuu                tuskin ja      vaahtoaa ja 

 
Ja henki valtaa hänet, ja hän huutaa yhtäkkiä, ja se murskaa hänen hampaansa, ja hän vaahtoaa, ja se 
tuskin poistuu hänestä, kun se taas hyökkää. 

 

יתַ̅וב  40 יַד ̅ עִּ ׃ֵ̅מן ַּתלמִּ  יךְּ֞ ּדַנפֻקוָני֗הי  וָלא ֵאׁשַּכחו 
pystyneet         eikä   sen poistaisivat että                 oppilaistasi        pyytänyt ja          . 

 
Ja minä olen pyytänyt sinun oppilaitasi, että poistaisivat sen, eivätkä he pystyneet. 

 

 א ּדָלא מַהימָנא ̅עָנא ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר  ֻאון ַׁשרּבָת   41
uskoton            joka          sukupolvi         voi          sanoi ja     Jeshua     mutta   vastasi           . 

ן ֵואַסיַּברכֻ ̅כֻ ָ̅ותי ֵאהֵוא לָ̅מא ֵלאַמתַ̅ומַעַקלָּת֑א עַד  ן ̅ו   ו 
teitä kestettävä ja       luonanne           oltava         kauanko             saakka              kieroutunut ja 

 ׃̅ ָרך̅א ַלב̅י֗הי לכָ ַ̅קֵרבָ 
poikasi          tänne              lähelleni 

 
Mutta Jeshua vastasi ja sanoi, ”voi uskotonta ja vääristynyttä sukupolvea, mihin saakka minun on oltava 
teidän luonanne, ja teitä kestettävä? Tuo poikasi tänne minun lähelleni”. 

 

 ָאא ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵ̅ל֑ה ַארמֵיה ַּדיָוא ַהו וַמעֵסה  ַוכ̅ מַקֵרב̅ ̅דוכַ   42
Jeshua    nuhteli ja        kouristi ja      se     demoni   häntä heitti   hänelle     lähestyi      kun ja           . 

 ו֗הי׃ ֑̅א ַואסֵיה לַטלָיא  וַיהֵּבה ַלאבֻ ָ̅ת ּ̅בֻרוָחא ָהי ַטנפ
isälleen           antoi ja    poikalapselle    paransi ja       saastainen       se            hengessä 

 
Ja kun hän lähestyi häntä, se demoni heitti hänet ja kouristi häntä, ja Jeshua nuhteli sitä saastaista 
henkeä, ja paransi poikalapsen, ja antoi hänet hänen isälleen. 

  



 ֻּכלָנׁש ֵמּתַּדַמר ̅ ד̅ה ַּדאָלָהא וכַ ֵ̅ואּתַּדַמרו ֻּכלֻהון ּבַרֻּבוֵת   43
hämmästynyt     jokainen     kun ja          Jumalan       suuruudessaan     he kaikki      hämmästyivät ja          . 

יַד ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע  ֵאַמר לַת ̅ ד̅֗הָוא ַעל ֻּכל  ּדָעבֵ  ׃̅למִּ  ו֗ה֑י֞
oppilailleen         sanoi        Jeshua        teki jota       kaikesta               oli 

 
Ja he kaikki hämmästyivät Jumalan suuruutta, ja kun jokainen oli hämmästynyt kaikesta siitä, mitä hän 
teki, Jeshua sanoi oppilailleen, 

 

ימו ַא֗נֻּתון ֵמֵל֞א ָהֵלין ֵּבאד  44  ַניֻּכון ֞ ּבֵרה ֵגיר ּד֗אָנָׁשא  ̅סִּ
ihmisen      sillä    poikansa       korvissanne          nämä        sanat               te        laittakaa          . 

איַד ̅ יד̅עתִּ  ׃ּ̅דֵנׁשּתֵלם ּבִּ  ֞י ּבַנ֞י־֗אָנָׁשא 
ihmislapset        käsissä      luovuttavat että          tuleva 

 
Laittakaa nämä sanat korviinne; sillä ihmisen poika on tuleva luovutetuksi ihmisten käsiin. 

 

 סָיא ̅א  ֵמֻטל ַּדמכַ ̅א ָהֵד ֵ̅הֻנון ֵּדין ָלא ֵאׁשַּתוּדֻעוה לֵמלָת   45
salattu että      koska         tämä               sanalle          sen ymmärtäneet        ei      mutta    nämä           . 

ן ּדָלא ֵנּדֻעוָנה  ̅ ֗הָות ין ֗הַוו ַּדנַׁשאֻלוָני֗הי עֵליה ̅וָד  ֵמנֻהו   חלִּ
siitä   häneltä kysyisivät että     olivat  pelkäsivät ja      sen tuntisi        ettei         heistä                 oli 

 א׃ ̅א ָהֵד ַ̅על ֵמלָת 
tämä          sana             ylle 

 
Mutta nämä eivät ymmärtäneet tätä sanaa, koska se oli heiltä salattua, etteivät tuntisi sitä, ja he 
pelkäsivät kysyä häneltä tästä sanasta. 

 

 ּבֻהון ׃̅ ָּתא  ּדַמֻנו ַּכי ַרבּ̅בֻהון ַמחַׁשב ̅וֵעַלת  46
heissä   suuri   siis   kuka että                    ajatus         heissä        sisään ja         . 

 
Ja heihin meni sisään se ajatus, että kuka heidän keskuudessaan siis onkaan suuri. 

  



ַד   47  ַטלָיא   ָּ̅תא ּדֵלּבֻהון֑ ַונַסב̅ע ַמחַׁשבֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ֵּדין יִּ
poikalapsi     otti ja      sydäntensä                  ajattelu           tiesi     mutta     Jeshua            . 

יֵמה לָוֵת  ׃ַ̅ואקִּ  ה 
luokseen hänet seisomaan ja 

 
Mutta Jeshua tiesi sen heidän sydäntensä ajatuksen, ja otti poikalapsen ja laittoi hänet seisomaan hänen 
luokseen. 

 

ן ַמן ַּדמַקֵּבל ַטלָיא ַאיך  48  י ָהָנא  ּבֵׁשמי  לִּ ̅ ֵואַמר לֻהו 
minulle nimessäni     tämä        kuin      poikalapsi   vastaanottaa joka     heille         sanoi ja            . 

י מַקֵּב֑ל מַקֵּבל לַמן ּדַׁשּדַרני  ַאיָנא ֵגיר  ו מַקֵּב֑ל וַמן ּדלִּ  ֻה֗
sillä    sellainen      minut lähetti kenelle vastaanottaa vastaanottaa minut   joka ja vastaanottaa hän 

 ׃ ̅ון֑ ָהָנא ֵנהֵוא ַרב̅לכֻ ַּ̅דזֻעור ּבכֻ 
suuri     oleva         tämä teissä kaikissa vähäinen joka 

 
Ja hän sanoi heille, ”joka ottaa vastaan poikalapsen niin kuin tämä, minun nimessäni, hän vastaanottaa 
minut, ja joka ottaa minut vastaan, hän ottaa vastaan hänet, joka lähetti minut. Sillä sellainen, joka on 
teidän kaikkien keskuudessa vähäinen, tämä on oleva suuri”. 

 

ָ֖ן ֵואַמר  ַרַּבן֑ חַזין ֗אָנׁש ּדַמֵפק ַּדיֵו֞א ַּבׁשָמך  49 ֵּ֣וַחָנ   ̅ ַועָנא ֻי
nimessäsi  demonit  poistaa joka    ihminen näimme rabbimme sanoi ja    Johannan   vastasi ja         . 

 ׃̅ ָרך̅א ַעַמן ָּבתַ̅ליָני֗הי  ַעל ּדָלא ֵאָת ַ̅וכ
perässäsi kanssamme  tule            ei joka ylle häntä kielsimme ja 

 
Ja Johannan vastasi ja sanoi, ”meidän rabbimme, me näimme ihmisen, joka poistaa demoneja sinun 
nimessäsi, ja me kielsimme häntä, koska hän ei tule meidän kanssamme sinun perässäsi”. 

 

ן ַמן ֵגיר ּדָלא ֗הָוא ֻלוקבַ ָ̅אַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע ָלא ֵּתכ  50 ן ̅לכֻ ֻ̅לו   ו 
teitä vastaan          ole        ei joka     sillä kuka       kieltäkö         ei       Jeshua        heille        sanoi              . 

ו׃ ̅חָלפַ   יֻּכון ֻה֗
hän         puolellanne 

 
Jeshua sanoi heille, ”älkää kieltäkö, sillä kuka ei ole teitä vastaan, hän on teidän puolellanne”. 

 



 ֵקן ַפרֻצוֵפה ̅֞א ּדֻסוָלֵק֑ה ַאתַ̅מֵלין ַיוָמָת ֵ̅מת ̅̅דַוהָוא ּדכַ   51
läsnäolonsa    valmistautui nousemisensa          päivät          täyttyneet      kun että         oli ja           . 

׃ ׁשֵלם  אַזל ֻלֵּ֣אורִּ  ּדנִּ
Jerusalemille menevä että 

 
Ja tapahtui, että kun ne ylös menemisen päivät olivat täyttyneet, hän valmistautui menemään 
Jerusalemiin. 

 

יָת ̅֞א קָד ̅וַׁשַּדר ַמַלאכֵ   52  א ̅ם ַפרֻצוֵפה  ֵואַזלו ַעלו ַלקרִּ
kylälle     sisään   menivät ja       läsnäolonsa     edessä             enkelit           lähetti ja         . 

׃ּ̅דַנת̅ ּדָׁשמָרֵיא ֞ ַאיך  קֻנון ֵלה 
hänelle valmistava että    kuin         samarialaisten 

 
Ja hän lähetti sanansaattajia hänen läsnäolonsa edellä, ja he menivät siihen samarialaisten kylään, että 
valmistautuisivat häntä varten. 

 

ים וָלא ַקּבֻלו֗הי  ֵמ   53 ׁשֵלם סִּ  ֻטל ּדַפרֻצוֵפה  ֻלֵּ֣אורִּ
asetti        Jerusalemille         olemuksensa että      koska  vastaanottaneet  eikä             . 

׃ אַזל   ֗הָוא למִּ
menemään            oli 

 
Eivätkä he ottaneet häntä vastaan, koska hän oli asettanut läsnäolonsa menemään Jerusalemiin. 

 

יַד ̅ חַזו ַיֵּ֣עֻקוב̅ ̅דוכַ   54 ָ֖ן ַּתלמִּ ֻיוַחָנ  ין ֵלה  ָמַרן֑ ̅וֵּ֣  ו֗הי ֞ ָאמרִּ
herramme hänelle  sanoivat              oppilaansa      Johannan ja       Jakob       näkivät kun ja           . 

אַמ֑ר וֵת ָ̅צבֵ  יףֻנוָרא ֵמן ׁשַמ ̅ ֻחות̅א ַא֗נּת ּדנִּ  ֵאֻנון֑ ̅ ָיא ַוּתסִּ
heidät  kuluttaisi ja                taivaista            tuli                alas ja       sanova että       sinä         tahdot 

ָיא עבַ  ָּ̅דאף̅ ַאיך לִּ ֵּ֣  ׃̅ ̅דאִּ
teki           Elia      myös että       kuin 

 
Ja kun hänen oppilaansa Jakob ja Johannan näkivät, he sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, tahdotko 
sinä sanoa, ja tuli laskeutuu taivaista alas ja kuluttaa heidät, niin kuin Eliakin teki?” 
 
Vain kymmenen kreikan tekstiä mainitsee lauseen lopun, Elian.  



י ַוכֵ̅ואת  55 ן ֵואַמר  ָלא ָידָאא ּבֻה ̅פנִּ ין א֗נֻּתון ̅ו   עִּ
te       tunnette      ei          sanoi ja     heissä      nuhteli ja          kääntyi ja           . 

׃ַּ̅דאיָד   א ַא֗נֻּתון ֻרוָחא 
henki            te                 millaisen 

 
Ja hän käänsi kasvonsa ja nuhteli heitä ja sanoi, ”te ette tunne, millaisen hengen te olette”. 
 
D ja bysantti menevät tässä aramean mukaan. 

 

 א ֞ ֵאָלא ָׁ̅שָת ̅ו ַנפ̅א לַמוָּבֻד ּ̅בֵרה ֵגיר ּד֗אָנָׁש֑א ָלא ֵאָת   56
vaan              sielut           tuhoamaan         tuli           ei             ihmisen          sillä   poikansa          . 

יָת  ָת ̅לַמָחֻיו  ֵואַזלו לֻהון ַלקרִּ  א׃ ̅א ֗אחרִּ
toiset                kylille           heille menivät ja elävöittämään 

 
”Sillä ihmisen poika ei tullut tuhoamaan sieluja, vaan tekemään eläväksi”. Ja he menivät toisiin kyliin. 

 

ֵת ̅ ̅דוכַ   57 ֗לין ֻּבאורָחא  ֵאַמר ֵלה ֗אָנׁש  אִּ  ̅ ָרך̅א ָּבתָ̅אזִּ
perässäsi        tulen      ihminen hänelle      sanoi              tiessä              menivät     kun ja          . 

׃ַ̅לאַת   ר ָּדאֵזל ַא֗נּת  ָמרי 
herrani    sinä    menet joka         paikalle 

 
Ja heidän mennessään tiellä joku sanoi hänelle, ”minä tulen sinun perässäsi sinne, mihin sinä menet, 
minun Herrani”. 

 

יתָ̅אַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  לַת   58 ן ̅ עֵלא ֞ ֵנקֵע֞א אִּ  לֻהו 
heille          on            luolat            ketuilla         Jeshua   hänelle     sanoi             . 

 ֵרה ֵּדין ּד֗אָנָׁשא  ̅א ַּדׁשַמָיא  ַמט֗לָלא  ַלבַ̅רחָת ַ̅ולפָ 
ihmisen   mutta    pojalleen             suojat               taivasten                    linnuille ja 

׃̅ ַליּת ֵלה ַאיָּכא ּדֵנסֻמוך ֵׁשה   רִּ
päänsä      asettaisi että         missä   hänelle     ei ole 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”ketuilla on luolat ja taivasten linnuilla katokset, mutta ihmisen pojalla ei ole, 
mihin päänsä laittaisi”. 

  



ָנא  ָּתא ָּבַת   59  ֵפס רי  ֻהו ֵּדין ֵאַמר ֵלה  ָמר֑י ַא ֵ̅ואַמר ַל֗אחרִּ
salli   herrani hänelle    sanoi       mutta hän   perässäni     tule                toiselle            sanoi ja           . 

י ֻלוקַד  ַזל ֵאקֻּבור ָאב̅לִּ ׃̅ם אִּ  י 
isäni     hautaamaan menen            ensin minulle 

 
Ja hän sanoi toiselle, ”tule minun perässäni”, mutta hän sanoi hänelle, ”Herrani, anna minun ensin 
mennä hautaamaan isäni”. 

 

יֵת ָ̅אַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ׁשבֻ   60 יַת ̅א ֞ ָקב̅וק מִּ ין מִּ  יֻהון֑֞ ַוא֗נּת ̅רִּ
sinä ja        kuolleensa      hautaavat       kuolleet            jätä          Jeshua   hänelle    sanoi             . 

 ה ַּדאָלָהא׃ ֵ̅זל ַסַּבר ַמלֻּכוֵת 
Jumalan  kuningaskuntansa     toivo   mene 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”jätä kuolleet hautaamaan kuolleitaan, ja sinä; mene, evankelioi Jumalan 
kuningaskuntaa”. 

 

ֵת   61 ָנא  אִּ י  ָ̅מר֑י ֻלוקַד ̅ ָרך̅תא ּבָ ָ̅אַמר ֵלה ֗אחרִּ  ם ֵּדין ַאֵפס לִּ
minulle  salli     mutta         ensin        herrani    perässäsi          tulen            toinen     hänelle     sanoi              . 

ַזל ֵאַׁשֵלם ַלב אֵת ̅אִּ ׃ַ̅נ֞י ַּביּתי  וִּ  א 
tulen ja  huoneeni     lapsille         shalom      mennä 

 
Toinen sanoi hänelle, ”minä tulen sinun perässäsi, minun Herrani, mutta anna minun ensin mennä 
toivottamaan ”shalom” perhekunnalleni, ja minä tulen”. 
 
Loppu puuttuu kreikan teksteistä.  

 

 ָּדָנא  ̅ה ַעל ַחרָּבא ּדפַ ̅יֵד ָאַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ָלא ֗אָנׁש ָרֵמא אִּ   62
auran           kahva          ylle     kätensä       nostaa     ihminen       ei        Jeshua  hänelle     sanoi             . 

 ה ַּדאָלָהא׃ ̅סּתֵר֑ה וָחַׁשח לַמלֻּכוֵת ̅וָחַאר לבֵ 
Jumalan    kuningaskunnalleen      sopiva ja           taakseen         katselee ja 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”ei kukaan, joka nostaa kätensä auran kahvaan ja katselee taakseen, ole sopiva 
Jumalan kuningaskuntaan”. 

 

  



יַד ָּ̅בַת  10:1   ו֗ה֞י ֗אחָרֵנא ֞ ̅ר ָהֵלין֑ פַרׁש ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵמן ַּתלמִּ
toiset                     oppilaistaan          Jeshua       erotti        nämä       jälkeen                         . 

ן וַׁשַּדר ֵאֻנון ּתֵרי֞ן ּתֵרי֞ן קָד ַׁ̅שב י   ר ̅ל ַאַת ̅ם ַפרֻצוֵפ֑ה לכֻ ̅עִּ
paikka     kaikille      olemuksensa     edessä        kaksi        kaksi       heitä      lähetti ja                      70 

אַזל׃ ̅ יד̅יָנא  ַּדעתִּ ַ̅ומדִּ   הָוא למִּ
menemään         oli     tuleva johon        kaupunki ja 

 
Näiden jälkeen Jeshua erotti oppilaistaan toiset seitsemänkymmentä, ja lähetti heidät parittain edellään 
kaikkiin paikkoihin ja kaupunkeihin, joihin hän oli menossa. 

 

י  ופָ ֵ̅ואַמר לֻהון חָצָד   2 ין ֞ ּבַעו ָהכִּ ̅א ַסגִּ  יל ̅עֵל֞א זֻעורִּ
sen tähden pyytäkää     vähän    työmiehet ja     paljon         satoa        heille        sanoi ja         . 

 ה׃ ּ̅דַנֵפק ָפעֵל֞א ַלחָצֵד  ֑א ֵ̅מן ָמֵרא חָצָד 
sadonkorjuulleen työmiehet    lähtisi että  sadonkorjuu            herrasta 

 
Ja hän sanoi heille, ”sadonkorjuuta on paljon, ja työmiehiä vähän. Sen tähden, pyytäkää sadonkorjuun 
Herraa, että ne työmiehet lähtisivät hänen sadonkorjuuseensa”. 

 

ן ַאיךֵ̅זלו  ָהא ֵאָנא מַׁשַּדר ֗אָנא לכֻ   3 אבֵ ̅ ו  ׃ֵ̅אמֵר֞א ַּביַני ּדִּ  א ֞
sudet     keskelle     lampaat         kuin       teille        minä        lähetän          minä      katso menkää     . 

 
Menkää, katso, minä lähetän teidät, kuin lampaat susien keskelle. 
 
Kreikkalainen Pap.Oxy.4009 jatkaa tätä, ”Mutta Pietari vastasi hänelle, ”Mitä, jos sudet repivät lampaat 
kappaleiksi?” Jeesus sanoi Pietarille, ”Kun he ovat kuolleet, lampaiden ei enää tarvitse pelätä susia. Niin 
on myös teille. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat teitä, eivätkä voi sen jälkeen tehdä mitään muuta 
teille, vaan pelätkää häntä, jolla on valta kuoleman jälkeen heittää teidän ruumiinne helvetin tuleen.” 

 

יֵס֑א֞ וָלא ַּתרָמֵלא ֞ וָלא מָסֵנא ֞ ָ̅לא ֵּתׁשקֻלון לכֻ   4  ון ּכִּ
kengät       eikä          laukkuja          eikä     rahapussit     teille              kantako           ei        . 

 ׁשָלָמא ּד֗אָנׁש ֻּבאורָחא  ָלא ֵּתֵׁשאֻלון׃ ̅ובַ 
lähettäkö        älkää                 tiessä          ihmisen               rauhassa ja 

 
Älkää kuljettako kukkaroita tai laukkuja, tai kenkiä, älkääkä tiellä toivottako ”shalom” kenellekään. 
 

 



ין א֗נֻּתון֑ ֻלוקַד   5  ם ֵאַמרו  ̅וַלאיָנא ַּביָּתא ּדָעאלִּ
sanokaa              ensin               te          sisään jonne          koti       sellaiselle ja         . 

׃ׁ̅שָלָמא לבַ   יָּתא ָהָנא 
tämä           kodille                   rauha 

 
Ja sellaiselle kodille, johon te menette sisään, sanokaa ensin ”shalom tälle kodille!” 

 

יח עַלו֗הי ׁשָלמכֻ ̅ יתֵואן אִּ   6 ן ַּ̅תָמן ַּבר ׁשָלָמ֑א ֵנּתּתנִּ  ו 
rauhanne        ylleen           lepäävä                 rauha       poika     siellä           on      jos ja       . 

 ׃̅ ֵאן ֵּדין ָל֑א עַליֻּכון ֵנהֻפוך
palaava         yllenne        ei     mutta      jos 

 
Ja jos siellä on rauhan lapsi, se teidän rauhanne on lepäävä hänen yllään, mutta jos ei, se on palaava 
teidän yllenne. 

 

ין א֗נֻּתון וָׁשֵת ̅ יָּתא הַו֑ו ַּכדֵּ̅בה ֵּדין ּבבַ   7 ן ָ̅לעסִּ ילֻהו   ין ֵמן ּדִּ
omastaan        juotte ja            te                syötte        kun    olkaa         kodissa     mutta   siinä        . 

׃ֵ̅רה  וָלא ּתַׁשֻנון ֵמן ַּביָּתא לבַ ָׁ̅שֵוא ֗הו ֵגיר ָפעָלא ַאג  יָּתא 
kodille                 kodista        siirtykö           eikä     palkkansa      työmies       sillä       se arvollinen 

 
Mutta olkaa siinä kodissa, syöden ja juoden heidän omastaan, sillä työmies on palkkansa arvoinen. 
Älkääkä siirtykö kodista toiseen. 

 

ין לכֻ ̅א מדִּ ̅וַלאיָד   8 ן ַומַקּבלִּ ין א֗נֻּתו   ון֑ לַעסו ̅י֗נָּתא ּדָעאלִּ
syökää     teille    vastaanottavat ja           te         sisään johon          kaupunki         sellaiselle ja        . 

ים לכֻ   ון ׃ֵ̅מֵּדם ּדֵמּתּתסִּ
teille            tarjottu joka                asia 

 
Ja sellainen kaupunki, johon te menette sisään ja jossa teidät otetaan vastaan; syökää, mitä teille 
tarjotaan. 

  



ן ֵקרַּבתַ̅ואַסו ַלאיֵלין ַּדכ  9 י֞ן ָּבה  ֵואַמרו לֻהו  יהִּ  עַליֻּכון ̅ רִּ
yllenne      lähestynyt     heille       sanokaa ja    siinä       sairaat jotka           niille    parantakaa      . 

 ה ַּדאָלָהא׃ ַ̅מלֻּכוֵת 
Jumalan kuningaskuntansa 

 
Parantakaa ne, jotka ovat siellä sairaat ja sanokaa heille, ”Jumalan kuningaskunta on saapunut yllenne”. 

 

ן וָלא נַקּבֻלוָנכֻ ̅א מדִּ ַ̅לאיָד   10 ין א֗נֻּתו   ון֑ ̅י֗נָּתא ֵּדין ּדָעאלִּ
teitä vastaanoteta      eikä              te          sisään johon mutta        kaupunki            sellaiselle           . 

׃ֻ̅פוקו לכֻ   ון לֻׁשוָקא  ֵואַמרו 
sanokaa ja            kadulle        teille     lähtekää 

 
Mutta sellainen kaupunki, johon te menette sisään, eikä teitä oteta vastaan, lähtekää kadulle ja 
sanokaa, 

 

ן ָנפ̅י֗נּתכֻ ַ̅לי֞ן ֵמן מדִּ ̅ק ַלן ּבֵרג̅בֵ ֵ̅חָלא  ַּדד̅ ָואף  11 ין ֗חַנן לכֻ ̅ו  ן ̅צִּ  ו 
teille      me    karistamme         kaupungistanne       jaloissanne meille tarttuu joka    hiekka    myös ja         . 

׃̅יֻּכון ַמלֻּכוֵת ָלה עלַ ̅ א ַּדע֑ו ּדֵקרַּבתּ̅בַרם ָהֵד   ה ַּדאָלָהא 
Jumalan  kuningaskuntansa     yllenne   hänelle lähestynyt että tietäkää      tämä         mutta 

 
Ja hiekankin, joka teidän kaupungistanne tarttuu meidän jalkoihimme, me karistamme, mutta tietäkää 
tämä, että Jumalan kuningaskunta on lähellä. 

 

סֻד ָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   12 יח  ּבַיוָמא ַהו  ̅ון֑ ּדַלֵּ֣  ום ֵנהֵוא נִּ
se        päivässä      lepo        oleva      Sodom’lle että       teille      minä        sanon             . 

 י֗נָּתא ָהי׃ ַ̅או ַלמדִּ 
se         kaupungille             tai 

 
Minä sanon teille, että Sodom’n on oleva levollisempaa sinä päivänä, kuin sillä kaupungilla. 

  



ין֑ ָוי ֵלכָ̅וי ֵלכ  13 וַרזִּ ית̅י ָּכֵּ֣ ֻצור ַוב̅־ַצָיָד ̅י ֵּבֵּ֣  ַציָּדן הַוו ֑̅א ֵּדאֻלו ּבֵּ֣
olivat Tsidon’ssa ja     Tsur’ssa     jos että            Beit-Tsaida         sinulle voi      Korazin       sinulle voi          . 

׃ֵ̅קטָמא  ָּתב̅ר ֵּדין ּבַסֵק֞א ַוב̅ין֑ ּכבַ ַ̅חיֵל֞א ַּדהַוו ּבכֵ   ו 
kääntyneet      tuhkassa ja         säkissä     mutta   kauan      teissä     oli jota           voimat 

 
Voi sinua, Korazin, voi sinua, Beit-Tsaida, sillä jos Tsur’ss ja Tsidon’ssa olisivat olleet ne voimat, joita 
teissä oli, he olisivat kauan sitten säkissä ja tuhkassa kääntyneet. 
 
Korazin, nimi on ”saarnaajat” tai ”julistajat”. 

 

יח  ּבדִּ   14 ַציָּדן ֵנהֵוא נִּ ֻצור ַולֵּ֣  ין ׃ָ̅נא  ַאו לכֵ יּ̅בַרם לֵּ֣
teille     tai    tuomiossa        lepo       oleva     Tsidon’lle ja    Tsur’lle    kuitenkin         . 

 
Kuitenkin on Tsur’n ja Tsidon’n oleva levollisempaa siinä tuomiossa kuin teille. 

 

פַ   15 ימּת֑י ָמא ַלׁשַמיָ ̅רַנֻחום  ָהי ַּדעַד ַ̅וא֗נּתי ּכֵּ֣  א ֵאּתּתרִּ
korotettu           taivaille             saakka joka     se      Kaper-Nachum           sinä ja             . 

 ָמא ַלׁשֻיול ֵּתַּתחֵּתין׃ ̅עַד 
laskeutuvat alas    Sheol’lle               saakka 

 
Ja sinä Kaper-Nachum, se, joka olet korottanut itsesi taivaisiin saakka; alas Sheol’iin saakka te 
laskeudutte! 

 

י ָׁשַמע  וַמן ַּדלכֻ ַ̅מן ַּדלכֻ   16 ו ָטֵלם  ̅ון ָׁשַמע  לִּ י ֻה֗  ון ָטֵלם  לִּ
hylkää  hän minulle hylkää         teille         joka ja   kuulee    minua kuulee               teille joka              . 

י ָטֵלם  ָטֵלם לַמן ּדַׁשלַחני ׃  וַמן ּדלִּ
minut lähetti joka kenelle   hylkää       hylkää   minulle joka ja 

 
Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hän hylkää minut, ja joka minut hylkää, hylkää 
hänet, joka lähetti minut. 

  



ין ּדַׁשַּדר ּבַחֻד ̅ו ָהֻנון ַׁשב̅כַ̅והפַ   17 ין ̅א ַרּבָת ̅וָת ̅עִּ  א  ָואמרִּ
sanoivat ja        valtava                 ilossa           lähetti jotka          70           nämä     palasivat ja          . 

אֵד ̅ ֵלה  ָמַרן֑ ָאף  ׃ ̅ין ַלן ַּבׁשָמך̅֞א ֵמׁשַּתעּבדִּ ׁ̅שִּ
nimessäsi meille           alamaiset                riivaajat myös herramme hänelle 

 
Ja nämä seitsemänkymmentä, jotka hän lähetti, palasivat valtavalla ilolla ja sanoivat hänelle, ”meidän 
Herramme, riivaajatkin ovat meille alamaisia – sinun nimessäsi!” 

 

ית  18 ן ָחֵזא ֗הוִּ  ל ֵ̅לה לָסָטָנ֑א ַּדנפַ ̅ ֻהו ֵּדין ֵאַמר לֻהו 
lankesi että    satanalle     hänelle      olin           näin        heille        sanoi    mutta    hän          . 

׃̅ ַאיך  ַּברָקא ֵמן ׁשַמָיא 
taivaista          salama            kuin 

 
Mutta hän sanoi heille, ”minä näin hänet, satanan, että hän putosi kuin salama taivaista”, 

 

ין חַוָוָת ̅֗אָנא לכֻ ̅ ָהא ָיֵהב  19  ֞א ̅ון ֻׁשולָטָנ֑א ַּדהַויֻּתון ָּדיׁשִּ
käärmeet    tallaatte         olisitte että           käskyvalta       teille         minä     annoin   katso           . 

 ון ׃̅א  וֵמֵּדם ָלא ַנַהרכֻ ̅בָ ֵ̅עלּדבָ ֵ̅לה ַחיֵלה ַּדב̅א ֞ וכֻ ̅וֵעַקרבֵ 
vahingoittava    ei           asia ja                  vastustajan       voimiaan kaikkensa ja        skorpionit ja 

 
Katso, minä annoin teille käskyvallan, että olisitte tallaamassa käärmeitä ja skorpioneja, ja kaikkia 
vihollisen voimia, eikä mikään ole teitä vahingoittava. 

 

אֵד ּ̅בַרם ּבָהֵד   20 ן ּדׁשִּ ן ֵאָלא ̅ין לכֻ ̅֞א ֵמׁשַּתעּבדִּ ̅א ָלא ֵּתחֻּדו   ו 
vaan      teille                 alamaiset             riivaajat että          iloitko      älkää           tässä      kuitenkin         . 

 ו ַּבׁשַמָיא׃ ̅בּ̅כֵת ̅ו ַּדׁשָמַהיֻּכו֞ן ֵאת̅חַד 
taivaissa           kirjoitetut            nimenne että         iloitkaa 

 
Älkää silti siitä iloitko, että riivaajat ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa, että teidän nimenne ovat 
kirjoitetut taivaissa. 

  



 ָׁשא  ֵואַמר  ̅א  רַוז ֵיֵֻּׁ֣שוע ּבֻרוָחא ּדֻקודָּ̅בה ּבָׁשעָת   21
sanoi ja         pyhyyden           hengessä        Jeshua   riemuitsi      hetkessä        siinä            . 

יּת ̅ארָעא  ּדכַ ֑̅י ָמָרא ַּדׁשַמָיא וַד ָ̅אב̅ ַמוֵּדא ֗אָנא ָלך  סִּ
salannut että             maan ja           taivasten        Herra       isäni     sinulle    minä              kiitän 

יֵמ֞א וַסֻּכולָת  ן א ֞ אִּ ַ̅ליּת ֵאֵני֞ן לַיֻלוֵד ֵ̅נא ֞ ַוגָ̅הֵלין ֵמן ַחּכִּ  י 
kyllä       syntyneille      ovat   paljastettu ja   ymmärtäväiset ja                   viisaista           nämä 

׃ ָ̅יָנא קָד ָ̅נא הָוא ֵצב֑̅י ּדָהכַ ָ̅אב  ַמיךְּ
edessäsi           tahto            oli         siten että            isäni 

 
Sillä hetkellä Jeshua riemuitsi pyhyyden hengessä ja sanoi, ”minä kiitän sinua, minun isäni, taivasten ja 
maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä, ja olet paljastanut ne syntyneille. Kyllä, 
isäni, sillä siten oli se tahto, sinun edessäsi”. 

 

י לָותֵ̅ואת  22 יַד ̅ פנִּ י ַּ̅תלמִּ ן ֻּכל ֵמֵּדם ֵאׁשּתֵלם לִּ  ו֗הי ֞ ֵואַמר לֻהו 
minulle   annettu             asia     kaikki    heille          sanoi ja             oppilaansa       luokse        kääntyi ja            . 

 א  ֑̅א וַמֻנו ַאבָ ̅א  ֵאָלא ֵאן ַאבָ ע ַמֻנו ּבָר ̅י  וָלא ֗אָנׁש ָיַד ֵ̅מן ָאב
isä      kuka ja          isä         jos       vaan          poika       kuka    tiedä     ihminen      eikä                isästäni 

 ֵלא׃ ֵ̅אָלא ֵאן ּבָרא  ַולַמן ֵּדאן ֵנצֵּבא ּבָרא ּדֵנג
paljastaa että   poika        tahtova jos joka kenelle ja       poika      jos           vaan 

 
Ja hän käänsi kasvonsa oppilaidensa puoleen ja sanoi heille, ”minun isäni on antanut kaiken minulle, eikä 
kukaan tiedä, kuka poika on, paitsi isä ja kuka isä on, paitsi poika, ja kenelle poika sen ehkä tahtoo 
paljastaa”. 

 

י לָותֵ̅ואת  23 יַד ̅ פנִּ ן ֵואַמר  ֻטובַ ̅ו֗ה֞י ַּבלֻחוַד ַּ̅תלמִּ  יֵהי֞ן ̅יֻהו 
siunaukset     sanoi ja         he     yksinään               oppilaidensa      luokse         kääntyi ja            . 

 לַעיֵנ֞א ּדָחזָי֞ן ֵמֵּדם ַּדא֗נֻּתון ָחֵזין ׃
näette             te jota         asia    näkevät jotka        silmille 

 
Ja hän käänsi kasvonsa oppilaidensa puoleen yksityisesti, ja sanoi, ”siunaukset niille silmille, jotka 
näkevät, mitä te näette”, 

  



ֵיא֞א וַמלֵּכא ֞ צבַ ̅ון ֵגי֑ר ַּדנבִּ ָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   24   וֵ̅י֞א ַסגִּ
tahtoneet kuninkaat ja        monet    profeetat että   sillä      teille          minä       sanon            . 

ן וָלא חַז֑ו ַולֵמׁשַמע ֵמֵּדם   ּדֵנחֻזון ֵמֵּדם ּדָחֵזין א֗נֻּתו 
asia        kuulemaan ja nähneet    eikä              te      näette jota        asia     näkisivät että 

ן וָלא ׁשַמעו׃  י   ַּדא֗נֻּתון ָׁשמעִּ
kuulleet       eikä        kuulevat                  te jota 

 
Minä sanon teille, että monet profeetat ja kuninkaat ovat tahtoneet, että näkisivät, mitä te näette, 
eivätkä nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä kuulleet. 

 

 ָנא  ָמָנא ָ̅קם ַּדנַנֵסיו֗הי  ֵואַמר  ַמלפָ ̅ ָרא ַחד̅וָהא ָספ  25
mitä         opettaja          sanoi ja     koettelee että    nousi      yksi kirjanoppinut katso ja          . 

אַרת̅ ֵאעֵּבד ׃̅ ּדִּ  ַחֵי֞א ַּדלָעַלם 
iankaikkinen     elämät    perin että              tehdä 

 
Ja katso, yksi kirjanoppinut nousi häntä koetellakseen, ja sanoi, ”opettaja, mitä minun on tehtävä, että 
perin sen iankaikkisen elämän?” 

 

 ̅ יבֻ̅הו ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵאַמר ֵלה  ּבָנֻמוָסא ַאיַּכָנא ּכתִּ   26
kirjoitettu        kuinka                sanassa    hänelle    sanoi        Jeshua     mutta hän            . 

׃  ַאיַּכָנא ָקֵרא ַא֗נּת 
sinä          luet               kuinka 

 
Mutta hän, Jeshua, sanoi hänelle, ”kuinka siinä kirjoitetussa sanassa on kirjoitettu? Kuinka sinä luet?” 
 
Kysymys oli normaali ja yleinen rabbien välisissä keskusteluissa. 

  



 ̅ ֵמן ֻּכֵלה ֵלָּבך̅ רַחם לָמרָיא ַאָלָהך̅עָנא  ֵואַמר ֵלה  ּדֵת   27
sydämesi    kaikestaan     Jumalasi          Herralle        rakastaisi että hänelle   sanoi ja    vastasi            . 

  ̅וֵמן ֻּכֵלה ֵרעָיָנך̅ וֵמן ֻּכֵלה ַחיָלך̅ ָׁשך̅וֵמן ֻּכָלה ַנפ
ajatuksesi      kaikistaan ja     voimasi        kaikestaan ja          sielusi          kaikestaan ja 

יבָ   ׃̅ ָׁשךַ̅נפ̅ ַאיך ̅ךַ̅ולַקרִּ
sielusi        kuin lähimmäisellesi ja 

 
Hän vastasi ja sanoi hänelle, että ”rakasta Herraa, sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, ja kaikesta 
sielustasi ja kaikesta voimastasi, ja kaikesta mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin sieluasi”. 

 

ת  28 יָצאיִּ ׃̅ותִּ ̅ ד̅א עבֵ ּ̅ת  ָהֵד ֵאַמר̅ ָאַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ּתרִּ  ֵחא 
elävä ja        tee          tämä          sanonut                   oikeasti        Jeshua   hänelle    sanoi              . 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”oikein olet sanonut, tee tämä, ja saat elää”. 

 

יבָּ̅דֻקו ַנפא ַלמזַ ̅צבָ ̅ ֻהו ֵּדין ַּכד  29  י׃ ֵׁ̅שה  ֵאַמר ֵלה  וַמֻנו ַקרִּ
lähimmäiseni  kuka ja hänelle   sanoi            sielunsa    puhdistamaan     tahtoi     kun   mutta   hän          . 

 
Mutta kun hän tahtoi puhdistaa sielunsa, hän sanoi hänelle ”ja kuka on minun lähimmäiseni?” 

 

ׁשֵלם ̅ ָנֵחת̅ ָרא ַחדָ̅אַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַגב  30 ורִּ  ֗הָוא ֵמן ֻאֵּ֣
Jerusalemista        oli     laskeutui     yksi          mies         Jeshua   hänelle    sanoi             . 

יֻחו  ַונפַ  אירִּ ֵּ֣  לו עַלו֗הי ֵלסָטֵיא ֞ וַׁשלֻחו֗הי  ַומַחאֻו֗הי  ̅לִּ
hänet hakkasivat ja hänet ryöstivät ja       rosvot          vastaansa  putosivat ja          Jericho’lle 

יל ַקָיָמא ֵּבה ַנפ̅ ֻקו֗הי  ַּכד̅וַׁשב ׃ַ̅קלִּ  ָׁשא  ֵואַזלו 
menivät ja        sielu    hänessä      pysyi           vähän      kun       hänet jättivät ja 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”yksi mies laskeutui Jerusalemista alas Jerichoon, ja rosvot putosivat häntä vastaan 
ja ryöstivät hänet ja hakkasivat hänet, ja jättivät hänet niin, että sielu tuskin pysyi hänessä, ja he 
menivät.” 
 
Koska rosvot ”putosivat”, tarkoittaa vuoren rinnettä alas, tässä tarkoitetaan tiettyä kohtaa tiessä. Wadi 
Keltin luostarin kohdilla. Jos ajattelemme sen sanontana rosvojen hyökkäyksestä, tarkistaessa on helppo 
todeta, ettei ”sanontaa” käytetä muualla. 

  



׃̅֗הָוא ֻּבאורָחא ָהי  ַוחָזי֗הי  ַועבַ ̅ ָנֵחת̅ ׁש ָּכהָנא ַחדַ̅ד ַ̅וג  31  ר 
ohikulki ja hänet näki ja      se               tiessä               oli      laskeutui      yksi        pappi      tapahtui ja        . 

 
Ja tapahtui; yksi pappi meni sitä tietä alas, ja näki hänet, ja kulki ohi. 

 

׃̅א  ַוחָזי֗הי  ַועבַ ̅א מָטא לָהי ֻּדוּכָת ֵ̅לָוָיא  ֵאָת ̅ ָנא ָאף̅וָהכַ   32  ר 
ohikulki ja hänet näki ja          paikka         sille        saapui            tuli    leeviläinen myös         siten ja            . 

 
Ja siten leeviläinenkin tuli, saapui sille paikalle, ja näki hänet ja kulki ohi. 

 

איַת ̅א ֗הָו֑א ֵאָת ָ̅רֵד ̅ ֗אָנׁש ֵּדין ָׁשמָרָיא  ַּכד  33  ו֗הי ̅א ַאיָּכא ּדִּ
hän (akk.) että         missä           tuli            oli        matkasi     kun    samarialainen  mutta ihminen           . 

׃̅֗הָוא  ַוחָזי֗הי  ֵואת  ַרַחם עַלו֗הי 
ylleen          armahdus ja    hänet näki ja           oli 

 
Mutta kun joku samarialainen oli matkustamassa, hän tuli siihen, missä hän oli, ja näki hänet ja armahti 
häntä, 

 

 ה ֞ ַונַצל עַליֵהין ַחמָרא וֵמׁשָחא  ̅חָוֵת ַמ ̅ ַועַצב̅ ַקַרבֵ̅ואת  34
voiteli ja               viini             ylleen      vuodatti ja    haavansa            sitoi ja            lähestyi ja           . 

׃̅וּתָקא  ֵואת̅וָסֵמה ַעל חָמֵרה  ַואיּתֵיה לפֻ   ּבֵטל ֵלה עַלו֗הי 
ylleen    hänelle   huolehdittu ja         majatalolle        hänet vei ja        aasinsa        ylle         laittoi ja 

 
Ja hän lähestyi häntä ja sitoi hänen haavansa, ja vuodatti viiniä niihin, ja voiteli, ja laittoi hänet hänen 
aasinsa päälle ja vei hänet majataloon, ja piti hänestä huolta. 

 

ין֑֞ ַי֗הבַ̅ולַצפ  35 יָנרִּ  וּתָקָיא  ̅לפֻ  ֵ̅רה ּדַיוָמ֑א ַאֵפק ּתֵרי֞ן ּדִּ
majatalonpitäjälle  antoi          dinarit         kaksi        laittoi          päivän aamunkoitossaan ja       . 

ַצף יר ַּתֵפ֑ק ָמא ּדָהפֵ ̅ ֵואַמר ֵלה  יִּ יֵלה  ֵואן ֵמֵּדם ַיּתִּ  ̅ ךּ̅דִּ
palaan että    kun        kulutat  enemmän    asia       jos ja       omansa  hoitaa hänelle       sanoi ja 

 ׃̅ ֗אָנא ָלך ̅֗אָנא ָיֵהב
sinulle   minä       annan         minä 

 
Ja päivän aamunkoitossa hän laittoi kaksi dinaria, antoi majatalonpitäjälle ja sanoi hänelle, ”hoida kuin 
Hänen omiaan, ja jos jotain enemmän kulutat, minä annan sinulle sen palatessani”. 

 



יבָ ̅ חֵזא ָלך̅א  ֵמת̅יל ֵמן ָהֵלין ּתָלָת ַ̅מֻנו ָהכִּ   36  א ַּ̅דהָוא ַקרִּ
lähimmäinen    on että   sinulle        näyttää                 kolme             näistä    sen tähden    kuka            . 

איַד ̅לַהו ַּדנפַ  ׃̅ל ּבִּ  ֞י ַגָיֵסא ֞
ryöstäjät     käsissä    lankesi joka hänelle 

 
Sen tähden, kuka näistä kolmesta näyttää sinusta, että on lähimmäinen hänelle, joka lankesi rosvojen 
käsiin? 

 

 ַרַחם עַלו֗הי  ָאַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵז֑ל ̅ן ֵאַמר  ַהו ֵּדאתֻהו ֵּדי  37
mene  Jeshua    hänelle    sanoi           ylleen        armahdettu joka     se       sanoi    mutta   hän           . 

 ׃̅ דָ̅נא הַויּת ָעבֵ ַ̅א֗נּת ָהכַ ̅ ָאף
tee           olet           siten           sinä        myös 

 
Mutta hän sanoi, ”se, joka armahti häntä”. Jeshua sanoi hänelle, “mene, tee sinäkin siten”. 

 

יָת ֵ̅הֻנון ָרֵד  ̅̅דַוהָוא ּדכַ   38  א  ̅א חָד ̅ין ֻּבאורָח֑א ַעל ַלקרִּ
yksi            kylälle             ylle             tiessä          matkasivat  nämä  kun että          oli ja           . 

רָּת֑א ַקֵּבלֵת ַ̅וא֗נּתָת  ׃̅ה ּבבַ ̅א ַּדׁשָמה ָמֵּ֣  יָּתה 
kodissaan      vastaanotti          Martha    nimensä jonka              vaimo ja 

 
Ja tapahtui, että kun nämä matkustivat sillä tiellä yhteen kylään, ja se vaimo, jonka nimi oli Martha, otti 
hänet vastaan hänen kotiinsa, 

 

אית  39 רַים  ֵואָת ָ̅לה ָחָת  ̅֗הָות̅ וִּ  ָלה ̅ ַּבתֵ̅ית̅ ת̅א ַּדׁשָמה ַמֵּ֣
hänelle     istui              tuli ja       Marjam  nimensä jonka        sisar hänelle        oli         (akk.) ja          . 

ן וָׁשמָעא ֗הָותֵ̅רג̅ לָות ׃̅ ַלו֗ה֞י ּדָמַר   ֵמַלו֗הי ֞
sanansa           oli              kuuli ja      herramme   jalkojensa        luokse 

 
Ja hänellä oli sisar, jonka nimi oli Mariam, ja hän tuli, istui meidän Herramme jalkojen luokse, ja oli 
kuulemassa hänen sanojaan. 

  



רָּתא ֵּדין ַענָיא ֗הָות  40 יאָת ּ̅בֵת ̅ ָמֵּ֣   ̅̅תא  ֵואָת ׁ̅שֵמׁשָּתא ַסגִּ
tuli ja               monet              palvelutehtävissä          oli        kiireinen mutta        Martha             . 

 י ̅ני ַּבלֻחוַד ̅קַת ̅י ׁשבַ ּ̅דָחת ̅יל ָלךָאמָרא ֵלה  ָמר֑י ָלא ּבטִּ 
yksinäni          minut jätti    sisareni että sinulle huolessa    eikä    herrani hänelle             sanoi 

׃ י   ַלמַׁשָמֻׁש֑ו ֵאַמר ָלה מַעּדָרא לִּ
minulle   auttamaan     hänelle sano                palvelemaan 

 
Mutta Martha oli kiireinen monenlaisissa palvelutehtävissä, ja hän tuli ja sanoi hänelle, ”minun Herrani, 
eikö sinua huolestuta, että minun sisareni jätti minut yksinään palvelemaan? Puhu hänet auttamaan 
minua!” 

 

רָּתא  41 רָּת֑א ָיצַפּתי  עָנא ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר ָלה  ָמֵּ֣  ָמֵּ֣
hoidat         Martha           Martha    hänelle     sanoi ja      Jeshua     mutta vastasi            . 

יבַ  ָיאָת ַ̅ורהִּ ׃ּ̅תי  ַעל ַסגִּ  א ֞
monenlaiset     ylle            huolehdit ja 

 
Mutta Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”Martha, Martha, monenlaisia sinä hoidat ja huolehdit”, 

 

רַים ֵּדין מָנָת ̅א ֗הי ֵּדין ּדֵמת̅חָד   42  ̅ ̅תא  גבָ ָ̅ת ̅א ָטבַּ̅בעָיא  ַמֵּ֣
valitsi            hyvä               osa       mutta   Marjam             kaivattu että    mutta      se         yksi              . 

 ֵמָנה׃ ̅ נֵסבָ̅ל֑ה ָהי ּדָלא ֵּתת
hänestä       otettava          ei joka     se hänelle 

 
Mutta yksi on se, jota tarvitaan. Mutta Mariam valitsi sen hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. 

 

  ַׁשֵלם  ̅ ֑א ַּכד̅א חָד ̅וּכָת ֻ̅הו מַצֵלא ּבֻד ̅ דַ̅והָוא ּדכַ  11:1 
lopettanut   kun        yksi                 paikassa        rukoillen     hän  kun että       oli ja                            . 

יַד ̅ ֵאַמר ֵלה ַחד ן ַאֵלפַ ֵ̅מן ַּתלמִּ  ין ַלמַצָלֻי֑ו ַאיַּכָנא ̅ו֗הי ֞ ָמַר 
samoin  rukoilemaan meidät opeta herramme                 oppilaistaan        yksi  hänelle        sanoi 

ֵּ֣וַחָנן ַאֵלף̅ ָּדאף יַד ̅לַת ̅ ֻי  ו֗ה֞י׃ ̅למִּ
oppilailleen        opetti  Johannan myös että 

 
Ja kun hän oli rukoilemassa siinä yhdessä paikassa, lopetettuaan yksi hänen oppilaistaan sanoi hänelle, 
”meidän Herramme, opeta meidät rukoilemaan, samoin kuin Johannan myös opetti hänen oppilailleen”.  



 ָנא הַויֻּתון ̅י ַּדמַצֵלין א֗נֻּתון֑ ָהכַ ָ̅אַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵאַמת  2
olisitte       siten              te            rukoilette että         kun         Jeshua       heille         sanoi          . 

ן ַאבֻ  י  אֵת ̅ ַקַּדׁש ׁשָמךׁ̅שַמָיא  ֵנת̅ון ּדבַ ָ̅אמרִּ  ̅ ך̅א ַמלֻּכוָת ּ̅תִּ
kuningaskuntasi     tulkoon         nimesi           pyhitetty        taivaissa joka       isämme           sanotte 

׃̅ ׁשַמָיא  ָאףּ̅דבַ ̅ ַאיך̅ ָיָנךֵ̅נהֵוא ֵצב  ַּבארָעא 
maassa     myös       taivaissa joka       kuin         tahtosi          olkoon 

 
Jeshua sanoi heille, ”kun te rukoilette, olkaa tällä tavalla, sanokaa, ”meidän isämme, joka olet taivaissa, 
pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun kuningaskuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi niin taivaissa 
kuin myös maassa.” 

 

׃̅ ַהב  3  ַלן ַלחָמא ּדֻסונָקַנן ֻּכלֻיום 
päivä kaikki   tarpeidemme          leipä     meille  anna        . 

 
Anna meille joka päivä se meidän tarpeidemme leipä. 

 

 ין ̅ל ּדַחָיבִּ ̅קן לכֻ ֵ̅אַנחַנן ֵגיר ׁשבַ ̅ וק ַלן חָטַהין ֞ ָאףׁ̅שבֻ וַ   4
syyllisyydet    kaikille  päästämme     sillä           me          myös     syntimme meille     päästä ja        . 

יָׁשא׃  ן וָלא ַּתעַלן לֵנסֻיוָנא  ֵאָלא פֻרוַקין ֵמן ּבִּ  ַל 
pahasta         lunasta           vaan         kiusaukselle        sisään        eikä meille 

 
Ja päästä meille meidän syntimme, sillä mekin päästämme jokaisen syyllisyyden meitä kohtaan, äläkä 
anna meidän mennä sisään kiusauksiin, vaan lunasta meidät siitä pahasta. 

 

ן ַמֻנו ֵמנכֻ   5 איתֵ̅ואַמר לֻהו  אַזל לָוֵת ̅ ון ּדִּ  ה ֵ̅לה ָרחָמ֑א ונִּ
luokseen    menevä ja         ystävä    hänelle    on jolla         teistä       kuka      heille         sanoi ja        . 

אַמר ֵלה  ָרֵחמ֑י ַאֵׁשאַליני ּתָלת̅ לֻגותּ̅בפֵ  לָיא  ונִּ י̅ לִּ ׃גרִּ  ָצן ֞
kakut        kolme      minulle luovuta     ystäväni hänelle     sanova ja          yö      jakaantumisessa 

 
Ja hän sanoi heille, ”kuka teistä on se, jolla on ystävä, ja hän menee hänen luokseen yön jakautuessa, ja 
sanoo hänelle; ystäväni, anna minulle kolme leipäkakkua”. 

  



י ̅א לָותֵ̅מֻטל ּדָרחָמא ֵאָת   6  י ֵמן ֻאורָח֑א וַליּת לִּ
minulle ei ole ja                       tiestä       luokseni        tuli             ystävä että       koska        . 

׃ ים ֵלה   ֵמֵּדם ֵּדאסִּ
hänelle   laitan että              asia 

 
Koska ystävä tuli tietä pitkin luokseni, eikä minulla ole hänelle mitään laitettavaa, 

 

אַמר ֵלה  ָלא ַּתַהַריני  ̅וַהו ָרחֵמה ֵמן לגַ   7  ו ֵנעֵנא  ונִּ
minua vaivaa   älä    hänelle      sanoo ja      vastaava sisällä joka       ystävänsä    hän ja       . 

יד ו  ַוב̅ ּדָהא ַּתרָעא ַאחִּ  ַנ֞י ַעמי ּבַערָסא  ָלא ֵמׁשַּכח ֻ̅ה֗
pysty       en         vuoteessa   kanssani lapset ja     se        kiinni                ovi        katso että 

 ׃̅ ֗אָנא ֵּדאֻקום ֵואֵּתל ָלך
sinulle   antaa ja     nousta että          minä 

 
Ja se hänen ystävänsä, joka on sisällä, vastaa ja sanoo hänelle, ”älä minua vaivaa, sillä katso, ovi on 
kiinni, ja lapset ovat minun kanssani vuoteessa, en minä voi nousta ja antaa sinulle”. 

 

ן ֵּדאן ֵמֻטל ָרחֻמוָת ָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   8  ל ֵל֑ה א  ָלא ֵנֵּת ̅ו 
hänelle antava      ei                  ystävyys      tähden   jos että    teille         minä        sanon         . 

יפֻ   ּבֵעא ֵלה׃ ̅ה נֻקום וֵנֵּתל ֵלה  ּכָמא ּדֵמת̅וֵת ֵ̅מֻטל ַחצִּ
hänelle pyydetty joka montako hänelle antava ja nouseva periksiantamattomuutensa tähden 

 
Minä sanon teille, että jos hän ei ystävyyden tähden anna hänelle, sen hänen periksiantamattomuutensa 
tähden hän on nouseva, ja antava hänelle niin paljon kuin hän häneltä pyytää. 

 

ן ̅לכֻ  ̅ביֵה ̅ון֑ ַׁשאלו  וֵנתִּ ֵ̅אָנא ָאַמר ֗אָנא לכֻ ̅ ָאף  9  ו 
teille    annetaan ja      kysykää          teille       minä        sanon      minä      myös        . 

ן ֻקוׁשו  וֵנתּ̅בַעו  וֵת   ון ׃̅ח לכֻ ̅פַת ׁ̅שּכֻחו 
teille         avataan ja     kolkuttakaa         löydätte ja     etsikää 

 
Minäkin sanon teille, ”kysykää, ja teille annetaan, etsikää, ja te löydätte, kolkuttakaa, ja teille avataan”. 
 
 

 



׃̅פַת ָ̅נֵקׁש  ֵמתֵ̅עא  ֵמׁשַּכח  ַוד̅בָ ַ̅וד̅ ֻּכל ֵגיר ּדָׁשֵאל  ָנֵסב  10  ח ֵלה 
hänelle       avataan    kolkuttava joka ja     löytää          etsii joka ja        saa       kysyy joka       sillä   kaikki         . 

 
Sillä jokainen, joka kysyy, on saava, ja joka etsii, löytää, ja joka kolkuttaa, hänelle avataan. 

 

יו֗הי ּבֵרה ַלחָמ֑א ̅ון ַאבָ ַ̅איָנא ֵגיר ֵמנכֻ   11  א  ּדֵנֵׁשאלִּ
leipä   poikansa   häneltä kysyvä joka           isä            teistä        sillä     millainen           . 

אפָ  יו֗ה֑י לָמ֑א ̅לָמ֑א ּכִּ  א ַמוֵׁשט ֵל֑ה ֵואן ֻנוָנא ֵנֵׁשאלִּ
onko       häneltä kysyvä         kala      jos ja hänelle   ojentaa              kivi                  onko 

 ֻנוָנא ֵחוָיא ַמוֵׁשט ֵל֑ה׃̅ חָלף
hänelle    ojentaa      käärme         kala     puolesta 

 
Sillä millainen teistä on se isä, jonka poika kysyy häneltä leipää, ojentaako hän hänelle kiven, ja jos hän 
kysyy häneltä kalaa, ojentaako hän kalan sijaan hänelle käärmeen? 

 

יו֗ה֑י לָמ֑א ֻהו ֵעַקרבָ ֵ̅ואן ַּברָת   12  א ַמוֵׁשט ֵל֑ה׃̅א ֵנֵׁשאלִּ
hänelle      ojentaa          skorpioni      hän       onko       häneltä kysyvä                tytär      jos ja           . 

 
Ja jos tytär kysyy häneltä, ojentaako hän hänelle skorpionin? 

 

יַת ֵ̅ואן ַא֗נֻּתון ּדבִּ   13 ין א֗נֻּתון ַמוהבָ ̅יֻּכון֑ ָיד̅יֵׁש֞א אִּ  ֞א ָ̅ת ̅עִּ
lahjat               te          tiedätte           olette              pahat jotka           te            jos ja          . 

תַניֻּכון ֞ ּכָמא ַיּתִּ ̅א ֞ לֵמַּתל ַלבָ̅ת ָ̅טבָ   ון ֵמן ׁשַמָי֑א ̅וכֻ ַ̅אבֻ ̅ יָראיִּ
taivaista              isänne           enemmän        montako    lapsillenne       antamaan                  hyvä 

ין ֵלה ׃ֵ̅נֵּתל ֻרוָחא ּדֻקוד  ָׁשא ַלאיֵלין ּדָׁשאלִּ
hänelle  kysyvät jotka           niille             pyhyyden              henki        antava 

 
Ja jos te, jotka oletta pahoja, tiedätte antaa hyviä lahjoja lapsillenne, kuinka paljon enemmän teidän 
isänne antaakaan taivaista sen pyhyyden hengen niille, jotka häntä kysyvät. 

  



אָד ̅ ̅דוכַ   14 איַת ַ̅מֵפק ׁשִּ  ק ַהו ̅נפַ ̅ ד̅ו֗הי ַחרָׁש֑א הָוא ּדכַ ̅א ּדִּ
se     poistui   kun että      oli                mykkä         hänessä joka        riivaaja           ulos         kun ja          . 

אָד   א  ַמֵלל ַהו ַחרָׁשא  ֵואּתַּדַמרו ֵּכנֵׁש֞א׃ ׁ̅שִּ
kansanjoukot hämmästyivät ja          mykkä         se      puhui               riivaaja 

 
Ja kun hän ajoi ulos mykkää riivaajaa, joka oli hänessä, riivaajan lähdettyä se mykkä puhui, ja 
kansanjoukot hämmästyivät. 

 

ב  15 ן ֵאַמרו  ַּבֵּ֣ ָׁשא ̅ ובֵ̅עלזבֻ ̅֗אָנָׁשא ֵּדין ֵמנֻהו   רִּ
pää        Baal-Zebub’ssa        sanoivat        heistä     mutta      ihmiset               . 

׃ּ̅דַד   יֵו֞א ַמֵפק ָהָנא ַּדיֵוא ֞
demonit    tämä      poistaa       demonien 

 
Mutta jotkut heistä sanoivat, ”Baal-Zebub’n, demonien johtajan kautta tämä ajaa demonit pois”. 

 

 א ֵמן ׁשַמָיא ̅מַנֵסין ֵל֑ה ָאָת ̅ ֗אחָרֵנ֞א ֵּדין ַּכד  16
taivaista     merkki    häntä     kiusasivat    kun    mutta          toiset                 .  

ין ֗הַוו ֵלה׃   ָׁשאלִּ
hänelle  olivat          kysyivät 

 
Mutta toiset, häntä kiusaten, olivat kysymässä häneltä merkkiä taivaista. 

 

ן ̅̅תע ֗הָוא ַמחׁשבָ ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ֵּדין ּדָיַד   17  ֻהון֑֞ ֵאַמר לֻהו 
heille      sanoi                     ajattelunsa      mutta    tunsi joka  mutta   Jeshua             . 

 יָּתא ּדַעל ̅ובַ ̅ ָׁשה  ֵּתחַרבַ̅על ַנפ̅ ַפַלג̅̅תֻּכל ַמלֻּכו ּדֵת 
vastaan joka    koti ja      autioituva        sielunsa vastaan   jakaantuu joka   kuninkuus kaikki 

׃̅ ַפַלג̅קֻנוֵמה ֵמת  ֵנֵפל 
kaatuu   jakaantunut         luontonsa 

 
Mutta Jeshua, joka tunsi heidän ajatuksensa, sanoi heille, ”jokainen kuninkuus, joka jakaantuu omaa 
sieluaan vastaan, tulee erämaaksi, ja se koti, joka on jakaantunut omaa luontoaan vastaan, sortuu”. 
 
Kreikassa loppu aivan eri tavalla. 

 



 ֑ה ַ̅איַּכָנא ּתֻקום ַמלֻּכוֵת ̅ ַפַלגֵׁ̅שה ֵאתֵ̅ואן ָסָטָנא ַעל ַנפ  18
kuningaskuntansa  seisoisi            kuinka       jakaantunut       sielunsa    vastaan    satana      jos ja            . 

ין א֗נֻּתון ּדבַ  ׃̅ ובֵ̅עלזבֻ ̅בָּ̅דאמרִּ  ַמֵפק ֗אָנא ַּדיֵוא ֞
demonit   minä       poistan       Baal-Zebub’ssa että            te              sanotte että 

 
Ja jos satana on jakaantunut sieluaan vastaan, kuinka hänen kuningaskuntansa pysyy pystyssä, sillä te 
sanotte, että minä ajan demonit ulos Baal-Zebub’n kautta? 

 

ב  19  ַמֵפק ֗אָנא ַּדיֵו֑א֞ ּבַניֻּכון ֞ ּבָמָנא ̅ ובֵ̅עלזבֻ ֵ̅ואן ֵאָנא ַּבֵּ֣
minkä kautta  lapsenne     demonit     minä      poistan       Baal-Zebub’ssa         minä       jos ja           . 

ן ֵמֻטל ָהָנא  ֵהֻנון ֵנהֻוון לכֻ  י  ׃ַ̅מפקִּ  ון ַּדָיֵנא ֞
tuomarit      teille        olevat     nämä       tämä       tähden        poistavat 

 
Ja jos minä Baal-Zebub’n kautta ajan ulos demonit, minkä kautta teidän lapsenne ajavat ulos? Tämän 
tähden, nämä tulevat olemaan teidän tuomareitanne. 

 

 ָלה ̅ ָעא ַּדאָלָהא  ַמֵפק ֗אָנא ַּדיֵו֑א֞ ֵקרַּבתֵ̅אן ֵּדין ּבֵצב  20
hänelle lähestynyt   demonit      minä       poistan          Jumalan            sormessa    mutta    jos            . 

׃̅עַליֻּכון ַמלֻּכוֵת   ה ַּדאָלָהא 
Jumalan   kuningaskuntansa         yllenne 

 
Mutta jos minä Jumalan sormen kautta ajan demonit ulos, Jumalan kuningaskunta on tullut lähellenne. 

 

יָנא ַּכדֵ̅אַמת  21 ׃̅ י ּדַחסִּ  מַזַין ֵנַטר ָּדרֵּתה  ּבַׁשיָנא ֗הו ֵקנָיֵנה 
omaisuutensa   se       rauhassa       pihaansa       vartioi aseistettu  kun               sankari              kun              . 

 
Aina, kun sankari vartioi aseistettuna hänen pihaansa, on hänen omaisuutensa rauhassa. 

 

אֵת   22 ין ֵמֵנה  ֵנזֵּכיו֗ה֑י ֻּכֵלה ַזיֵנה ָׁשֵקל ַהו ֵ̅אן ֵּדין נִּ  א ַמן ּדַחסִּ
se      ottaa     aseensa kaikkensa        voittaa       hänestä   voimakkaampi     joka tuleva    mutta   jos            . 

 ̅ ֵלג̅ה מפַ ̅זֵת ̅יל הָוא עַלו֗הי  ובֵ ̅כִּ ַּ̅דת
jakaa     saaliinsa ja       ylleen               on        varma että 

 
Mutta jos tulee häntä voimakkaampi, voittaa hänet, hän ottaa kaikki hänen aseensa ja on luottavainen 
siitä, ja jakaa saaliinsa. 

 



ו  וַמן ּדָלא ָּכֵנׁש ָ̅וא ַעמי  ֻלוקבַ ַמן ּדָלא ֗ה   23  לי ֻה֗
kokoa            ei joka ja       hän       vastaani      kanssani       ole              ei joka              . 

 ַּדר׃ ָּ̅דֻרו מבַ ַ̅עמי  מבַ 
hajottaa       hajottaen   kanssani 

 
Joka ei ole minun kanssani, hän on minua vastaan, ja joka ei kokoa minun kanssani, hän hajottamalla 
hajottaa. 

 

 ֵמן ַּבר ֗אָנָׁש֑א ָאָז֗לא ̅ ַקת̅א  ָמא ּדֵנפָ̅ת ֻ̅רוָחא ַטנפ  24
menee        ihminen           pojasta             lähtenyt joka         saastainen            henki              . 

ן ּדֵת ַ̅רָוָת ַּ̅כרָּכא  ַּבאתֵ̅מת  ֵעא ָלה ̅ב̅֞א ּדַמָי֞א ַליּת ּבֻהו 
hänelle      etsivät että     heissä      ei ole    vesi jossa                paikoissa                  matkustelee 

 יּתי ̅לבַ ̅ ָאמָרא  ֵאהֻפוך̅ נָיָחא  וָמא ּדָלא ֵאׁשּכַחת
kodilleni           palaan             sanoo                 löydä               ettei        kun ja            lepo 

 ׃̅ ֵקתַ̅איֵמָּכא ּדֵנפ
lähti että                 missä 

 
Se saastainen henki, joka on lähtenyt ihmisestä, menee, matkustelee paikoissa, joissa ei ole vettä, 
etsiäkseen lepoa, ja kun se ei löydä, se sanoo, ”minä palaan kotiini, josta lähdin”. 

 

ים ַומַצַּבתֵ̅אׁשַּכחֵת ̅ ̅תֵואן ֵאָת   25  ׃̅ ה ַּדחמִּ
koristeltu ja   siivottu joka            sen löytää              tulee     jos ja           . 

 
Ja jos se tulee, se löytää sen siivottuna ja kaunistettuna. 
 

”Jos” puuttuu kreikasta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, ensimmäinen sana olisi ֵוַּכד. 
  



י֞ן ֗אחָרנָין ֞ ּדבִּ ָ̅רא ׁשבַ ָ̅היֵּדין ָאָז֗לא ָּדב  26  יָׁש֞ן ̅ע ֻרוחִּ
pahemmat          toiset          henget       seitsemän johdattaa       menee         silloin             . 

ן וָהוָיא ַחרֵת   רָנָׁשא ַהו  ̅ה ּדבַ ֵ̅מָנה  וָעאָלן ֞ וָעמָר֞ן ַּתָמ 
se          ihmispojan         loppunsa      oleva ja        siellä   asustavat ja       sisään ja   hänestä 

יָׁשא ֵמ   ָמיֵּתה׃ ̅ן ַקדּבִּ
ensimmäisestään            pahat 

 
Silloin se menee, johdattaa sinne seitsemän toisenlaista henkeä, hänestä pahempia, ja ne menevät 
sisään ja asustavat siellä, ja sen ihmisen loppu on oleva ensimmäistä pahempi. 

 

יַמתָהֵלין מַמֵלל ֗הוָ ̅ ̅דוכַ   27  א ָקָלה ̅א חָד ַ̅א֗נּתָת ̅ ֑א ַארִּ
äänensä     yksi                  vaimo               korotti            oli          puhuen        nämä     kun ja          . 

 ̅ ך̅רָסא ַּדטֵענָת ̅יה לכַ ֵ̅לה  ֻטובֵ ̅ ֵמן ֵּכנָׁשא  ֵואמַרת
kantanut joka        kohdulle     siunauksensa    sille         sanoi ja          kansanjoukosta 

 ׃̅ ָי֞א ַּדאינֻקוך̅וַלּתַד 
imettivät jotka          rinnoille ja 

 
Ja kun hän puhui näitä, se yksi vaimo kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi, ”hänen siunauksensa sille 
kohdulle, joka sinut kantoi, ja rinnoille, jotka sinut imettivät!” 
 
Lainaus on Targum Neofiti 1Moos.49:25 mukaan, synagogassa tulkattu arameankielinen jae. 

 

 ה ̅יֻהון ֞ ַלאיֵלין ַּדׁשַמעו ֵמלֵת ָ̅אַמר ָלה ֻה֑ו ֻטובַ   28
sanansa    kuulevat jotka         niille              siunatut       hän hänelle     sanoi             . 

ין ָלה׃   ַּדאָלָהא  וָנטרִּ
sen    vartioivat ja              Jumalan 

 
Hän sanoi hänelle, ”hänen siunauksensa niille, jotka kuulevat Jumalan sanan, ja sen varjelevat!” 

  



ין ֗הַוו ֵּכנֵׁש֑א֞ ֵ̅מת̅ ̅דוכַ   29 אַמר  ַׁשרּבָת  ַּכנׁשִּ י למִּ  א ַׁ̅שרִּ
sukupolvi        sanomaan         alkoi   kansanjoukot  olivat   kokoontuneet      kun ja           . 

יׁשָּתא  ָאָת ָ̅הֵד   ָל֑ה ֵאָלא ̅ יֵהב̅א ָלא ֵּתתִּ ̅א ָּבעָיא  ָואָת ̅א ּבִּ
vaan   hänelle      annettaisi       ei        merkki ja           etsii         merkki                 paha             tämä 

ַיוָנן נבִּ ָ̅אֵת  ׃̅ה ּדֵּ֣  ָיא 
profeetta Joonan’n merkkinsä 

 
Ja kun kansanjoukot olivat kokoontuneet, hän alkoi sanomaan, ”tämä paha sukupolvi etsii sitä merkkiä, 
eikä sille anneta sitä merkkiä, vaan profeetta Joonan merkki”. 
 
”Se merkki”, määräinen muoto, merkitsee odotettua Messiaan merkkiä. 

 

ינָוֵי֑א֞ ָהכַ ַ̅איַּכָנא ֵגיר ַּדהָוא ַיֵּ֣וָנן ָאָת   30  ָנא ֵנהֵוא ̅א לנִּ
oleva          siten        Ninive’lle         merkki     Joona     oli että       sillä            samoin            . 

׃̅א ָהֵד ּ̅בֵרה ּד֗אָנָׁשא לַׁשרּבָת ̅ ָאף  א 
tämä        sukupolvelle           ihmisen          poikansa   myös 

 
Sillä samoin, kuin Joona oli se merkki Niinivelle, siten on myös ihmisen poika oleva tälle sukupolvelle. 

 

 א ̅יָנא ַעם ֗אָנָׁש֞א ּדַׁשרּבָת ̅ימָנא ּתֻקום ּבדִּ ̅א ּדַת ַ̅מלּכָת   31
sukupolven       ihmiset       kanssa  tuomiossa      nouseva            Timna’n           kuningatar            . 

ן ֵּדאָת ̅ ַחֵיב̅א  ַותָ̅הֵד   ׁשַמע ֵ̅ת ֵרי֞ה ַּדארָע֑א ּדֵ̅מן ֵעב̅ ̅תֵאֻנו 
kuulisi että              maan        toiselta puoleltaan        tuli että     heidät     syyttävä ja           tämä 

׃̅מֵת ֵ̅חכ ֵליָמון ָהרָּכא  יר ֵמן ׁשֵּ֣ ׁשֵליֻמון֑ וָהא ּדַיּתִּ  ה ַּדֵּ֣
tässä            Shlimon’sta enemmän että katso ja          Shlimon’n             viisautensa  

 
Etelän kuningatar on nouseva tuomiolla tämän sukupolven ihmisten kanssa ja syyttävä heitä, sillä hän 
tuli maan toiselta puolelta, että kuulisi Shlimon’n viisauden, ja katso, tässä on enemmän kuin Shlimon. 

  



יַ̅גב  32  וָנה  ̅א  ַונַחיבֻ ̅א ָהֵד ̅יָנא  ַעם ַׁשרּבָת ̅נָוֵי֞א נֻקוֻמון ּבדִּ ֵר֞א נִּ
sen syyttävä ja        tämä          sukupolvi      kanssa    tuomiossa     nousevat     niiniveläiset    miehet             . 

יר ֵמן ַיֵּ֣וָנןֻ̅רוֻזוֵת ̅ו ּבכָ ̅בּ̅דָת  ָ֖ן וָהא ּדַיּתִּ ַיוָנ   ָהרָּכא׃  ה ּדֵּ֣
tässä  Joonan’sta  enemmän joka katso ja Joonan’n   julistuksessaan kääntyivät että 

 
Niiniveläiset miehet nousevat tuomiolla tämän sukupolven kanssa, ja syyttävä sitä, sillä he kääntyivät 
Joonan’n julistuksen kautta, ja katso, tässä on enemmän kuin Joonan. 

 

  ̅סָי֑א ַאו ּתֵחית֑̅א וָסֵאם ֵלה ּבכֵ ָ̅לא ֗אָנׁש ַמנַהר ׁשָרגָ   33
alle      tai         salassa          sen        aseta ja      lamppu           sytytä       ihminen       ei             . 

ן ֵנחֻזון ֻנוהֵרה׃ א  ֵאָלא לֵעל ֵמן מָנרָּתא  ַּדאיֵלין ּדָעאלִּ ַ̅סאָת   י 
valkeutensa   näkisivät     sisään jotka            ne että                menorasta     yläpuolelle    vaan                    kori 

 
Ei kukaan sytytä lamppua, ja laita sitä piiloon tai korin alle, vaan menoran päälle, että ne, joka tulevat 
sisään, näkisivät sen valkeuden. 

 

יֵת ̅ ָרך̅ג̅ה ּדפַ ׁ̅שָרגֵ   34  ̅ יל ּדַעיָנך̅י ָהכִּ ֵ̅אַמת̅ יה ַעיָנך̅אִּ
silmäsi  sen tähden      aina kun      silmäsi           se on          ruumiisi      lamppunsa           . 

יָט֑א ָאף יר  ֵאן ֵּדין ֵּתהֵוא ֵנהוֵ ̅ ָרךֻּ̅כֵלה ַפג̅ פׁשִּ  א ַנהִּ
oleva    mutta   jos      valkeus       oleva       ruumiisi   kaikkensa myös   oikeamielinen 

יָׁש֑א ָואף  ׃̅ ֵנהֵוא ֵחֻׁשוך̅ ָרךַ̅פג̅ ּבִּ
pimeä      oleva      ruumiisi     myös ja             paha 

 
Sinun silmäsi on ruumiisi lamppu. Sen tähden aina, kun sinun silmäsi on oikeamielinen, koko ruumiisikin 
on valkeus, mutta jos silmäsi on paha, ruumiisikin on oleva pimeä. 

 

׃ֵ̅חֻׁשוכָ ̅ ך̅יל ַּדלָמא ֻנוהָרא ּדבָ ֵ̅אזַּד֗הר ָהכִּ   35  א ֗הו 
se            pimeys    sinussa joka     valkeus            ettei     sen tähden           varo               . 

 
Sen tähden, varo, ettei se valkeus, joka sinussa on, ole se pimeys. 

  



י֑ר וַליּת ֵּבה מָנָת ̅ ָרךֵ̅אן ֵּדין ַפג  36  ֑א ̅א ֵמֵּדם ֵחֻׁשוכָ ֻּ̅כֵלה ַנהִּ
pimeys        asia              osa          siinä     ei ole ja     valkeus kaikkensa  ruumiisi    mutta    jos           . 

 ׃̅ לֵקה ַמנַהר ָלך̅א ּבַד ַּ̅דׁשָרגָ ̅ ֵנהֵוא ַמנַהר ֻּכֵל֑ה ַאיך
sinulle    valaisee         liekkinsä             lampun            kuin  kaikkensa    valaisee            oleva 

 
Mutta jos sinun ruumiisi on kokonaan valkeus, eikä siinä ole osaa mistään pimeydestä, se on valaiseva 
kaikkea, niin kuin lampun liekki valaisee sinua. 
 
Aramean valaiseminen kohdistuu kontekstin mukaisesti ulkopuolisiin.  

 

יָׁשא ַחדֵּדין מַמֵלל  ּבָעא ̅ ַּכד  37  ּדֵנׁשַּתֵרא ̅ ֵמֵנה פרִּ
illallistava että     yksi          fariseus      hänestä        pyysi         puhui      mutta   kun            . 

 ׃̅ ה  וַעל ֵאסּתֵמך̅לָוֵת 
aterioiva   sisään ja   luokseen 

 
Mutta hänen puhuessaan yksi fariseus pyysi häntä, että tulisi aterioimaan hänen luokseen, ja hän meni 
sisälle aterioimaan. 

 

יָׁשא ַּכד  38  ̅ ם עַמד̅חָזי֗הי  ֵאּתַּדַמ֑ר ּדָלא ֻלוקַד ̅ ַהו ֵּדין פרִּ
kastoi            ensin          ettei       hämmästyi             näki         kun          fariseus      mutta    se            . 

 ה׃ ̅ם ָׁשֻרוֵת ֵ̅מן קָד 
ateriansa                  edestä 

 
Mutta kun se fariseus näki hänet, ettei hän ensin kastanut itseään ennen ateriaansa, 

 

יֵׁש֑א֞ ַּבֵרה   39  ֵאַמר ֵלה ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ָהָׁשא  ַא֗נֻּתון פרִּ
ulkopuoli    fariseukset           te                   nyt        Jeshua    mutta hänelle     sanoi             . 

ינָּכא מַד ָ̅סא ַודּ̅דכָ  ן לגַ ̅פִּ  ון ֵּדין מֵלא ̅ו ֵמנכֻ ֵּ̅כין א֗נֻּתו 
täynnä  mutta         teistä     sisällä            te        puhdistatte         lautasen ja              maljan 

׃ָ̅יא ובִּ ̅חֻטופ  יׁשָּתא 
pahuus ja                  ahneus 

 
Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”nyt te fariseukset puhdistatte maljan ja lautasen ulkopuolen, mutta sisältä 
osa teistä on täynnä ahneutta ja pahuutta”. 

 



יַר֞י ֵרעָינָ   40  ׃̅ ̅דו ֻהו עבַ ̅לגַ ֑̅ר וַד ַּ̅דלבַ ̅ ד֑̅א ָלא ֗הָוא ַמן ַּדעבַ ַחסִּ
teki  hän sisäpuolen ja ulkopuolen            teki joka            ole        eikö          ajatus         puuttuu             . 

 
Järki puuttuu, eikö hän, joka teki ulkopuolen, tehnyt sisäpuolen? 

 

אית  41  ֑א וָהא ֻּכלֵמֵּדם ̅קָת ̅ו֗הי ּבֵזדַ̅הבֻ ̅ ּבַרם ֵמֵּדם ּדִּ
asia kaikki katso ja hyväntekeväisyydessä antakaa        on jota         asia      kuitenkin          . 

ו לכֻ ּ̅דכֵ   ון׃ ̅א ֻה֗
teille      se      puhdas 

 
Kuitenkin antakaa se, mitä teissä on, hyväntekeväisyyteen, ja katso, kaikki on teille puhdasta. 

 

ין א֗נֻּתון ָננָעא ופִּ ֵ̅אָלא ָוי לכֻ   42 יֵׁש֑א֞ ַּדמַעסרִּ  ָנא ̅גַ ̅ון פרִּ
tilli ja       minttu               te          kymmenysten      fariseukset       teille     voi        vaan            . 

יָנא וַעל ֻחוָּבא ַּדאָלָהא  ̅ל ֻיוָר֑ק וָעב̅וכֻ  ין א֗נֻּתון ַעל ּדִּ  רִּ
Jumalan       rakkaus     ylle ja      tuomio     ylle             te        ohikuljette ja      yrtti    kaikki ja 

 ון֑ וָהֵלין ָלא ֵּתׁשּבֻקון׃ ̅עּבֻד ָ̅הֵלין ֵּדין ָוֵלא ֗הָוא ּדֵת 
jättäisitte       ei        nämä ja       tekisitte että           on      täytyy   mutta       nämä 

 
Vaan voi teitä, fariseukset, jotka annatte kymmenykset minttua ja tilliä ja kaikkia yrttejä, ja sivuutatte 
sen tuomion ja Jumalan rakkauden. Mutta nämä täytyy tehdä, eikä näitä saa jättää taakseen. 

 

יׁש ַמוּתבֵ ָ̅וי לכֻ   43 ין א֗נֻּתון רִּ יֵׁש֑א֞ ּדָרחמִּ  א ֞ ֻ̅נוָׁשָת ̅֞א ַּבכ̅ון פרִּ
kokouspaikoissa          istuimet         pää              te          rakastatte jotka   fariseukset       teille    voi           . 

 ַוׁשָלָמא ּבֻׁשוֵק֞א׃ 
kaduissa      ”shalom!” ja 

 
Voi teitä, fariseukset, jotka rakastatte johtajien istuimia kokouspaikoissa, ja ”shalom!” kaduilla! 

  



איַת ֵ̅ר֞א ַופ̅ון ָספָ̅וי לכֻ   44 יֵׁש֞א ָנסַּב֞י ַּבאֵפא ֞ ּדִּ  ̅ יֻּכון ַאיך̅רִּ
kuin         teissä jotka          kasvoissa    hyväksyjät    fariseukset ja kirjanoppineet teille      voi         . 

דִּ ַ̅קב ן ַובֵ̅ר֞א ּדָלא יִּ י  ן וָלא ָידַ̅נ֞י־֗אָנָׁשא מַהלכִּ ̅יעִּ ין׃ ̅ין עַליֻהו   עִּ
tietävät      eikä          yllään              vaeltavat           ihmiset lapset ja      tietävät          ettei              haudat 

 
Voi teitä, kirjanoppineet ja puolueelliset fariseukset, jotka olette kuin tuntemattomat haudat, ja ihmiset 
kulkevat niiden päällä, eivätkä sitä tiedä. 

 

 ָהֵלין ̅ ָנ֑א ַּכדֵ̅רא ֞ ֵואַמר ֵלה  ַמלפָ ֵ̅מן ָספ̅ ַועָנא ַחד  45
nämä    kun        opettaja     hänelle    sanoi ja     kirjanoppineista     yksi     vastasi ja          . 

׃̅ ָאַמר ַא֗נּת  ָאף  ַלן מַצַער ַא֗נּת 
sinä         loukkaat   meitä myös       sinä            sanot 

 
Ja yksi kirjanoppineista vastasi ja sanoi hänelle, ”opettaja, sanoessasi nämä, sinä loukkaat meitäkin”. 
 
Kreikan tekstissä ”lainopettaja”, arameassa sama kuin ed. jakeessa.  

 

ין א֗נֻּתון ̅ון ָספ̅לכֻ ̅ ֻהו ֵּדין ֵאַמר  ָאף  46  ֵרא ֞ ָוי  ּדַמטענִּ
te     taakoitatte jotka voi kirjanoppineet   teille     myös     sanoi      mutta hän            . 

יָרָת ַ̅לב  ון ֞ ̅כֻ ָ̅עת̅א ֵמן ֵצב̅א ֞ ַוא֗נֻּתון ַּבחָד ַ̅נ֞י־֗אָנָׁשא ַמוּבֵל֞א ַיקִּ
sormistanne         yhdessä                 te ja           painavat            kuormat                       ihmislapsille 

ין א֗נֻּתון לֵהין לַמו  ּבֵל֞א׃ ָלא ָקרּבִּ
kuormille         niille             te           koskette             ei 

 
Mutta hän sanoi, voi teitäkin, kirjanoppineet, jotka taakoitatte ihmisiä raskailla kuormilla, ettekä niihin 
kuormiin koske yhdelläkään sormellanne. 

 

ן ּדבָ ָ̅וי לכֻ   47  ַהיֻּכו֞ן ֵ̅י֑א֞ ַּדאבָ ֵ̅ר֞א ַּדנבִּ ̅ין א֗נֻּתון ַקבנֵ ̅ו 
isänne jotka   profeettojen       haudat            te rakennatte jotka   teille     voi          . 

 ַקֵטלו ֵאֻנון ׃
heidät    tappoivat 

 
Voi teitä, jotka rakennatte niiden profeettojen hautoja, jotka teidän isänne tappoivat! 

 



ין א֗נֻּתון ָהכִּ   48  ַהיֻּכון ֞ ̅֞א ַּדאבָ ֵ̅ד ̅ין א֗נֻּתון ַּבעבָ ̅יל  וָצבֵ ָ̅סהּדִּ
isänne              teoissa                 te       tahdotte ja   sen tähden          te         todistatte           . 

 ַריֻהו֞ן׃ ̅ון ָּבֵנין א֗נֻּתון ַקבּדֵהֻנון ַקֵטלו ֵאֻנון֑ ַוא֗נֻּת 
heidän hautansa              te      rakennatte         te ja      heidät  tappoivat     nämä että 

 
Sen tähden, te todistatte ja tahdotte teidän isienne tekoja, näiden, jotka tappoivat heidät, ja te 
rakennatte heidän hautansa. 

 

 ּדָהא ֵאָנא  ̅א ַּדאָלָהא ֵאמַרת̅מָת ֵ̅חכ̅ ֵמֻטל ָהָנא ָאף  49
minä    katso että      sanonut            Jumalan               viisaus        myös      tämä      tähden            . 

יֵחא ֞ ֵמנֻהון ֵנרּדפֻ ֵ̅אַׁשַּדר לֻהון נבִּ  ן וֵנקטֻלוֵ̅יא ֞ ַוׁשלִּ  ן ׃ו 
tappavat ja     vainoavat         heistä           lähetetyt ja    profeetat     heille             lähetän 

 
Tämän tähden on myös se Jumalan viisaus sanonut, että ”katso, minä lähetän heille profeetat ja 
apostolit, heidän vainottavakseen ja tapettavakseen”. 

 

י ֵ̅מן ֵּדאת ̅אֵׁשדֵ̅י֞א ֵּדאֵת ̅לֻהון נבִּ ̅ע ּדָמא ּדכֻ ּ̅דֵנּתּתבַ   50  ּברִּ
luomisestaan       vuodatettu joka  profeetat heidän kaikkien      veri        vaaditaan että            . 

 ֑א׃̅א ָהֵד ָ̅עלָמ֑א ֵמן ַׁשרּבָת 
tämä              sukukunnasta           maailma 

 
Sillä kaikkien niiden profeettojen veri, joka on vuodatettu maailman luomisesta, vaaditaan tältä 
sukukunnalta. 

  



ָהבֵ   51 זכַ ָ̅מא ַלד̅יל  עַד ֵ̅מן ּדֵמה ּדֵּ֣  קֵטל ̅רָי֑א ַהו ֵּדאתֵ̅מה ַּדֵּ֣
tapettiin joka     se           Zakarja’n      verelleen         saakka          Habel’n              verestään           . 

ן ָאַמר ֗אָנא לכֻ ַּ̅ביַני ַהיּכָלא לַמד י   ע ̅ון֑ ּדֵמּתּתבַ ּ̅בָחא  אִּ
vaaditaan että     teille         minä        sanon      kyllä             alttarin             temppeli        välissä 

 א׃̅א ָהֵד ֵ̅מן ַׁשרּבָת 
tämä                sukukunnasta 

 
Abel’n verestä Zakarian vereen, se, joka tapettiin temppelin ja alttarin välissä; kyllä, minä sanon teille, 
että se vaaditaan tältä sukukunnalta. 
 
Abelin profetia Targum Neofiti Bereshit 4:8 mukaan, ”on tuleva tuomio, ja on tuomari, ja on toinen 
maailma. Ja siellä, siinä tulevassa maailmassa, vanhurskaat saavat sen palkinnon, ja pahantekijöille 
kostetaan;”. Luukas viittaa tähän targumiin monta kertaa. Kairo Geniza targum mukaan profetia on 
huomattavasti pidempi. Muitakin uudempia profetioita on, mutta laitoin tähän vanhimman niistä.  

 

יֵד ̅ון ָספָ̅וי לכֻ   52 יַד ֵ̅ר֑א֞ ַּדׁשַקלֻּתון קלִּ  א  ַא֗נֻּתון ָלא ̅עָת ̅֞א ּדִּ
ei              te             tuntemisen         avaimet         hylänneet jotka kirjanoppineet teille    voi            . 

ן ּכַליֻּתון׃  י  ן וַלאיֵלין ּדָעאלִּ  ַעלֻּתו 
estäneet        sisään jotka            niille ja              sisään 

 
Voi teitä, kirjanoppineet, jotka olette hylänneet Jumalan tuntemisen avaimet, ettekä mene sisälle, ja te 
olette estäneet niitä, jotka ovat menossa sisälle. 
 
Tällainen määräinen muoto sen ajan kirjoissa on yleensä aina Jumalan tuntemista, mutta sen voi kääntää 
myös ”se tieto”. Kreikassa ”lainoppineet”, arameassa kirjuri tai kirjanoppinut. Olen itse paljon kirjurin 
kannalla, sille on enemmän historiallisia faktaperusteita. 

 

יו ָספ̅ ̅דוכַ   53 ן ַׁשרִּ יֵׁש֞א ֵמתֵ̅ר֞א ַופָ̅הֵלין ֵאַמר ֗הָוא לֻהו   ֵּבאׁש ̅רִּ
loukkaantuneet   fariseukset ja kirjanoppineet alkoivat     heille         oli            sanoi      nämä      kun ja           . 

׃̅ין ַומַת ַ̅חמתִּ ̅לֻהון֑ וֵמת ין ֵמַלו֗ה֑י֞  ּכסִּ
puheensa             estettiin ja             vihastuivat ja          heille 

 
Ja kun hän oli sanonut nämä heille, kirjanoppineet ja fariseukset olivat loukkaantuneet, ja he vihastuivat, 
ja hänen puheensa keskeytettiin. 
 
Kreikka palaa lainopettajasta kirjanoppineeseen, ja sanoo jakeen lopun hyvin epämääräisesti, mikä ei ole 
tarkan lääkärin tyylistä.  

 



ָיאָת ̅וָנכ  54 ין ֵלה ּבַסגִּ  ֵמֵּדם ֵמן ֻפוֵמה   ָּ̅בֵעין לֵמאַחד̅ א ֞ ַּכד̅לִּ
suustaan        asia      kiinniottamaan    etsivät      kun        monenlaisissa  hänelle        syyt ja           . 

 ֻלון ַקרַצו֗ה֞י ׃ּ̅דֵנׁשּכֻחון ֵנאכ
hänestä pahaa puhumaan       pystyisivät että 

 
Ja häntä varten oli monenlaisia syytöksiä, heidän etsiessään saada hänet jostain kiinni hänen suustaan, 
että pystyisivät syyttämään häntä. 
 
Tämä syyttäminen ei ole juridinen termi, vaan ensisijaisesti pahan puhumista. 

 

  

ֵיא֑א֞ ַאיַּכָנא ̅֞א ּדכֵ ַּ̅כַנׁשו ֵרּבָוָת ֵ̅את̅ ד̅וכַ  12:1   נֵׁש֞א ַסגִּ
kuinka         paljous     kansanjoukkojen       valtava      kokoontunut       kun ja                         . 

אַמר לַת ̅ לַחד̅ יֻׁשון ַחדַּ̅דנַד  י ֵיֵֻּׁ֣שוע למִּ יַד ַׁ̅שרִּ  ו֗הי ֞ ̅למִּ
oppilailleen       sanomaan      Jeshua        alkoi      yhdelle       yksi     tallaisivat että 

יָרא ַּדפׁ̅שכֻ ̅֗הרו ּבַנפם ֵאזַּד ֻ̅לוקַד  יֵׁש֑א֞ ̅ון ֵמן חמִּ  רִּ
fariseusten                   hiivasta            sieluissanne                varokaa                 ensin 

איַת  ׃̅ ו֗הי ַמַסבּ̅דִּ  ַּבאֵפא ֞
kasvoissa    hyväksyjä                on jotka 

 
Ja kun valtava kansanjoukkojen paljous oli koolla, niin että he tallasivat toinen toistaan, Jeshua alkoi 
puhumaan oppilailleen, ”ensiksi, varokaa sieluissanne niiden fariseusten hiivaa, jotka ovat puolueellisia”. 

 

 י  גֵל֑א וָלא ַּדמַטַׁש ֵ̅סא  ּדָלא ֵנתַ̅ליּת ֵּדין ֵמֵּדם ַּדכ  2
salainen joka       eikä      paljastuva        ettei    kätketty joka      asia     mutta    ei ole        . 

׃̅יַד ּ̅דָלא ֵנתִּ   ע 
tunteva          ettei 

 
Mutta ei ole mitään kätkettyä, joka ei paljastuisi, eikä salaista, joka ei tulisi tunnetuksi. 

  



יָרא ֵנׁשּתַמע  ֵ̅חֻׁשוכָ ֻּ̅כל ֵגיר ַּדב 3   א ֵאַמרֻּתון֑ ּבַנהִּ
kuuleva        valkeudessa            sanotut          pimeydessä joka       sillä   kaikki        . 

׃ֵ̅נ֞א ַלֵחׁשֻּתון֑ ַעל ֵאָגֵר֞א ֵנתָ̅וֵנ֞א ֵּבאדַ̅ת ̅וֵמֵּדם ַּדב  ּכֵרז 
julistava        katot         yllä       kuiskaamaan        korvassa      kammioissa joka       asia ja 

 
Sillä kaikki, mitä on pimeydessä sanottu, tullaan kuulemaan siinä valkeudessa, ja mitä kammioissa 
kuiskataan korvaan, tulee julistetuksi kattojen päältä. 

 

ין ̅ון ֵּדין לָרחַמי ֞ ָלא ֵּתד̅לכֻ  ָאַמר ֗אָנא  4  חֻלון ֵמן ַאיֵלין ּדָקטלִּ
tappavat jotka               niistä             pelätkö      älkää     ystävilleni     mutta      teille        minä       sanon         . 

יר לָ̅ר֑א וֵמן ָּבַת ַ̅פג  ׃̅ ֵמעַּבדרֵּכן ַליּת לֻהון ֵמֵּדם ַיּתִּ
tekemään   enemmän      asia         heille      ei ole         jälkeenne joka ja          ruumis 

 
Mutta minä sanon teille, minun ystävilleni, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät sen 
jälkeen voi mitään enempää teille tehdä. 

 

ן ֵמן ַהו ּדֵמן ָּבַת ̅ון ֵּדין ֵמן ַמן ֵּתדֵ̅אַחֵויכֻ   5 יט ̅חֻלו   ר ּדָקֵט֑ל ַׁשלִּ
lupa    tappoi että         perästä joka       hänestä             pelkäävä joka kuka    mutta  teille osoitan         . 

ין ָאַמר ֗אָנא לכֻ ̅לַמרָמֻיו ּבגִּ  ן ּדֵמןַ̅הָנא  אִּ ׃ ו   ָהָנא ּדַחלו 
pelätkää             tästä että       teille        minä         sanon       kyllä     helvetissä         heittämään 

 
Mutta minä osoitan teille, kuka on se, jota pelätä; hän, jolla on tappamisen jälkeen valta heittää 
helvettiin. Kyllä, minä sanon teille, että tätä pelätkää. 

 

י֞ן ֵמזַּדּבָנ֞ן ַּבת  6 ין֑֞ ַוחָד ָ̅לא ַחֵמׁש ֵצפרִּ ן ֵ̅רי֞ן ַאָסרִּ  א ֵמנֵהי 
heistä          yksi ja          kolikot      kahdessa         myydyt        pikkulinnut         viisi          eikö      . 

׃ם ַא ָ̅לא ָטעָיא קָד   ָלָהא 
Jumala       edessä      unohdu            ei 

 
Eikö viisi varpusta myydä kahdella kolikolla? Eikä yksikään niistä unohdu Jumalan edessä. 

  



ילכֻ   7 ן ָאףּ̅דִּ ׁשכֻ ̅ ון ֵּדי   ון֑ ֻּכלֵהין ַמנָי֞ן ֵאֵנין ֞ ָלא ֵ̅מֵנ֞א ּדַסעָרא ּדרִּ
älkää      ovat      luetut    ne kaikki           päidenne              hiusten         karvat    myös mutta     omanne          . 

ן ּדֵמן ֻסוגָ ̅יל ֵּתדָ̅הכִּ  ין א֗נֻּתון ׃̅חֻלו   אא ּדֵצפֵר֞א מַיּתרִּ
te       enemmän       pikkulintujen                paljosta että           pelätkö      sen tähden 

 
Mutta myös teidän omien päidenne hiusten karvat ovat kaikki luetut, sen tähden, älkää pelätkö, sillä te 
olette pikkulintujen paljoudesta enemmän. 

 

י קָד ̅ון ֵּדין֑ ּדכֻ ָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   8  ם ּבַניָנָׁש֑א֞ ̅ל ּדַנוֵּדא ּבִּ
ihmislapset edessä minussa tunnustava joka kaikki että mutta     teille        minä         sanon        . 

׃̅ם ַמַלאכַ ּ̅בֵרה ּד֗אָנָׁשא ַנוֵּדא ֵּבה  קָד ̅ ָאף  ו֗ה֞י ַּדאָלָהא 
Jumalan             enkelinsä       edessä hänessä tunnustava       ihmisen      poikansa    myös 

 
Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet myös ihmisen poika 
tunnustaa Jumalan enkelien edessä. 

 

י קָד ̅פַ ַ̅איָנא ֵּדין ּדכָ   9  ם ̅ר ֵּבה קָד ּ̅כפַ ̅ם ּבַניָנָׁש֑א֞ ֵנת̅ר ּבִּ
edessä  hänessä       kieltävä           ihmislapsi       edessä minut kieltää joka mutta   sellainen        . 

׃ַ̅מַלאכַ   ו֗ה֞י ַּדאָלָהא 
Jumalan                  enkelinsä 

 
Mutta sellainen, joka kieltää minut ihmisten edessä, hänet kielletään Jumalan enkelien edessä. 

 

אַמר ֵמלָת ̅וכֻ   10  ק ֵלה  ַ̅על ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא  ֵנׁשּתבֵ א ̅ל ּדנִּ
hänelle   vapautetaan         ihmisen      poikansa vastaan        sana        puhuva joka   kaikki ja         . 

 ק ֵלה׃ ָ̅לא ֵנׁשּתבֵ ̅ ֵּדףָׁ̅שא נגַ ַ̅מן ּדַעל ֻרוָחא ֵּדין ּדֻקוד
hänelle    vapauteta          ei      pilkkaava         pyhyyden       mutta        henki        vastaan joka 

 
Ja jokainen, joka sanoo sanan ihmisen poikaa vastaan, saa anteeksi, mutta joka pilkkaa pyhyyden 
henkeä, ei tule saamaan anteeksi. 

  



יָטֵנ֑א֞ ̅קָד א ֞ ֻ̅נוָׁשָת ̅ון ֵּדין ַלכ̅ין לכֻ ָ̅מא ַּדמַקרבִּ   11 ֵׁש֞א וַׁשלִּ  ם רִּ
käskyvallat ja     johtajat      eteen        kokouspaikoille    mutta    teille           ottavat että        kun            . 

אמֻרון ׃ אצֻפון ַאיַּכָנא ֵּתפֻקון ֻרוָחא  ַאו ָמָנא ּתִּ  ָלא ּתִּ
sanoisitte       mitä      tai           henki           lähtevä           kuinka         huolehtiva      älkää 

 
Mutta kun teitä viedään kokouspaikkoihin, johtajien ja käskyvaltojen eteen, älkää huolehtiko, kuinka 
puolustautuisitte, tai mitä sanoisitte, 

 

 א  ֵמֵּדם ̅ון ּבָהי ָׁשעָת ̅כֻ ָׁ̅שא ַנֵלפֻ̅רוָחא ֵגיר ּדֻקוד  12
asia           hetki          siinä         opettava            pyhyyden         sillä         henki              . 

 אמֻרון ׃ּ̅דָוֵלא ּדתִּ 
sanoisitte että täytyy jota 

 
Sillä se pyhyyden henki on opettava teille siinä hetkessä sen, mitä teidän täytyy sanoa. 

 

 ָנ֑א ֵאַמר ָלאחי ֵ̅אַמר ֵלה ֵּדין ֗אָנׁש ֵמן ַהו ֵּכנָׁשא  ַמלפָ   13
veljelleni        sano        opettaja      kansanjoukko      siitä       ihminen  mutta hänelle    sanoi             . 

׃ַ̅עמי ָירֻּתוָת ̅ ָפֵלג  א 
perintöosa   kanssani       jakaa 

 
Mutta joku siitä kansanjoukosta sanoi hänelle, ”opettaja, sano minun veljelleni, että jakaa sen 
perintöosan minun kanssani”. 

 

יַמני עַליֻּכון ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ֵּדין ֵאַמר ֵלה  ַגב  14  ָר֑א ַמֻנו ַאקִּ
yläpuolellenne seisottanut      kuka         mies    hänelle      sanoi     mutta     Jeshua            . 

׃̅לגָ ַּ̅דָיָנא ַומפַ   ָנא 
jakaja ja      tuomari 

 
Mutta Jeshua sanoi hänelle, ”mies, kuka on nostanut minut teidän yläpuolellenne tuomariksi ja 
jakajaksi?” 

  



יַד ֵ̅ואַמר לַת   15  א  ֵמֻטל ֵ̅אזַּד֗הרו ֵמן ֻּכָלה ַיעֻנוָת ו֗הי ֞ ̅למִּ
koska     petollisuus         kaikestaan             varokaa                oppilailleen           sanoi ja             . 

יֻרוָת  ית̅א ּדֵנכּ̅דָלא ֗הָוא ּבַיּתִּ  ַחֵי֞א ׃̅ ֵס֞א אִּ
elämät    (akk.)      rikkauksien            runsaudessa           ole             ettei 

 
Ja hän sanoi oppilailleen, ”varokaa kaikkea petollisuutta, koska rikkauksien runsaudessa ei ole elämää”. 
 
Kreikan mukaan jae on paljon monimutkaisempi. 

 

ן ַגבָ̅לא לָותֵ̅ואַמר ַמת  16 יָר ̅ ָרא ַחדֻ̅הו   ֵלה ̅ ֑א ַאעַלתַעּתִּ
hänelle       tuotti               rikas           yksi         mies          luokseen           vertaus         sanoi ja            . 

ָיאָת ַ̅ארֵעה ַע֗לָלָת  ׃̅֞א ַסגִּ  א ֞
monenlaiset            sadot                maansa 

 
Ja hän sanoi heitä kohtan vertauksen, ”oli yksi rikas mies, jonka maa tuotti monenlaista satoa”. 

 

י ̅ ֵׁשה  ֵואַמר  ָמָנא ֵאעֵּבד̅֗הָוא ּבַנפ ַ̅חַׁשב̅וֵמת  17  ּדַליּת לִּ
minulle ei ole että          teen          mitä         sanoi ja      sielussaan            oli                   mietti ja              . 

׃ַ̅איָּכא ֵּדאחֻמול ַע֗לָלת  י ֞
satoni            kokoan että             missä 

 
Ja hän mietti sielussaan ja sanoi, ”mitä minä teen, sillä eihän minulla ole, mihin koota satoni?” 

 

 ֵנא ַ̅ס֑י֞ ֵואב̅קפָ ̅ ֵאסֻּתור ֵּבית̅ א ֵאעֵּבדֵ̅ואַמר  ָהֵד   18
rakennan ja    varastot      talo           hajotan             teen            tämä          sanoi ja            . 

ן ֵואחֻמול ַּתָמן ֻּכֵלה עבֻ ̅ ַואוֵרב ׃̅ת̅ורי וָטבָ ֵ̅אֻנו   י ֞
hyväni ja        satoni     kaikkensa    siellä              kokoan ja      heitä    laajennan ja 

 
Ja hän sanoi, ”tämän minä teen; minä puran varastohuoneet, ja rakennan, ja laajennan niitä, ja kokoan 
sinne koko minun satoni ja tavarani”. 

  



אַמר לַנפ  19 יתׁ̅שי  ַנפ̅וִּ ָיאָת ָ̅ת ̅י ָטבָ ֵ̅לכ ׁ̅שי  אִּ י̅֞א ַסגִּ  ָמ֞ן ֑א֞ ּדסִּ
laitetut jotka     monenlaiset             hyvät       sinulle       on         sieluni        sielulleni          sanon ja         . 

ָיאָת  יחי  ַאכֻ ַ̅לׁשַנָי֞א ַסגִּ ׃̅ולי  ֵאׁשָּתי  ֵאת̅א ֞ ֵאּתּתנִּ  ַּב֗סמי 
ihailen               juon              syön                  lepäilen            monenlaiset               vuosille 

 
Ja minä sanon sielulleni, ”minun sieluni, monenlaista hyvyyttä sinulla on, talletettuna monenlaisia vuosia 
varten. Minä lepäilen, syön, juon ja nautiskelen!” 

 

לָיא ַנפָאַמר ֵלה ֵּדין ַא   20 יר ֵרעָיָנא  ּבָהָנא לִּ  ̅ ָׁשךָ̅לָהא  חסִּ
sielusi             yö            tässä              ajatus      puuttuu           Jumala   mutta hänelle     sanoi             . 

ין ָלה ֵמָנךָּ̅תב ׃̅וָהֵלין ּדַטֵיב̅ עִּ  ּת לַמן ֵנהוָין ֞
olevat kenelle valmistettu että   nämä ja     sinusta   sen            vaativat 

 
Mutta Jumala sanoi hänelle, ”järki puuttuu, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois, ja nämä, 
kenelle ne ovatkaan valmistetut?” 

 

יָמָת ָ̅הכַ   21 יר׃ אָלָהא ָלא ֑̅א֞ ובַ ָ̅נא ֗הו ַמן ּדָסֵאם ֵלה סִּ  ַעּתִּ
rikas        ei          Jumalassa ja              aarre      hänelle           laittaa joka      se            siten             . 

 
Siten on se, joka laittaa aarteen itselleen, eikä ole rikas Jumalassa. 

 

יַד ֵ̅ואַמר לַת   22  ון ָאַמר ֗אָנא  ̅לכֻ ו֗הי ֞ ֵמֻטל ָהָנא ̅למִּ
minä      sanon      teille         tämä      tähden                oppilailleen          sanoi ja            . 

אצֻפון לַנפ ן ָמָנא ֵּתאכׁ̅שכֻ ָ̅לא ּתִּ ן ̅רכֻ ̅גֻ̅לון֑ וָלא לפַ ̅ו   ו 
ruumiinne          eikä            söisitte           mitä          sieluillenne           huolehtiko            ei 

 ָמָנא ֵּתלּבֻׁשון ׃
pukisitte          mitä 

 
Ja hän sanoi oppilailleen, ”tämän tähden minä sanon teille; älkää huolehtiko itsestänne, mitä söisitte 
eikä ruumiistanne, mitä pukisitte”, 

  



יָרא ֵמן ַסיָּברָּת֑א ופַ ָׁש ַ̅נפ  23 ׃ָ̅רא ֵמן לבֻ ̅ג̅א ֵגיר ַיּתִּ  וָׁשא 
vaatetuksesta       ruumis ja                      syötävästä       enemmän      sillä            sielu              . 

 
Sillä sielu on enemmän kuin syötävä, ja ruumis vaatteista. 

 

ן וַליּת לֻהון ּ̅בַנעבֵ  ַּבַקוֵ̅את  24 י  ן וָלא ָחצּדִּ י   א ֞ ּדָלא ָזרעִּ
heille     ei ole ja       niittävät      eikä     kylvävät     ei jotka            korpit             ajatelkaa             . 

ן ּכָמא ָהכִּ ֵ̅סא ֞ ַואָלָהא מַת ̅קפָ ̅ יתַּ̅תָוֵנ֞א ובֵ   יל ̅רֵסא לֻהו 
sen tähden  montako      heille            ravitsee            Jumala ja       varastot     huone ja       kammio 

ין א֗נֻּתון ֵמן ָפרָחָת  ירִּ  א ֞ ַ̅א֗נֻּתון ַיּתִּ
linnuista              te          enemmän                    te 

 
Ajatelkaa korppeja, jotka eivät kylvä eivätkä niitä, eikä heillä ole rukouskammiota tai varastohuonetta, 
ja Jumala ravitsee heidät. Sen tähden, kuinka paljon enemmän te olettekaan kuin linnut! 
 
Tallithin muodostamasta rukouskammiosta käytetty sana kreikassakin. 

 

 ו ַעל ֵ̅מׁשַּכח לַמוָספֻ ̅ ָיֵצף̅ ַּכדון ַ̅איָנא ֵּדין ֵמנכֻ   25
päälle       lisäämään           pysty ponnistellen kun        teistä       mutta  millainen          . 

׃̅א חָד ̅ה ַאמָת ַ̅קומֵת   א 
yksi         kyynärä            pituuttaan 

 
Mutta millainen teistä pystyy omalla yrittämisellään lisäämään pituuttaan yhtäkään kyynärää? 

 

ין א֗נֻּתון֑ ָמָנא ̅ ֵאן ֵּדין ָאף  26  ָלא זֻעורָּתא ֵמׁשּכחִּ
mitä            te                  pystytte             vähäinen           ei      myös  mutta   jos           . 

ין א֗נֻּתון ׃  ַעל ַׁשרָּכא ָיצפִּ
te    ponnistelette    muut            ylle 

 
Mutta jos te ette pysty vähäiseenkään, mitä te muita tavoittelette? 

  



 ָין ֞ ּדָלא ָלאָי֞ן וָלא ָעזָלן ֞ ַּ̅בַקו ּבֻׁשוַׁשֵנ֞א ַאיַּכָנא ָרבֵ̅את  27
kutovat     eikä     raatavat    ei että suurenevat     kuinka                 liljoissa            ajatelkaa               . 

ֵליָמון ּבכֻ ̅ ון ֵּדין֑ ָּדאףָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   ֵחה  ֵ̅לה ֻׁשובָ̅לא ׁשֵּ֣
kirkkautensa   kaikessaan       Shlimon           ei   myös että mutta      teille        minä          sanon 

י ַא ֵ̅את  א ֵמן ָהֵלין ׃̅חָד ̅ יךַּכסִּ
näistä           yksi         kuin               peitetty 

 
Ajatelkaa liljoja, kuinka ne kasvavat näkemättä vaivaa, eivätkä ne kudo, mutta minä sanon teille, ettei 
edes Shlimon kaikessa kunniassaan ollut niin peitetty kuin yksi näistä. 

 

יַת   28 יָרא ּדַיוָמָנא אִּ  ו֗הי ּבַחקָל֑א ַומָחר ֵ̅אן ֵּדין ַלעמִּ
huomenna ja      kedossa              se on           tänään joka         ruohon            mutta  jos            . 

יר לכֻ ֻ̅נוָר֑א ַאָלָהא ָהכַ ̅ל ּבַת ָ̅נפֵ   ון ָ̅נא ַמלֵּבׁ֑ש ּכָמא ַיּתִּ
teille   enemmän montako      vaatettaa         siten           Jumala               tulessa         putoaa 

 ֑א׃̅זֻעוַר֞י ַהיָמֻנוָת 
uskollisuus    vähäinen 

 
Mutta jos Jumala siten vaatettaa ruohon, joka on tänään kedolla ja huomenna se putoaa tuleen, kuinka 
paljon enemmän teidät, uskollisuudessa vähäiset? 

 

ן ֻ̅עון ָמָנא ֵּתאכַ̅וא֗נֻּתון ָלא ֵּתב  29 ן וָמָנא ֵּתׁשֻּתו   ֻלו 
joisitte        mitä ja            söisitte          mitä           etsikö        älkää              te ja             . 

 ון ּבָהֵלין ׃ֵ̅הא ֵרעָינכֻ ̅וָלא ֵנפ
näissä    ajatuksenne      harhaileva        eikä 

 
Ja te, älkää etsikö, mitä söisitte ja mitä joisitte, älköönkä teidän ajatuksenne harhailko näissä. 

 

ן ָאף  30 ן ַע֗מֵמ֞א ֗הו ּדָעלָמא ָּבֵעי   ון ̅לכֻ ̅ ָהֵלין ֵגיר ֻּכלֵהי 
teillle   myös   etsivät        maailman          se   kansakunnat   he kaikki      sillä        nämä             . 

 ון ָהֵלין ׃ַּ̅בעָי֞ן לכֻ ̅ע ּדֵמת̅ון ָיַד ̅וכֻ ֵּ̅דין ַאבֻ 
nämä      teille              etsityt että       tietää      isänne          mutta 

 
Sillä näitä ne kaikki maailman kansakunnatkin etsivät, mutta teille, teidän isänne tietää, että nämä ovat 
teille kaivattuja. 



 ה ַּדאָלָה֑א וָהֵלין ֻּכלֵהין ּ̅בַרם ּבַעו ַמלֻּכוֵת   31
ne kaikki      nämä ja          Jumalan    kuningaskuntansa etsikää kuitenkin          . 

 ון׃ ̅֞ן לכֻ ַּ̅תוספָ ֵמּת
teille                         lisätyt 

 
Kuitenkin, etsikää Jumalan kuningaskuntaa, ja nämä kaikki lisätään teille. 

 

 ון ּדֵנֵּתל ̅וכֻ ̅א ַאבֻ ַ̅חל גָזָרא זֻעוָרא  ַּדצבָ ָ̅לא ֵּתד  32
antava että      isänne         tahtoo että     vähäinen        lauma        pelkää          älä           . 

 א׃ ̅ון ַמלֻּכוָת ̅לכֻ 
kuningaskunta        teille 

 
Älä pelkää, pieni lauma, sillä teidän isänne tahtoo antaa teille sen kuningaskunnan. 

 

ן וַהבַ̅זֵּבנו ֵקנָינכֻ   33 יֵס֞א ̅ו לכֻ ̅ד̅א  עבֵ ̅קָת ̅ו ֵזד̅ו   ּדָלא  ון ּכִּ
ei joka    kukkaro         teille   tehkää hyväntekeväisyys antakaa ja  omaisuutenne myykää         . 

ימָת  ן וסִּ  א ָ̅נבָ ̅א ּדָלא ָגיָזא  ַּבׁשַמָיא  ַאיָּכא ּדגַ ָּ̅בֵלי 
varas jota   sellainen            taivaissa        katoa      ei joka               aarre ja           kulu 

׃̅ ָלא ָקֵרב  וָסָסא ָלא מַחֵּבל 
turmele         ei            koi ja     lähesty           ei 

 
Myykää omaisuutenne ja antakaa hyväntekeväisyyteen, tehkää itsellenne kukkarot, jotka eivät kulu, ja 
teillä on aarre taivaissa, joka ei katoa, sellainen, johon varas ei koske, eikä koi turmele. 

 

איֵת   34 יַמתַ̅איָּכא ֵגיר ּדִּ  ון׃ ֵ̅לּבכֻ ̅ ון֑ ַּתָמן ֵנהֵוא ָאף̅כֻ ̅יה סִּ
sydämenne    myös      oleva        siellä         aarteenne               on jossa           sillä        missä             . 

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

 

ין ׁשָרגַ   35 ין ַחַציֻּכון ֞ וַמנהרִּ ירִּ ׃ֵ̅נהֻוון ַאסִּ  יֻּכון ֞
lamppunne        valaisten ja    vyötärönne        vyötetyt          olkoon           . 

 
Olkoon vyötärönne vyötetyt, ja lamppunne valaiseva. 

 



 ֵנא ̅י ֵנפַ̅והַוו ָּדֵמין ל֗אָנָׁשא ַּדמַסֵּכין לָמרֻהון֑ ֵּדאַמת  36
palaava          kun että     herraansa     odottavat jotka         ihmisille       kaltaiset olkaa ja          . 

׃̅א ֵנפ̅נַקׁ֑ש ֵמחָד א וַ ̅א  ּדָמא ֵּדאָת ֵ̅מׁשֻּתוָת ̅ ֵמן ֵּבית  ּתֻחון ֵלה 
hänelle        avaava            heti        koputtaa ja      tulee että          kun                    hääjuhla                 talosta 

 
Ja olkaa niiden kaltaiset, jotka odottavat heidän Herraansa, että kun hän palaa häätalosta, että kun hän 
tulee ja koputtaa, hänelle heti avattaisiin. 

 

אֵת ̅יֻהון לַעבֻ̅טובַ   37  א ָמרֻהון וֵנׁשַּכח ֵּ̅ד֞א ָהֻנון֑ ַאיֵלין ּדנִּ
löytävä ja       herransa       tuleva että             ne          nämä      palvelijoille       siunaukset             . 

ין ָאַמר ֗אָנא לכֻ ̅ ֵאֻנון ַּכד ן ַאמִּ י  ירִּ  ון֑ ּדֵנאֻסור ַחַצו֗הי ֞ ̅עִּ
vyötärönsä    vyöttävä että      teille        minä        sanon       amen     valvovat     kun        heidät 

 נַׁשֵמׁש ֵאֻנון ׃ ֵאֻנון֑ וֵנעַּבר̅ וַנסֵמך
heitä      palveleva        tuleva ja      heitä       aterioiva ja 

 
Siunaukset näille palvelijoille, jotka heidän Herransa tullessaan löytää valvovina, amen, minä sanon 
teille, että hän on vyöttävä vyötärönsä ja laittaa heidät aterioimaan, ja hän tulee palvelemaan heitä. 
 
Tuleminen jakeen lopussa on ”toiselta puolelta tulemista”. 

 

אֵת ̅ ָלת̅רֵּתי֞ן ַאו ַּדת̅א ּדַת ֵ̅ואן ּבַמַטרָת   38  א  וֵנׁשַּכח ̅נִּ
löytävä ja        tuleva            kolmas       tai         toinen joka       vartiohetkessä    jos ja           . 

 ֵּד֞א ָהֻנון׃ ̅ון לַעביֻה ָ̅נ֑א ֻטובַ ָ̅הכַ 
nämä       palvelijoille        siunaukset               siten 

 
Ja jos hän on tuleva toisella tai kolmannella vartiohetkellä, ja löytävä heidät siten; siunaukset näille 
työntekijöille! 

  



 א ָ̅מֵרא ַּביָּתא  ַּבאיָד ע ֗הָוא ̅א ֵּדין ַּדעו  ֵּדאֻלו ָיַד ָ̅הֵד   39
millaisessa          koti           herra          on      tietää      jos että  tietäkää mutta      tämä             . 

יר ֗הָוא  וָלא ָׁשבֵ ̅א ַגָנבָ ̅א ָאֵת ַ̅מַטרָת   ק ֗הָוא ֑̅א ֵמּתּתעִּ
oli          salli           eikä          on                 hereillä            varas        tulee               vartiohetki 

׃ּ̅דֵנת  פֵלׁש ַּביֵּתה 
talonsa murtauduttaisiin että 

 
Mutta tietäkää tämä, että jos kodin isäntä tietää, millaisella vartiohetkellä varas tulee, hän on valveilla, 
eikä salli, että hänen kotiinsa murtaudutaan. 

 

ין ̅א ּדָלא ָסבָ̅הי ָׁשעָת ̅א ֞ ַּדב̅יל הַוו מַטיבֵ ַ̅א֗נֻּתון ָהכִּ ̅ ָאף  40  רִּ
luulette     ei joka            hetki        siinä että                valmiit    olkaa sen tähden           te       myös           . 

ן ָאֵת א֗נֻּת   א ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא׃ ̅ו 
ihmisen    poikansa       tulee                       te 

 
Sen tähden, olkaa tekin valmiit, sillä sillä hetkellä, jota ette toivo, ihmisen poika tulee. 

 

אפָ   41 מֻעון ּכִּ ן לָוַת ָ̅אַמר ֵלה ֵׁשֵּ֣  ן ָאַמר ַא֗נּת ̅א  ָמַר 
sinä    sanoit luoksemme herramme     Keefa          Shimeon    hänelle    sanoi              . 

 ֻּכלָנׁש׃ ̅ לָות̅ ָלא ָהָנ֑א ַאו ָאףֵ̅לה לַמת
jokainen    luokse  myös      tai      tämä        vertauksen          sen 

 
Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”meidän Herramme, meillekö sinä sanoit tämän vertauksen, vai kaikille 
muillekin?” 

 

ית  42 יָמ֑א ̅ ָאַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַמֻנו ַּכי אִּ  ַרַּביָּתא מַהימָנא וַחּכִּ
viisas ja           uskollinen             johtaja        on         siis     kuka     Jeshua    hänelle    sanoi              . 

יו֗הי ָמֵרה ַעל ֵּתׁשֵמׁשֵּת֑ה ּדֵנֵּתל ָפרָסא ּבַזב ימִּ ׃ַּ̅דנקִּ  ֵנה 
ajassaan         leipäpala antava että             palvelijansa        ylle     herransa               nostava että 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”kuka siis on se uskollinen ja viisas johtaja, jonka hänen Herransa korottaa hänen 
palvelijoidensa yläpuolelle, että antaisi sitä murrettua leipää ajallaan?” 
 
Leipäpala merkitsee verbinä murtamista, rabbiinisessa kirjallisuudessa sana tässä muodossa, tai vav 
keskimmäisenä, merkitsee aterialla murrettua leipää. Jakeen ajatus menee kreikassa aivan eri tavalla. 

 



אֵת ̅ו֗הי לַהו ַעבֻ̅טובַ   43 יו֗הי  ָּ̅דא ּדנִּ  א ָמֵרה ֵנׁשּכחִּ
hänet löytävä    herransa      tuleva joka        palvelija   hänelle   siunauksensa         . 

׃ָ̅הכַ ̅ דּ̅דָעבֵ   ָנא 
siten       tekee joka 

 
Hänen siunauksensa sille työntekijälle, jonka hänen Herransa tullessaan löytää siten tekevän. 

 

ת  44 יָראיִּ ׃ָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ  ַׁ̅שרִּ יו֗הי ַעל ֻּכֵלה ֵקנָיֵנה  ימִּ  ון֑ ַּדנקִּ
omaisuutensa kaikkensa   ylle            nostava että        teille       minä         sanon            todellisesti               . 

 
Todellakin, minä sanon teille, että hän on korottava hänet yli kaiken hänen omaisuutensa. 
 
D aloittaa ”amen”. 

 

אַמר ַעב  45  ֑א ָּ̅דא ַהו ּבֵלֵּב֑ה ּדָמרי ַמוַחר לֵמאָת ֵ̅אן ֵּדין נִּ
tulemaan         viipyy herrani että sydämessään   hän     palvelija           sanova    mutta   jos           . 

 ֞א ּדָמֵר֑ה ַונַׁשֵרא ֵּ̅ד֞א וַלאמָהָת ַ̅ונַׁשֵרא לֵממָחא לַעב
alkava ja        herransa      palvelijattarille ja        palvelijoille          lyömään              alkava ja 

 לֵמלַעס ַולֵמׁשָּתא ַולֵמרָו֑א׃
juopumaan ja             juomaan ja       aterioimaan 

 
Mutta jos se työntekijä sanoo sydämessään, että ”minun Herrani tulo viipyy”, ja alkaa lyömään hänen 
Herransa työntekijöitä ja palvelijattaria, ja alkaa syömään ja juomaan ja juopumaan, 

 

אֵת   46  א ָׁ̅שעָת ̅ר  ַובָּ̅דא ַהו ּבַיוָמא ּדָלא ָסבַ ̅א ָמֵרה ּדַעב̅נִּ
hetkessä ja         luule      ei joka      päivässä       se          palvelijan    herransa           tuleva            . 

ים מָנֵת יו֗ה ̅לגִּ ̅ע  וֵנפּ̅דָלא ָיַד  ין׃ ̅י  ַונסִּ  ה ַעם ָהֻנון ּדָלא מַהימנִּ
uskolliset    ei jotka      nämä    kanssa     osansa      osoittava ja    hänet jakava ja     tiedä         ei jota 

 
Sen työntekijän Herra on tuleva päivänä, jota hän ei toivo, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, ja hän on 
erottava hänet ja osoittava hänelle osan näiden kanssa, jotka eivät ole uskollisia. 

  



 ֵלה ̅ ָיָנא ּדָמֵר֑ה וָלא ַטֵיב̅ע ֵצבָּ̅דא ֵּדין ַאיָנא ּדָיַד ַ̅עב  47
hänelle valmisti     eikä      herransa            tahto       tiesi joka     sellainen mutta      palvelija            . 

ָיאָת ָ̅יֵנ֑ה ֵנבֵ̅צב̅ ַאיך ׃ַ̅לע ַסגִּ  א ֞
monesti    ruoskitaan      tahtonsa           kuin 

 
Mutta sellainen työntekijä, joka tiesi hänen Herransa tahdon, eikä valmistautunut häntä varten hänen 
tahtonsa mukaan, tulee paljon ruoskituksi.  

 

 ַלע ֑̅א֞ ֵנבֵ̅מֵּדם ּדָׁשֵוא לַמחָוָת ̅ ד̅ע  וָעבֵ ַ̅הו ֵּדין ּדָלא ָיַד   48
ruoskittava      lyönneille       arvollinen joka asia         tekee ja   tietää       ei joka   mutta    se            . 

י ֵנּתּתבַ ̅ יֵהב̅א ֞ ֻּכל ֵגיר ֵּדאתִּ ̅֞א זֻעורָיָת ַ̅מחָוָת  ֑י ַסגִּ  ע ֵ̅לה ַסגִּ
pyytäisi    paljon   paljon hänelle     annettu joka       sillä   kaikki          vähäiset                      lyönnit 

תֵ̅מֵנה  ַולַהו ַּדאג יָראיִּ ֑י ַיּתִּ איֵד ֵ̅נת̅ ֵעלו ֵלה ַסגִּ  ׃ ̅הּבֻעון ּבִּ
käsissään        pyydetään          enemmän      paljon hänelle    uskottu jolle   hänelle ja hänestä 

 
Mutta se, joka ei tiedä, ja tekee sellaista, mikä on lyöntien arvoista, ruoskitaan vähäisillä lyönneillä, sillä 
jokainen, jolle on paljon annettu, häneltä odotetaan paljon, ja jolle on paljon uskottu, hänen käsistään 
odotetaan enemmän. 

 

 א ֗אָנא  ֵאֻלו ַּ̅דארֵמא ַּבארָעא  וָצבֵ ̅ יתֻ̅נוָרא ֵאתִּ   49
jospa      minä    tahdon ja          maassa        heittämään että     tullut               tuli             . 

 ׃̅ ֵמן ַּכֻּדו ֵחַּבת
syttynyt        nyt jo –sta 

 
Tulta minä olen tullut heittämään maahan, ja minä tahdon, että kunpa se olisi jo syttynyt. 

 

ית̅יָת ̅וַמעֻמודִּ   50 י ֵּדאעַמד̅ א אִּ יץ ֗אָנא  ̅ לִּ י ַאלִּ  וַסגִּ
minä ahdistunut paljon ja      kastamaan   minulle   (akk.)                           kaste ja           . 

׃ָ̅מא ּדֵת ̅עַד   ׁשַּתמֵלא 
täyttyneet että             kunnes 

 
Ja minut aiotaan kastaa sillä kasteella, ja minä olen paljon ahdistunut, kunnes ne ovat täytetyt. 
 

 



ין א֗נֻּתון֑ ּדַׁשיָנא ֵאתִּ ָ̅סב  51  ָאַמר  ַּדארֵמא ַּבארָע֑א ̅ ית̅רִּ
sanon         maassa       heittämään että         tullut        rauha että              te           toivotte            . 

ן ּדָל֑א ֵאָלא ָפלֻגוָת ̅֗אָנא לכֻ  ׃̅ו   א 
jakaantuminen     vaan       ei että       teille           minä 

 
Te toivotte, että minä olen tullut heittämään rauhaa maan päälle. Minä sanon teille, että en ole, vaan 
jakaantumista. 

 

יגִּ ַּ̅דפ ̅יָּתא ַחדֵ̅מן ָהָׁשא ֵגיר ֵנהֻוון ַחמָׁשא ּבבַ   52  ין ̅לִּ
jakaantuvat että   yksi            kodissa              viisi               oleva       sillä               nyt –sta            . 

׃ֵ̅רי֞ן ַעל ּתָלָת ̅א ַעל ּתֵרין ֞ ַותּ̅תָלָת   א 
kolme   vastaan kaksi ja        kaksi    vastaan           kolme 

 
Sillä tästä alkaen on yhdessä kodissa oleva viisi, jotka jakaantuvat; kolme kahta vastaan ja kaksi kolmea 
vastaan.  

 

 ו֗הי  ָ̅רא ַעל ַאבֻ ̅א ַעל ּבֵר֑ה ַובֵ̅גיר ַאבָ ̅ פֵלגֵ̅נת  53
isänsä     vastaan poika ja poikansa vastaan       isä          sillä    jakaantuvat           . 

 א ַעל ̅א ַעל ֵאָמה  חָמָת ̅רָת ֑̅ה ובַ ֵ̅אָמא ַעל ַּברָת 
vastaan     anoppi        äitinsä vastaan          tytär ja      tyttärensä  vastaan           äiti 

 ה׃ ̅א ַעל חָמָת ̅לָת ֑̅ה וכַ ַּ̅כלָת 
anoppinsa vastaan     neitsyt ja       neitsyensä 

 
Sillä tulee jakaantumista; isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtään vastaan ja tytär 
äitiään vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan. 

 

 ֑א ̅נָחא ֵמן ַמערבָ ̅נֵׁשא ֞ ָמא ַּדחַזיֻּתון עָנָנא ּדָד ֵ̅ואַמר לכֵ   54
lännestä       kohoaa joka         pilvi          näette että       kun   kansanjoukolle     sanoi ja           . 

ן ֵמטָרא ָאֵת ֵ̅מחָד  ין א֗נֻּתו  ׃̅א  וָהֵוא ָהכַ ̅א ָאמרִּ  ָנא 
siten           on ja        tulee                sade                 te         sanotte                      heti 

 
Ja hän sanoi kansanjoukoille, ”kun näette sen pilven, joka kohoaa lännestä, te sanotte heti, ”tulee sade”, 
ja siten tapahtuu”, 

 



׃  55 ן ֻחוָמא ָהֵוא  וָהֵוא  ין א֗נֻּתו   וָמא ּדָנׁשָּבא ַּתימָנ֑א ָאמרִּ
on ja          on          kuuma               te              sanotte         etelätuuli     puhaltaa että    kun ja           . 

 
Ja kun etelätuuli puhaltaa, te sanotte, ”tulee kuumaa”, ja se tapahtuu. 

 

ין א֗נֻּתון ׁ̅שַמָיא ָידָ̅נסַּב֞י ַּבאֵפ֑א֞ ַפרֻצוָפא ַּדארָעא וַד   56  עִּ
te       tiedätte         taivasten ja                maan                olemus           kasvoissa hyväksyjät          . 

ין א֗נֻּתון׃ ̅רֻׁשון֑ ַזב̅פּ̅דֵת   ָנא ֵּדין ָהָנא ַאיַּכָנא ָלא ָפרׁשִּ
te           erotatte        ei          kuinka            tämä   mutta        aika          erottaisitte että 

 
Puolueelliset, maan ja taivasten ulkoisen olemuksen te tunnette, että osaatte erotella, mutta kuinka te 
ette tätä aikaa erota? 

 

׃ׁ̅שכֻ ̅לָמָנא ֵּדין ֵמן ַנפ  57 ין א֗נֻּתון ֻקוׁשָּתא   ון ָלא ָּדינִּ
totuus            te        tuomitsette     ei                sieluistanne    mutta          miksi             . 

 
Mutta miksi te ette omia sielujanne tuomitse totuudessa? 

 

יָנך  58  ̅ וָנ֑א ַעדַ̅ארכֻ ̅ לָות̅ ָמא ֵגיר ָּדאֵזל ַא֗נּת ַעם ּבֵעלּדִּ
vielä        ruhtinas       luokse        vihamiehesi      kanssa      sinä         menet        sillä       kun           . 

  ַ̅פַרק ֵמֵנה  ַּדלָמא ַנוּבָלך̅̅תורָּתא וֵת ֵּ̅תאגֻ ̅ ֻּבאורָחא ַא֗נּ֑ת ַהב
vievät           ettei       hänestä         lunastaisi ja         kauppatavara       anna      sinä                          tiessä 

׃ֵּ̅בית̅ ָּבָיא ַנרֵמיך֑̅א וגַ ָּביָ ̅לגַ ̅ ָיָנא ַנׁשלָמךַּ̅דָיָנ֑א וַד ̅ לָות יֵרא ֞  ־ַאסִּ
vangit        huone  sinut heittävä  valittu ja        valitulle          luovuttavat  tuomari ja    tuomari    luokse 

 
Sillä kun sinä menet vihollisesi kanssa ruhtinaan luokse, vielä tiellä ollessasi, anna hänelle se tavara, ja 
tule lunastetuksi häneltä, ettei sinua viedä tuomarin luokse, ja tuomari luovuta sille valitulle, ja se valittu 
heitä sinua vankilaan. 

 

ן עַד ̅ ָואַמר ֗אָנא ָלך  59  ֵּתל ָ̅מא ּדֵת ּ̅דָלא ֵּתֻפוק ֵמן ַּתָמ 
antava että        kunnes               sieltä             ulos         et että  sinulle    minä        sanon ja           . 

 ָׁשֻמוָנא ֗אחָרָיא ׃
viimeinen        pikkukolikko 

 
Ja minä sanon sinulle, ettet sieltä lähde ulos, ennen kuin olet antanut sen viimeisenkin kolikon. 

 



יָלֵי֑א֞ ָ̅נא  ֵאַת ַ̅זב ּבַהו ֵּדין 13:1  י֞ן ֵאַמרו ֵלה  ַעל גלִּ  ו ֗אָנׁשִּ
galilealaiset   ylle  hänelle     sanoivat     ihmiset       tulivat          aika     mutta     siinä                           . 

פִּ  ׃̅יַלָטוס חַלט ֵּדמֻהון ַעם ֵּדבָ̅הֻנון ּדֵּ֣  ַחיֻהון ֞
veriuhriensa   kanssa    verensä       sekoitti          Pilatus jotka        nämä 

 
Mutta siihen aikaan tuli ihmisiä puhumaan hänelle niistä galilealaisista, joiden veret Pilatus sekoitti 
heidän uhriensa kanssa. 

 

ן ָסב  2 ין א֗נֻּתון֑ ּדַ̅ועָנא ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר לֻהו  י֞ן רִּ יָלֵי֑א֞ ַחָטיִּ  ָהֵלין גלִּ
syntiset     galilealaiset nämä että            te         luuletteko      heille        sanoi ja       Jeshua    vastasi ja        . 

יָלֵיא ֞ ּדָהכַ  יר ֵמן ֻּכלֻהון גלִּ  ָנא הָוא ֵאֻנון֑׃̅֗הַוו  ַיּתִּ
heidät         oli          siten että      galilealaiset      heistä kaikista    enemmän olivat 

 
Ja Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”toivotteko te, että nämä galilealaiset olivat enemmän syntisiä kuin 
kaikki ne muut gaillealaiset, kun heille siten tapahtui?” 
 
Kreikan käyttämä sana viittaa kärsimysten läpikäymiseen, arameassa loppu on aivan neutraali. Noin 
kymmenen kreikan tekstiä ja koptin tekstit mainitsevat Jeshuan. 

 

ן ̅ובֻ ̅ון ֵאָלא ּתֻת ֻּ̅כלכֻ ̅ ון ֵּדין֑ ָּדאףָ̅לא  ָאַמר ֗אָנא לכֻ   3  ו 
kääntyvä        ellei         te kaikki myös että mutta   teille          minä       sanon          ei         . 

אבָ̅הכַ   ֻּדון ׃ָ̅נא ּתִּ
tuhoudutte           siten 

 
Ei, mutta minä sanon teille, että siten tekin kaikki hukutte, ellette käänny. 

  



יֻלוָחא  ּדָלא̅ל עַליֻהון ַמגַ̅או ָהֻנון ּתָמנַּתעַסר ַּדנפַ   4  ּבׁשִּ
Shilocha’ssa          torni           päälleen      kaatui että     kahdeksantoista      nämä       tai        . 

יר ֵמן ֻּכלֻהון ̅וַקֵטל ֵאֻנון֑ ָסב י֞ן ֗הַוו ַיּתִּ ין א֗נֻּתון֑ ּדַחָטיִּ  רִּ
heistä kaikista  enemmän olivat   syntiset että           te           luuletteko   heidät        tappoi ja 

ׁשֵל֑ם׃ אורִּ ין ֻּבֵּ֣  ּבַניָנָׁש֞א ּדָעמרִּ
Jerusalemissa    asustivat jotka        ihmislapset 

 
Tai nämä kahdeksantoista, joiden päälle se torni Shilocha’ssa kaatui ja tappoi heidät; toivotteko te, että 
he olisivat olleet enemmän syntiset, kuin ne kaikki ihmiset, jotka asustivat Jerusalemissa? 
 
Arameassa luulla ja toivoa on sama sana. Ehkä luuleminen on toiveajattelua? Toivomista sana tarkoittaa. 

ן ֻּכלכֻ ̅ובֻ ̅ון ֵּדין֑ ֵּדאָלא ּתֻת ָ̅לא  ָאַמר ֗אָנא לכֻ   5  ון ̅ו 
te kaikki       kääntyisi          ellei että    mutta    teille        minä        sanon        ei           . 

אבָ̅ותַ̅אכ  ֻּדון ׃ֻ̅הון ּתִּ
tuhoutuisivat         he          kuin 

 
Ei, mutta minä sanon teille, että ellette käänny, te kaikki hukutte niin kuin he. 

 

יתֵ̅ואַמר ַמת  6 ָּתא אִּ יבָ ̅ ֗הָות̅ ָלא ָהָנא  ּתִּ  א ̅ל֗אָנׁש  ַּדנצִּ
istutti joka       ihmiselle           oli        (akk.)  viikunapuu   tämä          vertaus        sanoi ja         . 

׃̅רֵמה  ֵואָת ּ̅בכַ  אֵרא ֞ וָלא ֵאׁשַּכח   א ּבָעא ָּבה פִּ
löysi         eikä        hedelmät    siinä       etsi              tuli ja     viinitarhassaan 

 
Ja hän sanoi tämän vertauksen, ”jollain oli viikunapuu, jonka hän istutti viinitarhaansa, ja hän tuli, etsi 
siitä hedelmiä, eikä löytänyt”. 

  



י֞ן ָאֵת ̅ ָהא ּתָלת ָלָחא  ֵ̅ואַמר לפַ   7  א ֗אָנא ָּבֵעא ֗אָנא ׁ̅שנִּ
minä        etsin        minä         tulin        vuodet      kolme     katso      palvelijoille       sanoi ja         . 

אֵר֞א ּבתִּ   א  וָלא ֵמׁשַּכח ֗אָנא  פֻסוֵקיה  לָמָנא ָּ̅תא ָהֵד ̅פִּ
miksi       sen katkaisen     minä             löysin        enkä         tämä     viikunapuussa    hedelmät 

׃̅מבַ   טָלא ַארָעא 
maa             turhentaa 

 
Ja hän sanoi palvelijoille, ”katso, kolme vuotta minä tulin, etsin hedelmiä tästä viikunapuusta, enkä 
löytänyt. Minä hakkaan sen poikki, miksi se maata laihduttaa?” 

 
D lisää ”tuokaa kirves!” 

 

 א ַׁש֗נָּתא  ָ̅הֵד ̅ וֵקיה  ָאףָ̅אַמר ֵלה ַפָלָחא  ָמר֑י ׁשבֻ   8
vuosi         tämä      myös         sen jätä        herrani     palvelija    hänelle    sanoi          . 

יהֵ̅אפ̅ ַעד יה׃ לחִּ  ֵואַזּבלִּ
sen lannoitan ja    sen viljelen          vielä 

 
Se palvelija sanoi hänelle, ”minun Herrani, jätä se täksikin vuodeksi, kun minä hoidan ja lannoitan sen”. 
 

אֵר֑א֞ ֵואָלא לַמנַחי  ֵּתפ̅ ַּדתֵ̅ואן ֵעב  9 יה ׃̅פִּ  סקִּ
sen leikkaisi     ensi vuonna         ellei ja       hedelmät       tehnyt       jos ja        . 

 
Ja ehkä se on ensi vuonna tehnyt hedelmää, ja jos ei, se hakataan poikki. 

 

׃̅א ֵמן ּכֻנוָׁשָת ̅א ַּבחָד ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ּבַׁשּבָת ̅ ֵּדין ַמֵלף̅ ַּכד  10  ֑א֞
kokouspaikoista        yhdessä             sapatissa         Jeshua      opetti   mutta     kun           . 

 
Mutta kun Jeshua opetti sapattina yhdessä niistä kokouspaikoista, 

  



ית  11 איתַּ̅תָמן ַא֗נּתָת  ̅֗הָות̅ אִּ  ָלה ֻרוָחא ̅ ֗הָות̅ ֑א ּדִּ
henki   hänelle        oli       (akk.) joka             vaimo         siellä        oli           (akk.)           . 

י֞ן ּתָמַנֵעסֵרא ֞ ַוכּ̅דכֻ   וָלא ֵמׁשּכָחא ̅ א הָות̅יפָ ̅פִּ ̅ורָהָנא  ׁשנִּ
pystyi        eikä          oli      kumartunut ja        kahdeksantoista      vuodet             heikkouden 

׃̅פֵׁשט ַלג̅תּ̅דֵת ̅ ֗הָות  ָמר 
täydellisyydelle    suoristaisi että            oli 

 
Siellä oli vaimo, jossa oli ollut sairauden henki kahdeksantoista vuotta, ja hän oli kumartunut, eikä 
pystynyt täydellisesti suoristumaan. 

 

 א  ַ̅א֗נּתָת חָזה ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַוקָרה  ֵואַמר ָלה   12
vaimo    hänelle     sanoi ja     kutsui ja       Jeshua    mutta     näki           . 

׃ַׁ̅שרַיּתי ֵמן ֻּכורָהֵנכ  י 
heikkoudestasi         vapaudu 

 
Mutta Jeshua näki hänet ja kutsui häntä, ja sanoi hänelle, ”vaimo, vapaudu sairaudestasi!” 

 

יֵד  13  ׃̅ וַׁשּבַחת̅ ַפׁשַטת̅א ֵאת̅ה עֵלי֑ה וֵמחָד ̅וָסם אִּ  ַלאָלָהא 
Jumalalle                ylisti ja            suoristettu                  heti ja      päälleen    kätensä    laittoi ja          . 

 
Ja hän laittoi kätensä hänen päälleen, ja suoristui heti, ja hän ylisti Jumalaa. 

 

י ּבַׁשּבָת ̅ ַחַמתֵ̅מת̅ עָנא ֵּדין ַרּב ּכֻנוׁשָּתא ַּכד  14  א ַ̅על ַּדאסִּ
sapatissa   paransi että   ylle        vihastunut        kun      kokouspaikka      suuri  mutta   vastasi          . 

י֞ן ַּדבנֵׁשא ֞ ׁשָּתא ֵא ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר לכֵ   ַלח  ֻ̅הון ָוֵלא לֵמפֻ̅נון ַיומִּ
palvella     täytyy    niissä että     päivät           ovat         kuusi    kansanjoukolle     sanoi ja         Jeshua 

ן וָלא ּבַיוָמא ּדַׁשּבָת ̅ין ֵמַת ּ̅בֻהון הַויֻּתון ָאֵת   א׃ ̅אֵסי 
sapatin        päivässä        eikä         parannetut         tulkaa         olisitte          heissä 

 
Mutta sen kokouspaikan johtaja vastasi vihastuneena siitä, että Jeshua paransi sapattina, ja sanoi 
kansanjoukoille, ”kuusi päivää on, joissa tulee palvella, tulkaa silloin parantumaan, eikä sapatin 
päivänä!” 

  



  ַ̅חד̅ ַּבאֵפ֑א֞ ַחד̅ ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵּדין עָנא  ֵואַמר ֵלה  ָנֵסב  15
yksi      yksi     kasvoissa hyväksyjä hänelle      sanoi ja     vastasi mutta     Jeshua            . 

 ורָי֑א ֑א ָלא ָׁשֵרא ַּתוֵרה ַאו חָמֵרה ֵמן ֻא ̅ון ּבַׁשּבָת ֵ̅מנכֻ 
tallista          aasinsa       tai   härkänsä      vapauttaa   eikö          sapatissa                 teistä 

׃  ָואֵזל ַמׁשֵקא 
juomaan   menee ja 

 
Mutta Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”puolueellinen, eikö teistä toinen toisenne sapattina päästä 
härkänsä tai aasinsa tallista, ja anna sen mennä juomaan?” 

 

אב̅רֵת ̅א ֵּדין ּדבַ ָ̅הֵד   16 י ַּדֵּ֣  לַקרָצא ָ̅רָה֑ם ַואסָרה ָאכֵ ̅ה הִּ֗
paholainen         sitonut ja           Abraham’n       hän tyttärensä joka mutta       tämä             . 

ין֑֞ ָלא ָוֵלא ֗הָוא ּדֵת ָהא ּתָמַנֵעסֵר֞א ׁש  ׁשּתֵרא ֵמן ָהָנא ̅נִּ
tästä      vapautettaisi että        on    täytyykö      ei      vuodet       kahdeksantoista        katso 

 ֑א׃ַ̅אֻסורָי֑א ּבַיוָמא ּדַׁשּבָת 
sapatin         päivässä                 kahleet 

 
Mutta tämä, joka on Abraham’n tytär, ja paholainen on häntä sitonut, katso, kahdeksantoista vuotta, 
eikö häntä tulisi vapauttaa tästä kahleesta sapatin päivänä? 

 

ין ̅ ̅דוכַ   17 ין ֗הַוו ֻּכלֻהון ַאיֵלין ּדָקימִּ  ָהֵלין ָאַמר ֗הָו֑א ָּבהּתִּ
seisoivat jotka         ne            kaikki     olivat       häpesivät         oli         sanoi        nämä     kun ja           . 

יָהָת ̅א ֗הָוא ּבכֻ ֵ̅לה ַעָמא  ָחֵד ֵ̅לה  וכֻ ̅֗הַוו לֻקוב  ֞א ̅לֵהין ּתמִּ
ihmeteot              kaikissa           oli       iloitsee         kansa  kaikkensa ja      vastaansa       olivat 

איֵד   ה׃ ּ̅דָהוָי֞ן ֗הַו֞י ּבִּ
käsissään   olivat nämä jotka 

 
Ja kun hän sanoi nämä, ne kaikki, jotka vastustivat häntä, häpesivät, ja koko kansa iloitsi kaikista näistä 
ihmeteoista, joita tapahtui hänen käsiensä kautta. 
 
Evankeliumit ovat dokumentti siitä, että sapattina parantamisesta oli erimielisyyttä. Meille säilyneessä 
juutalaisessa kirjallisuudessa sapattina saa parantaa. Siddurissakin on omat rukoukset sapattina 
parantamista varten. Rabbi Jeshua korjasi fariseusten ajattelutavan? 

  



 א ̅֗הָוא ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  לָמָנא ָּדמָיא ַמלֻּכוָת  ֵאַמר  18
kuningaskunta   kaltainen         mille          Jeshua  mutta         oli           sanoi            . 

׃ יה   ַּדאָלָהא  ַולָמָנא ֵאַּדמִּ
sen vertaan         mille ja                Jumalan 

 
Mutta Jeshua sanoi, ”minkä kaltainen Jumalan kuningaskunta on, ja mihin vertaan sitä?” 

 

 ָרא ַארמָיה ַ̅גב̅ ֵרּדָּתא ּדַחרּדָל֑א ָהי ַּדנַסבָּ̅דמָיא ַלפ  19
sen heitti           mies       otti jonka      se    sinapinsiemenen              jyvälle        kaltainen              . 

יָלָנא ַרָּבא  ופָ ̅ ַוהָות̅ ̅תה  ַורבָ ̅נֵת ּ̅בגַ   א ַּדׁשַמָיא ַ̅רחָת ̅אִּ
taivasten               linnut ja          suuri              puu           tuli ja    suureni ja puutarhassaan 

 ּבַסוֵּכי֞ה׃̅ ַאקַנת
oksissaan                 pesi 

 
Se on sinapinsiemenen jyvän kaltainen, jonka mies otti, heitti sen puutarhaansa, ja se kasvoi, ja tuli 
suureksi puuksi, ja taivasten linnut pesivät sen oksilla. 

 

יה לַמלֻּכוָת ̅ ֻּתוב  20 ׃ֵ̅אַמר ֵיֵֻּׁ֣שוע  לָמָנא ֵאַּדמִּ  א ַּדאָלָהא 
Jumalan     kuningaskunnalle    sen vertaan            mille       Jeshua         sanoi        taas             . 

 
Jeshua sanoi taas, ”mihin vertaan Jumalan kuningaskuntaa?” 

 

יָרא ּדֵנסַּבת  21  ּבַקמָחא ̅ א  ֵטמַרתַ̅א֗נּתָת ̅ ָּדמָיא ַלחמִּ
taikinassa           kätki                 vaimo           otti jonka                hiivalle         kaltainen           . 

ין֑֞ עַד ̅ ָלתַּ̅דת  ֵלה חַמע ׃ָ̅מא ּדכֻ ָ̅סאִּ
happani kaikkensa että   kunnes           mitat            kolmen 

 
Se on hiivan kaltainen, jonka se vaimo otti, kätki kolmeen mittaan taikinaa, kunnes se kaikki happani. 

 

ׁשֵלם̅ ַמֵלף̅ א ֞ ַּכד̅יָנָת ̅מדִּ ̅א ֗הָוא ּבֻקורָי֞א ובַ ̅וָרֵד   22  ָואֵזל ֻלֵּ֣אורִּ
Jerusalemille    meni ja      opetti      kun             kaupungissa ja            kylissä           oli          kiersi ja           . 

 
Ja hän kiersi kylissä ja kaupungeissa opettaen, ja meni Jerusalemiin. 

 



י֞ן ֵאֻנון ַאיֵלין ּדָחֵאין׃   23  ַׁשאֵלה ֵּדין ֗אָנׁש  ֵּדאן זֻעורִּ
elävät jotka           ne         ovat       vähäiset       jos että  ihminen  mutta häntä kysyi            . 

 
Mutta joku kysyi häneltä, että ovatko ne harvat, jotka saavat elää. 

 

ן ֵאת  24 יָצא  ַּ̅כּ֗תׁשו לֵמַעל ּבַת ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ֵּדין ֵאַמר לֻהו   רָעא ַאלִּ
kapea          portissa             sisään         kamppailkaa           heille       sanoi     mutta     Jeshua           . 

ֵיא֞א ֵנבָ̅נא לכֻ ָאַמר ֗א   ֻעון לֵמַעל  וָלא ֵנׁשּכֻחון ׃̅ון ֵגי֑ר ּדַסגִּ
pystyisivät        eikä        sisään          etsivät         monet että        sillä       teille         minä          sanon 

 
Mutta Jeshua sanoi heille, ”kamppailkaa että pääsette sisään siitä kapeasta portista, sillä minä sanon 
teille, että monet etsivät sisään pääsemistä, eivätkä voi päästä”. 

 

 ַּתרָעא  ̅ א ַּדנֻקום ָמֵרא ַּביָּתא  וֵנאֻחודֵ̅מן ָׁשעָת   25
portti      kiinnittävä ja          koti           herra    nouseva että                hetkestä             . 

ין לבַ ̅וֵת  ין ּבַת ̅הֻוון ָקימִּ אַמר  ̅רָעא  ַות̅ר  וָנקׁשִּ  ַׁשֻרון למִּ
sanomaan      alkaisitte ja            portissa    koputtaisitte ja ulkopuoli seisotte          olisitte ja 

ן פַת  אַמר  ָאַמרָ̅מַרן ָמַר  ן וֵנעֵנא ֻהו  ונִּ ן ̅֗אָנא לכֻ  ח ַל   ו 
teille       minä         sanon        sanova ja   hän vastaava ja meille avaa herramme herramme 

ן ַאיֵמָּכא ַא֗נֻּתון ׃̅ע ֗אָנא לכֻ ּ̅דָלא ָיַד   ו 
te               mistä           teille        minä    tiedä        en että 

 
Siitä hetkestä, kun sen talon Herra nousee ja sulkee portin, ja te olette seisomassa ulkopuolella, ja 
koputatte porttiin ja alatte sanomaan, ”meidän Herramme, meidän Herramme, avaa meille!” Ja hän on 
vastaava ja sanova, ”minä sanon teille, että minä en teitä tunne, mistä te olette?” 

 

אַמר  קָד ַ̅ות  26 ן ַובַ̅מיךְּ ֵאכַ ַׁ̅שֻרון למִּ י  ן ֵואׁשּתִּ ׃ֻׁ̅שוַקי֞ן ַאֵלפ̅ל   ּת 
opettanut   kaduillamme ja     juoneet ja        syöneet        edessäsi            sanomaan       alkaisivat ja           . 

 
Ja aletaan sanomaan, ”sinun edessäsihän me olemme syöneet ja juoneet, ja meidän kaduillamme sinä 
olet opettanut”. 

  



אַמר לכֻ   27 ן פֻרוקו ̅ע ֗אָנא לכֻ ̅ון֑ ּדָלא ָיַד ̅ונִּ ן ַאיֵמָּכא ַא֗נֻּתו   ו 
erotkaa             te                  mistä          teille       minä      tiedä      en että      teille        sanova ja            . 

 ון ֵמני ָפלַח֞י ֻׁשוקָרא׃ ̅לכֻ 
valheet    palvelijat minusta        teille 

 
Ja hän on sanova teille, että ”minä en tunne teitä; mistä te olette? Pysykää erossa minusta, te valheen 
palvelijat!” 

 

 ָרָהם ֵּ̅תחֻזון ַלֵּ֣אב̅ ָיא  וֻחוָרק ֵׁשֵנא ֞ ַּכד̅כַּתָמן ֵנהֵוא ּבֵ   28
Abraham’lle       näkisivät   kun   hampaat    kiristely ja           itku          oleva        siellä            . 

ַיעֻקוב איסָחק ַולֵּ֣ ֵּ֣  א ַּדאָלָהא  ֵ̅י֞א ּבַמלֻּכוָת ̅לֻהון נבִּ ַ̅ולכֻ ̅ ולִּ
Jumalan    kuningaskunnassa    profeetat           kaikille ja         Jakob’lle ja                 Ishak’lle ja 

ין לבַ  ׃ַ̅א֗נֻּתון ֵּדין ֵּתהֻוון ַמפקִּ  ר 
ulkopuoli   poistetut        olisitte    mutta                  te 

 
Siellä on oleva itku ja hampaiden kiristys, kun nähdään Abraham ja Iischak ja Jakob ja kaikki profeetat 
Jumalan kuningaskunnassa, mutta te olette poistetut ulkopuolelle. 

 

אֻת   29  ָי֑א ֑̅א וֵמן ַּתימָנא וֵמן ַגרב̅נָחא וֵמן ַמערבָ ̅ון ֵמן ַמד̅ונִּ
pohjoisesta ja                   etelästä ja                     lännestä ja                          idästä          tulevat ja           . 

 א ַּדאָלָהא׃ ̅וֵנסַּתמֻּכון ּבַמלֻּכוָת 
Jumalan      kuningaskunnassa              aterioitte ja 

 
Ja he tulevat idästä ja lännestä, ja etelästä ja pohjoisesta, ja aterioivat Jumalan kuningaskunnassa. 

 

ית  30 אית̅֗אחָרֵיא ֞ ּדֵנהֻוון ַקד̅ וָהא אִּ  ָמֵיא ֞ ַ̅קד ָ̅מֵיא ֞ וִּ
ensimmäiset        on ja      ensimmäiset    olevat että      viimeiset            on     katso ja           . 

 ּדֵנהֻוון ֗אחָרֵי֞א 
viimeiset     olevat että 

 
Ja katso, viimeisiä on oleva ensimmäisinä, ja ensimmäisiä on oleva viimeisinä. 

  



ין ֵלה  ֻפוק ֵּ̅בה ּבַהו ַיוָמ֑א קֵרב  31 יֵׁשא ֞ ָואמרִּ  ו ֗אָנָׁשא ֵמן פרִּ
pois  hänelle     sanoivat ja            fariseuksista         ihmiset      lähestyivät     päivä        siinä      siinä            . 

ֵהָרוֵד ̅ ֵזל ָלך  ̅א לֵמקטָלך̅ס ָצבֵ ֵ̅מָּכא  ֵמֻטל ּדֵּ֣
sinut tappamaan   tahtoo       Herodes että       koska          täältä sinulle mene 

 
Juuri sinä päivänä häntä lähestyi joitakin niistä fariseuksista, ja he sanoivat hänelle, ”mene pois täältä, 
koska Herodes tahtoo tappaa sinut!” 

 

 עָלא ָהָנ֑א ּדָהא ַמֵפק ָ̅אַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵזלו ֵאַמרו לַת   32
poistan   katso että    tämä            ketulle          sanokaa   menkää Jeshua       heille        sanoi              . 

 ֗אָנא  ַיוָמָנא ַומָחר  ַולַיוָמא ̅ ד̅֞א ָעבֵ ̅א ֞ ָואסָוָת ̅אֵד ֗אָנא ׁשִּ 
päivälle ja huomenna ja     tänään        minä         teen    parantamiset ja       riivaajat             minä 

׃ָ̅לָת ַּ̅דת  א ֵמׁשַּתמֵלא ֗אָנא 
minä           täydellistetty                    kolmen 

 
Jeshua sanoi heille, ”menkää, sanokaa sille ketulle tämä, että katso, minä ajan pois riivaajat ja parannan 
tänään ja huomenna, ja kolmantena päivänä minut saatetaan loppuun”. 

 

זַ   33 ָנא אִּ י  ּדַיוָמָנא ַומָחר ֵאסֻעור  ַולַיוָמא ֗אחרִּ  ל  ּבַרם ָוֵלא לִּ
menen       seuraava         päivälle ja        parantaa   huomenna ja tänään että minulle täytyy   kuitenkin         . 

אבַ ֵ̅מֻטל ּדָלא ֵמׁשּכָחא ַּדנבִּ  ׁשֵלם׃ ̅לבַ ̅ דָ̅יא נִּ ורִּ  ר ֵמן ֻאֵּ֣
Jerusalemista    ulkopuoli tuhoutuva profeetta että     mahdollista        ettei           koska 

 
Kuitenkin minun täytyy tänään ja huomenna parantaa, ja seuraavana päivänä minä menen, koska ei ole 
mahdollista, että profeetta on tuhoutuva Jerusalemin ulkopuolella. 

  



ׁשֵל֑ם ָקטַלת  34 ורִּ ׁשֵלם ֻאֵּ֣ ורִּ ין ̅ ַמתֵ̅י֑א֞ וָרג̅נבִּ ̅ ֻאֵּ֣ יחִּ  ַלאיֵלין ַּדׁשלִּ
lähetetyt jotka        niille          kivittänyt ja    profeetat   tappanut         Jerusalem             Jerusalem                 . 

י֞ן צבִּ ֑̅ה ּכָמא ַזב̅לָוָת   ולָּתא ַּ̅תרָנגֻ  ָ̅נֻׁשו ּבַניּכ֑י֞ ַאיךַ̅למכַ ̅ ית̅נִּ
kanaemo      kuin      lapsenne       kokoamaan      tahtonut      kerrat    montako      luokseen 

 יֻּתון ׃̅י֑ה֞ וָלא צבַ ֵ̅גפֵ ̅ י֞ה ּתֵחית̅נָׁשא ַפֻרוגֵ ּ̅דכָ 
tahdoitte     eikä      siipensä           alle             tipunsa            kokoaa joka 

 
Jerusalem, Jerusalem, olet tappanut profeetat ja kivittänyt ne, jotka ovat sen luokse lähetetyt, kuinka 
monta kertaa minä olenkaan tahtonut koota teidän lapsenne, niin kuin kanaemo, joka kokoaa 
poikasensa siipensä alle – ettekä te tahtoneet! 

 

ן ַחרָּבא  ָאַמר ֗אָנא לכֻ ̅ון ַּביּתכֻ ̅ק לכֻ ָ̅הא ֵמׁשּתבֵ   35  ון ̅ו 
teille      minä        sanon           autio            kotinne          teille              jätetään        katso          . 

יךָ̅מא ּדתִּ ֵ̅גי֑ר ּדָלא ֵּתחֻזוָנני עַד  ן ּברִּ ו ָּדאֵת ̅ אמֻרו   א ֻ̅ה֗
tulee joka    hän    siunattu       sanoisitte että         kunnes      minut näkisi         ettei          sillä 

 ַּבׁשֵמה ּדָמרָיא ׃
Herran      nimessään 

 
Katso, teidän talonne jätetään autioiksi, sillä minä sanon teille, ettette ole näkevä minua, ennen kuin te 
sanotte, ”Siunattu hän, joka tulee Herran nimessä!” 

 

  

ֵׁש֞א ַּדפ̅ יָּתא ּדַחדַ̅על לבַ ̅ דַ̅והָוא ּדכַ  14:1  יֵׁשא ֞ ֵ̅מן רִּ  רִּ
fariseusten          johtajista        yhden            kodille     sisään kun että        oli ja                           . 

׃̅וָמא ּדַׁשּבָת ול ַלחָמא ּביַ ּ̅דֵנאכֻ  ין ֗הַוו ֵלה   ֑א וֵהֻנון ָנטרִּ
hänelle olivat    vartioivat    nämä ja            sapatin           päivässä           leipää                 söisi että 

 
Ja tapahtui, että kun hän meni sisään yhden fariseusten johtajan kotiin, että söisi sitä leipää sapatin 
päivänä, ja nämä olivat häntä vartioimassa, 

 

יתַּ̅דכ̅ ָרא ַחד̅וָהא ַגב  2 יׁש ֗הָוא ַמָיא ֞ אִּ  ַמו֗הי׃ ̅֗הָוא קָד  ̅נִּ
edessään           oli       (akk.)      vettä           oli   koonnut johon   yksi        mies        katso ja       . 

 
Ja katso, yksi mies, johon oli kerääntynyt vettä, oli hänen edessään. 



יט ֵ̅ר֞א וַלפַ̅ועָנא ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר לָספ  3 יֵׁשא ֞ ֵּדאן ַׁשלִּ  רִּ
luvallista    jos että     fariseuksille ja       kirjanoppineille   sanoi ja      Jeshua     vastasi ja      . 

׃ּ̅בַׁשּבָת   א לַמאָסֻיו 
parantamaan               sapatissa 

 
Jeshua vastasi ja sanoi kirjanoppineille ja fariseuksille, että ”onko sapattina luvallista parantaa?” 
 
Talmudissa kerrotaan lääkärirabbista, jonka jalat olivat niin heikot, että häntä täytyi kantaa, ja todetaan, 
että sapattina on luvallista kantaakin tällaisissa tapauksissa.. 

 

׃ֵ̅הֻנון ֵּדין ׁשֵת   4  קו  ַואחֵּדה ֻהו  ַואסֵיה  ַוׁשָרי֗הי 
lähetti ja hänet paransi ja   hän    kiinniotti ja          vaiti        mutta    nämä        . 

 
Mutta nämä olivat vaiti, ja hän otti hänet ja paransi hänet, ja lähetti hänet menemään. 

 

ן ַמֻנו ֵמנכֻ   5  ָרא ̅ון ּדֵנֵפל ּבֵרה  ַאו ַּתוֵרה  ּבבִּ ֵ̅ואַמר לֻהו 
kaivossa    härkänsä        tai  poikansa putoaa että     teistä        kuka      heille         sanoi ja        . 

 א ָּדֵלא ַמֵסק ֵלה׃ ֑̅א וָלא ֵמחָד ּ̅בַיוָמא ּדַׁשּבָת 
häntä   nostaa        ei joka         heti              eikä             sapatin               päivässä 

 
Ja hän sanoi heille, ”kuka teistä on se, jonka poika tai härkä putoaa sapatin päivänä kaivoon, eikä heti 
osta häntä ylös?” 

 

׃ָ̅מא ַעל ָהֵד ̅גָ ̅וָלא ֵאׁשַּכחו לֵמַּתל ֵלה ֵפת  6  א 
tämä      ylle         vastaus     hänelle antamaan         pystyneet         eikä         . 

 
Eivätkä he voineet antaa hänelle tähän vastausta. 

 

ין ַּתָמן֑ ַעל ּדָחֵזא ֗הָוא ̅ ָלא לָותֵ̅ואַמר ֗הָוא ַמת  7  ָהֻנון ַּדמַזמנִּ
oli        näki että    ylle       siellä    kutsutut jotka      nämä    luokse       vertaus           oli          sanoi ja         . 

ן ַּדמגַ  יׁש סָמכֵ ֵּ̅בין ֻּדוּכָיָת ̅לֻהו  ׃̅֞א ּדרִּ  א ֞
istuimet         johtajan              paikat    valitsevat jotka       heille 

 
Ja hän sanoi vertauksen näistä, jotka olivat siellä kutsuttuja, kun näki heidät, että he valitsivat johtajan 
istuimien paikkoja; 

 



 ֑א ָלא ֵ̅מׁשֻּתוָת ̅ יתַ̅מן ַא֗נּת ֵמן ֗אָנׁש לבֵ ̅י ּדֵמזַד ֵ̅אַמת  8
älä          juhla-ateria         talolle            ihmisestä          sinä      kutsuttu että             kun           . 

אַזל ֵּתסּתֵמך י̅ ָלך̅ ּתִּ  א  ַּדלָמא ֵנהֵוא מַזַמן ׁ̅ש סָמכָ ּברִּ
kutsuttu      oleva             ettei              istuin        johtajassa  sinulle          istuisi                  menisi 

 ׃̅ ַּתָמן ֗אָנׁש ַּדמַיַקר ֵמָנך
sinusta kunnioitettava joka ihminen         siellä 

 
Kun olet jonkun kutsuma kotiin juhla-aterialle, älä mene istumaan johtajan istuimelle, ettei joku kutsuttu 
siellä olisi sinua kunnioitettavampi, 

 

אֵת   9 אַמר ָלך̅ א ַהו ַמן ּדָלך̅ונִּ  א ֻּ̅דוּכָת ̅ ּדַהב ̅וֵלה קָר֑א ונִּ
paikka  anna että sinulle    sanova ja       kutsui   häntä ja          sinusta     hän          tuleva ja        . 

׃ַ̅א֗נּת ֻּדוּכָת ̅ ָקֵאם ַא֗נּת  ָואֵחד̅ ַּכד ַ̅הת̅ב̅לָהָנ֑א וֵת   א ֗אחָריָּתא 
viimeinen              paikka            sinä     kiinnipidät ja   sinä       nouset       kun      häpeävä ja                tälle 

 
Ja hän tulee, joka sinut ja hänet kutsui, ja on sanova sinulle, että anna se paikka tälle, ja sinä olet 
häpeävä noustessasi ja saat sen viimeisen paikan. 

 

 א  ּדָמא ּ̅בַחרָת ̅ ֵאָלא ָמא ֵּדאזַּדַמנּ֑ת ֵזל ֵאסַּת֗מךְּ ָלך  10
kun että       viimeisessä   sinulle        istumaan     mene        kutsunut että       kun        vaan             . 

אַמר ָלך̅ א ַהו ַּדקָרךָּ̅דאֵת   ַעָלא לֵעל  ֵואסַּת֗מךְּ  ָ̅רֵחמ֑י ֵאת̅ נִּ
istumaan ja   ylhäälle          ylennetty       ystäväni    sinulle    sanova      kutsui joka   hän       tulee että 

יכִּ ֵּ̅תׁשֻּבוחָּתא  קָד ̅ הֵוא ָלך̅וֵת   ׃̅ ין ַעָמך̅ם ֻּכלֻהון ַּדסמִּ
kanssasi      istuvat jotka      he kaikki     edessä                       kunnia       sinulle            olisi ja 

 
Vaan kun sinut on kutsuttu sisään, mene istumaan siihen viimeiseen, että kun hän tulee, joka kutsui, hän 
on sanova sinulle, ”ole korotettu, ystäväni, ja mene istumaan”, ja sinulle on oleva se kunnia kaikkien 
niiden edessä, jotka istuvat sinun kanssasi. 

  



ים ַנפֵ̅מֻטל ּדכֻ   11  ̅ ל ּדַנֵמך̅וכֻ ̅ ַמַּכךֵׁ̅שה ֵנת̅ל ַּדנרִּ
nöyrtyy joka kaikki ja nöyryytetään    sielunsa korottava joka kaikki että  koska             . 

ים׃ ַ̅נפ  ֵׁשה ֵנּתּתרִּ
korotetaan          sielunsa 

 
Koska jokainen, joka korottaa sielunsa, nöyryytetään, ja jokainen, joka nöyryyttää sielunsa, korotetaan. 

 

 א ַ̅א֗נּת ָׁשֻרוָת ̅ ד̅לַהו ַּדקָרי֗הי  ָמא ּדָעבֵ ̅ ֵאַמר ֵּדין ָאף  12
ruokailu      sinä         teet että        kun       kutsui joka      hänelle myös mutta      sanoi             . 

יָת   ָלא ַאַחיךְּ ֞ ̅חַמיךְּ ֞ ָאפ֑א ָלא ֵּתהֵוא ָקֵרא ָר ַ̅או ַאחָׁשמִּ
veljesi        ei myös           ystäväsi          kutsu            olisi           ei              juhla-ateria               tai 

יֵרא ֞ ַּדלָמא ָואף̅בַ ַ̅או ֗אחָיַניךְּ ֞ וָלא ׁשבָ   ֵהֻנון ̅ יךְּ֞ ַעּתִּ
nämä   myös ja        ettei                   rikas       lähimmäisesi      eikä      sukulaisesi          tai 

׃̅ וֵנהֵוא ָלך̅ ֵנקֻרוָנך  ֻפורָעָנא ָהָנא 
tämä             palkka      sinulle     oleva ja     sinut kutsuva 

 
Mutta hän sanoi myös sille, joka hänet kutsui, että ”kun teet ruokailua tai juhla-ateriaa, älä ole 
kutsumassa ystäviäsi, ei edes veljiäsi tai sukulaisiasi, eikä rikasta lähimmäistäsi, etteivät nämäkin 
kutsuisi sinua, ja sinulla olisi tämä palkka. 

 

ֵנא ֞ סגִּ ̅ דֵ̅אָלא ָמא ּדָעבֵ   13 י לֵמסּכִּ  א ֞ ̅פֵ יַ̅א֗נּת ֻקוָּבָל֑א קרִּ
raajarikot              köyhille        kutsu        vastaan           sinä            teet           kun          vaan            . 

׃̅חגִּ   יֵסא ֞ סַמָיא ֞
sokeat             rammat 

 
Vaan kun sinä sen teet, päinvastoin, kutsu köyhiä, raajarikkoja, rampoja, sokeita, 

 

  ֵ̅נהֵוא ֵגיר ֻפורָעָנך̅ רֻעוָנך̅יךְּ ֞ ּדַליּת לֻהון ּדֵנפ̅וֻטובַ   14
palkkasi      sillä       oleva      sinulle maksaa että    heillä        ole ettei  siunauksesi ja        . 

יֵק֞א ׃  ַּבקָיָמא ּדַזּדִּ
vanhurskaiden nousemuksessa 

 
Ja sinun siunauksesi on, ettei heillä ole, millä maksaa sinulle, sillä sinun palkkasi on oleva siinä 
vanhurskaiden ylösnousemuksessa. 



ן ַחד̅ ַּכד  15 יכִּ ̅ ׁשַמע ֵּדי   ין ָהֵלין֑ ֵאַמר ֵלה  ֵ̅מן ָהֻנון ַּדסמִּ
hänelle   sanoi        nämä     aterioivat jotka           näistä        yksi   mutta       kuuli         kun           . 

 ה ַּדאָלָהא׃ ̅ול ַלחָמא ּבַמלֻּכוֵת ̅ו֗ה֞י לַמן ּדֵנאכֻ ֻ̅טובַ 
Jumalan  kuningaskunnassaan         leipä       syömään joka    kenelle siunauksensa 

 
Mutta yksi näistä, jotka aterioivat, kuuli nämä, hän sanoi hänelle, ”hänen siunauksensa sille, joka on 
syövä sitä leipää Jumalan kuningaskunnassa!” 

 

יָת ̅ ד̅עבַ ̅ ָרא ַחדָ̅אַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַגב  16  א  ̅א ַרּבָת ַ̅אחָׁשמִּ
valtava             juhla-ateria           teki         yksi         mies         Jeshua   hänelle    sanoi              . 

׃ ֵיאא ֞  ַוקָרא לַסגִּ
monille         kutsui ja 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”yksi mies teki valtavan juhla-aterian, ja kutsui monet”. 

 

יָת ̅וַׁשַּדר ַעב  17 אַמר ַלאיֵלין ֵּ̅דה ּבֵעָּדָנא ַּדאחָׁשמִּ  א  ּדנִּ
niille       sanova että                 juhla-aterian               ajassa       palvelijansa    lähetti ja           . 

׃̅לכֻ ̅ ַּדקֵרין֑ ָהא ֻּכלֵמֵּדם מַטַיב ן ַּתו   ו 
tulkaa   teille         valmis           asia kaikki katso kutsutut jotka 

 
Ja hän lähetti palvelijansa sen juhla-aterian aikaan, että sanoisi niille, jotka olivat kutsutut, ”katso, kaikki 
on teille valmiina, tulkaa!” 

 

יו ֵמן ַחד  18  ָמָיא  ֻּ̅כלֻהון לֵמׁשָּתאֻלו  ָאַמר ֵלה ַקד̅ וַׁשרִּ
ensimmäinen hänelle     sanoi               estelemään         he kaikki       yhdestä      alkoivat ja          . 

יָת  יץ ֗אָנא ֵּדאֻפוק ֵאחֵזיה  ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנך̅ ֵנת̅א ֵזב̅קרִּ  ̅ ַואלִּ
sinusta   minä       pyydän     sen nähdä       mennä että      minä    ahdistaa ja     ostanut                   pelto 

׃וַקיני ּדֵמׁשׁ̅שבֻ   ֵּתאל ֗אָנא 
minä             estetty että               minut jätä 

 
Ja he alkoivat kaikki, yhdestä alkaen, estelemään. Se ensimmäinen sanoi hänelle, “minä olen ostanut 
pellon, ja minun on pakko päästä näkemään se. Minä pyydän sinua, jätä minut esteelliseksi”. 

  



י֞ן ַּתוֵר֞א ֵזב  19 ָנא ָאַמר  ַחמָׁשא ַזוגִּ  ָואֵזל ֗אָנא  ֵ̅נת̅֗אחרִּ
minä    menen ja    ostanut        härät       ikeet               viisi              sanoi             toinen               . 

ן ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנךֵּ̅דאב  ֵמׁשֵּתאל ֗אָנא ׃וַקיני ּדׁ̅שבֻ ̅ ֵקא ֵאֻנו 
minä           estetty että            minut jätä      sinusta      minä       pyydän     heitä          kokeilla että 

 
Toinen sanoi, ”viisi härkää ikeillä minä olen ostanut, ja minä menen niitä kokeilemaan. Minä pyydän 
sinua, jätä minut esteelliseksi”. 

 

ָנא ָאַמר  ַא֗נּתָת   20  א ̅וֵמֻטל ָהֵד ̅ א ֵנסֵּבתַ̅ו֗אחרִּ
tämä    tähden ja        ottanut             vaimo             sanoi             toinen ja             . 

אֵת  ׃ָ̅לא ֵמׁשַּכח ֗אָנא ּדִּ  א 
tulen että         minä            pysty             en 

 
Ja toinen sanoi, ”minä olen ottanut vaimon, ja tämän tähden minä en voi tulla”. 

 

ן ָהיֵּדין רגֵ ̅א ַהו ַעבֵ̅ואָת   21  ז ָּ̅דא  ֵואַמר לָמֵרה ָהֵלי 
vihastui    silloin       nämä    herralleen       sanoi ja       palvelija      hän          tuli ja             . 

 ל לֻׁשוֵק֞א ֵּ̅דה  ֻפוק ַּבעגַ ָ̅מֵרא ַּביָּתא  ֵואַמר לַעב
toreille         äkisti       lähde    palvelijalleen        sanoi ja          koti              herra 

ֵנא ֞ ̅י֗נָּת֑א ַואֵעל לכָ ̅֞א ַּדמדִּ ̅רָיָת ַ̅ולבִּ   א  לֵמסּכִּ
köyhille      tänne      sisään ja          kaupungin                      kaduille ja 

׃̅אבֵ ַ̅ולַמכֵ  יֵרא ֞  א ֞ וַלמַחגֵר֞א וַלעוִּ
sokeille ja             ontuville ja          murheellisille ja 

 
Ja se työntekijä tuli ja puhui hänen Herralleen nämä. Silloin sen talon Herra vihastui ja sanoi hänen 
työntekijälleen, ”lähde äkisti toreille ja kaupungin kaduille, ja nouda tänne sisään köyhiä ja murheellisia, 
ja ontuvia ja sokeita”. 

 

ית̅ ובַ̅קּדּת  וֻת ַּ̅דפ̅ ָּדא  ָמר֑י הָוא ַאיךֵ̅ואַמר ַעב  22 ׃ַ̅את̅ אִּ  ָרא 
paikat        on         vielä ja     käskenyt jota      kuin        on      herrani      palvelija          sanoi ja           . 

 
Ja se työntekijä sanoi, ”minun Herrani, tapahtui, niin kuin olet käskenyt, ja vielä on paikkoja”. 
 
”Olet käskenyt”-sanassa on pieni sanaleikki, jos sen ajattelee feminiiniksi, ”käskit” viittaa Elohimiin. Näin 
juutalainen kuulija sen ajatteli. 

 



 ֑א֞ ̅סָיגֵ ̅ ית̅א ֞ ַולבֵ ֵּ̅דה  ֻפוק ֻלאורָחָת ֵ̅ואַמר ָמָרא לַעב  23
aidat     välille ja                         teille        lähde     palvelijalleen      herra       sanoi ja              . 

ן ּדֵנת  מֵלא ַּביּתי׃ ַ̅ואֻלוץ ּדֵנעֻלו 
taloni      täyttyisi että         sisään että ahdistakaa ja 

 
Ja se Herra sanoi hänen työntekijälleen, ”lähde teille ja aitojen välille, ja alkakaa ahdistamaan heitä 
tulemaan sisälle, että minun taloini täyttyisi”. 

 

 ֵמן ָהֻנון ֗אָנָׁשא  ַּדקֵרין ֗הַוו   ̅ון ֵגי֑ר ּדַחדָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   24
oli kutsutut jotka      ihmiset              näistä      yksi että      sillä      teille         minä      sanon              . 

יתָלא ֵנטעֻמון ֵמן ַא   י׃ ̅חָׁשמִּ
ateriastani       osanottavat           ei 

 
Sillä minä sanon teille, ettei yksikään näistä, jotka olivat kutsutut, ei ole ottava osaa siitä minun 
ateriastani! 

 

ֵיא֑א֞ ֵאת̅ ̅דוכַ   25 ֗לין ֗הַוו ַעֵמה ֵּכנֵׁש֞א ַסגִּ י  ֵואַמר לֻהון ׃ָ̅אזִּ  פנִּ
heille        sanoi ja       kääntyi            paljon     kansanjoukot kanssaan      oli       menivät     kun ja           . 

 
Ja kun hänen kanssaan meni paljon kansanjoukkoja, hän kääntyi, ja sanoi heille, 

 

 אֵמ֑ה ו֗הי ולֵ ̅י  וָלא ָסֵנא ַלאבֻ ̅א לָותַ̅מן ָּדאֵת   26
äidilleen ja        isälleen          inhoa        eikä     luokseni             tulee joka              . 

 ֵׁש֑ה ̅לַנפ̅ ַנו֗הי ֞ ָואף̅ה וַלב֑̅ה֞ וַלא֗נּתֵת ̅וַלאַחו֗ה֞י וַלאחָוֵת 
sielulleen    myös ja     lapsilleen ja          vaimolleen ja            sisarelleen ja           veljelleen ja 

יָד  ׃ַּ̅תלמִּ י   א  ָלא ֵמׁשַּכח ּדֵנהֵוא לִּ
minulle   oleva jota              pysty         ei                     oppilas 

 
Joka tulee minun luokseni, eikä inhoa isäänsä ja äitiään, ja veljeään ja sisartaan, ja vaimoaan ja 
lapsiaan, ja myös omaa sieluaan, ei voi olla minulle oppilas. 

  



יבֵ   27 יָד ̅א ָּבַת ̅ה ָואֵת ̅וַמן ּדָלא ָׁשֵקל צלִּ  א  ̅רי  ַּתלמִּ
oppilas      perässäni         tule ja        ristinsä            ottaa            ei joka ja               . 

י׃ ָלא ֵמׁשַּכח   ּדֵנהֵוא לִּ
minulle  oleva että            pysty              ei 

 
Ja joka ei ota ristiään ja tule minun perässäni, ei voi olla minun oppilaani. 

 

ן ּדָצבֵ ַ̅מֻנו ֵגיר ֵמנכֻ   28  ̅ ב̅ם ָיֵת ּ̅דָל֑א וָלא ֻלוקַד ֵ̅נא ַמג̅א ּדֵנב̅ו 
istuu           ensin          eikä               torni      rakentaa että tahtoo joka      teistä         sillä      kuka           . 

יתָ̅קֵת ֵ̅נפ̅ ָחֵׁשב ׃ֵ̅לה ַלמַׁשָלֻמוֵת ̅ ֑ה֞ ֵאן אִּ  ה 
loppuunsaattamaan     sen      (akk.)      jos         sen kulut            laskee 

 
Sillä kuka teistä on se, joka tahtoo rakentaa tornin, eikä ensin istu, laske sen kuluja, pystyykö 
saattamaan sen loppuun. 

 

ים ֵׁשֵת ̅ ּדָלא ַּכד  29  אסָּתא  וָלא ֵנׁשַּכח ַלמַׁשָלֻמ֑ו ̅נסִּ
loppuunsaattamaan      pysty         eikä                   perustus         asetti       kun        ettei            . 

ן ֵנהֻוון מבַ  ׃ֻּ̅כל ּדָחֵזי  ין ֵּבה   זחִּ
häntä     pilkkaavat    olisivat näkevät jotka kaikki 

 
Ettei, kun asetti perustuksen, eikä pysty saattamaan loppuun, kaikki, jotka näkevät, olisivat 
pilkkaamassa häntä. 

 

ן ּדָהָנא ַגבָואמ  30 י  י לֵמב̅רִּ ׃ָ̅רא ַׁשרִּ  ָנא  וָלא ֵאׁשַּכח ַלמַׁשָלֻמו 
loppuunsaattamaan      pysty        eikä     rakentamaan      alkoi           mies       tämä että       sanovat ja           . 

 
Ja he sanovat, että ”tämä mies alkoi rakentamaan, eikä pysty saattamaan loppuun”. 

  



 ַּכָּתֻׁשו ַעם ַמלָּכא ̅א לֵמתַ̅או ַמֻנו ַמלָּכא  ָּדאֵזל ַלקָרבָ   31
kuningas kanssa              sotimaan              taistelulle menee joka     kuningas       kuka       tai          . 

 י֞ן ׁ̅שַּכח ּבֵעסָרא ַאלפִּ ַרֵע֑א ֵּדאן ֵמ ̅ם ֵמתֵ̅ר֑ה וָלא ֻלוקַד ַ̅חב
tuhannet     kymmenessä          pystyy      jos että           ajateltu               ensin        eikö ja      ystävänsä 

ין ַאלפִּ ̅לֵמאַרע לַהו ָּדאֵת  ׃̅א עַלו֗הי ּבֵעסרִּ  ין ֞
tuhannet             20:ssa      vastaansa     tulee joka   hänelle       kohtaamaan 

 
Tai kuka kuningas menee taistelemaan, sotimaan lähimmäisensä, kuninkaan kanssa, eikä hän ensin 
ajattele, pystyykö hän kymmenen tuhannen kautta kohtaamaan hänet, joka tulee häntä vastaan 
kahdenkymmenen tuhannen kanssa. 

 

יזַגֵּדא ֞ ̅ אן ֵּדין ָלא  ַעדוֵ   32 יק ֵמֵנ֑ה מַׁשַּדר אִּ  ֻהו ַרחִּ
lähettiläät        lähettää     hänestä   kaukana      hän    vielä      ei      mutta jos ja           . 

׃̅ובָ   ֵעא ַעל ׁשָלָמא 
rauha      ylle           etsii ja 

 
Mutta jos ei, vielä hänen ollessaan hänestä kaukana, hän lähettää lähettiläät ja etsii rauhaa. 

 

ן ּדָלא ָׁשבֵ ָ̅נא ֻּכלָנׁש ֵמנכֻ ָ̅הכַ   33  ק ֻּכֵלה ֵקנָיֵנ֑ה ָלא ֵמׁשַּכח ̅ו 
pysty      ei omaisuutensa kaikkensa       jätä          ei joka        teistä        jokainen           siten              . 

יָד  י ַּתלמִּ  א׃ ּ̅דֵנהֵוא לִּ
oppilas    minulle     oleva että 

 
Siten; jokainen teistä, joka ei jätä koko omaisuuttaan, ei voi olla minulle oppilas. 

 

יָרא ֗הי ֵמלָחא  ֵאן ֵּדין ָאף  34  ַּכה  ֵ̅מלָחא ֵּתפ̅ ַׁשפִּ
mauton            suola       myös mutta    jos            suola         se            kaunis              . 

׃ּ̅בָמָנא ֵּתת  מַלח 
maustetaan            missä 

 
Suola on hyvä, mutta jos suola menettää makunsa, millä maustetaan? 

  



 ין ָלה ̅ר ָׁשֵד ָ̅לא ָאָז֗לא  לבַ ָ̅לא ַלארָעא  וָלא לֵזב  35
hänelle heittävät ulkopuoli     sopiva           lannalle         eikä             maalle          ei             . 

אית  ֵנ֞א ּדֵנׁשַמע  ֵנׁשַמע׃ ֵ̅לה ֵאד ַ̅מן ּדִּ
kuulkoon     kuuleva joka       korvat     hänellä           on       joka 

 
Se ei kelpaa maahan eikä lantaan, se heitetään ulos. Jolla on kuulevat korvat, kuulkoon! 

 

 ֵס֞א וַחָטֵי֞א ּדֵנׁשמֻעוָני֗הי  ̅ה ָמכ̅ין ֗הַוו ֵּדין לָוֵת ַ̅קרבִּ ֵ̅מת 15:1 
häntä kuulisivat että      syntiset ja    veromiehet   luokseen   mutta  olivat         lähestyneet                             . 

 
Mutta veronkerääjät ja syntiset olivat lähestymässä häntä, että häntä kuulisivat, 

 

ן ָהָנא לַחָטֵי֞א ֵ̅ר֞א ַופ̅וָספ  2 י  ין ֗הַוו  ָואמרִּ יֵׁש֞א ָרטנִּ  רִּ
syntisille     tämä       sanoivat ja     olivat   valittivat   fariseukset ja kirjanoppineet ja     . 

 ל ַעמֻהון׃̅מַקֵּבל  ָואכֵ 
kanssaan        syö ja        hyväksyy 

 
Ja kirjanoppineet ja fariseukset valittivat ja sanoivat, ”tämä ottaa vastaan syntisiä, ja syö heidän 
kanssaan”. 

 

׃ֵ̅ואַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע ַמת  3  ָלא ָהָנא 
tämä         vertaus       Jeshua       heille         sanoi ja       . 

 
Ja Jeshua sanoi heille tämän vertauksen, 

 

אית̅ון ַגבַ̅מֻנו ֵמנכֻ   4 אבַ ̅ ָרא ּדִּ ין֑֞ ֵואן נִּ  ̅ ַחד̅ דֵ̅לה ָמאא ֵערּבִּ
yksi      katoava     jos ja       lampaat        sata    hänelle    on joka             mies           teistä       kuka        . 

ין וֵת ֵ̅מנֻהון֑ ָלא ָׁשבֵ   ָר֑א ָואֵזל ָּבֵעא לַהו ̅̅בׁשָעא ּבַד ̅ק ֵּתׁשעִּ
sille        etsii      menee ja      erämaassa         yhdeksän ja              90              jätä         eikö            heistä 

יו֗ה֑י׃̅עַד ̅ ̅דאבַ ֵּד   ָמא ּדֵנׁשּכחִּ
sen löytävä että         kunnes kadonnut joka 

 
Kuka teistä on se mies, jolla on sata lammasta, ja jos yksi niistä katoaa, eikö hän jätä ne 
yhdeksänkymmentäyhdeksän sinne erämaahan, ja mene etsimään sitä, kunnes löytää sen kadonneen? 



׃ָ̅פֵת ̅א וָׁשֵקל ֵלה ַעל ַּכת̅וָמא ֵּדאׁשּכֵחה  ָחֵד   5  ה ֞
olkapäänsä     ylle     sen     kantaa ja     iloitsee               löytää että       kun ja        . 

 
Ja kun hän löytää sen, hän iloitsee, ja kantaa sen olkapäillään, 

 

ן ̅בַ ֵּ̅תה  וָקֵרא לָרחַמו֗ה֞י וַלׁשבָ י̅א לבַ ָ̅ואֵת   6  ו֗הי ֞ ָואַמר לֻהו 
heille       sanoo ja      naapureilleen ja           ystävilleen         kutsuu ja        talolleen         tulee ja        . 

יד̅ ו ַעמי ֵּדאׁשּכֵחת̅חַד  ׃̅ ֵערּבי ַּדאּבִּ  הָוא 
oli  kadonnut joka lampaani          löytänyt että     kanssani iloitkaa 

 
Ja hän tulee kotiinsa, ja kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, ”iloitkaa minun kanssani, sillä 
minä olen löytänyt minun lampaani, joka oli kadonnut”. 

 

 א ַּבׁשַמָיא ̅וָת ַ̅חֻד ָנא ֵּתהֵוא ̅ון֑ ּדָהכַ ָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   7
taivaissa             riemu             oleva         siten että         teille         minä        sanon        . 

ין וֵת ̅ ֵאבַ̅חָטָיא ּדָת ̅ ַעל ַחד י֞ן ַ̅או ַעל ֵּתׁשעִּ יקִּ  ׁשָעא ַזּדִּ
puhtaat      yhdeksän ja               90          ylle       tai kääntyy joka    syntinen      yksi         ylle 

 א׃ ַּ̅בעָיא לֻהון ּתָיֻּבוָת ּ̅דָלא ֵמת
kääntymys     heille               kaivattu          ei jotka 

 
Minä sanon teille, että siten on oleva riemu taivaissa yhdestä syntisestä, joka kääntyy, kuin 
yhdeksästäkymmenestä yhdeksästä puhtaasta, jotka eivät kaipaa kääntymystä. 

 

אית̅א ֗הי ַא֗נּתָת ַ̅או ַאיָד   8 ין ֞  ̅א ּדִּ  ָלה ֵעסָרא ֻזוזִּ
zozin   kymmenen hänellä    on joka              vaimo         hän   sellainen      tai         . 

 א וָחָמא ַּביָּת֑א ̅נֻהון֑ וָלא ַמנהָרא ׁשָרגָ ֵמ ̅ ַחד̅ וֵּבד̅וַת 
koti     lakaisee ja        lamppu            valaisee     eikö ja          niistä        yksi       katoaisi ja 

ת̅ובָ  יָלאיִּ ׃ָ̅מא ּדֵת ̅עַד ̅ עָיא ֵלה ּבטִּ יו֗הי   ׁשּכחִּ
sen löytävä että          kunnes          huolellisesti        sen              etsii ja 

 
Tai sellainen vaimo, jolla on kymmenen kolikkoa, ja yksi niistä katoaa, eikö hän valaise lampulla ja 
lakaise kotia, ja etsi huolellisesti, kunnes hän löytää sen? 
 

 



 ה ֞ ָואמָרא ָ̅ת ̅בָ ׁ̅שבָ ֞ה ולַ ֑̅ה ָקרָיא לָרחָמָת ̅וָמא ֵּדאׁשַּכחֵת   9
sanoo ja         naapureilleen ja            ystävilleen         kutsuu               sen löysi että        kun ja        . 

ן חָד  יד̅ ֵיי֞ן ַעמי  ֵּדאׁשּכֵחת̅לֵהי  ׃̅ ֻזוזי ַּדאּבִּ  ֗הָוא 
oli       katosi joka       zozi               löysin että    kanssani    iloitkaa          heille 

 
Ja sen löydettyään hän kutsuu ystävänsä ja naapurinsa ja sanoo heille, ”iloitkaa minun kanssani, sillä 
minä löysin sen kolikon, joka katosi!” 

 

 ו֗ה֞י ַ̅מַלאכַ  ̅םא קָד ̅וָת ָ̅נא ֵּתהֵוא ַחֻד ̅ון֑ ּדָהכַ ָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   10
enkelinsä     edessä            riemu             oleva              siten että       teille       minä       sanon             . 

 ׃ ֵ̅אבַ̅חָטָיא ּדָת ̅ ַּדאָלָה֑א ַעל ַחד
kääntyy joka   syntinen      yksi     ylle                Jumalan 

 
Minä sanon teille, että siten on oleva riemu Jumalan enkelien edessä yhdestä syntisestä, joka kääntyy. 

 

ית ָ̅רא ַחד̅בֵ̅יֵֻּׁ֣שוע  לגַ ̅ ֵואַמר ֗הָוא לֻהון ֻּתוב  11  ̅ אִּ
(akk.)       yksi       miehelle        Jeshua       taas          heille        oli          sanoi ja             . 

׃  ֗הָוא ֵלה ּבַנָי֞א ּתֵרין ֞
kaksi          pojat  hänelle             oli 

 
Ja Jeshua puhui heille taas, ”yhdellä miehellä oli kaksi poikaa”, 

 

י ָפלֻגוָת ̅ ֑י ַהבֵ̅ואַמר ֵלה ּבֵרה זֻעוָרא  ָאב  12  א ̅לִּ
osa   minulle anna     isäni            nuori      poikansa hänelle    sanoi ja            . 

י ֵמן ַּביָּתך ׃̅ ֵלג̅ופַ ̅ ּדָמטָיא לִּ  לֻהון ֵקנָיֵנה 
omaisuutensa heille      jakoi ja            kodistasi    minulle   kuuluu joka 

 
Ja hänen nuori poikansa sanoi hänelle, ”isäni, anna minulle se osa, joka minulle sinun kodistasi kuuluu”. 
Ja hän jakoi heille omaisuutensa. 

  



י֑ל ַּכֵנׁש ַהו ּבֵרה זֻעוָרא ֻּכל ̅ר ַיוָמָת ̅וֵמן ָּבַת   13  ֞א ַקלִּ
kaikki     nuori       poikansa     se      kokosi       vähän            päivät         jälkeen –sta ja           . 

יָקא  וַת ֵ̅מֵּדם ַּדמָטי֗הי  ֵואַזל ַלאת  ָמן ַּבַּדר ָ̅רא ַרחִּ
kulutti    siellä ja         kaukana               paikalle      meni ja          kuului joka             asia 

ת̅ ֵקנָיֵנה  ַּכד  ׃̅ ָחֵיא ַפָרָחאיִּ
tuhlaavaisesti           eli       kun omaisuutensa 

 
Ja muutamia päiviä myöhemmin se hänen nuori poikansa kokosi kaiken sen, mitä hänelle kuului, ja meni 
siihen kaukaiseen maahan, ja kulutti siellä hänen omaisuutensa, eläen tuhlaavaisesti. 

 

אית̅ ̅דוכַ   14  ָנא ַרָּבא ̅הָוא ַּכפ ֗הָוא ֵל֑ה  ַ̅גַמר ֻּכל ֵמֵּדם ּדִּ
suuri     nälänhätä        oli     hänelle       oli               että         asia     kaikki  täydellisti kun ja         . 

׃ַּ̅באת י ָחַסר ֵלה   ָרא ַהו  וַׁשרִּ
hänelle  puute         alkoi ja     se                paikassa 

 
Ja kun hän oli kuluttanut kaiken, mitä hänellä oli, tapahtui siinä maassa suuri nälänhätä ja hänen 
puutteensa alkoi. 

 

 ָרא ַהו  ̅י֗נָּתא ַּדאתֵ̅מן ּבַנ֞י מדִּ ̅ ֵלה לַחד̅ ֵואַזל נֵקף  15
se             paikan             kaupunki            lapsista       yhdelle  hänelle   liittyi       meni ja         . 

יָת  ׃̅וֻהו ַׁשּדֵרה ַלקרִּ יֵרא ֞  א  לֵמרָעא חזִּ
siat    paimentamaan             kylälle             lähetti        hän ja 

 
Ja hän meni, liittyi yhteen sen maan kaupungin lapsista, ja hän lähetti hänet kylälle paimentamaan 
sikoja. 

 

ן ̅֗הָוא לֵממָלא ַּכרֵסה ֵמן ַחֻרובֵ ̅ ַרגַ̅רג̅וֵמת  16  ֞א ָהֻנו 
nämä            leipäpuusta        vatsansa       täyttämään          oli                 himoitsi ja             . 

יֵרא ֞ וָלא ֗אָנׁש ָיֵהבָּ̅דאכ ין ֗הַוו חזִּ ׃̅ לִּ  ֗הָוא ֵלה 
hänelle      oli       antoi       ihminen     eikä               siat       olivat         söivät jota 

 
Ja hän himoitsi täyttää vatsansa näistä leipäpuun paloista, joita siat söivät, eikä kukaan antanut hänelle. 
 

 



יתָ̅הָׁשא ַאגִּ  ֵׁשה  ֵאַמר  ּכָמאַ̅נפ̅ א לָותֵ̅אָת ̅ ̅דוכַ   17  ̅ ֵּבית̅ יֵר֞א אִּ
talo        on       palkkalaiset         nyt         montako     sanoi         sielunsa     luokse         tuli          kun ja          . 

יר לֻהון ַלחָמ֑א ֵואָנא ָהרָּכא  לכַ ָ̅אב ׃̅ ד̅ני ָאבֵ ̅פ̅י ּדַיּתִּ  ֗אָנא 
minä    menehdyn  nälälleni            tässä        minä ja        leipää            heille    runsas joka         isäni 

 
Ja kun hän oli mennyt itseensä, hän sanoi, ”kuinka paljon onkaan nyt niillä palkkalaisilla, jotka ovat 
minun isäni kodissa, runsaasti leipää, ja tässä minä menehdyn nälkääni”, 

 

ַזל לָות  18 אַמר ֵלה  ָאבָ̅אב̅ ֵאֻקום אִּ ית̅י  וִּ  ̅ ֑י חטִּ
syntiä     isäni    hänelle  sanon ja       isäni       luokse menen     nousen              . 

׃ַּ̅בׁשַמָיא ַוקָד   ַמיךְּ 
edessäsi ja              taivaissa 

 
Minä nousen, menen minun isäni luokse ja sanon hänelle, ”isäni, minä olen tehnyt syntiä taivasten 
kautta ja sinun edessäsi”, 

 

יל ָׁשֵוא ֗אָנא ַּדב  19  ̅ יני ַאיךַ̅ד ̅קֵרא  עבֵ ֵ̅את̅ ָרך̅וָלא ֵמּכִּ
kuin     minut tee             kutsuttu      poikasi että    minä    arvollinen       siis           enkä            . 

׃ֵ̅מן ַאגִּ ̅ ַחד  יַריךְּ ֞
palkkalaisistasi        yksi 

 
Enkä siis oe arvollinen, että minua kutsutaan sinun pojaksesi, tee minut kuin yhdeksi palkkalaisistasi. 

 

י֑ק ̅ ו֗הי  וַעדַ̅אבֻ ̅ א לָות̅וָקם ֵאָת   20  ו֗הי  ̅חָזי֗הי ַאבֻ  ֻהו ַרחִּ
isänsä    hänet näki   kaukana      hän  vielä ja         isänsä       luokse          tuli      nousi ja          . 

׃ַ̅רַחם עַלו֗הי  ַורֵהט נפַ ֵ̅ואת  ל ַעל ַצוֵרה  וַנׁשֵקה 
suuteli ja    kaulansa      ylle    lankesi    juoksi ja        ylleen           armahdettu ja 

 
Ja hän nousi, tuli isänsä luokse, ja hänen vielä ollessaan kaukana, hänen isänsä näki hänet ja armahti 
häntä ja juoksi, lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä, 

  



יתֵ̅ואַמר ֵלה ּבֵרה  ָאב  21  וָלא ָׁשֵוא  ַמיךְּ  ַּ̅בׁשַמָיא ַוקָד ̅ ֑י חטִּ
arvollinen enkä         edessäsi ja           taivaissa          syntiä        isäni    poikansa hänelle     sanoi ja           . 

׃ֵ̅את̅ ָרך̅֗אָנא ַּדב  קֵרא 
kutsuttu      poikasi että       minä 

 
Ja hänen poikansa sanoi hänelle, ”isäni, minä olen tehnyt syntiä, taivasten kautta ja sinun edessäsi, enkä 
ole arvollinen, että olisin kutsuttu sinun pojaksesi”. 

 

ָׁשיָּתא  ̅ו֗הי לַעבֵ̅אַמר ֵּדין ַאבֻ   22  ַּדו֗הי ֞ ַאֵפקו ֵאסטָלא רִּ
johtaja                puku          tuokaa        palvelijoilleen             isänsä    mutta    sanoi               . 

ימו ֵעֵזקָת  איֵד ַ̅אלֵּבֻׁשו֗הי  וסִּ ׃̅א ּבִּ  ה  ַואֵסאֻנו֗הי מָסֵנא ֞
kengät hänet kengittäkää ja        kädessään           sormus       laittakaa ja hänet vaatettakaa 

 
Mutta hänen isänsä sanoi työntekijöilleen, ”tuokaa se paras puku, vaatettakaa hänet, ja laittakaa se 
sormus hänen käteensä, ja laittakaa hänelle kengät”. 

 

׃̅ול וֵנת̅טָמא  וֵנאכֻ ַ̅ואיַּתו קֻטולו ַּתוָרא ּדפֵ   23  ַּבַסם 
juhlikaamme ja syökäämme ja  lihotettu joka         härkä        tappakaa     tuokaa ja           . 

 
Ja tuokaa, tappakaa se härkä, joka on lihotettu, ja syökäämme ja juhlikaamme, 

 

יָת   24 יָד ּ̅דָהָנא ֵּברי מִּ  א הָוא  ̅א הָוא  ַוחָיא  ַואּבִּ
oli        kadonnut ja        elää ja         oli         kuollut      poikani   tämä että          . 

יו לֵמתֵ̅ואׁשּתכַ  ׃̅ח  וַׁשרִּ  ַּבָסֻמו 
juhlimaan     alkoivat ja                löydetty ja 

 
Sillä tämä minun poikani oli kuollut, ja hän elää, ja hän oli kadonnut, ja hän on löydetty. Ja he alkoivat 
juhlimaan. 

 

יָׁשא  ּבַ   25 יָת ַהו ֵּדין ּבֵרה ַקׁשִּ  א  ֵ̅אָת  ̅ד̅א ֗הָוא  וכַ ̅קרִּ
tuli       kun ja      oli                    pellossa             vanhin        poikansa mutta      se           . 

׃̅ לָות̅ ַוקֵרב ֵיאא ֞  ַּביָּת֑א ׁשַמע ָקל זָמָרא ּדַסגִּ
monien        laulu        ääni        kuuli              koti      luokse     lähestyi ja 

 
Mutta se hänen vanhin poikansa oli pellolla, ja tullessaan ja lähestyessään kotia hän kuuli monien laulun 
äänen. 



׃ ַ̅וקָרא לַחד  26  ֵמן טָלֵיא ֞ וַׁשאֵלה  ָמַנו ָהָנא 
tämä     kuka              kysyi ja              pojista        yhdelle       kutsui ja          . 

 
Ja hän kutsui yhden poikalapsista ja kysyi häneltä, ”kuka tämä on?” 

 

 טָמ֑א ַּ̅תוָרא ּדפֵ ̅ וך̅א  ַוקַטל ַאבֻ ֵ̅אָת ̅ ָאַמר ֵלה  ַאֻחוך  27
lihotettu joka        härkä           isäsi        tappoi ja          tuli           veljesi     hänelle    sanoi             . 

׃̅ דּ̅דכַ  ים ַאקּבֵלה   חלִּ
vastaanottaa        terve      kun että 

 
Hän sanoi hänelle, ”sinun veljesi tuli, ja isäsi tappoi sen härän, joka oli lihotettu, sillä hän sai ottaa hänet 
terveenä vastaan”. 

 

׃̅ק ַאבֻ ̅א ֗הָוא לֵמַעל  ַונפַ ̅ז  וָלא ָצבֵ ַ̅ורגֵ   28  ו֗הי ּבָעא ֵמֵנה 
hänestä       pyysi         isänsä          lähti ja        sisälle             oli        tahtoi        eikä vihastui ja         . 

 
Ja hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle, ja lähti pois. Hänen isänsä kaipasi häntä, 

 

ין ֞ ָפַלח ֗אָנא ָלךֻ̅הו ֵּדין ֵאַמר ַלאבֻ   29  ̅ ו֗הי  ָהא ּכָמא ׁשנִּ
sinulle     minä    palvelin   vuodet     montako katso            isälleen          sanoi   mutta   hän           . 

 ום ̅וֵמן מֻת ̅ ֻפוקָּדָנך̅ ֵרת̅בום עֵ ̅א  וָלא ֵממֻת ֻּ̅דוָת ַ̅עב
milloinkaan –sta ja            käskysi           tehnyt                  ikinä          enkä        palveleminen 

י ֵּדאתָ̅יא ָלא ַי֗הבַ̅גד ׃ּ̅ת לִּ  ַּבַסם ַעם ָרחַמי ֞
ystäväni   kanssa        juhlittu että    minulle antanut         et           vuohi 

 
Mutta hän sanoi isälleen, ”katso, kuinka monta vuotta minä palvelin sinua palvelemalla, enkä 
milloinkaan tehnyt käskyäsi vastaan, etkä sinä milloinkaan antanut minulle vuohta, että juhlin minun 
ystävieni kanssa”, 

  



 א ֞ ַ̅עם ָזנָיָת ̅ ַפַרח ֵקנָיָנך̅ ַּכד̅ ֵּדין ּבָרךלָהָנא   30
huorat   kanssa omaisuutesi tuhlasi       kun     poikasi  mutta           tälle            . 

׃̅סּת ֵלה ַּתוָרא ּדפֵ ֑̅א נכַ ֵ̅ואָת   טָמא 
lihotettu joka        härkä   hänelle teurastanut           tuli ja 

 
Mutta kun tämä sinun poikasi tuhlasi sinun omaisuutesi huorien kanssa, ja tuli, hänelle sinä olet 
teurastanut sen härän, joka on lihotettu! 

 

 ן ַעמי ַא֗נּת  ̅לזבַ ̅ו֗הי  ֵּבר֑י ַא֗נּת ּבכֻ ָ̅אַמר ֵלה ַאבֻ   31
sinä   kanssani   ajat kaikessa      sinä      poikani       isänsä      hänelle   sanoi              . 

יָלך̅וכֻ  ילי  ּדִּ ׃̅ לֵמֵּדם ּדִּ ו   ֻה֗
hän      omasi minun joka      asia kaikki ja 

 
Hänen isänsä sanoi hänelle, ”poikani, sinä olet koko ajan minun kanssani, ja kaikki, mikä on minun, on 
sinun omaasi”, 

 

ן ַולֵמחָּדא  ּדָהָנא ַאֻחוך̅לֵמב  32  ̅ ַסם ֵּדין ָוֵלא ֗הָוא ַל 
veljesi    tämä että      iloitsemaan ja meille      oli      täytyy    mutta     juhlimaan              . 

יָת  יָד ̅מִּ  ח ׃̅א הָוא  ֵואׁשּתכַ ̅א הָוא  ַוחָיא  ַואּבִּ
löydetty ja        oli         kadonnut ja       elää ja          oli              kuollut 

 
Mutta täytyyhän meidän juhlia ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut, ja hän elää, ja hän oli 
kadonnut, ja hän on löytynyt. 

 

 

יַד ̅ ָלא לָותֵ̅ואַמר ַמת 16:1  ית̅ ָרא ַחד̅ו֗הי ֞ ַגבַּ̅תלמִּ   ̅אִּ
(akk.)    yksi            mies                oppilaansa      luokse       vertaus          sanoi ja                          . 

אית יָרא  וִּ  לו ֵלה ̅אכֵ ̅֗הָוא ֵלה ַרַּביָּתא  ֵואֵת ̅ ֗הָוא ַעּתִּ
hänelle        kuluttanut ja          johtaja    hänelle       oli        (akk.) ja               rikas                oli 

׃ַ̅קרַצו֗הי  ּדֵקנָיֵנה מפַ   ַרח 
tuhlaten   omaisuutensa       häntä syytti 

 
Ja hän sanoi hänen oppilailleen vertauksen; ”oli yksi rikas mies, ja hänellä oli johtaja, ja hän oli 
kuluttanut, ja häntä syytettiin hänen omaisuutensa tuhlaamisesta”. 



 ַוקָרי֗הי ָמֵרה  ֵואַמר ֵלה  ָמַנו ָהָנא ּדָׁשַמע ֗אָנא עַליךְּ    2
yllesi       minä      kuulen jota       tämä     mitä    hänelle sanoi ja herransa hänet kutsui ja         . 

י ֻחוׁשָּבָנא ּד̅ ַהב  ָלא ֵגיר ֵמׁשַּכח ַא֗נּת ̅ ך̅־ַּביֻּתוָת ַ̅רַּבתלִּ
sinä              pysty        sillä        et          taloudenjohtajuudestasi                   tili        minulle anna 

יל ַרַּביָּתא ּדֵת  ׃ֵ̅מּכִּ י   הֵוא לִּ
minulle   olisi että                 johtaja                 siis 

 
Ja hänen herransa kutsui hänet ja sanoi hänelle, ”mitä tämä on, jota minä kuulen sinusta? Anna minulle 
tilikirja taloudenjohtajuudestasi, sillä sinä et pysty olemaan minulle se johtaja!” 

 

 ּדָמרי ָׁשֵקל ̅ ֵׁשה  ָמָנא ֵאעֵּבדָ̅אַמר ַהו ַרַּביָּתא ּבַנפ  3
ottaa   herrani että        teen         mitä            sielussaan          johtaja          se         sanoi        . 

 א  ֵּדאחֻפור ָלא ֵמׁשַּכח ֗אָנא  ̅־ַּביֻּתוָת ָ̅לה ֵמני ַרַּבת
minä             pysty         en     kaivamaan että             taloudenjohtajuus minusta hänelle 

׃̅ ַולֵמחַּדר ָּבֵהת  ֗אָנא 
minä    häpeän    kerjäämiselle ja 

 
Se johtaja sanoi sielussaan, ”mitä minä teen, sillä minun herrani ottaa minulta pois sen 
taloudenjohtajuuden, sillä kaivamaan minä en pysty, ja kerjäämistä minä häpeän”. 

 

 א ̅־ַּביֻּתוָת ֵ̅מן ַרַּבת̅ ֵקתּ̅דָמא ּדֵנפ̅ ָמָנא ֵאעֵּבד̅ ֵעתֵ̅יד  4
taloudenjohtajuudesta      poistettu että       kun              teen           mitä        tiedän          . 

׃̅נַקּבֻלוָנני ּבבָ   ַּתיֻהון ֞
kodeissaan minut     vastaanottaisi 

 
Minä tiedän, mitä aion tehdä, kun taloudenjohtajuuteni on otettu pois, että minut otettaisiin vastaan 
heidän kodeissaan; 

  



 ָמָיא  ̅֞א ּדָמֵר֑ה ֵואַמר לַקדֵ̅מן ַחָיבֵ ̅ ַחד̅ ַוקָרא ַחד  5
ensimmäiselle     sanoi ja      herransa            velallisista        yksi      yksi       kutsui ja        . 

׃̅ ּכָמא ַחָיב  ַא֗נּת לָמרי 
herralleni    sinä        velassa   montako 

 
Ja hän kutsui herransa velallisia toinen toisensa jälkeen, ja sanoi ensimmäiselle, ”kuinka paljon sinä olet 
velkaa minun herralleni?” 

 

 ̅ ך̅בָ ּ̅כָת ̅ רָי֞ן ֵמׁשָחא  ָאַמר ֵלה  ַסבָ̅אַמר ֵלה  ָמאא ַמת  6
kirjasi      ota   hänelle      sanoi              öljy             mitalliset         sata     hänelle    sanoi          . 

ין ַמת̅ וב̅ל ּכֻת ַּ̅בעגַ ̅ ב̅וֵת  ׃ַ̅חמׁשִּ  רָין ֞
mitalliset               50            kirjoita      nopeasti       istu ja 

 
Ja hän sanoi hänelle, ”sta mitallista öljyä”. Hän sanoi hänelle, ”ota kirjoituksesi ja istu äkisti, kirjoita 
viisikymmentä mitallista”. 

 

ָנא  ַוא֗נּת  ָמָנא ַחָיב  7   ַא֗נּת לָמרי  ̅ ֵואַמר ַל֗אחרִּ
herralleni     sinä     velassa        mitä         sinä ja               toiselle          sanoi ja        . 

י֞ן ֵחֵטא ֞ ָאַמר ֵלה  ַקֵּבל ּכָת   ̅ ך̅בָ ָ̅אַמר ֵלה  ָמאא ֻּכורִּ
kirjasi        ota    hänelle     sanoi        vehnä       kor-mitat       sata    hänelle         sanoi 

׃̅ ובּ̅כֻת ̅ ב̅וֵת  ין ֞ אין ֻּכורִּ  ּתָמנִּ
kor-mitat               80           kirjoita          istu ja 

 
Ja hän sanoi toiselle, ”ja sinä, mitä sinä olet velkaa minun herralleni?” Hän sanoi hänelle, ”sata kor-
mittaa vehnää”. Hän sanoi hänelle, ”ota kirjoituksesi, ja istu, kirjoita kahdeksankymmentä kor-mittaa”. 

  



ת  8 יָמאיִּ  ̅ ד̅עבַ  ̅וַׁשַּבח ָמַרן לַרַּביָּתא ּדַעוָלא  ּדַחּכִּ
teki               viisaasti että        väärä joka         johtajalle     herramme    ylisti ja         . 

ין ֵאֻנון ֵמן ּבַנו֗ה֞י ּבַנו ימִּ  ֗ה֞י ֵגיר ּדָעלָמא ָהָנ֑א ַחּכִּ
lapsista       ovat             viisaat         tämä          maailman       sillä         lapsensa 

׃ֻ̅הון ָהֵד ּ̅דֻנוהָרא ּבַׁשרַּבת  א 
tämä          sukupolvessaan             valkeuden 

 
Ja meidän herramme ylisti sitä johtajaa, joka oli väärä, että hän teki viisaasti. Sillä tämän maailman 
lapset ovat viisaampia kuin ne tämän sukupolven valkeuden lapset. 

 

 ון ָרחֵמ֞א ֵמן ָמֻמוָנא ̅ו לכֻ ̅ד̅ון֑ ַּדעבֵ ֵ̅אָנא ָאַמר ֗אָנא לכֻ ̅ ָואף  9
mammonasta       ystävät        teille      tehkää että     teille         minä        sanon       minä   myös ja        . 

׃ַ̅מר נַקּבֻלוָנכֻ ָ̅הָנא ּדַעוָלא  ּדָמא ַּדג  ון ַּבמַטַליֻהו֞ן ַּדלָעַלם 
iankaikkinen        majoissaan      t      vastaanottava       käytetty      että kun    vääryyden          tämä 

 
Ja minäkin sanon teille, että tehkää ystäviä tällä vääryyden mammonalla, että kun se on loppu, teidät 
otettaisiin vastaan niihin iankaikkisiin majoihin. 

 

ן ָאףַ̅מן ַּדב  10 יל מַהיַמ  ו  ̅ ַקלִּ י  מַהיַמן ֻה֗  ּבַסגִּ
hän   uskollinen      paljossa   myös     uskollinen                vähässä joka            . 

יל ַעָול  ָאף̅וַמן ַּדב ׃̅ ַקלִּ ו  י  ַעָול ֻה֗  ּבַסגִּ
hän    väärä     paljossa     myös   väärä        vähässä         joka ja 

 
Joka on vähässä uskollinen, on paljossakin uskollinen, ja joka on vähässä väärä, on paljossakin väärä. 

 

 יל ּבָמֻמוָנא ּדַעוָלא מַהימֵנ֞א ָלא הַויֻּתון֑ ֵ̅אן ָהכִּ   11
olisitte     ette          uskolliset        vääryyden      mammonassa  sen tähden  jos            . 

ן ַמֻנו מַהיֵמן ׃ׁ̅שָרָרא לכֻ   ו 
uskoo     kuka      teille          todellinen 

 
Sen tähden, jos te ette ole uskollisia siinä vääryyden mammonassa, kuka uskoo teille sitä todellista? 

  



ילכֻ ֵ̅ואן ַּבד  12 ילכֻ ̅ון ָלא ֵאׁשּתכַ ָ̅לא ּדִּ ן ̅חֻּתון מַהימֵנ֑א֞ ּדִּ  ו 
omanne          uskolliset                           pystytte        ette      omanne         ette jolla    jos ja          . 

 ון׃ ַ̅מֻנו ֵנֵּתל לכֻ 
teille    antava       kuka 

 
Ja jos te ette pysty olemaan uskollisia sen kautta, joka on teidän omaanne, kuka sitä antaisi teille? 

 

 ̅ ַלח  ַאו ֵגיר לַחדֵ̅רי֞ן ָמַרָו֞ן לֵמפָּ̅דא ּדֵמׁשַּכח ַלתּ̅ת ַעבַלי  13
yhdelle    sillä      tai      palvelemaan      herrat      kahdelle          pystyy joka       palvelija     ei ole             . 

ָנא ֵנרַחם  ַאו לַחד נָ ̅ ֵנסֵנא  וַל֗אחרִּ  א נֻׁשוט  נַיַקר  וַל֗אחרִּ
syrjivä                toiselle ja kunnioittava yhdelle    tai      rakastava              toiselle ja          inhoava 

ין א֗נֻּתון לֵמפ  ַלח ַלאָלָהא ַולָמֻמוָנא׃ ָ̅לא ֵמׁשּכחִּ
mammonalle ja      Jumalalle          palvelemaan         te               pystytte                   ei 

 
Ei ole työntekijää, joka pystyy palvelemaan kahta herraa, tai muuten hän inhoaa yhtä ja rakastaa toista, 
tai kunnioittaa yhtä ja syrjii toista. Te ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. 

 

יֵׁש֞א ֵּדין ַּכד  14 ין ֗הַוו ׁשַמע̅ פרִּ  ו ָהֵלין ֻּכלֵהין֑ ֵמֻטל ּדָרחמִּ
olivat  rakastivat että     koska      ne kaikki       nämä       kuulivat        kun  mutta    fariseukset             . 

׃ ין ֗הַוו ֵּבה   ֵּכסָפא  מַמיקִּ
häntä    olivat    pilkkasivat                  raha 

 
Mutta kun ne fariseukset kuulivat kaikki nämä, he pilkkasivat häntä, koska he rakastivat rahaa. 

 

ין ַנפ  15 ן ַא֗נֻּתון ֵאֻנון ַּדמַזּדקִּ  ׁשֻהון ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע ֵּדין ֵאַמר לֻהו 
sielunsa vanhurskauttavat jotka heitä               te          heille        sanoi      mutta  Jeshua             . 

 ון ֞ ּדֵמֵּדם ּדָרם ̅כֻ ̅ע ֵלַּבָות̅ם ּבַנ֞י־֗אָנָׁשא  ַאָלָהא ֵּדין ָיַד ̅קָד 
korkea joka    asia että     sydämenne      tuntee mutta      Jumala               ihmislapset             edessä 

ו׃ ̅ יד̅ם ַאָלָהא נדִּ ּ̅בַניָנָׁש֑א֞ קָד ̅ ֵּבית  ֻה֗
se  kauhistus        Jumala       edessä        ihmislapset       huone 

 
Mutta Jeshua sanoi heille, ”te olette niitä, jotka vanhurskauttavat oman sielunsa ihmisten edessä. Mutta 
Jumala tuntee teidän sydämenne, sillä se, mikä on korkeaa ihmisten keskuudessa, on Jumalan edessä 
kauhistus”. 



ָ֖ן ֵמן ָהיֵּדין ַמלֻּכוָת ֵ̅י֞א עַד ָ̅נֻמוָסא ַונבִּ   16 ֻיוַחָנ   א ַּדאָלָהא ָ̅מא לֵּ֣
Jumalan     kuningaskunta         sitten –sta      Johannan’lle      saakka     profeetat ja      sana                    . 

׃̅ל ָלה ָחבֵ ̅א  וכֻ ֵמסַּתּבָר   ץ ּדֵנֻעול 
sisään että tunkeutuu  sille   kaikki ja           evankelioitu 

 
Kirjoitettu sana ja profeetat ovat Johannan’iin saakka, siitä alkaen evankelioidaan Jumalan 
kuningaskuntaa, ja kaikki tungeksivat päästäkseen sisään. 

 

ו ֵּדין ַּדׁשַמָיא ַוארָעא ֵנעּבֻרון֑ ַאו ָאֻת פׁשִּ   17  א ̅וָת ̅יק ֻה֗
merkki     tai         poistuvat              maa ja         taivasten   mutta     se       helppo              . 

 א ֵמן ָנֻמוָסא ֵּתעַּבר׃ ̅חָד 
poistua                 sanasta                  yksi 

 
Mutta taivasten ja maan on helpompi poistua, kuin yhdenkään merkin kirjoitetusta sanasta poistua. 

 

ָת ̅ ה וָנֵסבֻּ̅כל ַמן ּדָׁשֵרא ַא֗נּתֵת   18  א  ָגַאר  ̅֗אחרִּ
aviorikos          toinen       ottava ja        vaimonsa            lähettää joka    kaikki           . 

 יקָּתא ָגַאר׃ ׁ̅שבִּ ̅ ל ַמן ּדָנֵסב̅וכֻ 
aviorikos           jätetty               ottava joka    kaikki ja 

 
Jokainen, joka lähettää vaimonsa pois ja ottaa toisen, tekee aviorikoksen, ja jokainen, joka ottaa sen 
hylätyn, tekee aviorikoksen. 

 

ית̅ ָרא ֵּדין ַחדַ̅גב 1 9 יָרא אִּ  ׁש ֗הָוא ֻּבוָצא ̅֗הָו֑א וָלבֵ ̅ ַעּתִּ
kangas         oli      puettu ja          oli          (akk.)              rikas         yksi  mutta        mies               . 

ת̅לֻיום ֵמתַ̅וארגָוָנא  וכֻ  ין ֗הָוא ַגאָיאיִּ  ׃̅ ַּבסמִּ
ylellisesti        oli                 ihanuudet    päivä kaikki ja         purppura ja 

 
Mutta oli yksi mies, rikas ja puettu purppuraan ja hänellä oli joka päivä ylellisesti suloisuutta. 
 
D aloittaa, ”Ja hän puhui heille toisen vertauksen”. 

  



נָ   20 ית̅ א ַחדוֵמסּכִּ ָעַזר  ַורֵמא ֗הָוא ̅ אִּ  ֗הָוא  ַּדׁשֵמה ָלֵּ֣
oli     makasi ja       Lazar           nimensä           oli        (akk.)       yksi            köyhä ja             . 

יָרא  ַּכד̅ לָות ׃̅ ַּתרֵעה ּדַהו ַעּתִּ  מַמַחי ּבֻׁשוחֵנא ֞
paiseissa           lyöty          kun          rikas          sen           porttinsa        luona 

 
Ja oli yksi köyhä, hänen nimensä oli Lazar, ja hän oli makaamassa sen rikkaan portin luona, paiseilla 
lyötynä. 

 

ין̅֞א ּדָנפ̅֗הָוא ּדֵנמֵלא ַּכרֵסה ֵמן ַפרֻּתוֵת ̅ ַיַאב̅וֵמת  21   לִּ
putosivat jotka                   tähteistä         vatsansa täyttävä että            oli             ikävöi ja              . 

יָרא  ֵאָלא ָאףֵ̅מן ָפֻת   ין ֗הַוו  ַּ̅כלֵּב֞א ָאֵת ̅ וֵרה ּדַהו ַעּתִּ
olivat   tulivat             koirat      myös      vaan                 rikas         sen                   pöydästään 

׃̅מַלחכִּ   ין ֻׁשוחַנו֗הי ֞
paiseitaan               nuolivat 

 
Ja hän ikävöi täyttää vatsaansa niistä tähteistä, jotka putosivat sen rikkaan pöydältä, mutta koiratkin 
tulivat nuolemaan hänen paiseitaan. 

 

ית  22 ָנ֑א ַואוּבֻלו֗הי ַמַלאכֵ ̅ הָוא ֵּדין ומִּ  ֞א לֻעוֵּבה ַ̅הו ֵמסּכִּ
sylilleen             enkelit               hänet vei ja              köyhä        se        kuoli ja  mutta       oli              . 

אב ית̅ ָרָהם  ָאףַּ̅דֵּ֣ יָרא מִּ ׃̅קבַ ֵ̅ואת̅ ַהו ֵּדין ַעּתִּ  ר 
haudattiin ja       kuoli             rikas      mutta     se      myös             Abraham’n 

 
Mutta tapahtui; se köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abraham’n syliin, mutta se rikaskin kuoli, ja hänet 
haudattiin. 

 

ים ַעיַנו֗ה֞י ֵמן ֻרוחָק֑א ֵמׁשַּתַנק ַּבׁשיֻ ̅ ̅דוכַ   23  ו֑ל ַארִּ
kaukana –sta       silmänsä      kohotti        Sheol’ssa            kärsimys       kun ja          . 

׃ַ̅וחָזא ַלֵּ֣אב ָלָעַזר ּבֻעוֵּבה   ָרָהם ַולֵּ֣
sylissään        Lazar’n ja          Abraham’n             näki ja 

 
Ja kärsiessään Sheol’ssa, hän kohotti silmänsä kaukaa, ja näki Abraham’n, ja Lazar hänen sylissään. 
 

 



בַ̅וקָרא ּבָקָלא ָרָמא  ֵואַמר  ָאב  24  ַרַחם עַלי  ָ̅רָהם  ֵאת̅י  ַאֵּ֣
ylleni        armahdus           Abraham          isäni          sanoi ja        kova        äänessä       kutsui ja           . 

יׁש ֵצב ָלָעַזר  ּדֵנצֻּבוע רִּ י ֵלָׁשנ֑י ̅ ֵעה ּבַמָי֞א ַונַרֵטב̅וַׁשַּדר לֵּ֣  לִּ
kieleni minulle kostuttava ja   vedessä     sormensa         pää     kastava että         Lazar’lle         lähetä ja 

׃̅א ָהֵד ̅יָת ̅א ּבַׁשלֵהבִּ ּדָהא ֵמׁשַּתַנק ֗אנָ   א 
tämä                     liekissä               minä           kärsimys     katso että 

 
Ja hän kutsui kovalla äänellä ja sanoi, ”minun isäni Abraham, armahda minua ja lähetä Lazar kastamaan 
sormensa pää veteen ja kostuttamaan minun kieltäni, sillä katso, minä kärsin tässä liekissä!” 
 
Vanhan juutalaisen, ja myös varhaiskristillisen (mm. Pietarin ilmestys) opetuksen mukaan väärä todistaja 
kärsi kieli tulessa. 

 

ב  25  ּבַחַייךְּ ֞ ̅ ךָ̅ת ̅ר ּדַקֵּבלּת ָטבָ ָ̅רָהם  ֵּבר֑י ֵאּתַּדכָ̅אַמר ֵלה ַאֵּ֣
elämässäsi          hyväsi              sait että            muista       poikani        Abraham     hänelle     sanoi            . 

יָׁשֵת  ָלָעַזר ּבִּ ׃̅וֵּ֣ יח ָהרָּכא  ַוא֗נּת ֵמׁשַּתַנק   ה ֞ וָהָׁשא  ָהא ֵמּתּתנִּ
kärsit        sinä ja            tässä               levossa         katso           nyt ja           pahansa             Lazar ja 

 
Abraham sanoi hänelle, ”minun poikani, muista, että sinä sait sinun hyväsi eläessäsi, ja Lazar pahansa, ja 
nyt, katso, hän on tässä levossa ja sinä kärsit”. 

 

יָמא ַּביַנין ַולכֻ ̅א ַרּבָת ̅וַעם ָהֵלין ֻּכלֵהין֑ ַהוָת   26 ן ̅א סִּ  ו 
teille ja    välillä        laitettu            valtava          syvyys      ne kaikki      nämä    kanssa ja        . 

ן ̅כֻ ̅ין ֵמָּכא ּדֵנעּבֻרון לָותַּ̅דאיֵלין ּדָצבֵ  ן ָלא ֵנׁשּכֻחו   ו 
pystyisivät        ei       luoksenne      kulkisivat että       tästä   tahtovat jotka        ne että 

 ן ׃ֻ̅רון לָוַת ָלא ּדֵמן ַּתָמן ֵנעּבָ̅ואפ
luoksemme  kulkisivat              sieltä että          ei myös ja 

 
Ja kaiken tämän lisäksi on se suuri syvyys laitettu meidän ja teidän välillemme, että ne, jotka tahtovat 
kulkea tästä teidän luoksenne, eivät voi, eikä sieltäkään voi kulkea meidän luoksemme. 

  



 ֑י ָ̅אב̅ ין ָּבֵעא ֗אָנא ֵמָנךָ̅אַמר ֵלה  ָמֵד   27
isäni    sinusta     minä        pyydän       siis      hänelle    sanoi             . 

יו֗הי לבֵ ַּ̅דת ׃ָ̅אב̅ יתַׁ̅שּדרִּ  י 
isäni     kodille          hänet lähettäisi että 

 
Hän sanoi hänelle, ”minä siis pyydän sinua, isäni, että lähettäisit hänet minun isäni kotiin”, 

 

ית  28 י֞ן אִּ אַזל  נַסֵהד̅ ַחמָׁשא ֵגיר ַאחִּ י  נִּ  ֵהֻנון ̅ ֵאֻנון֑ ּדָלא ָאף̅ לִּ
nämä    myös      ettei        heitä     todistaisi  menköön minulle       on      veljet       sillä             viisi                  . 

אֻת  ׃̅א ּדַת ̅א ָהֵד ̅וּכָת ̅ון לֻד ̅נִּ יָקא   ׁשנִּ
kidutuksen             tämä          paikalle                  tulevat 

 
Sillä minulla on viisi veljeä, hän menköön todistamaan heille, etteivät nämäkin tulisi tähän kidutuksen 
paikkaan. 

 

ב  29 יתָ̅אַמר ֵלה ַאֵּ֣ וֵׁשא ַונבִּ ̅ ָרָהם  אִּ  ֵי֑א֞ ֵנׁשמֻעון ֵאֻנון ׃̅לֻהון ֻמֵּ֣
heitä        kuulkoon    profeetat ja        Moshe        heillä          on           Abraham     hänelle     sanoi             . 

 
Abraham sanoi hänelle, ”heillä on Moshe ja profeetat, kuulkoon heitä”. 

 

בֻ̅הו ֵּדין ֵאַמר ֵלה  ָלא ָאב  30  ָרָהם  ֵאָלא ֵאן ֗אָנׁש ֑̅י ַאֵּ֣
ihminen    jos        vaan          Abraham         isäni         ei   hänelle      sanoi    mutta   hän          . 

יֵת  אַזל לָותֵ̅מן מִּ ין ׃ֻה ̅֞א נִּ ן ָּתיּבִּ  ו 
kääntyvät     luoksensa     menevä                kuolleista 

 
Mutta hän sanoi hänelle, ”ei, isäni Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän luoksensa, he 
kääntyisivät”. 

 

ב  31 ֻמוֵׁשא וַלנבִּ ָ̅אַמר ֵלה ַאֵּ֣ ין֑ ָ̅רָהם  ֵאן לֵּ֣   ֵי֞א ָלא ָׁשמעִּ
kuulevat      ei     profeetoille ja     Moshe’lle       jos          Abraham    hänelle      sanoi           . 

יֵת ̅ ָאף ין ֵלה׃ ָ̅לא ֵאן ֗אָנׁש ֵמן מִּ  ֞א נֻקום  מַהימנִּ
hänelle      uskovat           nouseva            kuolleista     ihminen    jos        ei        edes 

 
Abraham sanoi hänelle, ”jos he eivät kuule Moshea ja profeettoja, eivät he usko, vaikka joku nousisi 
kuolleista”. 

 



יַד ֵ̅ואַמר ֗הָוא ֵיֵֻּׁ֣שוע לַת  17:1   ו֗הי ֞ ָלא ֵמׁשּכָחא ּדָלא ̅למִּ
ettei                 pysty             ei             oppilailleen            Jeshua           oli          sanoi ja                          . 

אֻת  אֻת ̅איֵד ֻׁ̅שוֵלא ֞ ָוי ֵּדין לַהו ּדבִּ ̅ון ַמכ̅נִּ  ון ׃̅ה נִּ
tulevat    kauttaan jonka      sille    mutta voi      kompastukset            tulevat 

 
Ja Jeshua sanoi hänen oppilailleen, etteivät ne kompastukset voi olla tulematta, mutta voi sitä, jonka 
kautta ne tulevat. 

 

 ַפָקח ֗הָוא ֵלה  ֵאֻלו ַרחָיא ַּדחָמָרא ַּתלָיא ּבַצוֵרה    2
kaulassaan ripustettu             aasin          myllynkivi       jos   hänelle        on       helppo         . 

׃ ֵׁ̅של לַחד̅א ּבַיָמ֑א ַאו ּדַנכַ̅וׁשֵד   ֵמן ָהֵלין זֻעוֵרא ֞
vähäinen             näistä  yhdelle kompastuttava joka tai        meressä heitetään ja 

 
Hänelle olisi helpompaa, jos aasin myllynkivi ripustetaan hänen kaulaansa ja heitetään mereen, kuin että 
saa yhdenkin näistä vähäisistä kompastumaan. 

 

ן ֵאן ֵנחֵטא ַאֻחוךׁ̅שכֻ ֵ̅אזַּד֗הרו ּבַנפ  3 י ֵּבה  ̅ ו   ּכאִּ
häntä  nuhtele      veljesi           syntiä       jos      sieluissanne              varjelkaa           . 

׃ׁ̅שבֻ  ֵ̅ואן ָּתֵאב  וק ֵלה 
hänet    vapauta     kääntyy       jos ja 

 
Varjelkaa sielujanne! Jos veljesi tekee syntiä, nuhtele häntä, ja jos hän kääntyy, päästä hänet vapaaksi. 

 

י֞ן ּבַיוָמא ַנסֵּכל ָּבך̅ע ַזבֵ̅ואן ׁשבַ   4 י֞ן ּבַיוָמא ̅ע ַזבַ̅וׁשבַ ̅ נִּ  נִּ
päivässä      kerrat   seitsemän ja sinussa rikkova         päivässä       kerrat     seitsemän jos ja        . 

אַמר ּדָת ̅ ך̅פֵנא לָוָת ֵ̅נת  וק ֵלה׃ ̅֗אָנא  ׁשבֻ ̅ ֵאב̅ונִּ
hänelle vapauta        minä   käännyn että     sanova ja        luoksesi        kääntynyt 

 
Ja js seitsemän kertaa päivässä hän rikkoo sinua vastaan, ja seitsemän kertaa päivässä kääntää 
kasvonsa sinun puoleesi ja sanoo, että ”minä käännyn”, päästä hänet vapaaksi. 

 

ן ַאוֵסף  5 יֵח֞א לָמַר  ׃ַ̅לן ַהיָמֻנוָת ̅ ֵואַמרו ׁשלִּ  א 
uskollisuus  meille  lisäätkö  herrallemme     lähetetyt    sanoivat ja         . 

 
Ja apostolit sanoivat meidän Herrallemme, ”aiotko lisätä meille sitä uskoa?” 

 



ית  6 ן ֵאן אִּ  פֵרּדָּתא ̅ א  ַאיך̅ון ַהיָמֻנוָת ̅לכֻ ̅ ֗הָות̅ ָאַמר לֻהו 
jyvä          kuin        uskollisuus             teille          oli         (akk.)   jos        heille        sanoi          . 

ין ֗הַויֻּתון לֻת   ַע֗קר ̅א ָהָנא  ֵּדאת̅וָת ּ̅דַחרּדָל֑א ָאמרִּ
juuriltaan irti että   tämä      silkkiäispuulle      olisitte       sanotte         sinapinsiemenen 

 ון׃ ַ̅מע ֗הָוא לכֻ ַנצּב ּבַיָמא  וֵמׁשּתֵ̅ואת
teille            on            kuuliainen ja    meressä             istutettu ja 

 
Hän sanoi heille, ”jos teissä olisi sitä uskoa noin sinapinsiemenen jyvän verran, te sanoisitte tälle 
silkkiäispuulle, että ’irtoa juurilta, ja ole istutettu mereen”, ja se olisi kuuliainen teille”. 

 

איתַ̅מֻנו ֵּדין ֵמנכֻ   7  ר ַפָּדָנא ַאו ּדָרֵעא ̅בַ ָּ̅דא  ּדָד ֵ̅לה ַעב̅ ון ּדִּ
paiimentaa joka tai      auraa        ajaa joka       palvelija  hänellä     on joka          teistä     mutta  kuka          . 

אֵת ָענָ  ׃̅א  עבַ ̅א ֵמן ַחקָל֑א ָאַמר ֵלה ֵמחָד ֑̅א ֵואן נִּ  ר ֵאסַּת֗מךְּ 
aterioi            kulje             heti     hänelle     sanoo                 pellosta          tuleva          jos ja   lampaat 

 
Mutta kuka teistä on se, jolla on työntekijä, joka ajaa auraa tai joka paimentaa lampaita, ja sanoo 
pellolta tullessaan hänelle heti, ”mene aterioimaan”? 

 

י ֵמֵּדם ַּדאחֵׁשם  ַואֻסור ַחַציךְּ ֞ ̅ ֵאָלא ָאַמר ֵלה  ַטֵיב  8  לִּ
esiliinasi        vyötä ja       aterioin että       asia minulle valmista hänelle      sano          vaan         . 

 ַא֗נּת ̅ רֵּכן ָאףַ̅ת ָ̅מא ֵּדאלַעס ֵואׁשֵּת֑א ובָ ַׁ̅שֵמַׁשיני  עַד 
sinä     myös      perässäni ja                 juon ja                syön         kunnes         minua palvele 

׃ֵּ̅תלַעס וֵת   ׁשֵּתא 
juova ja               syövä 

 
Vaan hän sanoo hänelle, ”valmista minulle jotain, että saan aterioida, ja vyötä esiliinasi, palvele minua, 
kunnes minä syön ja juon, ja minun jälkeeni myös sinä olet syövä ja juova”. 

 

 ̅ פֵקדֵ̅מֵּדם ֵּדאת̅ דָּ̅דא  ַּדעבַ ̅ה מַקֵּבל ּדַהו ַעב̅לָמ֑א ַטיֻּבוֵת   9
käsketty jota          asia        teki että      palvelija       hänen  vastaanottaa siunauksensa      onko           . 

׃ֵ̅ל֑ה ָלא ָסבַ   ר ֗אָנא 
minä       luule         en hänelle 

 
Saako se työntekijä hänen siunauksensa siitä, että teki, mitä oli käsketty? Minä luulen, että ei. 



ן ָמא ַּדעבַ  ָ̅נא ָאףָ̅הכַ   10  ּדֻּתון ֻּכלֵהין ַאיֵלין ַ̅א֗נֻּתו 
ne            kaikki          tehneet että       kun              te        myös            siten            . 

יָד ַּ̅דפ יֵלא ֞ ּדֵמֵּדם ּדַחָיבִּ ֵּד֞א חַנן ̅ון֑ ֵאַמרו  ּדַעב̅֞ן לכֻ ̅קִּ  ין ַּ̅בטִּ
velvolliset jota    asia että   kelvottomat        me    palvelijat että     sanokaa      teille     käsketyt jotka 

 ן׃ ̅̅דעבַ ̅ ֗הַוין לֵמעַּבד
teemme      tekemään           ovat 

 
Siten myös te; kun olette tehneet ne kaikki, mitä teille on käsketty, sanokaa, että me olemme 
kelvottomia palvelijoita, sillä me teimme sen, mitä me olemme velvolliset tekemään. 

 

ׁשֵל֑ם ָעבַ  ̅̅דַוהָוא ּדכַ   11  ר ֗הָוא ָ̅אֵזל ֵיֵֻּׁ֣שוע ֻלֵּ֣אורִּ
oli     ohikulki          Jerusalemille      Jeshua         meni kun että         oli ja             . 

׃ָׁ̅שמָרֵי֞א ַלג̅ ֵּבית יָלא   לִּ
Galilean       samarialaiset    huone 

 
Ja tapahtui, kun Jeshua oli menossa Jerusalemiin, hän kulki Galilean samarialaisten huoneen kautta. 

 

יב̅ ̅דוכַ   12 יָת ̅ ַקרִּ  ֑א ַארֻעו֗הי ֵעסָרא ̅א חָד ̅לֵמַעל ַלקרִּ
kymmenen          kohtasi          yksi                  kylälle          sisään         lähestyi      kun ja           . 

׃ י֞ן ַגרֵּבא ֞ וָקמו ֵמן ֻרוחָקא   ֗אָנׁשִּ
kaukaa –sta  seisoivat ja     pitaliset           ihmiset 

 
Ja hänen lähestyessään, että menisi yhteen kylään sisälle, hänet kohtasi kymmenen pitalista ihmistä, ja 
he seisoivat kaukana. 

 

ן ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע ֵאת  13 ן ַרַּב  י  ן ָואמרִּ ימו ָקלֻהו   ַרַחם עַלין ׃ַ̅וארִּ
yllemme     armahdettu      Jeshua  rabbimme sanoivat ja      äänensä      korottivat ja           . 

 
Ja he korottivat äänensä ja sanoivat, ”Jeshua, meidän rabbimme, armahda meitä!” 
 
Arameassa kaunis ajatus Jeshuasta kaikkien – myös aramealaisten samarialaisten – rabbina. 

  



ן ֵזלו ַחַוו ַנפ̅ ̅דוכַ   14 ן ֵאַמר לֻהו   ון ׁ̅שכֻ ̅חָזא ֵאֻנו 
sielunne osoittakaa menkää  heille        sanoi       heidät      näki       kun ja           . 

׃̅ ד̅הֵנא ֞ וכַ ̅לכָ  יו  ן ֵאּתַּדּכִּ ֗לי   ָאזִּ
puhdistetut     menivät     kun ja             papeille 

 
Ja heidän nähdessään hän sanoi heille, ”menkää, osoittakaa itsenne papeille”, ja heidän mennessään he 
puhdistuivat. 

 

ן ּכַ ̅ ַחד  15 י  הפַ ̅ דֵּדין ֵמנֻהו   ֵלה  ̅ ך̅חָזא ֵּדאּתַּדּכִּ
hänelle    palasi   puhdistettu joka     näki       kun        heistä      mutta     yksi           . 

 ָקָלא ָרָמא מַׁשַּבח ֗הָוא ַלאָלָה֑א׃ַ̅וב
Jumalalle       oli           ylisti               korkea         äänessä ja 

 
Mutta yksi heistä, kun näki olevansa puhdistettu, palasi ja ylisti Jumalaa kovalla äänellä. 

 

ֵיֻׁשוע  ַּכד̅ם ֵרג̅ל ַעל ַאַפו֗ה֞י קָד ַ̅ונפַ   16  ַמוֵּדא ̅ ַלו֗ה֞י ּדֵּ֣
kiitti      kun        Jeshuan          jalkansa       edessä      kasvonsa      ylle    lankesi ja         . 

׃  ֵלה  וֻהו ָהָנא  ָׁשמָרָיא הָוא 
oli    samarialainen     tämä   hän ja hänelle 

 
Ja hän kaatui kasvoilleen Jeshuan jalkojen eteen kiittäen häntä, ja tämä oli samarialainen mies. 

 

 ֵוין ָהֵלין עָנא ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר  ָלא ֗הָו֑א ֵעסָרא ָה   17
nämä    olivat    kymmenen        oli       eikö        sanoi ja      Jeshua    mutta   vastasi           . 

׃ י֑ו ַאיָּכא ֵאֻנון ֵּתׁשָעא   ֵּדאּתַּדּכִּ
yhdeksän         ovat         missä    puhdistuneet jotka 

 
Mutta Jeshua vastasi ja sanoi, ”eikö näitä ollut kymmenen, jotka olivat puhdistetut, missä ne yhdeksän 
ovat?” 

  



אֻת   18  ון ֵנּתֻלון ֵּתׁשֻּבוחָּתא ַלאָלָה֑א ̅לָמא פַרׁש֑ו ּדנִּ
Jumalalle                kunnia                antavat      tulevat että   erottaneet      eikö              . 

׃̅א ָהָנא ּדֵמן ַעָמא ֗הו ֻנוכֵאלָ   ָרָיא 
vieras      se         kansasta joka       tämä             vaan 

 
Eivätkö he erottaneet, että tulisivat antamaan sen kunnian Jumalalle, paitsi tämä, joka on siitä vieraasta 
kansasta? 
 
Kreikassa erottamisen tilalla ”löytäneet” ja ajatus ”vieras kansa” puuttuu. Jos teksti olisi kreikasta 
käännetty, tässä olisi kreikkaa vastaavat sanavalinnat. 

 

 ׃̅ ךַ̅אחַיָת ̅ ךֵ̅ואַמר ֵלה  ֻקום ֵזל  ַהיָמֻנוָת   19
elävöittänyt      uskollisuutesi    mene nouse hänelle    sanoi ja            . 

 
Ja hän sanoi hänelle, ”nouse, mene, sinun uskollisuutesi on tehnyt sinut eläväksi”. 

 

יֵׁש֑א֞ ֵאַמת̅ ̅דוכַ   20 ֵיֻׁשוע ֵמן פרִּ  ָיא ̅י ָאתַׁ̅שאֻלו֗הי לֵּ֣
tulee          milloin             fariseuksista         Jeshualle              kysyivät      kun ja           . 

ן ָלא ָאתַ̅מלֻּכוֵת   ָיא̅ה ַּדאָלָה֑א עָנא  ֵואַמר לֻהו 
tule          ei         heille        sanoi ja     vastasi        Jumalan    kuningaskuntansa 

׃̅ה ַּדאָלָהא ַּבנֻטוָרָת ַ̅מלֻּכוֵת   א ֞
vartioitu kautta           Jumalan  kuningaskuntansa 

 
Ja kun osa niistä fariseuksista kysyi, ”milloin Jumalan kuningaskunta tulee?”, hän vastasi ja sanoi heille, 
”ei Jumalan kuningaskunta tule vartiossa olemisen kautta”, 

 

י    21 ן ָהא ָהרָּכא ֗הי  וָהא ָהר ַּתָמן הִּ֗ י   וָלא ָאמרִּ
se    siellä      täällä katso ja     se            tässä      katso        sanovat       eikä             . 

י׃ ̅ו ֵמנכֻ ̅ה ַּדאָלָהא  לגַ ָ̅הא ֵגיר ַמלֻּכוֵת   ון הִּ֗
se       teistä      sisällä         Jumalan    kuningaskuntansa    sillä      katso 

 
Eikä sanota, ”katso, tässä se on, tai katso tänne, se on tuolla, sillä katso, se Jumalan kuningaskunta on 
teidän sisäpuolellanne”. 
 
Tai sanatarkasti ”sisäpuolella, osassa teistä”. 

  



יַד ֵ̅ואַמר לַת   22 אֻת ̅למִּ  ון לֵמחָזא ̅רגֻ ַ̅רג̅̅ת֑א֞ ּדֵת ̅ון ַיוָמָת ̅ו֗הי ֞ נִּ
näkemään           kaipaatte että             päivät            tulevat                 oppilailleen         sanoi ja             . 

 ֵרה ּד֗אָנָׁשא  וָלא ֵּתחֻזון ׃̅֞א ַּדבֵ̅מן ַיוָמָת ̅ ַחד
näkisivät     eikä          ihmisen         poikansa                päivistään          yksi 

 
Ja hän sanoi oppilailleen, ”ne päivät tulevat, joissa te kaipaatte nähdä yhden ihmisen pojan päivistä, 
ettekä te tule näkemään”. 

 

אמֻרון לכֻ   23 ן ָהא ָהרָּכא ֗הו  וָהא ָהר ַּתָמן ֵ̅ואן נִּ  ו 
siellä    täällä   katso ja     se          tässä        katso   teille             sanovat      jos ja            . 

אֻז֗לון ׃ ו  ָלא ּתִּ  ֻה֗
menisivät       ei          se 

 
Ja jos he sanovat teille, ”katso, tässä se on, ja katso tänne, tuolla se on, älkää menkö”. 

 

 ׁשַמָיא  ֵ̅לה ּתֵחית̅רָקא ָּבֵרק ֵמן ׁשַמָי֑א וכֻ ַ̅איַּכָנא ֵגיר ּדבַ   24
taivaat          alla     kaikkensa ja               taivaista     salamoi      salama että      sillä         samoin              . 

׃ַ̅מנַה֑ר ָהכַ   ָנא ֵנהֵוא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּבַיוֵמה 
päivissään          ihmisen      poikansa      oleva            siten          valaistuu 

 
Sillä samoin, kuin salama salamoi taivaista, ja kaikki taivasten alla valaistuu, siten on oleva ihmisen 
pojan päivinä. 

 

ן עתִּ ֻ̅לוקַד   25 ָיאָת ̅ יד̅ם ֵּדי  ו ּדֵנַחׁש ַסגִּ  ֑א֞ ֻ̅ה֗
monet     kärsivä että   hän      tuleva     mutta          ensin                . 

 א׃ ̅א ָהֵד ̅וֵנסּתֵלא ֵמן ַׁשרּבָת 
tämä               sukupolvesta             hylättävä ja 

 
Mutta ensin hän on tuleva kärsimään monenlaista, ja tuleva tämän sukupolven hylkäämäksi. 

  



נֻ ַ̅ואיַּכָנא ַּדהָוא ּבַיוָמֵת   26  ָנא ֵנהֵוא ̅ו֑ח ָהכַ ֞ה ּדֵּ֣
oleva           siten       Noach’n      päivissään          on että           samoin ja           . 

׃̅֞ה ַּדבּ̅בַיוָמֵת   ֵרה ּד֗אָנָׁשא 
ihmisen    poikansa                päivissään 

 
Ja samoin, kuin oli Noach’n päivinä, siten on oleva ihmisen pojan päivinä. 

 

ין ֗הַוו וָׁשֵת ָּ̅דאכ  27 ין לגַ ̅לִּ ין ֵנֵׁשא ֞ וָיהּבִּ  ָמא ֵ̅ר֑א֞ עַד ̅ב̅ין֑ וָנסּבִּ
saakka        miehille       antoivat ja     naiset         ottivat ja         joivat ja  olivat        söivät että           . 

 ל ֗אָנׁש׃ ̅לכֻ ̅ ָנא  ַואוֵּבד̅א ַטופָ ֵ̅ויָל֑א ֵואָת ̅כֵ לַיוָמא ּדַעל ֻנֵּ֣וח ל
ihminen   kaikille   tuhoutui ja             tulva              tuli ja           arkille        Noach sisään että       päivälle 

 
Sillä he söivät ja joivat, ja ottivat naisia, ja antoivat miehille siihen päivään saakka, kun Noach meni 
sisään arkkiin, ja tuli se tulva, ja kaikki ihmiset hukkuivat. 

 

ֻלו֑ט ָּדאכַּ̅דהָוא ּבַיוָמֵת ̅ ַואיַּכָנא ֻּתוב  28 ין ֗הַוו ̅֞ה ּדֵּ֣  לִּ
olivat     söivät että        Loot’n        päivissään        oli että          taas            samoin ja           . 

ין ֗הַוו ובָ ̅ין֑ וָזב̅וָׁשֵת  ין֑ וָנצּבִּ ין ַומַזּבנִּ  ֵנין֑׃̅נִּ
rakensivat ja olivat   istuttivat ja       myivät ja     ostivat ja          joivat ja 

 
Ja vielä, niin kuin oli Loot’n päivinä, että syötiin ja juotiin ja ostettiin ja myytiin, ja istutettiin ja 
rakennettiin, 

 

ן ַּדנפַ   29 ֻד ּ̅בַיוָמא ֵּדי   ו֑ם ַאמַטר ָמרָיא ֻנוָרא ̅ק ֻלֵּ֣וט ֵמן סֵּ֣
tulta        Herra        satamaan           Sodom’sta        Loot      lähti että  mutta     päivässä             . 

יָת ̅̅בוכֵ   לֻהון ׃̅לכֻ ̅ ֑א ַואוֵּבדא ֵמן ׁשַמיָ ̅רִּ
heille kaikille   tuhoutui ja              taivaista                   tulikivet ja 

 
Mutta sinä päivänä, kun Loot lähti pois Sodom’sta, Herra laittoi satamaan tulta ja tulikiveä taivaista, ja 
he kaikki hukkuivat. 

 

 גֵלא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא׃ ֵ̅וא ּבַיוָמא ּדֵמתָנא ֵנהָ̅הכַ   30
ihmisen     poikansa     ilmestymisen         päivässä         oleva           siten               . 

 
Siten on oleva sinä ihmisen pojan ilmestymisen päivänä. 

 



  ̅יָּת֑א ָלא ֵנֻחות̅בַ אָגָרא ֗הו וָמאַנו֗ה֞י ּבּ̅בַהו ַיוָמא  ַמן ּדבֵ   31
laskeutuva       ei           talossa         vaatteensa ja     se                  katolla joka             päivä         siinä          . 

ן וַמן ַּדב ׃̅לבֵ ̅ ך̅הפֵ ַ̅חקָלא ֗ה֑ו ָלא ֵנתּ̅דֵנׁשֻקול ֵאֻנו   סּתֵרה 
puolelleen            palatko         ei        se                 pellossa joka ja            niitä          ottava että 

 
Sinä päivänä se, joka on katolla ja hänen vaatteensa ovat talossa, älköön laskeutuko niitä ottamaan, ja 
joka on pellolla, älköön palatko takaisin. 

 

׃̅רו ַלא֗נּתֵת ̅כֵאּתַּד   32 ֻלוט   ה ּדֵּ֣
Loot’n          vaimolleen              muistakaa             . 

 
Muistakaa Lootin vaimoa! 

 

 ֵׁשה ַנֵחיה׃ ַ̅נפ̅ יה  וַמן ּדַנוֵּבדֵׁ̅שה  ַנוּבדִּ ̅א ּדַנֵחא ַנפַ̅מן ּדָצבֵ   33
sen levollistaa sielunsa       kadottava joka ja sen kadottaa      sielunsa    levollistaa että      tahtoo joka            . 

 
Joka tahtoo saada levon sielulleen, kadottaa sen, ja joka kadottaa oman sielunsa, saa leponsa. 

 

ן ַּדבָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   34 לָי֑א ּתֵרי֞ן ֵנהֻוון ַּבחָד ̅ו   א ַערָסא  ַ̅הו לִּ
vuode      yhdessä           oleva        kaksi          yöllä     siinä että      teille        minä        sanon             . 

ָנא ֵנׁשּתבֵ ֵ̅נּתּדבַ ̅ ַחד ׃̅ר  ַו֗אחרִּ  ק 
jätetään           toinen ja            viedään          yksi 

 
Minä sanon teille, että sinä yönä on oleva kaksi yhdellä vuoteella, yksi viedään ja toinen jätetään. 

 

 ר  ̅א ֵּתּתּדבַ ̅א  חָד ̅חָד ַּ̅תרֵּתי֞ן ֵנהוָי֞ן ָטחָנ֞ן ַאכ  35
viedään         yksi           yksi kuin        jauhavat   olevat                kaksi             . 

ָת  ׃̅א ֵּתׁשּתבֵ ַ̅ו֗אחרִּ  ק 
jätetään                 toinen ja 

 
Kaksi on oleva jauhamassa kuin yhtenä, se yksi viedään, ja toinen jätetään. 

 

ָנא ֵנׁשּתבֵ ֵ̅נּתּדבַ ̅ ּתֵרי֞ן ֵנהֻוון ּבַחקָלא  ַחד  36  ק׃ ̅ר  ַו֗אחרִּ
jätetään            toinen ja              viedään       yksi           pellossa          olevat        kaksi             . 

 
Kaksi on pellolla, yksi viedään ja toinen jätetään. 



ן ַאיָּכא ּדפַ   37 ין ֵלה  ַלאיָּכא ָמַרן֑ ָאַמר לֻהו   ָרא  ̅ג̅עַנו  ָואמרִּ
ruumis että       missä       heille          sanoi herramme      minne?    hänelle sanoivat ja vastasivat        . 

 ַּכנֻׁשון ֵנׁשֵר֞א׃ ַּ̅תָמן ֵנת
kotkat       kokoontuvat           siellä 

 
He vastasivat ja sanoivat hänelle, ”minne, meidän Herramme?” Hän sanoi heille, ”missä se ruumis on, 
siellä kotkat kokoontuvat”. 
 
Aramean pagra on ruumiin lisäksi verenvuodatusta aiheuttava onnettomuus, tai haaksirikko. 

 

  

ן ̅כֻ ָ̅לא  ַּדבַ̅מת̅ ֵאַמר לֻהון ֵּדין ָאף 18:1   ל ֵעָּדן נַצֻלו 
rukoilevat     ajat   kaikessa että    vertaus       myös mutta     heille         sanoi                           . 

 וָלא ֵּתַמאן לֻהון ׃
heille           uupuisi          eikä 

 
Mutta hän sanoi heille myös vertauksen, että rukoilisivat koko ajan, eivätkä uupuisi. 

 

ית̅ ַּדָיָנא ַחד  2  ֑א ּדֵמן ַאָלָהא  ̅י֗נָּתא חָד ̅֗הָוא ַּבמדִּ ̅ אִּ
Jumalasta joka         yksi              kaupungissa         oli           (akk.)      yksi     tuomari       . 

׃̅ ַּכַחדָ̅לא ָּדֵחל ֗הָוא  וֵמן ּבַניָנָׁשא ֞ ָלא ֵמת  ֗הָוא 
oli        arvostanut         ei                ihmislapsista ja          oli       pelkäsi           ei 

 
Siinä yhdessä kaupungissa oli yksi tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa, eikä arvostanut ihmisiä. 

 

יתַ̅ארַמלָּתא ֵּדין חָד   3  י֗נָּתא ָהי  ַּ̅במדִּ ̅ ֗הָות̅ א אִּ
se        kaupungissa             oli           (akk.)        yksi     mutta                 leski                . 

׃̅ה  ָואמָרא  ּתבַ ̅לָוֵת ̅ ָיא ֗הָותָ̅ואת יני   ַעיני ֵמן ּבֵעל־ּדִּ
tuomioni       herrasta      minulle tutki          sanoi ja      luokseen          oli                  tuli ja 

 
Mutta siinä kaupungissa oli yksi leski, ja hän tuli hänen luokseen ja sanoi, ”selvitä minun vastustajani 
asia”. 
  

 



ָיאא  ָּבַת ̅א ֗הָוא  ַזב̅וָלא ָצבֵ   4 ן ֵאַמר ּבַנפָ̅נא ַסגִּ  ֵׁשה  ֵאן ̅רֵּכן ֵּדי 
jos         sielussaan       sanoi    mutta          perään          monet              ajat            oli        tahtoi       eikä          . 

 ֗אָנ֑א׃̅ ַּכַחדֵ̅מן ַאָלָהא ָלא ָּדֵחל ֗אָנ֑א וֵמן ּבַניָנָׁש֞א ָלא ֵמת
minä              arvosta         en               ihmislapsista ja       minä       pelkää      en                    Jumalasta 

 
Eikä hän tahtonut pitkään aikaan. Mutta sen jälkeen hän sanoi sielussaan, ”vaikka en pelkää Jumalaa, 
enkä arvosta ihmisiä”, 

 

י ָהֵד ָ̅אפֵ   5 יה  ּדָלא ̅א ַארַמלָּת֑א ֵאת̅ן ֵמֻטל ּדַמֵלאָיא לִּ  ּבעִּ
ettei           pyydetty                     leski                 tämä   minulle uuvuttaa että        koska      vaikka      . 

׃̅ל ֵעָּדן ֵּתהֵוא ָאתּ̅בכֻ  י   ָיא ַמהָרא לִּ
minulle     vaivaa             tulee           oleva       kerrat    kaikessa 

 
Koska tämä leski rasittaa minua, minä selvitän hänen asiansa, ettei hän joka kerta olisi tulossa minua 
vaivaamaan. 

 

ן ׁשַמעו ָמָנא ֵאַמר ַּדָיָנא ּדַעוָל֑א׃  6  ֵואַמר ָמַר 
vääryyden    tuomari       sanoi         mitä          kuulkaa herramme sanoi ja         . 

 
Ja meidän Herramme sanoi, ”kuulkaa, mitä se vääryyden tuomari sanoi!” 

 

יָרא  7 תַאָלָהא ֵּדין֑ ָלא ַיּתִּ  ו֗ה֑י֞ ּדָקֵרין ̅בַ ̅א ַלג̅עָת ּ̅תבַ ̅ ֵנעֵּבד̅ יִּ
kutsuvat jotka valituilleen            pyyntö      toteuttava      runsaammin       eikö   mutta       Jumala          . 

איָמָמא ַוב לָי֑א וַמַגר ֻרוֵחה עַליֻהון֑׃ֵ̅לה ּבִּ  לִּ
ylleen     henkensä  viivyttää ja           yöllä ja              päivällä        häntä 

 
Mutta eikö Jumala runsaammin tekisi hänen valittujensa pyynnöt, jotka kutsuvat häntä päivin ja öin, ja 
viivyttääkö hän henkensä heidän yltään? 

 

ן ּדֵנעֵּבדָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   8 אֵת  ל  ֻ̅הון ַּבעגַ ̅עתּ̅תבַ ̅ ו   א ּ̅בַרם נִּ
tuleva    kuitenkin      äkisti              pyyntönsä    toteuttava että   teille        minä          sanon        . 

 א ַעל ַארָעא׃ ּ̅בֵרה ּד֗אָנָׁש֑א וֵנׁשַּכח ַּכי ַהיָמֻנוָת 
maa   päällä         uskollisuus       siis       löytävä ja             ihmisen      poikansa 

 
Minä sanon teille, että hän on toteuttava heidän pyyntönsä äkisti. Kuitenkin, ihmisen poika on tuleva; 
löytääkö hän siis sitä uskollisuutta maan päältä? 



 ין ַעל ילִּ ̅כִּ ̅ל ֗אָנָׁשא ֞ ַאיֵלין ַּדתָ̅לא ָהָנ֑א ֻלוקבַ ֵ̅ואַמר ֗הָוא ַמת  9
ylle    luottivat jotka          ne            ihmiset           vastaan         tämä         vertaus            oli        sanoi ja         . 

איַת ַ̅נפ יֵקא ֞ ובָ ׁ̅שֻהון ּדִּ ׃̅יֻהון ַזּדִּ  ֵסין ַעל ֻּכלָנׁש 
jokainen   ylle halveksivat ja     puhtaat                 ovat että               sielunsa 

 
Ja hän sanoi heille tämän vertauksen niitä ihmisiä vastaan, jotka luottivat omiin sieluihinsa, että ovat 
puhtaat, ja halveksivat jokaista; 

 

י֞ן סֵלקו לַהיּכָלא  ַלמַצָלֻיו  ַחדּ̅תֵרי֞ן ַגב  10 יָׁשא   ̅רִּ   פרִּ
fariseus       yksi    rukoilemaan       temppelille       nousivat        miehet        kaksi            . 

ָנא ָמכ ׃ַ̅ו֗אחרִּ  ָסא 
veromies               toinen ja 

 
Kaksi miestä nousi temppeliin rukoilemaan, yksi fariseus, ja toinen veronkerääjä. 

 

יָׁשא  ָקֵאם ֗הָוא ַּביַנו֗הי לַנפוַה   11  ֵׁש֑ה וָהֵלין מַצֵלא ֗הָוא  ̅ו פרִּ
oli           rukoili       nämä ja           sielulleen      välissään          oli          seisoi          fariseus       se ja            . 

ית̅ ַאָלָהא  ַמוֵּדא ֗אָנא ָלך  ַׁשרָּכא ּד֗אָנָׁשא ֞ ̅ ַאיך̅ ּדָלא ֗הוִּ
ihmisten          muut           kuin        ollut          etten  sinulle      minä           kiitän              Jumala 

׃ָ̅הָנא ָמכ̅ ָיֵרא ֞ וָלא ַאיך̅֞א וגַ ̅֞א וָעֻלובֵ ָ̅חֻטופֵ   ָסא 
veromies      tämä       kuin       eikä avionrikkojat ja      sortajat ja                riistäjä 

 
Ja se fariseus seisoi erillään, ja rukoili nämä; ”Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole kuin muut 
ihmiset, riistäjät ja sortajat, ja avionrikkojat, enkä ole niin kuin tämä veronkerääjä”, 

 

 א  ַומַעַסר ֗אָנא ̅א ָצֵאם ֗אָנא ּתֵרי֞ן ּבַׁשּבָת ֵאלָ   12
minä   kymmenystän ja      viikossa          kaksi          minä     paastoan       vaan           . 

׃  ֻּכל ֵמֵּדם ּדָקֵנא ֗אָנא 
minä omistan jota     asia      kaikki 

 
Vaan minä paastoan kahdesti viikossa, ja annan kymmenykset kaikesta, mitä minä omistan. 

  



 א ֗הָוא  ָ̅סא ָקֵאם ֗הָוא ֵמן ֻרוחָק֑א וָלא ָצבֵ ַ̅הו ֵּדין ָמכ  13
oli        tahtoi         eikä             kaukaa –sta           oli         seisoi        veromies   mutta      se           . 

ים ַלׁשַמָיא  ֵאָלא ָטֵרףלָ ̅ ָאף  ֵיה  ̅֗הָוא ַעל ַחד̅ א ַעיַנו֗ה֞י נרִּ
rintansa    ylle            oli            iski        vaan              taivaille       kohotti       silmänsä        ei       myös 

׃  ָואַמר  ַאָלָהא ֻחוַניני  לַחָטָיא 
syntiselle minua armahda   Jumala            sanoi ja 

 
Mutta se veronkerääjä seisoi kaukana, eikä tahtonut edes kohottaa silmiään taivaisiin, vaan iski 
rintaansa ja sanoi, ”Jumala, armahda minua syntistä!” 

 

יר ָ̅הָנא מַזַּדק לבַ ̅ ון֑ ַּדנֵחתָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   14  יֵּתה  ַיּתִּ
enemmän kodilleen        puhdas   tämä laskeutui alas että teille        minä         sanon            . 

ים ַנפ יָׁשא  ֻּכל ֗אָנׁש ֵגיר ַּדנרִּ  ̅ ַמַּכךֵׁ̅שה  ֵנתֵ̅מן ַהו פרִּ
alentava       sielunsa   korottava joka    sillä   ihminen   kaikki        fariseus                 siitä 

ים ׃ַ̅נפ̅ ל ּדַנֵמך̅וכֻ   ֵׁשה  ֵנּתּתרִּ
korotettava       sielunsa alentaa joka kaikki ja 

 
Minä sanon teille, että tämä laskeutui enemmän puhtaana alas kotiinsa, kuin se fariseus, sillä jokainen, 
joka korottaa oman sielunsa, alennetaan, ja joka alentaa oman sielunsa, tulee korotetuksi. 

 

ן ̅ א ֞ ּדֵנקֻרובַ̅יֻלוֵד ̅ ו ֗הַוו ֵלה ֵּדין ָאףַ̅קֵרב  15  לֻהו 
heille koskettava että    pikkulapset myös mutta hänelle olivat lähestyivät          . 

יַד   או ּבֻהון ׃̅ו֗הי ֞ ַוכַ ַ̅וחַזו ֵאֻנון ַּתלמִּ
heissä nuhtelivat ja         oppilaansa      heidät näkivät ja 

 
Mutta myös pikkulapsia oli tulossa hänen lähelleen, että hän koskettaisi heitä, ja hänen oppilaansa 
näkivät heidät, ja nuhtelivat heitä. 

  



ן ׁשבֻ   16 ן ֵואַמר לֻהו   ין ̅טָלֵי֞א ָאֵת וקו ֻ̅הו ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע קָרא ֵאֻנו 
tulevat     poikalapset    sallikaa         heille        sanoi ja    heidät       kutsui       Jeshua    mutta   hän          . 

ן ּדַד ̅י  וָלא ֵּתכ̅לָות  ָהֵלין ֵאֻנון֑ ̅ איֵלין ֵגיר  ַּדאיךֻ̅לון ֵאֻנו 
heidän     nämä    kuin jotka     sillä          ne joiden          ovat         estäkö         eikä      luokseni 

י ַמלֻּכוָת  ילֻהון הִּ  א ַּדׁשַמָיא׃ ּ̅דִּ
taivasten     kuningaskunta     se            omanne 

 
Mutta hän, Jeshua, kutsui heidät ja sanoi heille, ”sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkääkä estäkö 
heitä, sillä niiden, jotka ovat kuin nämä, heidän omansa on se taivasten kuningaskunta”. 
 
Tarkasti poikalapsi, mutta maskuliini ei sulje tyttölapsia pois. Feminiini sulkee poikalapset ulkopuolelle. 

 

ין ָאַמר ֗אָנא לכֻ   17  א ּ̅דָלא נַקֵּבל ַמלֻּכוָת ון֑ ּדַמן ַ̅אמִּ
kuningaskunta vastaanota         ei joka     että    teille        minä       sanon          amen            . 

 ַטלָיא  ָלא ֵנֻעול ָלה ׃̅ ַּדאָלָהא  ַאיך
sille     sisään         ei     poikalapsi      kuin                Jumalan 

 
Amen, minä sanon teille, että joka ei ota vastaan Jumalan kuningaskuntaa niin kuin lapsi, ei pääse sinne 
sisälle. 

 

ָׁשֵנא ֞ ֵואַמר ֵלה  ַמלפָ ̅ וַׁשאֵלה ַחד  18  ֑א ָ̅נא ָטבָ ֵ̅מן רִּ
hyvä        opettaja     hänelle    sanoi ja              johtajista         yksi              kysyi ja            . 

אַרת̅ ָמָנא ֵאעֵּבד ׃̅ ּדִּ  ַחֵי֞א ַּדלָעַלם 
iankaikkinen  elämät      perin että            teen             mitä 

 
Ja yksi niistä johtajista kysyi häneltä ja sanoi hänelle, ”hyvä opettaja, mitä minun on tehtävä, että perin 
sen iankaikkisen elämän?” 

 

י ָטבָ   19  א  ̅א  ַליּת ָטבָ ָ̅אַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ָמָנא ָקֵרא ַא֗נּת לִּ
hyvä     ei ole         hyvä minulle    sinä        kutsuit       mitä        Jeshua   hänelle     sanoi            . 

׃̅ ֵאָלא ֵאן ַחד  ַאָלָהא 
Jumala      yksi      jos            vaan 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”miksi sinä kutsuit minua hyväksi, ei ole hyvää, paitsi yksi, Jumala”. 

 



 ̅ ֻנוב̅ור  וָלא ֵּתג̅ע ַא֗נּת  ָלא ֵּתקֻטול  וָלא ּתגֻ ֻ̅פוקָּדֵנ֞א ָיַד   20
varastaisi     äläkä     aviorikos    äläkä          tappava        älä        sinä      tunnet            käskyt                . 

 ׃̅ וֵלאָמך̅ וך̅א ּדֻׁשוקָרא  ַיַקר ַלאבֻ ָ̅סהֻּדוָת ̅ וָלא ֵּתסַהד
äidillesi ja         isällesi      kunnioita            valheen              todistus          todistava         äläkä 

 
Käskyt sinä tunnet, ”älä tapa, äläkä tee aviorikosta, äläkä varasta, äläkä todista sitä väärää todistusta, 
kunnioita isääsi ja äitiäsi”. 

 

ן ֵנטֵרת  21 ׃ֵ̅אֵנין ֞ ֵמן ַטלֻיות̅ ָאַמר ֵלה  ָהֵלין ֻּכלֵהי   י 
lapsuudestani      niitä        varjellut          kaikki       nämä   hänelle    sanoi              . 

 
Hän sanoi hänelle, ”nämä kaikki minä olen pitänyt lapsuudestani saakka”. 
 
Sanonta tarkoittaa, että bar mitsvasta alkaen. 

 

יָרא ָלךׁ̅שַמע ֵּדין ָהֵלין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵאַמר ֵלה  חָד ̅ ַּכד  22  ֵזל ̅ א ַחסִּ
mene sinulle    puuttuu             yksi    hänelle     sanoi       Jeshua       nämä   mutta       kuuli        kun            . 

אית ן ֻּכל ֵמֵּדם ּדִּ ֵנא ֞ וֵת ̅ וַהב̅ ָלך̅ ַזֵּב  ימָת ̅ הֵוא ָלך̅לֵמסּכִּ  א ̅סִּ
aarre     sinulle       oleva ja                köyhille     anna ja sinulle    on jota          asia      kaikki      myy 

 רי׃ ̅א ָּבַת ַּ̅בׁשַמָיא  וָת 
perässäni     tule ja              taivaissa 

 
Mutta kun Jeshua kuuli nämä, hän sanoi hänelle, ”se yksi sinulta puuttuu; mene, myy kaikki, mitä sinulla 
on, ja anna köyhille, ja sinulle on oleva aarre taivaissa, ja tule minun perässäni”. 

 

ן ֵּכרַית̅ ֻהו ֵּדין ַּכד  23 יר ֗הָוא ֵגיר ָטב̅ ׁשַמע ָהֵלי   ׃̅ ֵלה  ַעּתִּ
hyvin    sillä         oli           rikas        häntä    suretti        nämä          kuuli        kun    mutta  hän          . 

 
Mutta kun hän kuuli nämä, se suretti häntä, sillä hän oli hyvin rikas. 

  



 ֵלה  ֵאַמר  ַאיַּכָנא ַעטָלא ַלאיֵלין ̅ רַית̅חָזא ֵיֵֻּׁ֣שוע ּדכֵ ̅ ̅דוכַ   24
niille         vaikeaa          kuinka          sanoi      heille   suretti että      Jeshua         näki      kun ja           . 

אית ׃ֵ̅ס֑א֞ ּדֵנעֻלון לַמלֻּכוֵת ̅לֻהון ֵנכ̅ ּדִּ  ה ַּדאָלָהא 
Jumalan kuningaskunnalleen    sisään että    hyvinvointi    heillä          on jotka 

 
Ja kun Jeshua näki, että häntä suretti, hän sanoi heille, ”kuinka vaikeaa onkaan niiden, joilla on 
hyvinvointia, päästä sisään Jumalan kuningaskuntaan”. 

 

יָלא ֗הי לגמלא ּדבַ   25 יָרא ּ̅דלִּ  חֻרוָרא ַּדמַחָטא ֵנֻעו֑ל ַאו ַעּתִּ
rikas     tai       sisään              neulan             silmässä että           köydelle         se  helpompaa            . 

׃̅לַמלֻּכוֵת   ה ַּדאָלָהא 
Jumalan kuningaskunnalleen 

 
Köyden on helpompaa mennä neulan silmästä sisään, kuin rikkaan Jumalan kuningaskuntaan. 
 
Gamala on paksu köysi, gamla on kameli, molemmat ovat kieliopillisesti oikein. Sana voi olla kumpi 
vaan. 

 

׃  26 ין ֵלה ַאיֵלין ַּדׁשַמעו  וַמֻנו ֵמׁשַּכח לֵמָחא   ָאמרִּ
elämään           pystyy         kuka ja    kuulivat jotka        ne      hänelle    sanoivat             . 

 
Ne, jotka kuulivat, sanoivat hänelle, ”ja kuka sitten on mahdollinen siihen elämään?” 

 

 ּבַנ֞י־֗אָנָׁשא ָלא ֵמׁשּכָחן֑֞ ̅ ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵּדין ֵאַמר  ַאיֵלין ַּדלָות  27
pystyvät       ei               ihmislapset    luona jotka         ne            sanoi     mutta    Jeshua             . 

׃ַאָלָהא ֵמׁשּכָח֞ן לֵמ ̅ לָות  הָוא 
olemaan          pystyvät            Jumala        luona 

 
Mutta Jeshua sanoi, ”ne, jotka eivät voi olla ihmisten luona, pystyvät olemaan Jumalan luona”. 
 
Voida, pystyä, olla mahdollista; perinteisen suomalaisen ajatus on toinen käännösvaihtoehto. Kontekstia 
ajatellen tämä sanatarkka sopii ehkä paremmin. 

  



אפָ   28 מֻעון ּכִּ ָ֖ן ׁשבַ ָ̅אַמר ֵלה ֵׁשֵּ֣  קן ֻּכל ֵמֵּדם  ̅א  ָהא חַנ 
asia   kaikki     jätimme       me     katso          Keefa          Shimeon    hänelle      sanoi            . 

 ׃̅ ָרך̅ין ָּבתֵ̅ואַת 
perässäsi   tulimme ja 

 
Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”katso, me jätimme kaiken, ja tulimme sinun perässäsi”. 

 

ין ָאַמר ֗אָנא לכֻ   29  ון֑ ּדַליּת ֗אָנׁש ָ̅אַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַאמִּ
ihminen ei ole että      teille       minä        sanon        amen       Jeshua    hänelle   sanoi              . 

 ֑א ַאו ּבַנָי֑א֞ ֵ̅ה֑א֞ ַאו ַאֵח֑א֞ ַאו ַא֗נּתָת ̅ק ָּבֵּת֑א֞ ַאו ַאבָ ּ̅דָׁשבֵ 
lapset     tai              vaimo         tai         veljet       tai       sisaret           tai          koti             jätti joka 

 א ַּדאָלָה֑א׃ַ̅מלֻּכוָת  ֵמֻטל
Jumala     kuningaskunta        tähden 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon teille, ettei ole ketään, joka on jättänyt kodin, tai sisaret tai 
veljet, tai vaimon tai lapset, Jumalan kuningaskunnan tähden”, 

 

ֵיא֞א ּבָהָנא ַזב̅אעפֵ וָלא נַקֵּבל ּבַ   30  ָעלָמא ָ̅נא  ַוב̅֞א ַסגִּ
maailmassa ja      kerrat            tässä           monet           kertaisessa   vastaanottava  eikä           . 

 א  ַחֵי֞א ַּדלָעַלם׃ ָּ̅דאֵת 
iankaikkinen    elämä         tulee joka 

 
Eikä saisi ottaa vastaan moninkertaisesti tässä määräajassa, ja iankaikkista elämää siinä tulevassa 
maailmassa. 
 
Juutalainen ajattelu ”tuleva maailma” jää kreikassa ja nykyhebreassakin piiloon tässä jakeessa, mutta 

sitä Luukas tarkoitti, vaikkei käytäkään yleisintä sanontaa, .Hebr . א דעתידעלמ  Luukas on . ָהעֹוָלם ַהָּבא

voinut kirjoittaa tekstin alunperin hebreaksikin, koska tässä käytetty sanonta on tarkka aramean 
käännös hebrean sanonnasta. Tai, Luukas on tapansa mukaan ollut sanatarkka. Myös kreikassa eri 
sanavalinnat, kuin esim. Hebr.6:5. 

  



ן ָהא  ̅ר ֵיֵֻּׁ֣שוע ַלת̅בַ ַ̅וד  31  ֵרעַסרֵּתה  ֵואַמר לֻהו 
katso     heille        sanoi ja           kahdelletoistaan        Jeshua    johdatti ja          . 

ׁשֵלם  וֵמׁשַּתלָמ֞ן ֻּכלֵהין ַּדכ יַנן ֻלֵּ֣אורִּ  ֵיא ֞ ̅֞ן ַּבנבִּ ̅יבָ ̅תִּ ָ̅סלקִּ
profeetoissa kirjoitetut jotka   ne kaikki   loppuunsaatetut ja       Jerusalemille           nousemme 

׃  ַעל ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא 
ihmisen   poikansa      ylle 

 
Ja Jeshua johdatti niitä kahtatoista, ja sanoi heille, ”katso, me nousemme Jerusalemiin, ja kaikki 
saatetaan loppuun, mitä profeetoissa on kirjoitettu ihmisen pojasta”. 

 

׃ֵ̅נׁשּתֵלם ֵגיר לַע֗מֵמ֑א֞ ַונבַ   32  זֻחון ֵּבה  וֵנרֻקון ַּבאַפו֗הי ֞
kasvoissaan    sylkevät ja hänessä pilkkaavat ja   kansakunnille      sillä      luovutetaan           . 

 
Sillä hänet luovutetaan kansakunnille, ja häntä pilkataan, ja hänen kasvoihinsa syljetään. 

 

 וָני֗הי  ַונַצעֻרוָני֗הי  וֵנקטֻלוָני֗הי  ַ̅ונַנגֻד   33
hänet tappavat ja       pahoinpitelevät ja             ruoskivat ja             . 

 א נֻקום׃ ָ̅לָת ַ̅ולַיוָמא ַּדת
nouseva       kolmas                 päivälle ja 

 
Ja hänet ruoskitaan ja pahoinpidellään, ja hänet tapetaan, ja sinä kolmantena päivänä hän on nouseva. 

 

 סָיא ̅א ֵמן ָהֵלין ָלא ֵאסַּתַּכלו  ֵאָלא מכַ ֵ̅הֻנון ֵּדין חָד   34
peitetty         vaan      ymmärtäneet         ei               näistä             yksi     mutta   nämä            . 

ין ֗הַוו ָהֵלין ֑̅א וָלא ָיד̅א ָהֵד ֵ̅מנֻהון ֵמלָת ̅ ֗הָות  עִּ
nämä     olivat  tienneet        eikä        tämä             sana             heistä               oli 

 ון ׃ַמלָל֞ן ַעמֻה ּ̅דֵמת
kanssaan            puhutut jotka 

 
Mutta yksikään näistä ei ymmärtänyt, vaan tämä sana oli heiltä peitetty, eivätkä he tienneet näitä, joita 
hän puhui heidän kanssaan. 
 
Vaihtoehto ”yksi näistä ei...” ei käy, koska verbi on monikko. 

 



יב̅ ̅דוכַ   35 יֻח֑ו ַסמָיא ַחד̅ ַקרִּ אירִּ ֵּ֣   ̅֗הָוא ַעל־ַיד̅ בָ̅יֵת ̅ לִּ
sivu yllä          oli         istui       yksi          sokea          Jericho’lle         lähestyi     kun ja           . 

׃ֻ̅אורָחא  וָחַד   ר 
kerjäsi ja                      tie 

 
Ja kun hän lähestyi Jerichoa, yksi sokea istui sen tien vieressä ja kerjäsi. 

 

׃ַ̅וׁשַמע ָקל ֵּכנָׁשא  ּדָעבַ   36  ר  ַומַׁשֵאל ֗הָוא  ּדַמֻנו ָהָנא 
tämä    kuka että        oli                kysyi ja     ohikulki joka     kansa      ääni        kuuli ja             . 

 
Ja hän kuuli sen kansanjoukon äänen, joka kulki ohi, ja hän kysyi, että ”kuka tämä on?” 
 
Kreikan teksteistä osa sanoo ”kuka” ja osa ”mitä” – koska aramean sanan voi kääntää molemmiksi. 
Mutta sanassa ”tämä” olisi dalet keskimmäisenä kirjaimena, jos olisi ”mitä tämä on”. ”Mitä” on j.41. 

 

ין ֵלה  ֵיֵֻּׁ֣שוע ָנצָרָיא ָעבַ   37 ׃ָ̅אמרִּ  ר 
ohikulkee    Natsaraia     Jeshua    hänelle     sanoivat           . 

 
He sanoivat hänelle, ”Jeshua, natsaretilainen, kulkee ohi”. 

 

ַד   38 ידַ̅וקָעא  ֵואַמר  ֵיֵֻּׁ֣שוע ּבֵרה ּדֵּ֣  ׃ַרַחם עַלי  ֵ̅את̅ וִּ
ylleni     armahdettu         David’n    poikansa      Jeshua       sanoi ja       huusi ja          . 

 
Ja hän huusi ja sanoi, ”Jeshua, David’n poika, armahda minua!” 

 

֗לין ֗הַוו קָד   39 ֵיֻׁשו֑ע ָּכֵאין ַ̅ואיֵלין ָּדאזִּ  ַמו֗הי ּדֵּ֣
nuhtelivat      Jeshuan           edellään      olivat menivät jotka          ne ja             . 

ת יָראיִּ  ָקֵעא ֗הָוא  ̅ ֗הַוו ֵּבה  ּדֵנׁשֻּתוק  ֻהו ֵּדין ַיּתִּ
oli         huusi           enemmän      mutta  hän    hiljenevä että     häntä    olivat 

ַד  ידּ̅בֵרה ּדֵּ֣ ׃ַרַחם עֵ̅את̅ וִּ  ַלי 
ylleni        armahdettu      David’n     poikansa 

 
Ja ne, jotka menivät Jeshuan edellä, nuhtelivat häntä, että hiljenisi, mutta hän huusi enemmän, ”David’n 
poika, armahda minua!” 
 

 



 ה  ּ̅דַניֻּתוָני֗הי לָוֵת ̅ ַקד̅וָקם ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַופ  40
luokseen     hänet tuomaan      käski ja       Jeshua     nousi ja          . 

׃̅לָוֵת  ̅קֵרב̅ ד̅וכַ   ֑ה ַׁשאֵלה 
häntä kysyi    luokseen    lähestyi      kun ja 

 
Ja Jeshua nousi ja käski tuomaan hänet hänen luokseen, ja kun hän tuli hänen lähelleen, hän kysyi 
häneltä, 

 

 ֻהו ֵּדין ̅ ָלך̅ א ַא֗נּת ֵאעֵּבדֵ̅ואַמר ֵלה  ָמָנא ָצבֵ  41 
mutta  hän   sinulle       teen           sinä        tahdot        mitä    hänelle    sanoi ja           . 

׃  ֵאַמר  ָמרי  ֵּדאחֵזא 
näen että    herrani          sanoi 

 
Ja hän sanoi hänelle, ”mitä sinä tahdot, että minä teen sinulle?” Mutta hän sanoi, ”minun Herrani, että 
alan näkemään”. 

 

י  ַהיָמֻנוָת   42 ֵיֻׁשוע ֵאַמר ֵלה  חזִּ  ׃̅ ךַ̅אחַיָת ̅ ך̅וֵּ֣
elävöittänyt     uskollisuutesi         näe hänelle     sanoi      Jeshua ja            . 

 
Ja Jeshua sanoi hänelle, ”näe; sinun uskollisuutesi on tehnyt sinut eläväksi”. 

 

 ֵרה  ַומַׁשַּבח ַלאָלָהא  ̅א ֗הָוא ָּבת̅ה חָזא  ָואֵת ̅ר־ָׁשעֵת ̅ובַ   43
Jumalalle            ylisti ja       perässään          oli            tuli ja            näki              hetkessään ja             . 

 ָחא ַלאָלָהא׃ ̅֗הָוא ֻׁשוב̅ ֵלה ַעָמא ַּדחָז֑א ַי֗הב̅וכֻ 
Jumalalle             ylistys           oli         antoi     näki joka         kansa kaikkensa ja 

 
Ja sillä hetkellä hän näki, ja tuli hänen perässään ja ylisti Jumalaa. Ja koko se kansa, joka näki, antoi 
Jumalalle ylistyksen. 

 

  

יֻח֑ו׃ַ̅על ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַועבַ ̅ ד̅וכַ  19:1  אירִּ ֵּ֣  ר ּבִּ
Jericho’ssa         kulki ja     Jeshua      sisään kun ja                         . 

 
Ja kun Jeshua meni sisään ja kulki Jericho’n ohi, 

 



יָרא ֗הָוא  וַרבַּדׁש̅ ָרא ַחדַ̅גב  2 ׃ָ̅מכ̅ ֵמה ַזַּכי  ַעּתִּ  ֵס֑א֞
veromiehet  suuri ja        oli             rikas       Zakkai nimensä jonka    yksi           mies          . 

 
yksi mies, jonka nimi oli Zakkai, hän oli rikas, ja veromiesten johtaja. 

 

ֵיֻׁשוע  ּדַמֻנו  וָלא ֵמׁשַּכח ֗הָוא א ֗הָוא ּדֵנחזֵ ̅וָצבֵ   3  א לֵּ֣
oli             voinut        eikä    kuka että     Jeshuan        näkevä että       oli        tahtoi ja        . 

 ה  זֻעור ֗הָוא ַזַּכ֑י׃ַ̅קומֵת ֵ̅מן ֵּכנָׁשא  ֵמֻטל ַּדב
Zakkai        oli     vähäinen     seisomiseltaan         koska         kansanjoukosta 

 
Ja hän tahtoi nähdä Jeshuan, että kuka hän on, eikä voinut sen kansanjoukon tähden, koska oli 
lyhytmittainen. 

 

ֵיֻׁשוע  ַוסֵלק ֵלה לתִּ   4 יהָּתא ּדֵנחֵזיו֗הי  ַ̅ורֵהט ַקּדֵמה לֵּ֣  ָּתא ַפּכִּ
hänet näkevä että    hedelmätön   viikunapuulle hänelle    nousi ja       Jeshuan       edelleen      juoksi ja         . 

׃̅ יד̅עתִּ ̅ ָותֵ̅מֻטל ּדָהכ  הָוא ּדֵנעַּבר 
ohikulkeva jota     oli           tuleva        siellä että           koska 

 
Ja hän juoksi Jeshuan edelle, ja nousi siihen hedelmättömään viikunapuuhun, että näkisi hänet, koska 
hän oli tuleva kulkemaan siitä ohi. 

 

  ̅א ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע חָזי֗הי  ֵואַמר ֵלה  ֵאסַּתר֗הב̅א לָהי ֻּדוּכָת ֵ̅אָת ̅ ד̅וכַ   5
kiirehdi   hänelle     sanoi ja     hänet näki    Jeshua           paikka           sille           tuli       kun ja        . 

 ֵאהֵוא׃̅ יָּתך̅בַ ַ̅זַּכ֑י ַיוָמָנא ֵגיר ָוֵלא ַּדב̅ ֻחות
olla        kodissasi että    täytyy     sillä         tänään    Zakkai          alas 

 
Ja kun hän tuli siihen paikkaan, Jeshua näki hänet ja sanoi hänelle, ”kiirehdi alas, Zakkai, sillä tänään 
minun on oltava sinun kodissasi”. 

 

׃ָ̅חֵד ̅ וַקּבֵלה ַּכד̅ נֵחת̅ ֵואסַּתרַהב  6  א 
iloitsee     kun  vastaanotti ja       alas                  kiireellä ja         . 

 
Ja hän tuli kiireellä alas ja otti hänet iloiten vastaan. 

  



ן ַּדלָות̅ ַּכד  7 י  ין ֗הַוו  ָואמרִּ   ̅חַזו ֵּדין ֻּכלֻהון֑ ָרטנִּ
luokse että    sanoivat ja   olivat    valittivat      he kaikki   mutta    näkivät kun        . 

׃ַ̅גב  ָרא ַחָטָיא ַעל ׁשָרא 
majailee sisään    syntinen               mies 

 
Mutta kun he näkivät, he kaikki valittivat ja sanoivat, että ”syntisen miehen luokse hän menee sisälle 
majailemaan!” 

 

ֵיֻׁשוע  ָהא ָמר֑י ֵפלֻגות  8  ֗אָנא ̅ ַס֞י ָיֵהבֵ̅נכ̅ ָקם ֵּדין ַזַּכי  ֵואַמר לֵּ֣
minä    annan omaisuuteni puolikas      herrani   katso       Jeshualle          sanoi ja Zakkai mutta nousi        . 

ֵנא ֞ ַולכֻ  ׃̅ ַחד̅ לֵזת̅לָנׁש  ֵמֵּדם ּדגֵ ̅לֵמסּכִּ  ַּבארּבָעא ָפַרע ֗אָנא 
minä    maksan               neljässä          yksi    ottanut jota      asia           jokaiselle ja                   köyhille 

 
Mutta Zakkai nousi, ja sanoi Jeshualle, ”katso, minun Herrani, puolet omaisuudestani minä annan 
köyhille, ja jokaiselle sen, mitä olen riistänyt, minä maksan nelinkertaisesti”. 

 

 יָּתא ָהָנא  ֵמֻטל ָ̅אַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַיוָמָנא הַוו ַחֵי֞א לבַ   9
koska       tämä             kodille       elämä    ovat         tänään       Jeshua    hänelle    sanoi         . 

אב̅ ָּדאף ו ַּדֵּ֣ ׃ָ̅הָנא ּבֵרה ֻה֗  ָרָהם 
Abraham’n    hän poikansa       tämä myös että 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”tänään on tämä koti tullut eläväksi, koska myös tämä on Abraham’n poika”. 

 

 ֵעא ̅א ֵגיר ּבֵרה ּד֗אָנָׁש֑א ּדֵנבֵ̅אָת   10
etsivä että           ihmisen      poikansa   sillä            tuli               . 

יד  ֗הָוא̅ וַנֵחא  ַהו ֵמֵּדם ַּדאּבִּ
oli   kadonnut joka      asia        se elävöittää ja 

 
Sillä ihmisen poika tuli etsimään ja tekemään eläväksi sitä, mikä oli kadonnut. 

  



11 j  ַין ֗הַוו ָהֵלין֑ ַאוֵסף̅ ד̅וכ אַמר ַמת̅ ָׁשמעִּ  ָלא  ֵמֻטל ̅למִּ
koska       vertaus         sanomaan           lisäsi          nämä   olivat        kuulivat       kun ja            . 

יב ׁשֵל֑ם וָסב̅ ּדַקרִּ ין ֗הַוו  ַּדב̅֗הָוא ֻלֵּ֣אורִּ  א ָ̅הי ָׁשעָת ̅רִּ
hetki     siinä että    ovat      toivovat ja         Jerusalemille             oli         lähellä että 

 ה ַּדאָלָהא׃ ̅גֵלא ַמלֻּכוֵת ̅̅תא ּדֵת ̅יָד ̅עתִּ 
Jumalan   kuningaskuntansa     ilmestyisi että                tuleva 

 
Ja kun he olivat kuulleet nämä, hän jatkoi vertauksen puhumista, koska hän oli Jerusalemin lähellä, ja he 
olivat luulleet, että se Jumalan kuningaskunta tulisi ilmestymään siinä hetkessä. 
 

Kreikassa verbien aikamuodot eroavat, ja ”siinä hetkessä”-tilalla on ”heti”, joka on arameassa  ̅אֵמחָד . 

 

יָקא  ַּ̅בר ֻטוהָמא ַרָּב֑א ֵאַזל ַלאת̅ ָרא ַחדֵ̅ואַמר  ַגב  12  ָרא ַרחִּ
kaukana             maalle       meni         suuri              perhe        poika    yksi           mies         sanoi ja            . 

 ׃̅ א  וֵנהֻפוךֵ̅לה ַמלֻּכוָת ̅ ּדֵנַסב
palaava ja    kuningaskunta hänelle ottava että 

 
Ja hän sanoi, ”yksi sen suuren perheen poika meni kaukaiseen maahan, että ottaisi sen kuningaskunnan, 
ja tulisi takaisin”. 
 

Kreikassa olevan ”kuninkuuden” voi kääntää kuningaskunnaksikin. Arameassa se olisi ַ̅מלֻּכו . 

 

ין ֞ ̅ ַּדו֗ה֑י֞ וַי֗הבַ̅וקָרא ֵעסָרא ַעב  13 ן ֵעסָרא מנִּ  לֻהו 
miinat    kymmenen    heille      antoi ja     palvelijansa     kymmenen     kutsui ja           . 

ן ֵאּתַּת֗גרו ַעד  א ֗אָנא׃ ָ̅אֵת ̅ ֵואַמר לֻהו 
minä          tulen     kunnes       sijoittakaa        heille          sanoi ja 

 
Ja hän kutsui kymmenen palvelijaansa, ja hän antoi heille kymmenen miinaa, ja sanoi heille, sijoittakaa 
ne, kunnes minä tulen. 

  



יזַגֵּד֞א ּ̅בַנ֞י מדִּ   14 ן ָסֵנין ֗הַוו ֵלה  וַׁשַּדרו אִּ  י֗נֵּתה ֵּדי 
lähettiläät   lähettivät ja hänelle olivat inhosivat mutta    kaupunkinsa    lapset           . 

ן ָלא ָצבֵ ָּ̅בת י   עַלין ָהָנא׃ ̅ ין ֗חַנן ּדַנמֵלךֵ̅רה  ָואמרִּ
tämä   yllämme hallitseva että   me     tahdomme ei        sanoivat ja        perässään 

 
Mutta sen hänen kaupunkinsa lapset inhosivat häntä, ja lähettivät lähettiläitä hänen peräänsä ja 
sanoivat, ”me emme tahdo, että tämä on meitä hallitseva!” 

 

 ַּדו֗הי ֞ ֵ̅אַמר ּדֵנקֻרון ֵלה ָהֻנון ַעב̅ ך̅פַ א ַוהַ̅מלֻּכוָת ̅ נַסב̅ ̅דוכַ   15
palvelijansa     nämä hänelle kutsukaa että      sanoi       palasi ja     kuningaskunta      otti        kun ja           . 

׃̅ ַחד̅ לֻהון ֵּכסָפ֑א ּדֵנַּדע ָמָנא ֻּכל ַחד̅ ּדַי֗הב  ֵמנֻהון ֵאּתַּתַגר 
sijoitti           heistä        yksi     yksi    kaikki      mitä    tietävä että          raha        heille    antoi jotka 

 
Ja kun hän otti sen kuningaskunnan ja palasi, hän sanoi, että ”kutsukaa nämä hänen työntekijänsä, joille 
annettiin rahaa, että tietäisin, mihin he kaikki, toinen toisensa jälkeen, sijoittivat”. 

 

׃̅ ָמָיא  ֵואַמר  ָמר֑י ַמנָיך̅א ַקדֵ̅ואָת   16 י֞ן ַאוַּתר   ֵעסָרא מנִּ
ansainnut    miinat  kymmenen     miinasi    herrani       sanoi ja   ensimmäinen          tuli ja           . 

 
Ja ensimmäinen tuli ja sanoi, ”minun Herrani, sinun miinasi on ansainnut kymmenen miinaa”. 
 
Kymmenen miinaa on 500 shekeliä, kuudesosa talentista. Ed.jakeessa hopearaha. 

 

יו ַעב  17 יל ֵאׁשּתכַ ̅א  ַּדבָּ̅דא ָטבָ ָ̅אַמר ֵלה  אִּ  חּת מַהיַמן֑ ַ̅קלִּ
uskova               löydetty             vähässä että           hyvä       palvelija   hienoa hänelle     sanoi             . 

יט ַעל ֵעסָרא ַּכרכִּ  ׃ֵּ̅תהֵוא ַׁשלִּ  ין ֞
linnoituket   kymmenen     yli            valta                 oleva 

 
Hän sanoi hänelle, ”hienoa, hyvä työntekijä, sillä vähässä sinut on löydetty uskovaksi, sinulla on oleva 
valta yli kymmenen linnoituksen”. 

 

י֞ן עבַ ̅ ֵרין ֵואַמר  ָמר֑י ַמנָיך̅א ַּדתֵ̅ואָת   18  ׃̅ דַ̅חמָׁשא מנִּ
teki      miinat                 viisi       miinasi    herrani      sanoi ja    toinen joka       tuli ja               . 

 
Ja tuli toinen, joka sanoi, ”minun Herrani, sinun miinasi teki viisi miinaa”. 

 



יט  ̅ לָהָנא  ָאף̅ ֵאַמר ָאף  19  ַא֗נּת ֵּתהֵוא ַׁשלִּ
valta         oleva           sinä        myös        tälle       myös      sanoi              . 

׃ַ̅על ַחמָׁשא ַּכרכִּ   ין ֞
linnoitukset         viisi                 yli 

 
Hän sanoi tällekin, ”sinulla on oleva valta yli viiden linnoituksen”. 

 

ָנא  ֵואַמר  ָמר֑י ָהא ַמנָיךֵ̅ואָת   20 אית̅ א ֗אחרִּ  ̅ ַהו ּדִּ
jota     se     miinasi      katso herrani       sanoi ja      viimeinen              tuli ja             . 

׃̅ י  ַּכד̅֗הָוא לָות ים ּבֵסֻּדוָנא   סִּ
kankaassa     laitoin    kun     luonani              oli 

 
Ja se viimeinen tuli ja sanoi, ”minun Herrani , katso sinun miinasi! Se, jota minä pidin luonani, tallithiin 
laitettuna. 
 
Vaate on yksi tallithin sen aikaisista kutsumanimistä. Sitä käytettiin rukoushetkissä, nykyisin vain 
kirjanoppinut ja hänen oppilaansa, muilla ihmisillä pelkästään aamurukouksessa. 

 

 א  וָׁשֵקל ַא֗נּת ָרא ַא֗נּת ַקׁשיָ ̅̅בּדגַ ̅ ֵגיר ֵמָנך̅ ֵּדחֵלת  21
sinä      kannat ja           kova         sinä          mies että       sinusta    sillä         pelännyt          . 

׃̅ ֵמֵּדם ּדָלא ָסמּת  וָחֵצד  ַא֗נּת ֵמֵּדם ּדָלא זַרעּת 
kylvänyt    et jota         asia           sinä         niität ja    laittanut     et jota             asia 

 
Sillä minä olen pelännyt sinua, sillä sinä olet ankara mies, ja sinä viet sitä, mitä et ole laittanut, ja sinä 
niität, mitä et ole kylvänyt. 

 

יָׁשא  ָיַד ַ̅עב̅ ֵאֻּדוָנך̅ ָאַמר ֵלה  ֵמן ֻפוָמך  22  ע ָּ̅דא ּבִּ
tiesit            paha        palvelija     tuomitaan                suustasi    hänelle    sanoi             . 

י ּדגַ   ָרא ֗אָנא ַקׁשָי֑א וָׁשֵקל ֗אָנא ֵמֵּדם ̅ב̅֗הַויּת לִּ
asia      minä     kannan ja          kova           minä         mies että  minulle          olin 

 ׃̅ ֗אָנא ֵמֵּדם ּדָלא ֵזרֵעת̅ וָחֵצד̅ ּדָלא ָסֵמת
kylvänyt    ei jota       asia           minä       niitän ja     laittanut      en jota 

 
Hän sanoi hänelle, ”sinun suustasi sinut tuomitaan, paha työntekijä. Sinä tiesit, että minä olin ankara 
mies, ja minä vien sitä, mitä en ole laittanut, ja minä niitän, mitä en ole kylvänyt”. 

 



 א ̅וָרא  ֵואָנא ָאֵת ּ̅ת ֵּכספי ַעל ָפֻת ̅לָמָנא ָלא ַי֗הב  23
tulen       minä ja          vaihtaja      ylle          rahani      antanut        et           miksi              . 

ית ׃̅ע ֵלה  ַעם ֵרּבָיֵת ָּ̅תבַ ̅ ֗הוִּ  ה ֞
korkonsa   kanssa   sen        etsivä            ollut 

 
Miksi et antanut minun rahaani vaihtajalle, ja minä olisin tullut hakemaan sitä korkojen kanssa? 

 

ין קָד   24  ֵמֵנה ַמנָי֑א  וַ̅מו֗הי  ֵאַמר  ַסבַ̅ולָהֻנון ּדָקימִּ
miina    hänestä   ottakaa      sanoi           edessään   seisoivat jotka    näille ja               . 

אית̅וַהב י֞ן׃ ̅לָוֵת ̅ ו לַהו ּדִּ  ה ֵעסָרא מנִּ
miinat   kymmenen    luonaan       on jolla           sille antakaa ja 

 
Ja näille, jotka seisoivat hänen edessään, hän sanoi, ”ottakaa häneltä se miina ja antakaa sille, jolla on 
ne kymmenen miinaa”. 

 

ית  25 ין ֵלה  ָמַרן֑ אִּ י֞ן׃ ̅לָוֵת ̅ ָאמרִּ  ה ֵעסָרא מנִּ
miinat  kymmenen   luonaan          on herramme hänelle    sanoivat             . 

 
He sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, hänellä on kymmenen miinaa”. 

 

ן ָאַמר ֗אָנא לכֻ   26 אית̅ון֑ ַּדלכֻ ָ̅אַמר לֻהו    ̅יֵהבֵ̅לה  ֵנתִּ ̅ ל ַמן ּדִּ
annetaan hänelle             on jolla     kaikille että    teille         minä        sanon       heille       sanoi              . 

אית̅ ֵלה  וֵמן ַהו ּדַליּת ֵל֑ה ָאף ׃̅ נֵסבֵ̅לה  ֵנת̅ ַהו ּדִּ  ֵמֵנה 
hänestä        otetaan   hänelle   on jolla        se    myös hänelle ei ole jota           siitä ja hänelle 

 
Minä sanon teille, että jokaiselle, jolla on, hänelle annetaan, ja sille, jolla ei ole, häneltä otetaan sekin 
poin, mitä hänellä on. 

 

 ̅ ו ַּדאמֵלך̅י ֞ ַאיֵלין ּדָלא צבַ ̅בַ ּ̅בַרם לָהֻנון ּבֵעלּדבָ   27
hallitsen että tahtoneet ei jotka           ne                viholliseni             näille    kuitenkin          . 

ן וַקֵטלו ֵאֻנון קָד  עַליֻהון֑   ַמי׃ ַ̅איַּתו ֵאֻנו 
edessäni     heidät   tappakaa ja     heidät      tuokaa               ylleen 

 
Kuitenkin näille vihollisilleni, ne, jotka eivät tahtoneet minua kuninkaakseen; tuokaa heidät ja tappakaa 
heidät minun edessäni! 

 



׃̅ק ַלקָד ֵ̅אַמר ָהֵלין ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע נפַ ̅ ̅דוכַ   28 ׁשֵלם  אַזל ֻלֵּ֣אורִּ  ַמו֗הי ּדנִּ
Jerusalemille    menevä että             edessään      lähti         Jeshua       nämä       sanoi       kun ja           . 

 
Ja kun Jeshua sanoi nämä, hän lähti heidän edellään, mennäkseen Jerusalemiin. 

 

בֵ ̅ ̅דוכַ   29 י לֵּ֣ בֵ ̅יתַ̅מטִּ  ֻטוָרא ̅ ־ַענָי֑א ַעל־ֵג֗נב̅ית̅־ָפֵגא וֵּ֣
vuori           sivu yllä                  Ania Beit ja            Fage Beit’lle           saapui    kun ja          . 

יַד  ַזיֵּת֑א֞ ַׁשַּדר ּתֵרין֞ ̅ ית̅קֵרא ּדבֵ ּ̅דֵמת ׃ֵ̅מן ַּתלמִּ  ו֗הי ֞
oppilaistaan          kaksi        lähetti          Zaithe Beit että               kutsuttu joka 

 
Ja kun hän saapui Beit-Fage’lle ja Beit-Ania’lle, siihen vuoren rinteelle, jotka kutsuttiin Beit-Zaitha, hän 
lähetti kaksi hänen oppilaistaan. 

 

יָת   30 ן ֵזלו ַלקרִּ ן וכַ ̅א ָהי ַּדלֻקובֵ̅ואַמר לֻהו  ין ̅ דַ̅ל   ָעאלִּ
sisään     kun ja   vastapäätämme     se                kylälle       menkää heille        sanoi ja            . 

י֑ר ּד֗אָנׁש  יָלא ַּדאסִּ ין א֗נֻּתון עִּ  א֗נֻּתון ָל֑ה ָהא ֵמׁשּכחִּ
ihminen jolla sidottu joka             aasi              te               löydätte         katso      sen                    te 

׃̅ ב̅ום ָלא רכֵ ֵ̅ממֻת   עַלו֗הי  ׁשַרו ַאיַּתאֻו֗הי 
se tuokaa    vapauttakaa yllään     ratsastaa     ei           milloinkaan 

 
Ja hän sanoi heille, ”menkää siihen kylään, joka on meitä vastapäätä, ja mennessänne sinne sisälle, 
katso, te löydätte sidotun aasin, jolla ihminen ei ole milloinkaan ratsastanut, vapauttakaa, tuokaa se”. 

 

ן לָמָנא ָׁשֵרין א֗נֻּת ֵ̅ואן ֗אָנׁש מַׁשֵאל לכֻ   31  ָנא ̅ון ֵל֑ה ָהכַ ו 
siten      sen              te      vapautatte        miksi        teille           kysyy          ihminen   jos ja           . 

 ּבֵעא׃ ֵ̅אַמרו ֵלה  לָמַרן ֵמת
kaivattu herrallemme sen          sanokaa 

 
Ja jos joku kysyy teiltä, ”miksi te vapautatte sen?” Sanokaa sillä tavalla, että ”meidän Herramme kaipaa 
sitä”. 

 

 ֵואַזלו ָהֻנון ֵּדאׁשַּתַּדר֑ו ֵואׁשַּכחו ַאיַּכָנא ֵּדאַמר לֻהון ׃  32
heille      sanoi että           kuten              löysivät ja           lähetetyt jotka      nämä   menivät ja          . 

 
Ja nämä, jotka lähetettiin, menivät, ja löysivät, niin kuin hän heille sanoi. 



ין לֻהון ָמַרו֗הי ֞ ָמָנא ̅ ̅דוכַ   33 יָל֑א ָאמרִּ  ָׁשֵרין ֵלה לעִּ
mitä       herransa     heille       sanoivat               aasille       sen   vapauttivat kun ja          . 

׃ יָלא ַהו   ָׁשֵרין א֗נֻּתון עִּ
se        aasi                 te      vapautatte 

 
Ja heidän vapauttaessaan aasia, sen isäntänsä sanoivat heille, ”miksi te vapautette sen aasin?” 

 

ן ַּדלָמַרן ֵמת  34  ּבֵעא׃ ֵ̅ואַמרו לֻהו 
kaivattu herrallemme että heille      sanoivat ja            . 

 
Ja he sanoivat heille, että ”se on meidän Herrallemme kaivattu”. 

 

יָלא ָמאַניֻהון֑֞ ̅ ַואיּתֻיו֗הי לָות  35 יו ַעל עִּ  ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַוארמִּ
vaatteensa          aasi       päälle     heittivät ja      Jeshua    luokse          sen toivat ja           . 

ֵיֻׁשוע עַלו֗הי׃ ַ̅וארּכבֻ   ו֗הי לֵּ֣
ylleen         Jeshuan           ratsastamaan ja 

 
Ja he toivat sen Jeshuan luokse, ja heittivät vaatteitaan sen päälle, ja laittoivat Jeshuan ratsastamaan 
sen päälle. 

 

׃ֵּדין ָאֵז֑ל פָ ̅ ַּכד  36 ין ֗הַוו ָמאַניֻהו֞ן ֻּבאורָחא   רסִּ
tiessä        vaatteensa       olivat     levittivät       meni   mutta   kun            . 

 
Mutta hänen mennessään he olivat levittämässä heidän vaatteitaan tielle. 

 

יו ַזיֵּת ̅ ית̅א ּדֻטוָרא ּדבֵ ̅לַמַחּתָת ̅ קֵרב̅ ̅דוכַ   37  ֑א֞ ַׁשרִּ
alkoivat              Zaithe Beit’n             vuoren             alapuolelle        lähestyi     kun ja          . 

יֵד ֻּ̅כֵלה ֵּכנָׁשא ּדַת  ין ַלאָלָהא ּבָקָלא ̅֞א ָחֵד ̅למִּ  ין֑ ַומַׁשּבחִּ
äänessä         Jumalalle           ylistämään ja   iloitsivat             oppilaiden            joukko   kaikkensa 

׃  ָרָמ֑א ַעל ֻּכל ַחיֵל֞א ַּדחַזו 
näkivät jota   voimat   kaikki    ylle         korkea 

 
Ja hänen lähestyessään Beit-Zaitha’n vuoren alaosaa, alkoi koko se oppilaiden joukko iloitsemaan ja 
ylistämään Jumalaa kovalla äänellä kaikkien niiden voimatekojen tähden, joita he näkivät. 

 



יך  38 ין ֗הַו֑ו ּברִּ ו ַמלָּכא ָּדאֵת ̅ ָואמרִּ  א ַּבׁשֵמה ּדָמרָיא  ֻ̅ה֗
herran      nimessään     tulee joka       kuningas      hän    siunattu olkoon     sanoivat ja            . 

 ָחא ַּבמַרוֵמ֞א׃ ׁ̅שָלָמא ַּבׁשַמָיא  וֻׁשוב
korkeimmissa            ylistys ja               taivaissa               rauha 

 
Ja he sanoivat, ”siunattu olkoon hän, se kuningas, joka tulee Herran nimessä! Rauha taivaissa, ja ylistys 
korkeuksissa!” 

 

ין   39 יֵׁש֞א ֵמן ַּביַני ֵּכנֵׁשא ֞ ָאמרִּ  ֗אָנָׁש֞א ֵּדין ֵמן פרִּ
sanoivat kansanjoukot keskuudesta            fariseuksista      mutta       ihmiset             . 

י ּבַת  י  ּכאִּ יַד ֵ̅לה  ַרּבִּ ׃̅למִּ  יךְּ ֞
oppilaissasi   nuhtele    rabbi hänelle 

 
Mutta sen kansanjoukon keskeltä jotkut niistä fariseuksista sanoivat hänelle, ”rabbi, nuhtele 
oppilaitasi!” 
 
Rabbi on korvattu kreikassa opettajalla tässä kuten yleensä muuallakin. Opettajalle on eri sana. 

 

ן ָאַמר ֗אָנא לכֻ   40 ן ָ̅אַמר לֻהו   ון֑ ֵּדאן ָהֵלין ֵנׁשּתֻקו 
vaikenisivat     nämä     jos että    teille        minä        sanon       heille        sanoi              . 

אפֵ   ֞א ֵנקעָי֞ן׃ ּ̅כִּ
huutaisivat             kivet 

 
Hän sanoi heille, ”minä sanon teille, että jos nämä vaikenevat, kivet huutaisivat”. 

 

׃̅י֗נָּת֑א ּבכָ ַ̅וחָזה ַלמדִּ ̅ קֵרב̅ ̅דוכַ   41  א עֵליה 
ylleen          itki              kaupungille          näki ja     lähestyi  kun ja           . 

 
Ja lähestyessään, ja nähdessään sen kaupungin, hän itki sen puolesta. 

  



 ן ֑̅י ָאפֵ ̅יֵהין ַּדׁשָלֵמכ̅איַת עּתי ַאיֵלין ּדִּ ֵ̅ואַמר  ֵאֻלו ַּכי ָיַד   42
vaikka                rauhasi               ovat mitkä          ne          tuntenut       siis        jos       sanoi ja             . 

׃֑̅י ָהָׁשא ֵּדין ֵאתּ̅בָהָנא ַיוֵמכ י לֵהין ֵמן ַעיַניּכי ֞  ַּכסִּ
silmistäsi         näille          peitetty      mutta      nyt            päiväsi                tässä 

 
Ja hän sanoi, ”kunpa vain olisit tuntenut, mitkä ovat sinun rauhaasi, edes tässä sinun päivässäsi, mutta 
nyt nämä ovat peitetyt sinun silmiltäsi!” 

 

אֻת   43  יּכ֑י֞ ̅בַ ̅י ּבֵעלּדבָ ֑̅א֞ ּדֵנחּדֻרוֵנכ̅ן ַיוָמָת י ֵּדי̅ון ֵלכ̅נִּ
vihollisesi     sinut piirittävät että        päivät       mutta sinulle       tulevat             . 

׃̅וֵנאלֻצוֵנכ  י ֵמן ֻּכל ֻּדוָּכא 
paikka       kaikesta             ahdistetaan ja 

 
Mutta sinulle tulevat ne päivät, että sinun vihollisesi piirittävät sinut, ja sinua ahdistetaan joka puolelta. 

 

אף̅י  וָלא ֵנׁשּבֻקון ֵּבכֵ̅וכַ̅ניּכ֞י ּבגַ ̅י  וַלב̅וֵנכ̅וֵנסחפֻ   44  ̅ י ּכִּ
kivi        sinussa     jätettävät        eikä        sisälläsi        lapsillesi ja maahan hajottavat ja         . 

אף ַד ̅ חָלף̅ ַעל ּכִּ  י׃ ָ̅נא ּדֻסועָרֵנכ̅עּתי ַזבּ̅דָלא יִּ
rangaistuksiesi          aika        tuntenut       ettet     puolesta        kivi         ylle 

 
Ja sinut kaadetaan maahan, ja sinun lapsesi sinun sisälläsi, eikä sinuun jätetä kiveä kiven päälle siksi, 
ettet tuntenut sitä sinun rangaistustesi aikaa. 

 

י לַמָפֻקו ַלאיֵלין ̅ ̅דוכַ   45  ַעל לַהיּכָל֑א ַׁשרִּ
niille      poistamaan       alkoi        temppelille      sisään kun ja           . 

ין ׃ּ̅דָזב ין ֵּבה ַומַזּבנִּ  נִּ
myivät ja      siinä ostivat jotka 

 
Ja mennessään sisään temppeliin, hän alkoi poistamaan ulos niitä, jotka ostivat ja myivät siellä. 

  



ן ּכתִּ   46 יַת ̅צֻלוָת ̅ יּתי  ֵּביתּ̅דבַ ̅ יבֵ̅ואַמר לֻהו   ו֗הי  ̅א אִּ
se on            rukous          talo      taloni että    kirjoitettu    heille        sanoi ja            . 

 א ּדֵלסָטֵי֞א׃ ּ̅דֻּתוָני֗הי מַערָת ַ̅א֗נֻּתון ֵּדין עבַ 
rosvojen                 luola                 sen tehneet       mutta                  te 

 
Ja hän sanoi heille, ”kirjoitettu on, että ’minun taloni, se on rukoushuone’, mutta te olette tehneet sen 
rosvojen luolaksi!” 

 

 ֗הָוא ֻּכל ֻיום ּבַהיּכָלא  ַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א ֵּדין ̅ וֻהו ַמֵלף  47
mutta           papit suuret         temppelissä    päivä   kaikki      oli         opetti     hän ja          . 

יֵׁש֞א ּדַעָמ֑א ָּבֵעין ֗הַוו לַמוָּבֻד ֵר ̅וָספ ׃̅וֵת ̅֞א וַקׁשִּ  ה 
hänet tuhoamaan    olivat    etsivät          kansan     vanhimmat ja kirjanoppineet ja 

 
Ja hän opetti joka päivä temppelissä. Mutta pappien johtajat ja kirjanoppineet ja kansan vanhimmat 
etsivät hänen tuhoamistaan. 

 

ין ֗הַוו ָמָנא ֵנעּבֻד   48  ון ֵלה  ֻּכֵלה ֵגיר ַעָמא ̅וָלא ֵמׁשּכחִּ
kansa      sillä kaikkensa hänelle      tekisivät        mitä      olivat        löytäneet           eikä            . 

 ּתֵלא ֗הָוא ֵּבה לֵמׁשמֵעה ׃
häntä kuulemaan hänessä    oli             riippui 

 
Eivätkä he löytäneet, mitä tekisivät hänelle, sillä koko kansa riippui hänessä, kuullakseen häntä. 

 

  

 ּבַהיּכָלא לַעָמא  ̅ ַמֵלף̅ ֑א֞ ַּכדֵ̅מן ַיוָמָת ̅ ַוהָוא ּבַחד 20:1 
kansalle      temppelissä       opetti      kun                   päivistä      yhdessä        oli ja                            . 

׃ַ̅ומַסַּב֑ר ָקמו עַלו֗הי ַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א וָספ יֵׁשא ֞  ֵר֞א ַעם ַקׁשִּ
vanhimmat kanssa kirjanoppineet ja       papit suuret       vastaansa     seisoivat evankelioi ja 

 
Ja tapahtui yhtenä niistä päivistä, hänen opettaessaan ja evankelioidessaan kansaa temppelissä, pappien 
johtajat ja kirjanoppineet, vanhimpien kanssa, nousivat häntä vastaan, 

  



ין ֵלה  ֵאַמר ַלן ַּבאיָנא ֻׁשולָטָנא ָהֵלין ָעבֵ   2  ַא֗נּת  ̅ דָ̅ואמרִּ
sinä          teet       nämä           käskyvalta        millaisessa meille     sano    hänelle sanoivat ja          . 

׃̅ ָלך̅ וַמֻנו ַהו ּדַי֗הב  ֻׁשולָטָנא ָהָנא 
tämä         käskyvalta     sinulle antoi joka     se       kuka ja 

 
Ja he sanoivat hänelle, ”sano meille, millaisella käskyvallalla sinä teet nämä, ja kuka se on, joka antoi 
sinulle tämän käskyvallan?” 

 

ן ֵאַׁשֵאלכֻ   3  ֵאָנא ̅ ון ָאף̅עָנא ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר לֻהו 
minä     myös         teitä kysyn           heille         sanoi ja     Jeshua    vastasi         . 

׃ֵ̅מלָת  י   א  ֵואַמרו לִּ
minulle sanokaa ja                sana 

 
Jeshua vastasi ja sanoi heille, ”minäkin kysyn teiltä sanan, ja sanokaa minulle,” 

 

ָ֖ן ֵמן ׁשַמָיא ֗הָות̅יֵת ַ̅מעֻמודִּ   4 ֻיוַחָנ  ׃̅ ה ּדֵּ֣  ַאו ֵמן ּבַנ֞י־֗אָנָׁשא ֞
ihmislapsista        tai          oli                taivaista        Johannan’n               kasteensa               . 

 
Olivatko Johannan’n kasteet taivaista, vai ihmisistä? 

 

אַמר ̅ין ֗הַוו ּבַנפַ̅חׁשבִּ ֵ̅הֻנון ֵּדין ֵמת  5 ן ֵּדאן נִּ י  ן ָואמרִּ  ׁשֻהו 
sanova   jos että    sanoivat ja          sieluissaan     olivat           neuvottelivat    mutta   nämä         . 

׃  ֵמן ׁשַמָי֑א ָאַמר ַלן֑ וֵמֻטל ָמָנא ָלא ַהיֵמנֻּתוָני֗הי 
häntä uskoneet     ette     minkä     tähden ja meille     sanoo                   taivaista 

 
Mutta nämä neuvottelivat sieluissaan ja sanoivat, että ”jos me sanomme, taivaista, hän sanoo meille: ja 
minkä tähden te ette uskoneet häntä?” 

 

אַמר ֵמן ּבַנ֞י־֗אָנָׁש֑א֞ ָרגֵ   6  ם ַלן ַעָמא ֻּכֵלה  ֵ̅אן ֵּדין נִּ
kaikkensa   kansa    meille kivittää                     ihmislapsista           sanova     mutta jos        . 

ֻיוַחָנן נבִּ  ין ֵגיר ּדֵּ֣ ׃̅מָפסִּ  ָיא ֻהו 
hän  profeetta  Johannan’n     sillä            varmat 

 
Mutta jos sanomme ”ihmisistä”, koko kansa kivittää meidät, sillä he ovat varmoja, että Johannan oli se 
profeetta. 

 



׃̅ו ֵלה  ּדָלא ָידֵואַמר  7 יַנן ֵמן ַאיֵמָּכא ֗הי   עִּ
se                       mistä     tiedämme emme että hänelle sanoivat ja        . 

 
Ja he sanoivat hänelle, ”me emme tiedä, mistä se oli”. 

 

ן ַּבאיָנא ָ̅אַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  וָלא ֵאָנא ָאַמר ֗אָנא לכֻ   8  ו 
millaisessa     teille        minä           sano        minä       en ja       Jeshua       heille        sanoi         . 

 ֗אָנא׃ ̅ דֻׁ̅שולָטָנא ָהֵלין ָעבֵ 
minä       teen       nämä               käskyvalta 

 
Jeshua sanoi heille, ”enkä minäkään sano teille, millaisella käskyvallalla minä teen nämä”. 

 

אַמר לַעָמא ַמת  9 י ּדנִּ  ַּכרָמא  ̅ נַצב̅ ָרא ַחדָ̅לא ָהָנא  ַגב̅וַׁשרִּ
viinitarha    istutti     yksi            mies        tämä              sana         kansalle      puhuva että     alkoi ja         . 

׃ַ̅זב̅ ֵעדָ̅לֵחא ֞ ַואב̅לפַ  ̅הַואוחֵד  ָיאא   ָנא ַסגִּ
paljon        ajat    poismatkusti ja    palvelijoille       sen kiinnitti ja 

 
Ja hän alkoi puhumaan kansalle tätä sanaa, ”yksi mies istutti viinitarhan ja laittoi sen palvelijoille, ja 
matkusti pois kauaksi aikaa”. 

 

אֵר֞א  ֵּ̅דה לָותָ̅נא ַׁשַּדר ַעבַ̅זבַ̅וב  10  ַפָלֵח֑א֞ ּדֵנּתֻלון ֵלה ֵמן פִּ
hedelmistä hänelle antaisivat että    palvelijat     luokse   työntekijänsä lähetti    määräajassa ja        . 

יק  ̅ רָמא  ַפָלֵח֞א ֵּדין מַחאֻו֗הי  וַׁשּדֻרו֗הי ַּכדּ̅דכַ   ׃סרִּ
riisuttu     kun         lähettivät ja hänet hakkasivat mutta    palvelijat            viinitarhan 

 
Ja hän lähetti hänen työntekijänsä palvelijoiden luokse, että he antaisivat hänelle niitä viinitarhan 
hedelmiä, mutta viinitarhan palvelijat hakkasivat hänet ja lähettivät hänet riisuttuna pois. 

 

ָנא  ֵהֻנון ֵּדין ָאף̅וַׁשַּדר לַעב̅ ַואוֵסף  11  לַהו  ̅ ֵּדה ֗אחרִּ
sille   myös    mutta    nämä          toinen        työntekijälle       lähetti ja        lisäksi ja          . 

׃̅ י ַּכדמַחאֻו֗הי וַצעֻרו֗הי  וַׁשּדֻרו֗ה  יק   סרִּ
riisuttu    kun           lähettivät ja       häpäisivät ja            hakkasivat 

 
Ja sitten hän lähetti toisen työntekijänsä, mutta nämä hakkasivat hänetkin, ja häpäisivät häntä ja 
lähettivät hänet riisuttuna pois. 

 



 א  ֵהֻנון ֵּדין ָ̅לָת ̅תוַׁשַּדר ַּד ̅ ַואוֵסף  12
mutta    nämä             kolmas        lähetti ja        lisäksi ja           . 

׃̅לַהו ַצלפֻ ̅ ָואף  ו֗הי  ַואפֻקו֗הי 
ulos heittivät ja     haavoittivat   hänelle myös ja 

 
Ja sitten hän lähetti kolmannen, mutta nämä pahoinpitelivät hänetkin, ja heittivät ulos. 

 

יבָ ̅ ָאַמר ָמֵרא ַּכרָמא  ָמָנא ֵאעֵּבד  13  ֑א ֵ̅אַׁשַּדר ֵּברי ַחּבִּ
rakas    poikani       lähetän              teen           mitä     viinitarha          herra        sanoi             . 

 ן ׃וַּ̅כחֻד ̅ר ֵנחֻזוָני֗הי  וֵנתּ̅כבַ 
arvostavat ja              näkevät       ehkäpä 

 
Se viinitarhan herra sanoi, ”mitä teen? Minä lähetän minun rakkaan poikani, ehkä he näkevät hänet, ja 
osaavat arvostaa”. 
 
Bysantin teksteissä on mukana ”näkevät hänet”. 

 

ן ̅ין ֗הַוו ּבַנפַ̅חׁשבִּ ֑̅א֞ ֵמתחַזאֻו֗הי ֵּדין ַפָלֵח ̅ ַּכד  14 י  ן ָואמרִּ  ׁשֻהו 
sanoivat ja            sieluissaan     olivat        neuvottelivat         palvelijat  mutta    hänet näkivät  kun            . 

יו֗הי  וֵת  יַלן ׃̅הֵוא ָירֻּתוָת ָ̅הַנו ָירָּתא  ַּתו ֵנקטלִּ  א ּדִּ
omamme         perintö             oleva ja        hänet tappava   tulkaa perillinen       tämä 

 
Mutta hänet nähdessään palvelijat neuvottelivat sieluissaan, ja sanoivat, ”tämä on se perillinen, tulkaa, 
tappakaamme hänet, ja se perintö on oleva meidän omamme”. 

 

 יל ̅ר ֵמן ַּכרָמא  וַקטֻלו֗הי  ָמָנא ָהכִּ ֻ̅קו֗הי לבַ ַואפ  15
sen tähden    mitä         tappoivat ja          viinitarhasta    ulkopuoli     heittivät ulos ja        . 

׃̅ ֵנעֵּבד  לֻהון ָמֵרא ַּכרָמא 
viinitarha       herra       heille           tekevä 

 
Ja he heittivät hänet viinitarhan ulkopuolelle, ja tappoivat hänet, sen tähden, mitä se viinitarhan herra 
on tekevä heille? 

  



אֵת   16 ן וֵנֵּתל ַּכרָמא ַל֗אחָרֵנא ֞ ̅לפַ ̅ א וַנוֵּבד̅נִּ  ָלֵח֞א ָהֻנו 
toisille      viinitarha   antava ja     nämä     palvelijoille    tuhoava ja         tuleva              . 

ן ֵאַמרו  ָלא ֵּתהֵוא ָהֵד ̅ ַּכד ׃ׁ̅שַמעו ֵּדי   א 
tämä       oleva           ei       sanoivat   mutta     kuulivat         kun 

 
Hän on tuleva ja tuhoava nämä palvelijat, ja antava viinitarhan toisille. Mutta kun he kuulivat, he 
sanoivat, ”ei tämä ole tapahtuva”. 

 

ן ֵואַמר  וָמָנא ֗הי ָהי ַּדכ  17  א ̅אפָ ֑̅א ּדכִּ ̅יבָ ̅תִּ ֻ̅הו ֵּדין ָחר ּבֻהו 
kivi että      kirjoitus että       se     on     mitä ja         sanoi ja     näissä katsahti mutta   hän           . 

יו ַּבנָ  י הָותַּדאסלִּ יָת ̅ ֵי֑א֞ הִּ יׁש ַקרָנא ּדָזוִּ ׃̅לרִּ  א 
nurkan        kulma         päälle          oli         se rakentajat hylkäsivät jonka 

 
Mutta hän katsoi näitä ja sanoi, ”ja mitä on se kirjoitus, että ”se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, se oli 
se kulmakivi”?” 

 

אפָ ̅וכֻ   18 י ֵּתֵפל ̅רַעע  וכֻ ̅א  ֵנת̅ל ּדֵנֵפל ַעל ָהי ּכִּ  ל ַמן ּדהִּ
kaatuva     se    joka     kaikki ja         särkyvä               kivi          se     ylle kaatuu joka kaikki ja         . 

 ֵריו֗הי׃ ̅עַלו֗הי ֵּתד
sen hajottava             ylleen 

 
Ja jokainen, joka kaatuu sen kiven päälle, on särkyvä, ja se on hajottava jokaisen, joka kaatuu sen päälle. 

 

 ֵר֞א ּדַנרֻמון עַלו֗הי ּ̅בַעו ֗הַוו ֵּדין ַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א וָספ  19
vastaansa kohottavat että kirjanoppineet ja     papit suuret      mutta   olivat   etsivät           . 

יַד  ַד ֑̅א ַודָ̅י֞א ּבָהי ָׁשעָת ̅אִּ  עו ֵגיר ַּדעַליֻהון ֵ̅חלו ֵמן ַעָמא  יִּ
ylleen että      sillä  tunsivat           kansasta    pelkäsivät ja            hetki          siinä                kädet 

 ָלא ָהָנא׃ ֵ̅אַמר ַמת
tämä           sana                sanoi 

 
Mutta pappien johtajat ja kirjanoppineet etsivät, että saisivat kohottaa kätensä häntä vastaan siinä 
hetkessä, ja he pelkäsivät kansaa, sillä he tunsivat, että hän sanoi tämän sanan heistä. 
 

 



יֵק֑א֞ ּדֵנאחֻּדוָני֗הי  ה ָגֻׁשוֵׁשא ֞ ̅וַׁשַּדרו לָוֵת   20  ּדֵמּתַּדֵמין ּבַזּדִּ
kiinniottava että   vanhurskaiksi    tekeytyivät jotka         vakoojia      luokseen   lähettivät ja           . 

ג̅א  וַנׁשלֻמוָני֗הי לַד ּ̅בֵמלָת  ׃ָ̅יָנא  ַולֻׁשולָטֵנה ּדהִּ  ֻמוָנא 
hallitusmiehen      käskyvalloille ja       tuomarille     hänet luovuttava ja                sanassa 

 
Ja he lähettivät hänen luokseen vakoojia, jotka tekeytyivät vanhurskaiksi, että saisivat hänet sanan 
kautta kiinniotetuksi, ja luovuttaisivat hänet tuomarille ja hallitusmiehen käskyvalloille. 

 

ין ֵלה  ַמלפָ   21 ָ֖ן ַּדתָ̅נ֑א ָיד̅וַׁשאֻלו֗הי  ָואמרִּ יַנ  ת̅עִּ יָצאיִּ  ̅ רִּ
oikeamielisesti että   tiedämme        opettaja    hänelle    sanoivat ja               kysyivät ja          . 

 ַא֗נּת ַּבאֵפא ֞ ֵאָלא ̅ וָלא ָנֵסב̅ מַמֵלל ַא֗נּת וַמֵלף
vaan     kasvoissa          sinä    hyväksy     etkä     opetat ja       sinä                puhut 

׃̅ ּבֻקוׁשָּתא  ֻאורָחא ַּדאָלָהא ַמֵלף  ַא֗נּת 
sinä      opetat            Jumalan                 tie                     totuudessa 

 
Ja he kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle, ”opettaja, me tiedämme, että sinä puhut ja opetat 
oikeamielisesti, etkä ole puolueellinen, vaan sinä opetat sitä Jumalan tietä totuudessa”. 

 

ן ּדֵנֵּתל ּכֵסף  22 יט ַל  ׃ַׁ̅שלִּ ָׁשא לֵקַסר  ַאו ָלא   ־רִּ
ei      tai       keisarille            pää         raha antava että meille luvallistako          . 

 
Onko meille luvallista antaa verorahaa keisarille vai ei? 

 

׃ֻ̅הו ֵּדין ֵאסַּתַּכל ָחרֻעות  23 י  ן ֵואַמר  ָמָנא מַנֵסין א֗נֻּתון לִּ  ֻהו 
minulle       te       kiusaatte       mitä         sanoi ja            juonittelunsa           havaitsi       mutta   hän          . 

 
Mutta hän havaitsi heidän juonittelunsa ja sanoi, ”miksi te kiusaatte minua?” 

 

ית  24 יָנָרא  ּדַמן אִּ  א ֞ ָ̅ת ̅יבָ ̅תִּ ֵּ̅בה ַצלָמא ַוכ̅ ַחַואֻוני ּדִּ
kirjoitus ja           kuva       siinä         on        kenen         dinari         osoittakaa           . 

׃  ֵהֻנון ֵּדין ֵאַמרו  ּדֵקַסר 
keisarin     sanoivat   mutta      nämä 

 
Osoittakaa minulle dinari. Kenen kuva ja kirjoitus siinä on? Mutta nämä sanoivat, ”keisarin”. 

 



 יל ּדֵקַסר לֵקַסר  ̅ו ָהכִּ ̅לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַהבָאַמר   25
keisarille      keisarin    sen tähden antakaa    Jeshua       heille         sanoi            . 

׃̅וַד   אָלָהא ַלאָלָהא 
Jumalalle              Jumalan ja 

 
Jeshua sanoi heille, ”sen tähden, antakaa keisarin oma keisarille, ja Jumalan Jumalalle”. 

 

 ם ַעָמא  ̅א קָד ֵ̅מֵנה ֵמלָת ̅ וָלא ֵאׁשַּכחו לֵמאַחד  26
kansa     edessä            sana           siitä    kiinniottamaan        pystyneet        eikä           . 

 קו׃ ֵ̅מה  ַוׁשֵת ̅גָ ֵ̅ואּתַּדַמרו ַעל ֵפת
hiljenivät ja    vastauksensa    ylle          ihmettelivät ja 

 
Eivätkä he voineet ottaa häntä kiinni siitä sanasta kansan edessä, ja he ihmettelivät hänen vastaustaan 
ja vaikenivat. 

 

ין ̅קֵרב  27 י֞ן ֵמן ַזֻּדוָקֵי֑א֞ ָהֻנון ָּדאמרִּ  ו ֵּדין ֗אָנׁשִּ
sanovat jotka    nämä        zaddokialaisista        ihmiset      mutta lähestyivät        . 

׃  ַּדקָימָּתא ַליּת  וַׁשאֻלו֗הי 
kysyivät ja     ei ole ylösnousemus että 

 
Mutta jotkut zaddokialaisista lähestyivät – nämä, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole – ja he 
kysyivät häneltä, 

 

ין ֵלה  ַמלפָ   28 וֵׁשא ּכַת ָ̅ואמרִּ  ַלן֑ ֵּדאן ֗אָנׁש ̅ בָ̅נ֑א ֻמֵּ֣
ihminen jos että meille kirjoitti          Moshe         opettaja     hänelle    sanoivat ja           . 

אית̅ נֻמות  ַאֻחו֗הי ̅ א ּדָלא ּבַנָי֑א֞ ֵנַסבֵ̅לה ַא֗נּתָת ̅ ַאֻחו֗הי  ּדִּ
veljen    ottakoon      pojat        ilman             vaimo      hänellä     on joka          veljensä        kuoleva 

׃ַ̅א֗נּתֵת  ים ַזרָעא ַלאֻחו֗הי   ה  ַונקִּ
veljelleen      siemen    nostava ja             vaimonsa 

 
Ja he sanoivat hänelle, ”opettaja, Moshe kirjoitti meille, että jos joltain kuolee hänen veljensä, jolla on 
vaimo ilman poikia, ottakoon hänen veljensä hänen vaimonsa, ja nostakoon siemenen veljelleen”. 
 
Lause ei mene minkään tunnetun 5Moos.25:5 mukaan, ei ehkä ole lainaus, vaan oma versio jakeesta.  

 



יתַׁ̅שב  29 י֞ן אִּ  א  ַ̅א֗נּתָת  ָ̅מָיא נַסב̅֗הַוו  ַקד̅ ָעא ֵּדין ַאחִּ
vaimo       otti       ensimmäinen olivat      (akk.)       veljet    mutta     seitsemän           . 

ית ׃̅ ומִּ  ּדָלא ּבַנָיא ֞
pojat      ilman         kuoli ja 

 
Mutta, oli seitsemän veljeä. Ensimmäinen otti vaimon, ja kuoli ilman poikia. 

 

יתֵ̅רי֞ן ַלא֗נּתֵת ̅וַנסָּבה ַּדת  30 ׃̅ ה  וָהָנא מִּ  ּדָלא ּבַנָיא ֞
pojat       ilman        kuoli        tämä ja         vaimolleen    toinen joka      sen otti ja            . 

 
Ja se toinen otti hänen vaimonsa, ja tämä kuoli ilman poikia. 

 

ן ָ̅עַת ַׁ̅שב̅ ָואף̅ ָותַ̅נסָּבה  וָהכ̅ א ֻּתובָ̅לָת ̅̅תוַד   31  יֻהו 
he seitsemän       myös ja         näin ja       sen otti         taas               kolmas ja            . 

ית ׃̅ו  וָלא ׁשבַ ̅ומִּ  קו ּבַנָיא ֞
pojat      jättäneet       eikä     kuolivat ja 

 
Ja vielä kolmas otti hänet, ja näin myös ne seitsemän, ja he kuolivat, eivätkä jättäneet poikia. 

 

יַת   32 ׃ַ̅א֗נּתָת ̅ א ָאףּ̅בַחרָת ̅ ת̅ומִּ  א 
vaimo    myös             lopulla              kuoli ja            . 

 
Ja lopuksi se vaimokin kuoli. 

 

 א  ̅יל  ַּדאיָנא ֵמנֻהון ֵּתהֵוא ַא֗נּתָת ַּ̅בקָימָּתא ָהכִּ   33
vaimo          oleva          heistä       millaisen sen tähden ylösnousemuksessa        . 

׃ָ̅עַת ַׁ̅שב  יֻהו֞ן ֵגיר ַנסֻּבוה 
ottaneet      sillä               he seitsemän 

 
Sen tähden, ylösnousemuksessa, millaisen heistä se vaimo on oleva? Sillä he seitsemän ovat ottaneet 
hänet. 
 
”Kenen vaimo” kirjoitetaan eri tavalla. Kreikankin ”millainen” on siinä merkityksessä ainakin viidessä 
kohdassa. 
 

 



ין ֵנֵׁשא ֞ ָאַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ּב  34  ַנו֗ה֞י ּדָעלָמא ָהָנא  ָנסּבִּ
naiset      ottavat       tämä          maailman       lapsensa      Jeshua        heille        sanoi             . 

׃̅ב̅וֵנֵׁש֞א ָהוָי֞ן לגַ   ֵרא ֞
miehille       ovat        naiset ja 

 
Jeshua sanoi heille, ”tämän maailman lapset ottavat naisia, ja naiset ovat miehille”, 

 

 ̅ ָהֻנון ֵּדין ַּדלַהו ָעלָמא ׁשַוו  וַלקָימָּתא ּדֵמן ֵּבית  35
huoneesta ylösnousemukselle ja arvolliset maailma    sille jotka mutta     nämä           . 

יֵת  ין ֵנֵׁשא ֞ ָואף̅מִּ ׃̅ב̅א ֵנֵׁש֞א ָהוָי֞ן לגַ לָ ̅ ֑א֞ ָלא ָנסּבִּ  ֵרא ֞
miehelle     ovat        naiset        ei      myös ja   naiset         ottavat         ei          kuolleet 

 
Mutta nämä, jotka ovat arvollisia siihen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät ota naisia, 
eivätkä naisetkaan ole miehille. 

 

ן ַאיך̅ ַלמָמת̅ ָלא ֵגיר ֻּתובָ̅אפ  36 י   ֞א ֵאֻנון ֵגיר  ַ̅מַלאכֵ ̅ ֵמׁשּכחִּ
sillä    heidät             enkelit          kuin            pystyvät       kuolemaan       taas        sillä        ei myös            . 

יַת ַ̅וב ׃יֻה ַ̅נָי֞א אִּ  ון ַּדאָלָהא  ֵמֻטל ַּדהַוו ּבַנָי֞א ַּדקָימָּתא 
ylösnousemuksen    lapset     oli että        koska               Jumalan         he ovat              lapsia ja 

 
Sillä eivät he edes pysty enää kuolemaan, sillä he ovat kuin enkeleitä, ja he ovat niitä Jumalan poikia, 
koska he ovat niitä ylösnousemuksen poikia. 
 
Lapset ja pojat sopivat molemmat jakeen käännöksiin. ”Jumalan poika” ja ”Jumalan lapsi” arameassa. 

 

יֵת   37 ין ֵּדין מִּ וֵׁשא ַּבֵּדק  ַאד̅ א ֞ ָאףּ̅דָקימִּ  ַּכר ֵגיר ֻ̅מֵּ֣
sillä     muistaa      ilmoitti         Moshe      myös      kuolleet   mutta nousevat että         . 

אב̅ ּבַסנָיא ַּכד  ָרָהם  ַואָלֵהה ָ̅אַמר  ָמרָיא ַאָלֵהה ַּדֵּ֣
Jumalansa ja          Abraham’n      Jumalansa         Herra         sanoi        kun       pensaassa 

איסָחק  ַואָלֵה  ֵּ֣ ַיעֻקובּדִּ  ׃̅ ה ּדֵּ֣
Jakob’n    Jumalansa ja                  Iishak’n 

 
Mutta sen, että kuolleet nousevat, myös Moshe ilmoitti, sillä hän ilmoittaa siinä pensaassa sanovansa 
Herraa ”Abraham’n Jumala ja Iishak’n Jumala ja Jakob’n Jumala”. 

 



יֵת ַאָלָהא ֵּדין ָלא   38  א ֞ ֵאָלא ּדַחֵיא ֞ ֻּכלֻהון ̅֗הָוא ּדמִּ
he kaikki       elävien         vaan        kuolleiden          ole        ei      mutta       Jumala             . 

ין ֵאֻנון ֵלה׃   ֵגיר ַחיִּ
hänelle  ovat    elävät          sillä 

 
Mutta ei Jumala ole kuolleiden, vaan elävien; sillä he kaikki ovat hänelle eläviä. 
 

Jos tarkoitettaisiin kaikkia ihmisiä yleensä, ”he kaikki” tilalla olisi ֻּכלָנׁש. Jae on jatkoa edelliseen. 

 

י֞ן ֵמן ָספ  39 ין ֵלה  ַמלפָ ַ̅ועַנו ֗אָנׁשִּ  ָנא  ֵ̅רא ֞ ָואמרִּ
opettaja   hänelle   sanoivat ja      kirjanoppineista    ihmiset vastasivat ja         . 

׃ יר ָאַמר ַא֗נּת   ַׁשפִּ
sinä      sanoit             kaunis 

 
Ja jotkut niistä kirjanoppineista vastasivat ja sanoivat hänelle, ”opettaja, sinä sanoit kauniisti”. 

 

 ה ַעל ֵמֵּדם׃ ָ̅אֻלוֵת ַאמַרחו ַלמַׁש ̅ וָלא ֻּתוב  40
asia       ylle        häneltä kysymään       uskaltaneet       enää        eikä            . 

 
Eivätkä he enää uskaltaneet kysyä häneltä mistään. 

 

ין ָספ  41 ן ַאיַּכָנא ָאמרִּ יָחא ֵ̅ואַמר ֗הָוא לֻהו   ֵר֞א ַעל מׁשִּ
Messias     ylle kirjanoppineet     sanovat             kuinka        heille          oli         sanoi ja           . 

ַד ַּ̅דב ו ּדֵּ֣ ידֵ̅רה ֻה֗  ׃̅ וִּ
David’n   hän poikansa että 

 
Ja hän sanoi heille, ”kuinka kirjanoppineet sanovat, että Messias on David’n poika?” 

 

וִּ   42  א ּדַמזֻמוֵרא ֞ ֵּדאַמר ָמרָיא ̅בָ ָ̅ת ֵ̅אַמר ַּבכ̅ ידוֻהו ַּדֵּ֣
herra       sanoi että              psalmien        kirjoituksessa     sanoo       David     hän ja         . 

ינ֑י׃̅ ָלך̅ לָמרי  ֵּתב  ֵמן ַימִּ
oikeastani     sinulle  istu     herralleni 

 
Ja hän, David, sanoo psalmien kirjoituksessa, että ”Herra sanoi minun Herralleni, istu minun oikealle 
puolelleni”, 



ים ּבֵעלּדבָ ̅עַד   43 ׃ֵ̅רג̅ יךְּ֞ ּתֵחית̅בַ ָ̅מא ֵּדאסִּ  ַליךְּ ֞
jalkasi           alle                     vihollisesi         laitan että         kunnes               . 

 
Kunnes minä laitan sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle. 

 

ידֵ̅אן ָהכִּ   44 וִּ ו ׃̅ יל ַּדֵּ֣  ָמרי ָקֵרא ֵל֑ה ַאיַּכָנא ּבֵרה ֻה֗
hän poikansa         kuinka    hänelle   kutsuu    herrani     David   sen tähden  jos            . 

 
Sen tähden, jos David kutsuu häntä, ”minun Herrani”, kuinka hän on hänen poikansa? 

 

יַד ֻּ̅כֵלה ַעָמא ָׁשַמע ֗הָו֑א ֵאַמר לַת ̅ ̅דוכַ   45 ׃̅למִּ  ו֗הי ֞
oppilailleen         sanoi        oli            kuuli         kansa    kaikkensa kun ja           . 

 
Ja kun kaikki kansa oli kuulemassa, hän sanoi hänen oppilailleen, 

 

 ו ֵּבאסטֵל֑א֞ ̅ין ַלמַהָלכֻ ֵ̅ר֞א ּדָצבֵ ֵ̅אזַּד֗הרו ֵמן ָספ  46
viitoissa      vaeltamaan   tahtovat jotka kirjanoppineista          varokaa              . 

יׁש ַמוּתבֵ  ין ׁשָלָמא ּבֻׁשוֵק֑א֞ ורִּ  ֑א֞ ָ̅ת ֻנוָׁש ̅֞א ַּבכ̅וָרחמִּ
kokouspaikoissa          istuimet          pää ja          kaduissa            shalom     rakastavat ja 

יׁש סָמכֵ  ׃̅֞א ַּבאחָׁשמָיָת ̅ורִּ  א ֞
juhla-aterioissa           istuimet           pää ja 

 
Varokaa niitä kirjanoppineita, jotka tahtovat vaeltaa viitoissa ja rakastavat ”shalom” kaduilla ja 
johtajien tuoleja kokouspaikoissa, ja johtajien istuimia juhla-aterioilla! 
 
Tallithin ja muiden käyttö on kirjanoppineilla kokoaikaista. Lause tarkoittaa osaa kirjanoppineista. 

 

ין ָּבֵּת֞א ַּד ָ̅הֻנון ָּדאכ  47  ין ̅א ּדַמורכִּ ֑̅א֞ ּבֵעלָת ̅ארמָלָת לִּ
pidennetyt jotka       uhrissa                            leskien            kodit      syövät jotka     nämä            . 

יָרא׃ ̅צַלָות יָנא ַיּתִּ  ֻהון ֞ ֵהֻנון נַקּבֻלון ּדִּ
enemmän    tuomio vastaanottavat     nämä        rukouksensa 

 
Nämä, jotka kuluttavat leskien kodit uhrilahjan kautta, joiden rukoukset pitkittyvät; nämä saavat 
runsaamman tuomion. 

 

  



יֵרא ֞ ַאיֵלין ּדָרֵמין ֗הַוו  21:1   ָחר ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע ּבַעּתִּ
olivat heittivät jotka        ne             rikkaissa            Jeshua mutta katsahti                       . 

׃̅ ֵּבית  ַגָזא ֻקורָּבַניֻהון ֞
lahjansa      aarre     huone 

 
Mutta Jeshua katsahti rikkaisiin, niihin, jotka olivat heittämässä lahjaansa aarretaloon. 

 

נָּת֑א ַּד ַ̅ארַמלָּתא חָד ̅ ַוחָזא ָאף  2  ̅ ארמַיתא ֵמסּכִּ
heitti joka               köyhä             yksi                     leski               myös      näki ja       . 

׃  ָׁשֻמוֵנ֞א ּתֵרין ֞
kaksi            shamonit 

 
Ja hän näki myös yhden köyhän lesken, joka heitti kaksi shamonia. 
 
Shamona on todella pieni raha. 

 

 א ַארַמלָּתא ̅ון֑ ּדָהֵד ֵ̅ואַמר  ׁשָרָרא ָאַמר ֗אָנא לכֻ   3
leski         tämä että        teille       minä        sanon           totuus        sanoi ja         . 

נָּת֑א ַארמַית ׃̅ ֵמסּכִּ יר ֵמן ֻּכלָנׁש   ַיּתִּ
jokaisesta    enemmän          heitti                           köyhä 

 
Ja hän sanoi, ”totuutta minä sanon teille, että tämä köyhä leski heitti kaikkia muita enemmän”. 

 

יו   4 יר ֗הָוא לֻהון ַארמִּ  ֻּכלֻהון ֵגיר ָהֵלין֑ ֵמן ָמא ּדַיּתִּ
heittävät        heille          on    enemmän jota         siitä        nämä       sillä    he kaikki          . 

יֻרוָת ֻ̅קורָּבָנא ַּדאָלָהא  ָהֵד ̅ ֵּבית  ֑ה ֻּכל ּדַקנָיא ̅א ֵּדין ֵמן ַחסִּ
omaisuuden kaikki                 puutteestaan      mutta      tämä          Jumalan               uhrilahja            talo 

 ה ׃ַ̅ארמַיֵת ̅ ֗הָות
sen heitti               oli 

 
Sillä kaikki nämä heittivät Jumalan uhrilahjan taloon siitä, mitä heillä on liikaa, mutta tämä hänen 
puutteestaan, heitti koko omaisuuden. 

 
 



י֞ן ַעל ַהיּכָל֑א ַּדב̅ ד̅וכַ   5 ין ֗הַוו ֗אָנׁשִּ יָרָת ̅אפֵ ̅כִּ ָ̅אמרִּ  ֞א ̅֞א ַׁשפִּ
kauniit                kivissä että         temppeli      ylle        ihmiset     olivat       sanoivat    kun ja        . 

 ֵאַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע׃̅ ֻקורָּבֵנ֞א מַצַּבתַ̅וב
Jeshua     heille         sanoi        koristellut                 lahjoissa ja 

 
Ja kun ihmiset olivat puhumassa temppelistä, että ”kivet ovat kauniita”, ja sitä on lahjojen kautta 
koristeltu, Jeshua sanoi heille, 

 

אֻת   6 ן נִּ ן ּדָחֵזין א֗נֻּתו  ן ָלא ֵּתׁשּתבֵ ֑̅א֞ ַּדב̅ון ַיוָמָת ָ̅הֵלי   ק ֻ̅הו 
jätettävä        ei     näissä että             päivät        tulevat                te        näette jota    nämä        . 

אף אף̅ ּכִּ  ר׃ ּ̅דָלא ֵּתסּתַת ̅ ַעל ּכִּ
kaadettaisi    ei jota          kivi       ylle              kivi 

 
Nämä, jotka te näette; ne päivät tulevat, että näihin ei jätetä kiveä kiven päälle, jota ei olisi kaadettu. 

 

ן ַמלפָ   7 י  ין ֗הַוו ֵלה  ָואמרִּ  י ָהֵלין ֵנהוָין ֞ ָ̅נ֑א ֵאַמתַ̅ומַׁשאלִּ
olevat     nämä         milloin           opettaja        sanoivat ja hänelle olivat           kysyivät ja          . 

יבָ ̅וָמָנא ֗הי ָאָת  ׃̅א ָמא ּדַקרִּ  ֞ן ָהֵלין ּדֵנהוָין ֞
olevat että    nämä           lähellä että     kun     merkki        se         mikä ja 

 
Ja he olivat kysymässä häneltä ja sanoivat, ”opettaja, milloin nämä tapahtuvat, ja mikä on se merkki, 
kun näiden tapahtumiset ovat lähellä?” 

 

ֵיא֞א ֵגיר   8 ן ַסגִּ ן חַזו לָמא ֵּתטֻעו   ֻהו ֵּדין ֵאַמר לֻהו 
sillä         monet             eksykö       ettette  nähkää    heille        sanoi       mutta hän       . 

אֻת  יָחא  וַזב̅נִּ ן ֵּדאָנא ֗אָנא מׁשִּ אמֻרו   ̅ ָנא קֵרב̅ון ּבֵׁשמ֑י ונִּ
lähestyy        aika ja            Messias         minä      minä että           sanovat ja    nimessäni           tulevat 

אֻז֗לון ָּבַת   רֻהון ׃ָ̅לא ֵּדין ּתִּ
perässään        menisivät  mutta   älkää 

 
Mutta hän sanoi heille, ”katsokaa, ettette eksy! Sillä monet tulevat minun nimessäni ja sanovat, että 
”minä olen voideltu, ja määräaika lähestyy!”, mutta älkää menkö heidän perässään. 

 
 



ין א֗נֻּתון קָרבֵ   9 ן ̅וׁשֵיא ֞ ָלא ֵּתד̅֞א ַוׁשגֻ ̅וָמא ּדָׁשמעִּ  חֻלו 
pelätkö    älkää                 sodat ja        taistelut             te             kuulette           kun ja         . 

יל ̅ם לֵמהָוא  ֵאָלא ָלא עַד ̅֞ן ֵאֵני֞ן ֵגיר ָהֵלין ֻלוקַד ̅יָד ̅עתִּ   ּכִּ
vielä        ei        vaan           olemaan        vastaan           nämä       sillä      ovat              tulevat 

׃ַ̅חרָת ̅ מָטת  א 
loppu   saapunut 

 
Ja kun te kuulette taisteluita ja sotia, älkää pelätkö, sillä nämä tulevat olemaan edessä, vaan vielä se 
loppu ei ole saapunut. 

 

 נֻקום ֵגיר ַעָמא ַעל ַעָמ֑א וַמלֻּכו ַעל ַמלֻּכ֑ו׃  10
kuningaskunta vastaan kuningaskunta ja kansa     vastaan  kansa        sillä    nouseva          . 

 
Sillä kansa on nouseva kansaa vastaan, ja kuningaskunta kuningaskuntaa vastaan. 

 

 ֵנ֞א וַמוָּתֵנא ֞ ̅פ̅וָּכא ֻּדוָּכא  וכַ ̅֞א ֵנהֻוון ּבֻד ̅וַזוֵע֞א ַרורבֵ   11
vitsaukset ja  nälänhädät ja    paikat        paikoissa        olevat             valtava maanjäristykset ja. 

 א ֞ ֵמן ׁשַמָיא ָ̅ת ̅֞א ַרורבָ ָ̅וָת ̅א ֞ ָואת̅א ֞ וֻסוָרֵד ̅וֵנהוָי֞ן ֵּדחָלָת 
taivaista              valtava                merkki ja             kauhua ja               pelkoa         olevat ja 

 ֞א ֵנהֻוון׃ֵ̅ו֞א ַרורבֵ ַ̅חזָין ֞ וַסתֵ̅נת
olevat         valtavat        myrskyt ja            näkyvät 

 
Ja on oleva valtavia maanjäristyksiä todella monissa paikoissa, ja nälänhätää ja vitsauksia, ja on oleva 
pelkoa ja kauhua, ja valtavat merkit taivaista näkyvät, ja on oleva valtavia myrskyjä. 

  



יַד ̅קָד   12 ן ̅וָנכֻ ָ̅יא ֞ וֵנרּדפֻ ̅ם ֵּדין ָהֵלין ֻּכלֵהין֑ ַנרֻמון עַליֻּכון אִּ  ו 
teitä vainoavat ja         kädet           vastaanne kohottavat   he kaikki       nämä   mutta      edellä            . 

יֵרא ֞ ַונַקרבֻ ̅ית̅א ֞ ַולבֵ ֻ̅נוָׁשָת ̅ון ַלכ̅וַנׁשלֻמוָנכֻ   ון ̅וָנכֻ ̅־ַאסִּ
teitä lähelle ja              vangit      taloille ja       kokouspaikoille          teitä luovuttavat ja 

ג̅קָד  ׃̅ם ַמלֵּכא ֞ והִּ  ֻמוֵנא ֞ ֵמֻטל ֵׁשמי 
nimeni       tähden hallitusmiehet ja    kuninkaat        eteen 

 
Mutta näitä ennen he kaikki kohottavat kätensä teitä vastaan ja vainoavat teitä, ja luovuttavat teitä 
kokouspaikkoihin ja vankiloihin, ja teitä viedään kuninkaiden ja hallitusmiesten eteen, minun nimeni 
tähden. 

 

׃̅ון ֵּדין לָסהֻּדוָת ̅וָיא לכֻ ָה   13  א 
todistukselle    mutta      teille         ovat             . 

 
Mutta ne ovat teille todistamiseksi. 

 

ימו ֵּדין ּבֵלּבכֻ   14 ׃ַ̅ילפִּ ̅ון֑ ּדָלא ֵּתהֻוון ֵמת̅סִּ  ין לַמַפק ֻרוָחא 
puolustautumaan         opetetut           olette           ettette  sydämissänne  mutta laittakaa           . 

 
Mutta laittakaa sydämiinne se, ettette opiskele puolustautumista, 

 

 א ּדָלא ֵנׁשּכֻחון ֑̅א ַאיָד ̅מָת ̅ון ֻפוָמא וֵחכֵ̅אָנא ֵגיר ֵאֵּתל לכֻ   15
pystyvät     ei joka      sellainen             viisaus ja             suu          teille       annan        sillä       minä            . 

׃̅בַ ָ̅לה  ֻּכלֻהון ּבֵעלּדבָ ַ̅למָקם לֻקוב  יֻּכון ֞
vihollisenne       he kaikki           vastaansa   nousemaan 

 
Sillä minä annan teille suun ja sellaisen viisauden, jota vastaan ketkään teidän vihollisenne eivät pysty 
nousemaan. 

 

 ַהיֻּכון ֞ ַואַחיֻּכון ֞ ַו֗אחָיַניֻּכון ֞ ̅ון ֵּדין ַאבָ ַ̅נׁשלֻמוָנכֻ  16
sukulaisenne ja        veljenne ja      vanhempanne mutta      teidät luovuttavat        . 

יֻת   ון ׃ֵ̅מנכֻ ון ̅וָרחַמיֻּכון ֞ ַונמִּ
teistä   kuolettavat ja            ystävänne ja 

 
Mutta teidän vanhempanne ja veljenne ja sisarenne ja ystävänne antavat teitä pois, ja kuolettavat teitä. 



׃̅וֵת   17 ֞ן ֵמן ֻּכל ֗אָנׁש  ֵמֻטל ֵׁשמי  יאיִּ  הֻוון סנִּ
nimeni     tähden   ihminen        kaikista        inhotut            olette ja           . 

 
Ja te olette kaikkien ihmisten inhoamia, minun nimeni tähden. 

 

ׁשכֻ ̅וֵמנָת   18 אבַ ̅א ֵמן רִּ ן ָלא ּתִּ  ׃̅ ד̅ו 
tuhoudu        ei                päästänne              hius ja            . 

 
Mutta ei hius tuhoudu teidän päästänne. 

 

 ון׃ ׁ̅שכֻ ̅ון ֵּדין ֵּתקֻנון ַנפ̅כֻ ַּ̅במַסיּבָרֻנות  19
sielunne     omistatte  mutta              kärsivällisyydellänne           . 

 
Mutta kärsivällisyytenne kautta te saatte omistaa sielunne. 

 

ׁש  20 ין ָלה ַחיָל֑א ָהיֵּדין ֵ̅לם ַּדחדִּ ָמא ֵּדין ַּדחַזיֻּתון ֻלֵּ֣אורִּ  ירִּ
silloin       voima     sille    ympäröivät että        Jerusalemille         nähdään että mutta      kun           . 

׃̅ ַּדעו  ַּדקֵרב  ֵלה ֻחורָּבה 
loppunsa     sille   lähellä että tietäkää 

 
Mutta kun Jerusalem nähdään sen voiman ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen loppu on lähellä. 

 

 ָוה ̅גַ ֵ̅אֻנון ֵנערֻקון לֻטוָרא  ַואיֵלין ַּדב̅ יֻהודָ̅היֵּדין ַאיֵלין ּדבִּ   21
sisässään jotka     ne ja             vuorille        paetkoon        ovat    Jehud’ssa jotka       ne              silloin            . 

ן וַד  ן ֵנערֻקו  ׃̅בֵ̅אֻנו   ֻקורָיא ֞ ָלא ֵנעֻלון ָלה 
sille      sisään          ei            kylässä joka ja       paetkoon           ovat 

 
Silloin ne, jotka ovat Jehud’ssa, paetkoon vuorille, ja ne, jotka sen sisällä ovat, paetkoon, ja joka on 
kylässä, älköön menkö sinne sisään. 

 

 ׃ ̅יב̅תִּ ֑̅א ּדֵנׁשַלם ֻּכל ָמא ַּדכ̅עָת ̅בַ ̅֞א ֵאֻנון ָהֵלין ַּדתּ̅דַיוָמָת   22
kirjoitettu että    mitä    kaikki täyttyvä että                  koston           nämä       ovat         päivät että             . 

 
Sillä nämä ovat kostn päiviä, että täyttyisi kaikki, mitä on kirjoitettu. 
 

 



ן ַלאיֵלין ּדבַ   23  א ֞ ֵנהֵוא ̅טָנן ֞ וַלאיֵלין ּדַמינָק֞ן ּבָהֻנון ַיוָמָת ָ̅וי ֵּדי 
oleva          päivät          näissä     imettävät jotka         niille ja raskaana jotka         niille       mutta   voi         . 

׃ֵ̅גיר ֻאולָצָנא ַרָּבא ַּבארָע֑א וֻרוג  ָזא ַעל ַעָמא ָהָנא 
tämä      kansa        ylle         viha ja                maassa         suuri            ahdistus           sillä 

 
Mutta voi niitä, jotka ovat raskaana, ja niitä, jotka imettävät näinä päivinä! Sillä maassa on oleva se 
suuri ahdistus, ja viha tämän kansan päällä. 

 

ׁשֵלם ̅ל ַאַת ̅ון לכֻ ̅וָמא ּדַחרָּבא  וֵנׁשּתבֻ ֻ̅לון ּבפֻ ̅וֵנפ  24 ֻאורִּ  ר  וֵּ֣
Jerusalem ja       alue     kaikille        vangitaan ja             miekan             suussa       kaadutaan ja        . 

 ֵנ֞א ּדַע֗מֵמ֞א׃ ָ̅מא ּדֵנׁשלֻמון ַזב̅יָׁשא ֵמן ַע֗מֵמ֑א֞ עַד ֵּ̅תהֵוא ֵמּתדִּ 
kansakuntien          ajat       täyttyvät että            kunnes         kansakunnista               tallattu                    oleva 

 
Ja kaadutaan miekan suun kautta, ja kaikki alueet vallataan, ja Jerusalem on oleva kansakuntien 
tallaama, kunnes ne kansakuntien määräajat täyttyvät. 

 

 ָעא אר̅א ֞ ובַ ̅וּכבֵ ̅כַ ַ̅סהָרא  ַוב̅֞א ּבֵׁשמָׁשא  ַובָ̅וָת ̅וֵנהוָי֞ן ָאת  25
maassa ja           tähdissä ja            kuussa ja              auringossa               merkit           olevat ja          . 

יַד ̅ וָׁשךֻ̅אולָצָנא ּדַע֗מֵמא ֞ ופֻ   א ּדָקָלא ּדַיָמ֑א׃ָ̅יא ֞ ֵמן ַּתוהָת ̅אִּ
meren          äänen              järkytyksestä           kädet       veltostuu ja             kansan                  ahdistus 

 
Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja maassa se kansakuntien ahdistus, ja kädet 
veltostuvat meren äänen järkkymisestä. 

 

 א ּדֵמֵּדם ַ̅ניָנָׁשא ֞ ֵמן ֵּדחלָת ַּ̅דב֞א ָׁ̅שָת ̅וַזוָעא ּדַמֵפק ַנפ  26
asian                     pelosta             ihmislasten              sielut ajaa ulos joka maanjäristys ja         . 

׃̅לֵמאָת ̅ ידַּ̅דעתִּ  יֻעון ַחיֵל֞א ַּדׁשַמָיא   א ַעל ַארָעא  וֵנּתּתזִּ
taivasten       voimat              järkkyvät ja           maa             ylle   tapahtumaan        tuleva joka 

 
Ja maanjäristys ajaa ihmisten sielut ulos sen asian pelosta, joka on tuleva olemaan maan päällä, ja 
taivasten voimat järisevät. 

  



 א ַּבעָנֵנ֑א֞ ַעם ַחיָלא ָׁ̅שא ָּדאֵת ֵרה ּד֗אנָ ̅וָהיֵּדין ֵנחֻזוָני֗הי ַלב  27
voimaa   kanssa      pilvissä           tulee joka          ihmisen        poikansa                näkevät           silloin ja         . 

ָיאא וֻׁשוב  ָחא ַרָּבא׃ ַ̅סגִּ
suuri             kunnia ja                paljon 

 
Ja silloin he näkevät hänet, sen ihmisen pojan, joka tulee pilvissä, paljon voiman ja suuren kunnian 
kanssa. 

 

֞י ָהֵלין ּדֵנהוָין֑֞ ֵאת  28 ַׁשיֻּכון ֞ ַ̅לּ֗בבָ̅מא ֵּדין ּדַׁשרִּ ימו רִּ  ו  ַוארִּ
päänne     nostakaa ja      sydämistykää    olevat että       nämä alkavat että mutta    kun             . 

 ון׃ ֵ̅לה ֻפורָקנכֻ ̅ ֵמֻטל ַּדקֵרב
lunastuksenne     sen     lähellä että       koska 

 
Mutta kun nämä alkavat tapahtua, vahvistakaa sydämenne ja nostakaa päänne, koska se teidän 
lunastuksenne on lähellä. 

 

׃ָּ̅תא ַולכֻ ָ̅לא  חַזו לתִּ ַ̅מר ֗הָוא לֻהון ַמתֵוא  29 יָלֵנא ֞  לֻהון אִּ
puut           kaikille ja viikunapuulle nähkää       vertaus       heille           oli          sanoi ja           . 

 
Ja hän sanoi heille vertauksen, ”nähkää viikunapuu ja ne kaikki puut”, 

 

ין֑ ֵמחָד ּ̅דָמא ּדַמפ  30 ן ̅רעִּ ין א֗נֻּתו   א ֵמנֻהון ֵמסַּתּכלִּ
te           ymmärrätte              niistä                 heti                 versovat         että kun         . 

׃̅ ַּדקֵרב  ֵלה ַקיָטא 
kesä       sen     lähellä että 

 
Että kun ne versovat, te ymmärrätte niistä heti, että kesä on lähellä. 

 

ן ָמא ַּדחַזיֻּתון ָהֵלין ּדָהוָין֑֞ ַּדעו  ָ̅נא ָאףָ̅הכַ   31  ַא֗נֻּתו 
tietäkää ovat että       nämä     nähdään että      kun            te           myös          siten             . 

יבָ  ׃̅וָת א ֗הי ַמלּכֻ ּ̅דַקרִּ  א ַּדאָלָהא 
Jumalan      kuningaskunta     se            lähellä että 

 
Siten myös te, kun näette näiden tapahtuvan, tietäkää, että se Jumalan kuningaskunta on lähellä. 

 



ין ָאַמר ֗אָנא לכֻ   32  ָמא ֑̅א עַד ̅א ָהֵד ̅ון֑ ּדָלא ֵּתעַּבר ׁשרּבתַ̅אמִּ
kunnes       tämä       auringonpaahde   poistuva       ettei        teille       minä        sanon        amen             .  

׃  ּדָהֵלין ֻּכלֵהין ֵנהוָין ֞
olevat          kaikki      nämä että 

 
Amen, minä sanon teille, ettei poistu tämä auringon kuumuus, ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. 
 

”Sukupolvi katoa” olisi arameassa esim. אֵּ̅תאבד ׁשרּבת . Ilman vokaalimerkkejä sukupolvi ja auringon 

kuumuus on sama sana. Katoamiselle on oma sana, mutta kreikka käyttää aramean vastinetta. 
 

 ֞י ָלא ֵנעּבָר֞ן׃ ׁשַמָיא ַוארָעא ֵנעּבֻרון֑ וֵמלַ   33
poistu         ei    sanani ja        poistuvat            maa ja          taivaat              . 

 
Taivaat ja maa poistuvat, ja minun sanani ei poistu. 

 

ן ּדָלא מֻת ׁ̅שכֻ ֵ̅אזַּד֗הרו ֵּדין ּבַנפ  34 אקֻרון ̅ו   ום נִּ
raskaat   milloinkaan     ettei          sieluissanne     mutta           varokaa             . 

 א ּדָעלָמ֑א ָ̅ת ֵ̅צפ̅א ַובַ̅רָוֻיוָת ̅א ַוב̅ו֞ן ָּבאֻסוֻטוָת ̅כֻ ֵ̅לַּבָות
maailman          huolissa ja     juopumuksessa ja    kohtuuttomuudessa         sydämenne 

אֵת  ׃א עלַ ̅וֵמן ֵׁשלָיא נִּ  יֻּכון ַיוָמא ַהו 
se     päivä             yllenne            tuleva                   yhtäkkiä ja 

 
Mutta varokaa sieluissanne, etteivät teidän sydämenne milloinkaan tulisi raskaiksi kohtuuttomuudesta 
ja juopumuksesta, ja maailman huolista, ja se päivä tuleekin yhtäkkiä teidän päällenne. 
 
”Yhtäkkiä”, man shalia, on tarkasti ”äänettömyydestä”, sanonta, yllättäen – yhtäkkiä. 

 

ן ̅א ֵגיר ֵנצַפח  ַעל ֻּכלֻהון ַאיֵלין ּדָית̅חָת ָ̅צפַ ̅ ַאיך  35 י   ּבִּ
asustavat jotka       ne             kaikki       ylle       leviävä        sillä           verkko            kuin            . 

׃ַ̅על ַאֵפי֞ה ּדכֻ   ָלה ַארָעא 
maa     kaikkensa       pintansa       ylle 

 
Sillä se on leviävä kuin verkko kaikkien niiden ylle, jotka asustavat kaiken maan pinnan päällä. 
 

 



ין ּבכֻ י̅הַוו ָהכִּ   36  ׁשֻוון לֵמעַרק ̅ן ַומַצֵלין֑ ּדֵת ̅לזבַ ̅ל ָׁשהרִּ
pakenemaan   arvolliset että   rukoilkaa ja    ajat kaikessa        valvotte    sen tähden olkaa          . 

 ם ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ׃ֻ̅קוֻמון קָד ̅֞ן לֵמהָוא  ַות̅יָד ֵ̅מן ָהֵלין ַּדעתִּ 
ihmisen    poikansa    edessä        seisoisitte ja       olemaan        tulevat jotka                  näistä 

 
Sen tähden, olkaa valveilla koko ajan, ja rukoilkaa, että olisitte arvolliset pakenamaan näitä, jotka 
tulevat tapahtumaan, ja saisitte seisoa ihmisen pojan edessä. 

 

ן ַמֵלף  37 איָמָמא ֵּדי  לָיא  ָנפֵ ̅֗הָוא ּבַהיּכָל֑א ַוב̅ ּבִּ  ק ֗הָוא ̅לִּ
oli       lähti          yössä ja            temppelissä           oli       opetti    mutta            päivässä              . 

׃̅ ית̅קֵרא ּדבֵ ּ̅בֻטוָרא ּדֵמת̅ ָּבֵאת  ַזיֵּתא ֞
Zaitha Beit että           kutsuttu joka         vuoressa              yöpyi 

 
Mutta hän oli päivällä opettamassa temppelissä, ja yöllä hän yöpyi sillä vuorella, joka oli kutsuttu ”Beit-
Zaitha”. 

 

ין ֗הַוו לָוֵת ̅וכֻ   38  ׃ ̅הה לַהיּכָלא  לֵמׁשַמע ֵמלֵת ֵ̅לה ַעָמא מַקּדמִּ
sanansa      kuulemaan        temppelille      luokseen    olivat  aikaisin tulivat      kansa   kaikkensa ja        . 

 
Ja koko kansa tuli varhain temppelille hänen luokseen kuulemaan hänen sanansa. 

 

  

יב 22:1  ָד ̅֗הָוא ֵּדין ַעד̅ ַקרִּ יֵרא ֞ ̅א ּדפַ ̅עִּ ׃ּ̅דֵמתטִּ  קֵרא ֵפצָחא 
pääsiäinen      kutsuttu joka           happ.leipien              juhla      mutta         oli           lähellä                          . 

 
Mutta se happamattomien leipien juhla oli lähellä, jota kutsuttiin ”petsacha”. 

 

 ֵר֑א֞ ַּדאיַּכָנא ֵנקטֻלוָני֗הי  ַ̅וו ַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א וָספֵעין ֗ה ̅ובָ   2
hänet tappaisivat       kuinka että    kirjanoppineet ja     papit suuret      olivat     etsivät ja      . 

ין ֗הַוו ֵגיר ֵמן ַעָמא׃   ָּדחלִּ
kansasta     sillä olivat pelkäsivät että 

 
Ja pappien johtajat ja kirjanoppineet etsivät, että kuinka he tappaisivat hänet, sillä he pelkäsivät kansaa. 

 



יֻהוָד   3 ֵּ֣ כַ ̅א ּדֵמתַ̅על ֗הָוא ֵּדין ָסָטָנא ּבִּ  רֻיוָטא  ̅קֵרא סֵּ֣
Skariota        kutsuttu joka        Jehuda’ssa          satana     mutta        oli      sisään      . 

איַת  ׃̅ו֗הי ֗הָוא ֵמן ֵמנָיָנא ַּדתּ̅דִּ ֞  ֵרעַסר 
kahdentoista       lukumäärästä           oli                       se joka 

 
Mutta satana oli mennyt sisään Jehudaan, jota kutsuttiin ”Skariota”, se, joka oli siitä kahdentoista 
lukumäärästä. 

 

 ֵר֞א וַרַּב֞י ַחיֵל֞א ּדַהיּכָלא  ̅אַזל ַמֵלל ַעם ַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א וָספוֵ   4
temppelin      voimat johtajat ja kirjanoppineet ja     papit suuret      kanssa    puhui      meni ja        . 

יו֗הי לֻהון׃ ̅ ַאיך  ּדַנׁשלמִּ
heille            luovuttaisi että           kuin 

 
Ja hän meni, puhui pappien johtajien ja kirjanoppineiden, ja temppelin voimien johtajien kanssa, että 
ikään kuin luovuttaisi hänet heille. 

 

ימו ּדֵנּתֻלון ֵלה ֵּכסָפ֑א׃ַ̅וחדִּ   5  יו  ַואקִּ
rahaa hänelle antaisivat että    lupasivat ja iloitsivat ja       . 

 
Ja he iloitsivat, ja lupasivat, että antaisivat hänelle rahaa. 

 

ן ובָ   6 י לֻהו  ן ֵ̅ואׁשַּתוּדִּ יו֗הי לֻהו   ֵעא ֗הָוא ֵפלָעא ּדַנׁשלמִּ
heille hänet luovuttaisi että        tilaisuus          oli           etsi ja         heille                    sopi ja         . 

 ֵמן ֵּכנָׁשא ̅ ֵּבלָעד
kansanjoukosta         erillään 

 
Ja hän sopi sen heille, ja etsi tilaisuutta, että luovuttaisi hänet heille kansanjoukosta erikseen. 

 

י ַיוָמא ּדפַ   7 יֵר֑א֞ ּדבֵ ̅וַמטִּ ית̅טִּ  א ̅֗הָוא עָיָד ̅ ה אִּ
tapana          oli        (akk.) siinä joka       happ.leipien        päivä     saapui ja       . 

׃̅נכֵ ּ̅דֵנת  ס ֵפצָחא 
pääsiäinen teurastettava että 

 
Ja se happamattomien leipien päivä saapui, jossa oli tapana teurastaa se pääsiäinen. 



ָ֖̅אפָ ̅וַׁשַּדר ֵיֵֻּׁ֣שוע לכִּ   8 ֻיוַחָנ   ן ֵואַמר לֻהון֑ ֵזלו א ַולֵּ֣
menkää   heille         sanoi ja Johannan’lle ja       Keefa’lle         Jeshua       lähetti ja       . 

׃ַ̅טֵיב  ו ַלן ֵפצָחא ּדֵנלַעס 
syötävä pääsiäinen meille valmistakaa 

 
Ja Jeshua lähetti Keefa’n ja Johannan’n ja sanoi heille, ”menkää, valmistakaa meille se pääsiäinen, että 
söisimme”. 

 

 ׃̅ א ַא֗נּת ַּדנַטֵיבֵ̅הֻנון ֵּדין ֵאַמרו ֵלה  ַאיָּכא ָצבֵ   9
valmistava että     sinä       tahdot        missä    hänelle   sanoivat   mutta      nämä      . 

 
Mutta nämä sanoivat hänelle, ”missä sinä tahdot, että se on valmistettava?” 

 

ין א֗נֻּתון ַלמדִּ   10 ן ָהא ָמא ּדָעאלִּ  ע ̅י֗נָּת֑א ָפגַ ָ̅אַמר לֻהו 
kohtaa        kaupungille             te               sisään että       kun   katso         heille         sanoi           . 

יל גָרבָ ָרא ַּד ̅ון ַגבּ̅בכֻ  ׃̅א ּדַמָיא ֞ ֵזלו ָּבתׁ̅שקִּ  ֵרה 
perässään menkää     veden       saviruukku kantaa joka           mies           teissä 

 
Hän sanoi heille, ”katso, kun te menette sisään kaupunkiin, teidät kohtaa mies, joka kantaa vesiruukkua. 
Menkää hänen perässään”. 

 

 יָּתא  ַרַּבן ָאַמ֑ר ַאיַנו ַ̅ואיָּכא ּדָעֵאל  ֵאַמרו לָמֵרה ּדבַ   11
täälläkö    sanoi    rabbimme      kodin        herralleen      sanokaa   sisään että          missä ja           . 

יַד ַ̅מׁשרָיא  ַאיָּכא ֵּדאכֻ ̅ ֵּבית ׃̅ול ֵפצָחא ַעם ַּתלמִּ  י ֞
oppilaani   kanssa  pääsiäinen       syödä joka       missä         lepopaikka       huone 

 
Ja mihin te menette sisään, sanokaa sen kodin herralle, ”meidän rabbimme sanoi: täälläkö on se 
lepopaikka, jossa saan syödä pääsiäisen minun oppilaideni kanssa?” 

  



יָת ̅וָהא ֻהו מַחֵוא לכֻ  1 2  א ̅א ַרּבָת ̅א חָד ̅ון ֵעלִּ
suuri          yksi          yläkerta           teille       osoittaa     hän   katso ja          . 

׃ַּ̅דמַׁשוָי֑א ַּתָמן ַטֵיב  ו 
valmistakaa siellä      sisustettu joka 

 
Ja katso, hän osoittaa teille sen yhden suuren yläsalin, joka on sisustettu. Valmistakaa se siellä. 
 
Yläsali oli temppelin alueella, suolavaraston yläkerta. Se oli aina sisustettu, ja talmudin mukaan ylipappi 
valmistautui siellä sovituspäivään koko elul-kuun ajan. Tilan muusta käytöstä meille kertoo Luukas. 
 

 ו ֵפצָחא׃ ֵּ̅דאַמר לֻהון֑ וַטֵיב̅ ֵואַזלו ֵאׁשַּכחו ַאיך  13
pääsiäinen valmistivat ja  heille       sanoi että       kuin           löysivät      menivät ja          . 

 
Ja he menivät, löysivät niin kuin hän sanoi heille, ja valmistivat pääsiäisen. 

 

 ֵרעַס֞ר ַ̅ות̅ א ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵאסּתֵמך̅הָוא ֵעָּדָנ֑א ֵאָת ̅ ̅דוכַ   14
kaksitoista ja         lepäili              Jeshua          tuli          juhla-aika        oli       kun ja          . 

יֵח֞א ַעֵמה׃   ׁשלִּ
kanssaan          lähetetyt 

 
Ja kun oli se juhla-aika, Jeshua tuli aterioimaan, ja ne kaksitoista apostolia hänen kanssaan. 

 

ן ֵרגָת   15  ול ַּ̅תנ֑י ּדָהָנא ֵפצָחא ֵאכֻ ̅א ַרגֵ̅ואַמר לֻהו 
syödä     pääsiäinen      tämän         haluten       halunnut       heille        sanoi ja           . 

׃̅ון קָד ̅מכֻ עַ   ם ֵּדאַחׁש 
kärsin että      ennen     kanssanne 

 
Ja hän sanoi heille, ”minä olen haluamalla halunnut syödä tämän pääsiäisen teidän kanssanne, ennen 
kuin saan kärsiä”. 

 

יל ָלא ֵאכָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   16 יו֗הי  עַד ̅ון ֵגי֑ר ּדֵמּכִּ  ָמא ̅לִּ
kunnes              sen syö           en      enää että        sillä       teille         minä        sanon           . 

 ה ַּדאָלָהא׃ ּ̅דֵנׁשַלם ּבַמלֻּכוֵת 
Jumalan kuningaskunnassaan  täyttyvä että 

 
Sillä minä sanon teille, etten enää syö sitä, ennen kuin Jumalan kuningaskunnassa loppuunsaatettuna. 



י ֵואַמר ַסב̅ ַונַסב  17  ון ׃̅כֻ ̅ו ַּביָנתֵ̅לג̅ו ָהָנא ופַ ָּ̅כָסא ַואוּדִּ
keskenänne   jakakaa ja     tämä      ottakaa     sanoi ja         kiitti ja      malja         otti ja            . 

 
Ja hän otti sen maljan ja kiitti, ja sanoi, ”ottakaa tämä, ja jakakaa keskenänne”. 
 
Jakeet 17 ja 18 puuttuvat aramean käsikirjoituksista. Nämä jakeet käänsi kreikasta T.Harklean 700-
luvulla ja jakeet ovat sieltä peräisin tähän Critical Text -versioon. Aramean malja on jakeessa 20. 

 

 ון ּדָלא ֵאׁשֵּתא ֵמן ַילָּדא ָ̅אַמר ֗אָנא ֵגיר לכֻ  1 8
tuotteesta           juo               etten        teille       sillä       minä      sanon              . 

׃̅א ַמלֻּכוָת ̅אֵת ָ̅מא ּדתִּ ָּ̅תא עַד ̅פֵ ַּ̅דג  א ַּדאָלָהא 
Jumalan      kuningaskunta       tuleva että          kunnes               viinipuun 

 
Sillä minä sanon teille, etten juo viinipuun tuottamaa, ennen kuin Jumalan kuningaskunta tulee. 

 

י  ַוקָצא  וַי֗הב̅ ַונַסב  19 ן ֵואַמר  ָהַנו ַפג̅ ַלחָמא ַואוּדִּ  רי ̅לֻהו 
ruumiini   tämä      sanoi ja      heille      antoi ja       mursi ja        kiitti ja             leipä          otti ja           . 

ין לֻד ̅א הַויֻּתון ָעבָ̅הֵד ̅ יֵהבּ̅דַעל ַאַפיֻּכו֞ן ֵמתִּ   ָרני׃ ̅וכּ̅דִּ
minun muistokseni  teette           olisitte            tämä          annetaan      kasvojenne    ylle joka 

 
Ja hän otti leivän ja kiitti ja mursi, ja antoi heille ja sanoi, ”tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän 
puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni”. 

 

 ר ַּדאחֵׁשמו  ֵאַמר  ָהָנא ַ̅על ָּכָס֑א ֵמן ָּבַת  ָ̅אף̅ ָות̅וָהכ  20
tämä        sanoi             aterioineet       jälkeen –sta        malja       ylle    myös          näin ja            . 

ַיתִּ  א חַד ָּ̅כָסא ּדִּ  ׃ ̅אֵׁשד̅יֻּכון ֵמֵת ̅מי  ַּדחָלפַ ̅א ּבֵד ָ̅ת ̅קִּ
vuodatetaan   puolestanne joka    veressäni           uusi                     liitto            malja 

 
Ja näin myös siitä maljasta, aterioimisen jälkeen, hän sanoi, ”tämä malja on se uusi liitto, minun 
veressäni, joka teidän puolestanne vuodatetaan”. 

 

יֵד   21  וָרא ׃̅ה ּדַמׁשלָמני ַעל ָפֻת ּ̅בַרם ָהא אִּ
pöytä      yllä minut pettävä joka       kätensä     katso kuitenkin           . 

 
Kuitenkin, katso, hänen kätensä, joka on minut pettävä, on pöydän päällä. 

 



 פֵרׁש  ּבַרם ָוי לַהו ֵ̅רה ּד֗אָנָׁשא ָאֵזל  ַאיַּכָנא ֵּדאתַ̅וב  22
hänelle  voi        silti            erotettu että           kuten       menee         ihmisen      poikansa ja         . 

 ה ֵמׁשּתֵלם׃ ̅איֵד ָ̅רא  ּדבִּ ַ̅גב
petetään    kädessään jonka            mies 

 
Ja ihmisen poika menee, kuten on jaettu. Kuitenkin, voi sitä miestä, jonka käden kautta hänet petetään! 

 

יו ַּדנַעקבֻ  23   ֻהון֑ ּדַמֻנו ַּכי ֵמנֻהון ַהו ̅ון ַּביָנת̅וַׁשרִּ
se         heistä      siis    kuka että       keskenään        kyselevä että     alkoivat ja          . 

 לֵמסַער ׃̅ יד̅א עתִּ ּ̅דָהֵד 
toteuttamaan     tuleva         tämä että 

 
Ja he alkoivat kyselemään keskenään, että kuka heistä siis onkaan se, joka on tuleva harjoittamaan tätä. 

 

יתֵ̅חרָיָנא ַּביָנת̅ הָוא ֵּדין ָאף  24 ׃̅ ֻהון֑ ּדַמן אִּ  ּבֻהון ּדַרּב 
suurin      heissä           on kuka että        keskenään         väittely      myös mutta      oli                . 

 
Mutta he väittelivät keskenään myös siitä, että kuka heistä on suurin. 

 

ן ַמלַּכיֻהו֞ן ּדַע֗מֵמא ֞ ָמַריֻהו֞ן   25  ֻהו ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵאַמר לֻהו 
herroinaan     kansakuntien    kuninkaansa        heille        sanoi        Jeshua    mutta    hän          . 

ן ָעבֵ̅אֻנון ַוד ין עַליֻהו  יטִּ  קֵרין ׃̅֞א ֵמתָ̅ת ַּ̅ד֞י ָטבָ ַׁ̅שלִּ
kutsutut               hyvä           tekijät           ylleen          valtiaat jotka ja          ovat 

 
Mutta hän, Jeshua, sanoi heille, ”kansakuntien kuninkaat ovat niiden herroina, ja jotka ovat valtiaita 
heidän yllään, ovat hyväntekijöiksi kutsuttuja”. 

 

ן ָלא ָהכַ   26 ן ֵּדי  ן ֵנהֵוא ָ̅נא  ֵאָלא ַאיָנא ּדַרּב ּבכֻ ַ̅א֗נֻּתו   ו 
olkoon     teissä       suurin   sellainen          vaan           siten        ei     mutta                te             . 

ָׁשא ֗הו  ַאיך̅ ַאיך ׃̅ זֻעוָרא  ַואיָנא ּדרִּ  מַׁשמָׁשָנא 
srk-palvelija          kuin      se        pää joka      sellainen ja    vähäinen          kuin 

 
Mutta älköön teillä olko siten, vaan sellainen teissä on oleva suurin, joka on kuin vähäinen, ja sellainen 
on se johtaja, joka on kuin palvelija. 

 



יך̅ ַמֻנו ֵגיר ַרב  27  ַאו ַהו ַּדמַׁשֵמׁש  ָלא ֗הָוא ַהו ̅ ַהו ַּדסמִּ
se         ole        eikö     palvelee joka         se      tai        istuu joka       se    suuri     sillä       kuka          . 

יך יַת ̅ ַּדסמִּ ן ַאיך̅כֻ ̅י ַּביָנתֵ̅אָנא ֵּדין אִּ  ַהו ַּדמַׁשֵמׁש׃̅ ו 
palvelee joka      se      kuin     keskuudessanne    minä     mutta    minä           istuu joka 

 
Sillä kuka on suuri, se, joka aterioi, vai se, jka palvelee? Eikö ole se, joka aterioi? Mutta minä olen teidän 
keskuudessanne kuin se, joka palvelee. 

 

׃ַּ̅תרֻּתון לָותַ̅א֗נֻּתון ֵאֻנון ֵּדין ּדכַ   28  י ּבֵנסֻיוַני ֞
kiusauksissani   luonani     pysyneet jotka     mutta        heitä             te              . 

 
Mutta te olette niitä, jotka olette pysyneet minun luonani minun kiusauksissani. 

 

ן ַאיךֵ̅ואָנא ֵמׁשַּתוֵּדא ֗אָנא לכֻ   29 י ̅ ו   ֵּדאׁשַּתוּדִּ
luvannut että      kuin        teille       minä                    lupaan          minä ja          . 

י ָאב ׃ָ̅ת י  ַמלֻּכו̅לִּ  א 
kuningaskunta isäni minulle 

 
Ja minä lupaan teille, niin kuin minun isäni on luvannut minulle sen kuningaskunnan, 

 

ילי  וֵת ̅וָרא ּדַמלֻּכוָת ׁ̅שֻּתון ַעל ָפֻת ֻ̅לון וֵת ̅אכּ̅דֵת   30  ון ּ̅תבֻ ̅א ּדִּ
istutte ja     omani     kuningaskunnan           pöytä             yllä        juotte ja               syötte että              . 

איסָרֵיל׃ ̅וֻנון ּתֵרעַס֞ר ַׁשב֑̅א֞ ַוּתֻד ַ̅על ֻּכורַסָוָת  ֵּ֣  ֵט֞א ּדִּ
Israelin         heimot           kaksitoista   tuomitsette ja       valtaistuimet          yllä 

 
Että te saatte syödä ja juoda minun oman kuningaskuntani pöydällä, ja te saatte istua valtaistuimilla ja 
tuomita Israelin kaksitoista heimoa. 

 

מֻעון֑ ָהא ָסָטָנא ָׁשֵאל   31 ן ֵׁשֵּ֣ ֵׁשמֻעו   ֵואַמר ֵיֵֻּׁ֣שוע לֵּ֣
kysyy        satana      katso      Shimeon         Shimeon’lle       Jeshua         sanoi ja           . 

׃̅ ון ַאיך̅כֻ ּ̅דֵנעֻרוב  ַּדלֵחֵטא ֞
vehnät että       kuin        teitä seulova että 

 
Ja Jeshua sanoi Shimeon’lle, ”Shimeon, katso, satana kysyy, että saisi seuloa teitä kuin vehnää”. 



ית  32  ַא֗נּת ̅ ָאף̅ ך̅א ֵּתחַסר ַהיָמֻנוָת עַליךְּ ּדלָ ̅ ֵואָנא ּבעִּ
sinä    myös     uskollisuutesi       puuttuva         ettei         yllesi       esirukoillut   minä ja           . 

׃ ̅ן ֵאתַּ̅בזבַ   ַפני  וַׁשַרר ַאַחיךְּ֞
veljiäsi   todellista ja     kääntynyt         ajassa 

 
Ja minä olen rukoillut puolestasi, ettei sinun uskollisuutesi puuttuisi. Ajallaan sinäkin käännät kasvosi ja 
vahvistat veljiäsi. 

 

מֻעון ֵּדין ֵאַמר ֵלה  ָמרי  ַעָמך  33  ֗אָנא  ̅ מַטַיב̅ ֵׁשֵּ֣
minä         valmis      kanssasi  herrani hänelle    sanoi      mutta      Shimeon           . 

׃̅יתַ̅ולבֵ  יֵרא ֞ ַולַמוָּתא   ־ַאסִּ
kuolemalle ja                      vangit talolle ja 

 
Mutta Shimeon sanoi hänelle, ”minun Herrani, minä olen valmis sinun kanssasi vankilaan ja kuolemaan”. 

 

 מֻעון֑ ּדָלא ֵׁשֵּ֣ ̅ ָאַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  ָאַמר ֗אָנא ָלך  34
ei että      Shimeon    sinulle     minä         sanoi      Jeshua   hänelle     sanoi             . 

י֞ן ֵּתכַ̅זב̅ ָלתָ̅מא ַּדתָ̅לא ַיוָמָנ֑א עַד ֵ̅נקֵרא ַּתרָנג  ֻפור ̅נִּ
kieltävä       kerrat     kolme että          saakka         tänään                  kukko            kutsuva 

י׃ ּ̅דָלא ָיַד   ע ַא֗נּת לִּ
minun   sinä      tunne          ettet 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”minä sanon sinulle, Shimeon, ettei kukko kutsu tänään, ennen kuin sinä olet kolme 
kertaa kieltävä, ettet sinä tunne minua”. 

 

ן ַּכד 3 5 יֵס֞א ַודַׁ̅שַּדרּתכֻ ̅ ֵואַמר לֻהו   ָלא ַּתרָמֵל֞א ̅ון ּדָלא ּכִּ
lompakot     ilman ja   rahalaukut     ilman        teidät lähetin       kun      heille        sanoi ja            . 

׃ַ̅ומָסֵנ֑א֞ לָמ֑א חַסר לכֻ  ין ֵלה  וָלא ֵמֵּדם   ון ֵמֵּדם  ָאמרִּ
asia        eikä hänelle       sanoivat          asia        teille     puuttui         onko           kengät ja 

 
Ja hän sanoi heille, ”kun minä lähetin teidät ilman laukkuja ja ilman lompakoita ja kenkiä, puuttuiko 
teiltä mitään?” He sanoivat hänelle, ”ei mitään”. 
 

 



אית  36 ן ֵמן ָהָׁשא ַמן ּדִּ יָסא  ֵנַסב̅ ָאַמר לֻהו   ̅ ָנא ָאף̅וָהכַ ̅ ֵלה ּכִּ
myös         siten ja   ottakoon   kukkaro hänelle              on jolla                nyt –sta        heille          sanoi            . 

׃֑̅א נַזֵּבן ַנחֵּתה וֵנזֵּבן ֵלה ַסיפָ ̅פָ ַּתרָמָלא  וַמן ּדַליּת ֵלה ַסי  א 
miekka hänelle ostakoon ja   viittansa myyköön       miekka hänelle        ei ole jolla ja             lompakko 

 
Hän sanoi heille, ”tästä alkaen hän, jolla on kukkaro, ottakoon, ja siten myös lompakko, ja jolla ei ole 
miekkaa, myyköön viittansa ja ostakoon miekan”. 

 

 ַמֵלא ̅̅תא  ָוֵלא ּדֵת ̅יבָ ̅תִּ ̅א ַּדכָ̅הֵד ̅ ון ֵגי֑ר ָּדאףָ̅אַמר ֗אָנא לכֻ   37
täyttyisi että    täytyy     kirjoitettu joka      tämä    myös että    sillä      teille        minä        sanon            . 

֑י ּדַעם ַעָוֵל֞א ֵאת  מֵנא  ֻּכלֵהין ֵגיר ַּדעַלי ֵאׁשַּתַלם׃ ּ̅בִּ
täyttyvä   ylleni joka     sillä       ne kaikki          laskettu    väärät kanssa että minussa 

 
Sillä minä sanon teille, että tämänkin, joka on kirjoitettu, on täytyttävä minussa, että minut ”luetaan 
väärien kanssa”, sillä ne kaikki tulevat täytetyiksi, jotka ovat minusta kirjoitetut. 

 

ית  38 ין ֵלה  ָמַרן֑ ָהא ָהרָּכא אִּ  ין ֞ ּ̅תֵרי֞ן ַסיפִּ ̅ וֵהֻנון ָאמרִּ
miekat         kaksi        on              tässä katso herramme hänelle    sanoivat       nämä ja           . 

ין׃ ָ̅אַמר לֻהון ָספ  קִּ
riittävät        heille          sanoi 

 
Ja nämä sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, katso, tässä on kaksi miekkaa”. Hän sanoi heille, ”ne 
riittävät”. 

 

 ַזיֵּתא ֞ ̅ ית̅בֵ ֗הָוא לֻטוָרא ּד̅ ַּדמָעד̅ ק ֵואַזל ַאיךַ̅ונפַ   39
Zaitha Beit’n           vuorella           oli      tapana että     kuin      meni ja     lähti ja            . 

יַד ̅ ֵרה ָאףֵ̅ואַזלו ָּבת  ו֗ה֞י׃ ַּ̅תלמִּ
oppilaansa    myös    perässään    menivät ja 

 
Ja hän lähti ja meni tapansa mukaan Beit-Zaitha’n vuorelle, ja hänen oppilaansakin menivät hänen 
perässään. 

  



י לֻד ̅ ̅דוכַ   40 ן ַצַלו  ּדָלא ֵּתעֻלון לֵנסֻיוָנא׃ ̅וּכָת ַ̅מטִּ  א  ֵאַמר לֻהו 
kiusaukselle        sisään         ettei    rukoilkaa heille        sanoi                paikalle       saapui     kun ja           . 

 
Ja kun hän saapui sille paikalle, hän sanoi heille, ”rukoilkaa, ettette mene siihen kiusaukseen sisälle!” 

 

ן ַאיך  41 אפָ ̅ וֻהו פַרק ֵמנֻהו   א  וָסם ַ̅מׁשֵּדא ּכִּ
kumartui ja       kivi               heitto          kuin         heistä        vetäytyi hän ja          . 

׃  ֻּבורַּכו֗הי ַומַצֵלא ֗הָוא 
hän          rukoili ja              polvillaan 

 
Ja hän vetäytyi heistä noin kivenheiton päähän, ja kumartui polvilleen, ja hän rukoili. 

 

 י ָּכָסא ָהָנא  ּבַרם  א ַא֗נּת  ֵנעּבַרנ֑̅א ֵאן ָצבֵ ָ̅ואַמר  ַאבָ   42
kuitenkin    tämä        malja        ohittakoon       sinä        tahdot      jos           isä         sanoi ja            . 

יָלךָ̅לא ֵצב  ֵנהֵוא׃ ̅ ָיני  ֵאָלא ּדִּ
oleva      omasi          vaan        tahtoni           ei 

 
Ja hän sanoi, ”isä, jos sinä tahdot, ohittakoon tämä malja minut. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun 
tahtoni, vaan sinun omasi”. 

 

י ֵלה ַמַלאכָ ֵ̅ואת  43 ׃̅חזִּ  א  ֵמן ׁשַמָיא ַּדמַחֵיל ֵלה 
hänelle voimallisti joka         taivaista               enkeli       hänelle    näyttäytyi ja          . 

 
Ja hänelle näyttäytyi enkeli taivaista, joka antoi hänelle voimaa. 

 

ת̅יבָ ̅א ּתכִּ ̅חלָת ̅הָוא ּבֵד ̅ ̅דוכַ   44  ̅ מַצֵלא ֗הָוא  ַוהָות̅ איִּ
oli ja          oli            rukoili            taukoamatta               pelossa               oli      kun ja            . 

 ל ַעל ַארָעא׃ ָ̅מא  ַונפַ ̅֞א ַּדדֵׁ̅שלֵת ̅ ֻּדועֵּתה ַאיך
maa      ylle   kaatui ja          veren            pisarat          kuin               hikensä 

 
Ja kun hän oli pelossa, hän rukoili taukoamatta, ja hänen hikensä oli kuin veripisarat, ja hän kaatui 
maahan. 

  



יַד ̅ א לָות̅ה  ֵואָת ̅וָקם ֵמן צֻלוֵת   45  ו֗הי ֞ ֵואׁשַּכח ַּ̅תלמִּ
löysi ja             oppilaansa       luokse          tuli ja          rukouksestaan    nousi ja           . 

ין ֵמן ָעקָת ̅ ֵאֻנון ַּכד ׃ָּ̅דמּכִּ  א 
murheesta  nukkuivat että kun        heidät 

 
Ja hän nousi rukouksestaan ja tuli hänen oppilaidensa luokse, ja löysi heidät nukkumasta, murheen 
tähden. 

 

ן ֻקומו ַצַלו   46 ין א֗נֻּתו  ן ָמָנא ַּדמּכִּ  ֵואַמר לֻהו 
rukoilkaa nouskaa              te           nukutte        mitä        heille        sanoi ja            . 

 ּדָלא ֵּתעֻלון לֵנסֻיוָנא׃ 
kiusaukselle        sisään          ettette 

 
Ja hän sanoi heille, ”mitä te nukutte, nouskaa, rukoilkaa, ettette joudu siihen kiusaukseen sisälle!” 

 

ֵֻּ֣הוָד ָ̅הא ֵּכנָׁשא  וַהו ּדֵמת ֻהו מַמֵלל֑ ̅ וַעד  47   ֑̅א ַחד̅קֵרא יִּ
yksi       Jehuda             kutsuttu joka    se ja kansanjoukko katso          puhui       hän vielä ja            . 

 א ֵ̅יֵֻּׁ֣שוע  וַנׁשֵקה  ָהֵד ̅ לָות̅ ַמיֻהון֑ ַוקֵרב̅א קָד ֵ̅מן ּתֵרעַס֞ר ָאֵת 
tämä        suuteli ja      Jeshua     luokse   lähelle ja           eteensä                 tuli                 kahdestatoista 

ן ַּדאיָנא ּדָנֵׁשק ֗אָנא  ֻהוֻיו׃  ̅א ַי֗הבֵ̅גיר ָאָת   ֗הָוא לֻהו 
on se      minä   suutelen jota sellainen että    heille          oli       antoi        merkki         sillä 

 
Ja hänen vielä puhuessaan, katso kansanjoukko, ja se, jota kutsuttiin Jehuda, yksi niistä kahdestatoista, 
tuli heidän eteensä, ja lähestyi Jeshuaa ja suuteli häntä, sillä hän oli antanut heille tämän merkin, että 
”sellainen, jota minä suutelen; hän se on”. 

 

ֵֻּ֣הוָד   48  ֑א ּבֻנוַׁשקָּתא ַמׁשֵלם ַא֗נּת ֵלה ָ̅אַמר ֵלה ֵיֵֻּׁ֣שוע  יִּ
hänelle    sinä             petät              suudelmassa           Jehuda        Jeshua    hänelle      sanoi           . 

 ֵרה ּד֗אָנָׁשא׃ ַ̅לב
ihmisen        pojalleen 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”Jehuda, suudelmallako sinä petät ihmisen pojan?” 
 

 



ין ֵלה  ̅ ַּכד  49  חַזו ֵּדין ַאיֵלין ּדַעֵמה ֵמֵּדם ַּדהָו֑א ָאמרִּ
hänelle    sanoivat       oli jota          asia   kanssaan jotka        ne        mutta  näkivät kun            . 

׃ָ̅מַרן֑ ֵנמֵחא ֵאֻנון ּבַסיפֵ   א ֞
miekassa    heidät            lyövä herramme 

 
Mutta kun ne, jotka olivat hänen kanssaan, näkivät, mitä tapahtui, he sanoivat hänelle, ”meidän 
Herramme, lyömmekö heidät miekalla?” 

 

 ֵּדה ּדַרּב־ָּכהֵנא ֞ ֵ̅מנֻהון לַעב ַ̅ומָחא ַחד  50
papit suuren    työntekijälleen      heistä         yksi            löi ja             . 

יָנא׃ ̅וַנסָּבה ֵאד  ֵנה ּדַימִּ
oikeansa     korvansa                 otti ja 

 
Ja yksi heistä löi pappien johtajien työntekijää ja irrotti hänen oikean korvansa. 

 

 א  ָ̅מא לָהֵד ̅עָנא ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵואַמר  ַּכֻּדו עַד   51
tälle        saakka       riittää       sanoi ja       Jeshua     mutta vastasi            . 

׃ֵ̅נה ּדַהו ַּדבֵ̅לאד̅ ַוקֵרב  ַלע  ַואסָיה 
paransi ja haavoitettu joka sen        korvalleen      lähestyi ja 

 
Mutta Jeshua vastasi ja sanoi, ”tähän asti riittää!”, ja hän kosketti sen haavoitetun korvaa ja paransi 
hänet. 

 

 ו עַלו֗ה֑י ַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א ֵ̅ואַמר ֵיֵֻּׁ֣שוע לָהֻנון ֵּדאַת   52
papit suuret          ylleen      tulleet jotka      näille       Jeshua         sanoi ja            . 

יֵׁש֞א וַרַּב֞י ַחיֵל֞א ּדַהיּכָל֑א ַאיך  ּדַעל ֵלסָטָיא ̅ וַקׁשִּ
rosvolle vastaan että   kuin        temppelin           voimat     suuret ja      vanhimmat ja 

׃̅֞א ּדֵת ֻחוטֵר ̅֞א ַוב̅קֻּתון עַלי ּבַסיפֵ ̅נפַ   אחֻּדוָנני 
kiinniottaa että           sauvoilla ja         miekoilla     vastaani        lähteneet 

 
Ja Jeshua sanoi näille, jotka olivat tulleet häntä vastaan; pappien johtajat ja vanhimmat ja suuret 
temppelin voimat, ”niin kuin rosvoa vastaan te olette lähteneet minua vastaan, miekoilla ja sauvoilla 
ottamaan kiinni!” 

 



יתֻּ̅כלֻיום ַעמכֻ   53 יַד ̅ ון ֗הוִּ  ָיא ֞ ּ̅בַהיּכָל֑א וָלא ַאוֵׁשטֻּתון עַלי אִּ
kädet      ylleni          ojentaneet       ettekä      temppelissä           ollut       kanssanne päivä kaikki           . 

 א׃ ̅ון וֻׁשולָטָנא ּדֵחֻׁשוכָ ̅כֻ ̅א ֗הי ָׁשַעתֵ̅אָלא ָהֵד 
pimeyden          käskyvalta ja         hetkenne       se         tämä              vaan 

 
Joka päivä minä olen ollut teidän kanssanne temppelissä, ettekä te ole ojentaneet käsiä minun päälleni, 
vaan tämä on se teidän – ja pimeyden käskyvallan hetki. 

 

ֵׁשמֻעון ָאֵת ̅ו ַאיּתֻיו֗הי לבַ ֵ̅ואַחד  54  א ̅יֵּתה ּדַרּב־ָּכהֵנא ֞ וֵּ֣
tuli        Shimeon ja           papit suuren           talolleen          hänet veivät kiinniottivat ja         . 

׃̅֗הָוא ָּבת  ֵרה ֵמן ֻרוחָקא 
kaukaa –sta     perässään               oli 

 
Ja he ottivat hänet kiinni, veivät hänet papiston johtajien taloon, ja Shimeon tuli kaukana hänen 
perässään. 

 

ין ֗הַוו חָד ָּ̅דרָּת֑א וָית̅ ו ֵּדין ֻנוָרא ֵמצַעתַ̅אוֵחד  55  ה ֞ ֵריּ̅בִּ
ympärillään    olivat      istuivat ja         pihan            keskellä          tuli     mutta     sytyttivät            . 

מֻעון ַּביָנת̅ ֗הָוא ָאף̅ ב̅וָיֵת   ֻהון׃ ֻ̅הו ֵׁשֵּ֣
keskuudessaan      Shimeon    hän   myös         oli           istui ja 

 
Mutta he sytyttivät tulen pihan keskelle, ja olivat istumassa sen ympärillä, ja myös Shimeon oli istumassa 
heidän keskellään. 

 

 ֵּבה  ̅ ֻנוָר֑א וָחַרת̅ לָות̅ ב̅א ּדָיֵת ̅א חָד ̅ה עַלימָת ַ̅וחָזֵת   56
hänessä katsahti ja        tuli       luokse    istui joka          yksi           palvelijatar     hänet näki ja         . 

׃̅ ָואמָרא  ָאף  ָהָנא  ַעֵמה הָוא 
oli   kanssaan      tämä     myös              sanoi ja 

 
Ja yksi palvelijatar näki hänet istumassa tulen luona, ja katsahti häneen ja sanoi, ”tämäkin oli hänen 
kanssaan”. 

 

׃̅א  ָלא ָיַד ̅ר ֵואַמר  ַא֗נּתָת ֻ̅הו ֵּדין ּכפַ   57  ע ֗אָנא ֵלה 
hänelle   minä      tiedä       en                vaimo          sanoi ja       kielsi      mutta  hän          . 

 
Mutta hän kielsi, ja sanoi, ”vaimo, minä en tunne häntä”. 



ָנא  ֵואַמר ֵלה  ָאףַ̅ת ̅ובָ   58 יל חָזי֗הי ֗אחרִּ  ַא֗נּת ֵמנֻהון ̅ ר ַקלִּ
heistä       sinä     myös hänelle      sanoi ja          toinen                  näki      vähän    perässä ja            . 

אפָ  יתַ̅א֗נּת  ּכִּ  ̅א ֵּדין ֵאַמר  ָלא הוִּ
ollut      en          sanoi     mutta          Keefa             sinä 

 
Ja vähän sen jälkeen toinen näki hänet ja sanoi hänelle, ”sinäkin olet heistä”, mutta Keefa sanoi, ”en ole 
ollut”. 

 

ָנא ֵמת̅ר ָׁשָעא חָד ַ̅ת ̅ובָ   59  חֵרא ֗הָוא  ֑̅א ֗אחרִּ
oli              katsonut               toinen           yksi           tunti       jälkeen ja           . 

ת יָראיִּ ׃̅ ָהָנא  ַעֵמה ֗הָוא  ָאף̅ ָאף̅ ָואַמר  ַׁשרִּ יָלָיא ֗הו ֵגיר   גלִּ
sillä   hän   gailealainen    myös        on      kanssaan     tämä     myös            todellakin             sanoi ja 

 
Ja yhden tunnin jälkeen toinen oli katsonut, ja hän sanoi, ”todellakin, tämäkin oli hänen kanssaan, sillä 
hän on galilealainenkin”. 

 

אפָ   60  ע ֗אָנא ָמָנא ָאַמר ַא֗נּת  ָ̅רא  ָלא ָיַד ̅א  ַגבָ̅אַמר ּכִּ
sinä         sanot       mitä        minä      tiedä         en         mies               Keefa           sanoi            . 

׃ֻ̅הו מַמֵלל  קָרא ַּתרָנג̅ א ַּכד̅וֵמחָד   ָלא 
kukko      kutsui         puhui          hän     vielä                heti ja 

 
Keefa sanoi, ”mies, minä en tiedä, mitä sinä sanot”. Ja heti, hänen vielä puhuessaan, se kukko kutsui. 

 

י ֵיֵֻּׁ֣שוע  וָחר ּבכִּ ֵ̅ואת  61 מֻעון ̅א  ֵואּתּדכַ ̅אפָ ̅פנִּ  ר ֵׁשֵּ֣
Shimeon           muisti ja             Keefa’ssa     katsahti ja Jeshua          kääntyi ja             . 

 ם ּדֵנקֵרא ̅קָד ה ּדָמַרן ֵּדאַמר ֗הָוא ֵל֑ה ַּד ֵ̅מלֵת 
kutsuva että       ennen   hänelle        oli       sanoi että herramme            sanansa 

י ּתָלתָ̅לא ֵּתכַּ̅תרָנג ׃ַ̅זב̅ ֻפור ּבִּ ין ֞  נִּ
kerrat        kolme minussa      kieltävä                     kukko 

 
Ja Jeshua käänsi kasvonsa ja katsahti Keefaa, ja Shimeon muisti meidän Herramme sanat, että hän oli 
sanonut hänelle, että ennen kuin se kukko kutsuu, kolme kertaa olet minut kieltävä. 
 

 



ן ּבכָ ̅ק לבַ ַ̅ונפַ   62 מֻעו  ת̅ר ֵׁשֵּ֣ יָראיִּ  ׃ ̅א ַמרִּ
katkerasti          itki          Shimeon   ulkopuoli poistui ja           . 

 
Ja Shimeon poistui ulkopuolelle, itkien katkerasti. 

 

ידִּ ̅ב̅וגַ   63 ֵיֻׁשו֑ע מבַ ֵ̅ר֞א ַּדאחִּ ין ֗הַוו ֵּבה  ̅ין הַוו לֵּ֣  זחִּ
hänessä olivat    halveksivat       Jeshuan     olivat kiinniottivat jotka     miehet ja           . 

׃ַומַחפֵ   ין ֗הַוו ֵלה 
hänelle olivat       peittivät ja 

 
Ja ne miehet, jotka olivat ottaneet Jeshuan kiinni, halveksivat häntä ja peittivät hänet, 

 

ן ֵאת  64 י   ׃̅ ַנָּבא ַמֻנו מָחך̅וָמֵחין ֗הַוו ֵלה ַעל ַאַפו֗הי ֞ ָואמרִּ
löi       kuka        profetoi          sanoivat ja     kasvojensa    ylle      häntä olivat        löivät ja          . 

 
Ja he löivät häntä kasvoihin ja sanoivat, ”profetoi, kuka sinua löi!” 

 

ָיאָת ַ̅ו֗אחָרנָיָת   65 ין עַלו֗הי׃ ּ̅דפִּ ̅֞א מגַ ̅֞א ַסגִּ  ין ֗הַוו ָואמרִּ
ylleen       sanoivat ja      olivat    pilkkasivat                   monet                        toiset ja            . 

 
Ja toiset pilkkasivat häntä monenlaisesti, ja puhuivat häntä vastaan. 

 

יֵׁש֞א וַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א ֵ̅את ַ̅התֵ̅נג̅ ̅דוכַ   66  ַּכַנׁשו ַקׁשִּ
papit suuret ja      vanhimmat         kokoontuivat aamu alkanut kun ja         . 

 ־ּכֻנוׁשּתֻהון ׃̅יתֵ̅ר֑א֞ ַואסֻקו֗הי לבֵ ̅וָספ
kokouspaikkansa        talolle        hänet vei ja kirjanoppineet ja 

 
Ja kun aamu oli alkanut, kokoontuivat vanhimmat ja pappien johtajat ja kirjanoppineet, ja veivät hänet 
heidän kokouspaikkansa taloon. 

  



ן   67 ן ָאַמר לֻהו  יָחא  ֵאַמר ַל  ו מׁשִּ ין ֵלה  ֵאן ַא֗נּת ֻה֗  ָואמרִּ
heille      sanoi  meille       sano            Messias        hän      sinä       jos     hänelle sanoivat ja            . 

ַמר לכֻ  ׃ו ̅ ֵאן אִּ  ן ָלא ּתַהימֻנוָנני 
minua uskoisitte    ette      teille         sanon        jos 

 
Ja he sanoivat hänelle, ”jos sinä olet hän, Messias, sano se meille”. Hän sanoi heille, ”jos minä sanon 
teille, ette te usko minua”. 

 

ן ָלא מפַ ֵ̅ואן ֵאַׁשֵאלכֻ   68 י ֵפתֵנין ̅ו   ָמא  ַאו ̅גָ ̅א֗נֻּתון לִּ
tai       vastaus        minulle         te        käännytte    ette           teiltä kysyn         jos ja          . 

׃ י   ָׁשֵרין א֗נֻּתון לִּ
minulle        te      vapautatte 

 
Ja jos minä kysyn teiltä, ette te anna minulle vastausta tai päästä minua vapaaksi. 

 

יָנא ̅ בֵ̅מן ָהָׁשא ֵנהֵוא ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ָיֵת   69  ֵמן ַימִּ
oikealta       istuu           ihmisen     poikansa         oleva              nyt –sta               . 

 ּדַחיָלא ַּדאָלָהא׃ 
Jumalan             voiman 

 
Tästä alkaen on ihmisen poika oleva istumassa istumassa Jumalan voiman oikealla puolella. 

 

ו ָהכִּ   70 ן ַא֗נּת ֻה֗ ין ֵּדין ֻּכלֻהו   יל ּבֵרה ַּדאָלָהא  ָאַמר לֻהון ָ̅אמרִּ
heille        sanoi          Jumalan    poikansa sen tähden  hän      sinäkö           kaikki   mutta      sanoivat            . 

ין א֗נֻּתון ֵּדאָנא ֗אָנא׃   ֵיֵֻּׁ֣שו֑ע ַא֗נֻּתון ָאמרִּ
minä     minä että              te           sanoitte              te               Jeshua 

 
Mutta he kaikki sanoivat, ”sen tähden, sinä olet hän, se Jumalan poika?!” Hän sanoi heille, ”te sanoitte, 
että minä se olen”. 

  



ן ָמָנא ֻּתוב  71 י   ּבֵעין ַלן ָסהֵּדא ֞ חַנן ֵגיר ֵ̅מת̅ ָאמרִּ
sillä     me       todistajat   meille      kaivatut           enää        mitä        sanoivat             . 

 ׁשַמען ֵמן ֻפוֵמה׃ 
suustaan        kuulimme 

 
He sanoivat, ”mitä me enää todistajia kaipaamme, sillä me kuulimme sen hänen suustaan!” 

 

 

יַלָטוס׃ ̅ וָקמו ֻּכֵלה ֵּכנׁשֻהון֑ ַואיּתֻיו֗הי לָות 23:1  ֵּ֣  פִּ
Pilatus    luokse    hänet veivät ja    kokouksensa kaikkensa nousivat ja                       . 

 
Ja koko se heidän kokouksensa nousi, ja he veivät hänet Pilatuksen luokse. 

 

יו ָאכ  2 ן לָהָנא ֵאׁשַּכחן ּדַמטֵעא ̅וַׁשרִּ י  ין ַקרַצו֗הי ֞ ָואמרִּ  לִּ
eksyttää joka        löysimme            tälle         sanoivat ja             häntä syyttämään       alkoivat ja       . 

ן וכָ  ָׁשא לֵקַסר ָלא ֵנֵּתל  ָואַמר ַעל ַנפֵ̅סףֵ̅לא ַּדכַ̅עַמ   ֵׁשה  ̅־רִּ
sielunsa    ylle        sanoi ja      antoi       ei        keisarille            pää            rahan     estää ja kansamme 

יָחא׃   ּדַמלָּכא ֗הו מׁשִּ
Messias      se     kuningas että 

 
Ja he alkoivat syyttämään häntä ja sanoivat, ”me löysimme tämän, joka eksyttää meidän kansamme, ja 
kieltää, ettei keisarille tule antaa verorahaa, ja hän sanoi sielustaan, että hän on se Messiaskuningas”. 

 

יַלָטוס ֵּדין ַׁש   3 ֵּ֣ ו ַמלָּכא פִּ  אֵלה  ֵואַמר ֵלה  ַא֗נּת ֻה֗
kuningas    hän        sinä     hänelle sanoi ja                kysyi      mutta         Pilatus            . 

יֻהוָד   ֵיא ֞ ָאַמר ֵלה  ַא֗נּת ֵאַמרּת׃ ּ̅דִּ
sanonut         sinä    hänelle     sanoi            juutalaisten 

 
Mutta Pilatus kysyi häneltä ja sanoi hänelle, ”sinä olet hän, se juutalaisten kuningas?!” Hän sanoi 
hänelle, ”sinä olet sen sanonut”. 

  



יַלָטוס לַרַּב֞י־ָּכהֵנא ֞ ַולכֵ   4 ֵּ֣  א  ̅נָׁשא  ֵאָנא ֵמֵּדם ֵעלָת ֵ̅ואַמר פִּ
tilaisuus    mitään        minä kansanjoukolle ja           papit suurille                Pilatus           sanoi ja         . 

׃ָ̅לא ֵמׁשַּכח ֗אָנא ַעל ַגב  ָרא ָהָנא 
tämä        mies        ylle       minä                löydä           en 

 
Ja Pilatus sanoi pappien johtajille ja kansajoukolle, ”minä en löydä mitään aihetta tätä miestä vastaan”. 

 

ן ּדַׁשג  5 י  ין ֗הַוו  ָואמרִּ ן ַּכדֵ̅הֻנון ֵּדין ַמזעקִּ  ̅ ַמֵלף̅ ֵׁשה לַעַמ 
opetti   kun kansallemme kiihottaa että       sanoivat ja   olivat         huusivat    mutta     nämä       . 

ֵֻּ֣ה ּ̅בכֻ  יָלא  ַועַד ̅ ודָלה יִּ י ֵמן גלִּ  ָמא לָהרָּכא ׃̅וַׁשרִּ
täällä          saakka ja               Galileasta          alkoi ja     Jehud      kaikessaan 

 
Mutta nämä huusivat ja sanoivat, että ”hän kiihottaa meidän kansaamme opettaen koko Jehud’ssa, ja 
aloitti Galileasta, ja tänne saakka!” 

 

יַלָטוס ֵּדין ַּכד  6 ֵּ֣ יָל֑א ַׁשֵאל  ֵּדאן ׁ̅שַמע ׁשָמא ַּדג̅ פִּ  לִּ
jos että     kysyi           Galilean             nimi             kuuli       kun   mutta          Pilatus            . 

׃ַ̅גב יָלָיא   ָרא ֻהו גלִּ
galilealainen  hän              mies 

 
Mutta kun Pilatus kuuli Galilean nimen, hän kysyi, että oliko se mies galilealainen. 

 

ַד ̅ ד̅וכַ   7 ֵהָרוֵד ̅ ע ּדֵמן ּתֵחית̅יִּ  ה ֑̅ס ַׁשּדֵרה לָוֵת ֻׁ̅שולָטָנא ֻהו ּדֵּ֣
luokseen      lähetti              Herodes’n        hän           käskyvalta                    alta   että    tiesi       kun ja       . 

ֵהָרוֵד  ׁשֵלם ֗הָוא ּבָהֻנון ַיוָמָת ̅ס  ֵמֻטל ּדבֻ ּ̅דֵּ֣ ׃̅אורִּ  א ֞
päivät         näissä           oli          Jerusalemissa että    koska                 Herodes’n 

 
Ja kun hän tiesi hänen olevan Herodeksen käskyvallan alta, hän lähetti hänet Herodeksen luokse, koska 
hän oli niinä päivinä Jerusalemissa. 

  



ָרוֵד   8 ֵיֻׁשוע  חדִּ ̅ ס ֵּדין ַּכדֵ̅הֵּ֣  א ֗הָוא ָ̅צבֵ ̅ י ָטב̅חָזי֗הי לֵּ֣
oli      tahtoi      kovin     iloitsi       Jeshuan               näki       kun  mutta      Herodes           . 

ָיאא  ֵמֻטל ּדָׁשַמע ֗הָוא עַלו֗הי ֵ̅גיר לֵמחזֵיה ֵמן ַזב  ָנא ַסגִּ
ylleen        oli         kuuli että         koska              paljon                ajoista          näkemään          sillä 

ָיאָת  ׃ַּ̅בר ֗הָוא  ּדֵמֵּדם ָאָת א ֞ וַמסַ̅סגִּ  א ֵנחֵזא ֵמֵנה 
hänestä    näkevä      merkki        asia että           oli           toivoi ja             monenlaiset 

 
Mutta kun Herodes näki Jeshuan, hän iloitsi kovin, sillä hän oli jo kauan aikaa tahtonut päästä näkemään 
hänet, koska oli kuullut hänestä monenlaisia, ja toivoi, että näkisi häneltä jonkin merkin. 

 

ָיאָת   9 ן ֵמֵּדם ̅וֵמֵל֞א ַסגִּ  ֞א מַׁשֵאל ֗הָוא ֵלה  ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵּדי 
asia   mutta   Jeshua    hänelle       oli               kysyi         monenlaiset      puheet ja        . 

 ה׃ ̅יבֵ ָ̅מא ָלא ַאתִּ ̅גָ ֵ̅פת
antanut        ei                  vastaus 

 
Ja hän kyseli häneltä monenlaisilla puheilla, mutta Jeshua ei antanut hänelle mitään vastausta. 

 

ן ַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א וָספ  10 ין ֗הַוו ֵּדי  תָ̅קימִּ יָזאיִּ  ̅ ֵרא ֞ וַעזִּ
määrätietoisesti ja kirjanoppineet ja     papit suuret        mutta olivat   seisoivat            . 

׃ָ̅אכ ין ֗הַוו ַקרַצו֗הי ֞  לִּ
syyttivät    olivat            söivät 

 
Mutta pappien johtajat ja kirjanoppineet olivat määrätietoisesti häntä syyttämässä. 

 

ָרוֵד   11  ַז֑ח ַאלּבֵׁשה ̅מבַ ̅ ד̅לַחו֗הי ֞ וכַ ̅ס ֵּדין ָׁשֵטה  ֻהו ופָ ֵ̅הֵּ֣
pukivat    halveksivat    kun ja    palvelijansa ja     hän      pilkkasi mutta        Herodes             . 

יָת  ׃̅ א  וַׁשּדֵרה לָותַ̅נחֵּת֞א ַּדזֻחורִּ יַלָטוס  ֵּ֣  פִּ
Pilatus     luokse          lähetti ja       helakanpunaisen              viitta 

 
Mutta Herodes ja hänen palvelijansa pilkkasivat häntä ja halveksien pukivat hänet siihen 
helakanpunaiseen viittaan, ja lähettivät hänet Pilatuksen luokse. 

  



יַלָטוס וֵּ֣ ַ̅וב  12 ֵּ֣  א ֞ ֵ̅ד ̅ס ַעם חָד ֵ̅הָרוֵד ַהו ַיוָמא  הַוו ָרחֵמ֞א פִּ
yhdet    kanssa        Herodes ja         Pilatus              ystävät      olivat       päivä       siinä ja            . 

 ֻהון׃ ̅ים ַּביָנתֵ̅גיר ֵמן קדִּ ̅ א הָות̅וָת ̅בֻ ּ̅בֵעלּדבָ 
välillään               edestä           sillä     oli                                  vihollisuus 

 
Ja sinä päivänä Pilatus ja Herodes olivat ystäviä toistensa kanssa, sillä heidän välillään oli ennen ollut 
vihollisuus. 

 

יַלָטוס לַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א וַלארכֻ   13 ֵּ֣ ׃̅קָרא ֵּדין פִּ  וֵנ֞א ַולַעָמא 
kansalle ja            ruhtinaille ja               papit suurille               Pilatus       mutta    kutsui            . 

 
Mutta Pilatus kutsui pappien johtajat ja ruhtinaat ja kansan, 

 

ן ַקֵרב  14 י ַגבֵ̅ואַמר לֻהו  ן ַ̅עמכֻ ̅ ַמהֵפך ָ̅רא ָהָנא  ַאיךֻּ̅תון לִּ  ו 
kansanne          kaataja      kuin         tämä           mies minulle         lähelle         heille       sanoi ja             . 

ַניֻּכון ֞ וֵעלָת ̅וָהא ֵאָנא ַעֵקב   ̅א ֵמֵּדם ָלא ֵאׁשּכֵחתֵּ̅תה לעִּ
löytänyt      en           asia               vika ja       silmillenne             tutkinut          minä     katso ja 

׃̅̅בּבגַ   ָרא ָהָנא  ֵמן ֻּכל ּדַמרֵׁשין א֗נֻּתון ֵּבה 
hänessä         te         syytätte josta      kaikesta         tämä           miehessä 

 
Ja hän sanoi heille, ”te toitte lähelleni tämän miehen, ikään kuin teidän kansanne kaatajan, ja katso, 
minä olen häntä tutkinut silmienne nähden, enkä ole löytänyt tässä miehessä mitään aihetta kaikesta 
siitä, josta te häntä syytätte”. 

 

ָרוֵד ֵ̅אָלא ָאפ  15  ה  ̅ס  ַׁשַּדרֵּתה ֵגיר לָוֵת ָ̅לא ֵהֵּ֣
luokseen     sillä           lähettänyt         Herodes         ei myös          vaan            . 

׃ יר ֵלה   וָהא  ָלא ֵמֵּדם ּדָׁשֵוא לַמוָּתא סעִּ
hänelle harjoittanut kuolemalle arvollinen että      asia          ei      katso ja 

 
Eikä edes Herodes, sillä minä olen lähettänyt hänet hänen luokseen, ja katso, hän ei ole harjoittanut 
mitään, joka olisi kuoleman arvoista. 

 

יו֗הי׃ ֵ̅ארֵּדיו֗הי ָהכִּ   16  יל  ֵואׁשּבקִּ
hänet hylkään ja    sen tähden       rankaisen             . 

 
Sen tähden, minä rankaisen häntä ja hylkään hänet. 



ית̅עָיָד   17 ָד ּ̅בַעד̅ ֗הָוא  ּדֵנׁשֵרא לֻהון ַחד̅ א ֵגיר אִּ ׃̅עִּ  א 
juhlassa       yksi       heille vapautettava että    oli        (akk.)        sillä      tapana            . 

 
Sillä tapana oli, että heille vapautetaan siinä juhlassa yksi. 

 

ן ׁשֻקוָלי֗הי לָהָנא  קַעו ֵּדין   18 י   ֻּכֵלה ֵּכנָׁשא  ָואמרִּ
tälle           hänet pois         sanoivat ja           kansa    kaikkensa mutta    huusi           . 

בַ  י ַלן לֵּ֣ ׃ַ̅וׁשרִּ  ר־ַאַּבא 
Bar-Abba’lle meille vapauta ja 

 
Mutta koko kansanjoukko huusi, ja he sanoivat, ”vie tämä pois, ja vapauta meille Bar-Abba!” 

 

יס ַּדהָות  19  י֗נָּתא ַּ̅במדִּ ̅ ַהו ַאיָנא ּדֵמֻטל ֵאסַטסִּ
kaupungissa        oli joka              kapina           tähden joka  sellainen      se           . 

יֵר֞א׃ ̅וֵקטָלא  רֵמא ֗הָוא ֵּבית  ־ַאסִּ
vangit huone         oli         heitetty            tappo ja 

 
Se sellainen, joka sen kaupungissa olleen kapinan ja tapon tähden oli heitetty vankilaan. 

 

יַלָטו֑ס ַּכד̅ ֻּתוב  20 ֵּ֣ ׃ָ̅צבֵ ̅ ֵּדין ַמֵלל ַעמֻהון פִּ ֵיֻׁשוע   א ּדֵנׁשֵרא לֵּ֣
Jeshuan   vapauttava että   tahtoi       kun           Pilatus          kanssaan     puhui    mutta      taas            . 

 
Mutta Pilatus puhui vielä heidän kanssaan, kun hän tahtoi vapauttaa Jeshuan. 

 

ן זֻקופָ   21 י   י֗הי׃ ̅י֗הי  זֻקופָ ֵ̅הֻנון ֵּדין ָקֵעין ֗הַוו  ָואמרִּ
ristiinnaulitse    ristiinnaulitse     sanoivat ja      olivat huusivat mutta    nämä           . 

 
Mutta nämä huusivat ja sanoivat, ”ristiinnaulitse hänet! Ristiinnaulitse hänet!” 

  



ן ָמָנא ֵגיר ּדבִּ ַ̅זב̅ ָלתֻ̅הו ֵּדין ַּדת  22 ין ֞ ֵאַמר לֻהו   ̅ ד̅יׁש עבַ ̅נִּ
teki          pahan        sillä    minkä        heille        sanoi       kerrat          kolmas    mutta     hän         . 

 ֵּבה  ̅ א ּדָׁשוָיא לַמוָּתא  ָלא ֵאׁשּכֵחתָ̅הָנא  ֵמֵּדם ֵעלָת 
hänessä      löytänyt            en         kuolemalle arvoinen että           aihe         asia              tämä 

׃ֵ̅ארֵּדיו֗הי ָהכִּ  יו֗הי   יל  ֵואׁשּבקִּ
hänet hylkään ja  sen tähden           rankaisen 

 
Mutta hän sanoi heille kolmannen kerran, ”sillä minkä pahan asian tämä teki, että olisi kuoleman 
arvoinen? Minä en löytänyt hänessä aihetta. Sen tähden, minä rankaisen hänet, ja hylkään hänet”. 

 

ן ָּתכ  23 ין ֗הַוו ֵלה ֵ̅הֻנון ֵּדי  ין ֗הַוו ּבָקָלא ָרָמא  וָׁשאלִּ  ּבִּ
hänelle olivat     kysyivät ja      korkea         äänessä     olivat    painostivat mutta   nämä            . 

ילֻהון ַודוָני֗ה ּ̅דֵנזקפֻ   ַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א׃ ̅י  ַועֵׁשן ֗הָוא ָקלֻהון ּדִּ
papit suurien ja         omansa        äänensä          oli     voitti ja            ristiinnaulitse että 

 
Mutta nämä painostivat kovalla äänellä ja vaativat häntä, että ”ristiinnaulitse”, ja heidän, ja pappien 
johtajien, äänensä pääsi voitolle. 

 

יַלָטוס ֵּדין פַקד  24 ֵּ֣  ֻהון ׃̅הֵוא ֵׁשאַלתּ̅דֵת ̅ פִּ
heidän vaatimuksensa   oleva että        käski    mutta             Pilatus             . 

 
Mutta Pilatus käski, että heidän vaatimuksensa tapahtukoon. 

 

יס וֵקטָלא רֵמא ֗הָוא   25  ַוׁשָרא לֻהון לַהו ּדֵמֻטל ֵאסַטסִּ
oli     heitetty          tappo ja              kapina          tähden joka    sen        heille      vapautti ja         . 

ֵיֻׁשוע ֵּדין ַאׁשֵלם לֵצבֵּ̅בית יֵרא ֞ ַהו ַּדֵׁשאלו  לֵּ֣  ָינֻהון׃ ̅־ַאסִּ
tahdolleen       luovutti     mutta      Jeshuan      kysyivät jota      se                     vangit huone 

 
Ja hän vapautti heille sen, joka oli kapinan ja tapon tähden heitetty vankilaan, se, jota he vaativat, mutta 
Jeshuan hän luovutti heidän tahdolleen. 

  



ין ֵל֑ה ֵאַחד̅ ̅דוכַ   26 יָנָיא ָּדאֵת ַ̅מוּבלִּ ֵׁשמֻעון ֻקורִּ  א ̅ו לֵּ֣
tuli joka     kyrenialainen     Shimeon’lle     kiinniottivat hänelle      toivat       kun ja           . 

יָת  יפָ ֵ̅מן קרִּ ׃̅א ּדֵנטַען ָּבת֑̅א וָסמו עַלו֗הי זקִּ ֵיֻׁשוע   ֵרה ּדֵּ֣
Jeshuan     perässään    kantaa että            risti            yllään    laittoivat ja                       kylästä 

 
Ja heidän viedessään häntä pois, he ottivat kiinni kyrenialaisen Shimeon’n, joka tuli siitä kylästä, ja 
laittoivat sen ristin hänen päälleen, että kantaisi sen Jeshuan perässä. 

 

 אא ּדַעָמא  וֵנֵׁש֞א ַאיֵלין ֵ̅רה ֻסוגָ ̅א ֗הָוא ָּבתָ̅ואֵת   27
ne         naiset ja         kansan           paljous      perässään         oli                tuli ja           . 

׃ּ̅דַמרקָד   ֞ן ֗הַוי ֞ ָואלָי֞ן עַלו֗הי 
ylleen murehtivat ja olivat    valittivat jotka 

 
Ja hänen perässään tuli kansan paljous, ja ne naiset, jotka valittivat ja surivat hänen tähtensä. 

 

י ֵיֵֻּׁ֣שוע לָותֵ̅ואת  28 ׁשֵלם  ָלא ֵּתב̅ ֵהין ֵואַמר  ּבָנת̅פנִּ ורִּ  ּכָי֞ן ֻ̅אֵּ֣
itkekö     älkää         Jerusalem      tyttäret      sanoi ja         luokseen       Jeshua     kääntyi ja                 . 

׃̅ין ּבכָ ׁ̅שכֵ ̅עַלי  ּבַרם ַעל ַנפ  ֵיין ֞ וַעל ּבַניֵּכין ֞
lastenne    ylle ja       itkette       sielujenne       ylle        silti           ylleni 

 
Ja Jeshua käänsi kasvonsa heidän puoleensa ja sanoi, ”Jerusalemin tyttäret, älkää itkekö minun tähteni, 
kuitenkin itkekää omien sielujenne, ja teidän lastenne tähden”. 

 

אמֻרון֑ ֻטובַ ̅֞א ַּדב̅ין ַיוָמָת ּ̅דָהא ָאֵת   29  א ֞ ̅יֵהי֞ן לַעקָרָת ֻ̅הון נִּ
hedelmättömille    siunauksensa       sanotaan      niissä että          päivät       tulevat    katso että         . 

ֵלד̅רָסָת ַ̅ולכַ  ׃̅וַלּתַד ̅ ֞א ּדָלא יִּ  ָי֞א ּדָלא ַאיֵנקו 
imettäneet    ei jotka       rinnoille ja    synnytti  ei joka                 kohdulle ja 

 
Sillä katso, ne päivät tulevat, jolloin sanotaan, ”hänen siunauksensa hedelmättömille, ja kohdulle, joka ei 
synnytä, ja rinnoille, jotka eivät imetä”. 

  



אַמר לֻטוֵרא ֞ ּדפֵ   30 ן ָ̅היֵּדין ּתַׁשֻרון למִּ  לו עַלי 
yllemme kaatukaa että    vuorille          sanomaan            alkavat        silloin            . 

׃̅א ֞ ּדכַ ַ̅ולָרָמָת   ָסֵיָנן ֞
meidät peittää että    kukkuloille ja 

 
Silloin aletaan sanomaan vuorille, että ”kaatukaa meidän päällemme”, ja kukkuloille, että ”peittäkää 
meidät”. 

 

יבָ   31 ׃ָ̅עב א ָהֵליןֵּ̅דאן ּבַקיָסא ַרטִּ יָׁשא ָמָנא ֵנהֵוא  ין֑ ּבַיּבִּ  ּדִּ
oleva       mitä        kuivaneessa          tekevät        nämä            vihreä             puussa    jos että           . 

 
Sillä jos nämä tekevät tämän tuoreelle puulle, mitä tapahtuukaan kuivuneelle? 

 

ין ֞ ָעבָ̅ואֵת   32 יָׁשָת ̅ין ֗הַוו ַעֵמה ּתֵרי֞ן ֗אחָרנִּ  ַקטֻלון׃ ̅א ֞ ּדֵנתַּ̅ד֞י ּבִּ
tapettavat että            pahat          tekijät             toiset           kaksi         kanssaan olivat    tulivat ja            . 

 
Ja hänen kanssaan tulivat ne toiset kaksi, pahantekijät, tapettavaksi. 

 

 ֑א ַזקֻפו֗הי ָ̅ת ַ̅קרָיא ַקרַקפ̅א  ּדֵמת̅א חָד ̅וּכָת ̅ו לֻד ֵ̅אַת ̅ ̅דוכַ   33
ristiinnauliltsivat         Karkafta              kutsuttu joka             yksi                 paikalle       tulivat    kun ja          . 

ן ַולָה  יָׁשָת ֻ̅נון ָעבַּתָמ  יֵנה  וַחד̅ ֑א֞ ַחדַּ̅ד֞י ּבִּ  ֵמן ֵסָמֵלה׃ ̅ ֵמן ַימִּ
vasemmastaan     yksi ja            oikeastaan      yksi               pahat          tekijät         näille ja          siellä 

 
Ja kun he tulivat sille yhdelle paikalle, jota kutsuttiin ”Karkafta”, he ristiinnaulitsivat hänet siellä, ja 
nämä pahantekijät, yksi oikealle ja yksi vasemmalle puolelleen. 
 
Karkaftha, ”se pääkallo” feminiinimuodossa merkitsee sitä maa-aluetta. Pääkallonpaikka. 

 

ן ָלא ֵגיר ָיד וק̅א  ׁשבֻ ֻ̅הו ֵּדין ֵיֵֻּׁ֣שוע ֵאַמר ֗הָוא  ַאבָ   34 ין ̅לֻהו   עִּ
tietävät     sillä       ei        heille    anteeksianna      isä            oli           sanoi        Jeshua   mutta    hän          . 

ין ופַ ָ̅מָנא ָעב ׃ֵ̅לגּ̅דִּ יו עַליֻהון ֵפָסא   ו ַנחַּתו֗הי ֞ ַוארמִּ
arpaa             niistä          heittivät ja       vaatteensa     jakoivat ja    tekevät             mitä 

 
Mutta hän, Jeshua, sanoi, ”isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät”. Ja he jakoivat 
hänen vaatteensa, ja heittivät niistä arpaa. 

 



ין ֗הַוו ֵּבה ָאףָקֵאם ֗הָוא   35   ֵּ̅דין ַעָמא  וָחֵזא  ַומַמיקִּ
myös hänessä olivat     pilkkasivat ja      näki ja        kansa   mutta       oli           seisoi             . 

֑י ַנֵחא ַנפַ̅ארכֻ  ן ַל֗אחָרֵנ֞א ַאחִּ י   ֵׁשה  ֵאן ֻהוֻיו ̅וֵנא ֞ ָואמרִּ
se hän    jos sielunsa elävöittäköön elävöitti              toisille           sanoivat ja              ruhtinaat 

יָחא ַגב ׃̅מׁשִּ  ֵיה ַּדאָלָהא 
Jumalan    valittunsa              Messias 

 
Mutta kansa seisoi ja näki, ja he pilkkasivat häntä, myös ne ruhtinaat, ja he sanoivat, ”toiset hän teki 
eläväksi. Elävöittäköön oman sielunsa, jos hän on se Messias, Jumalan valittu”. 

 

ין ֗הַוו ֵּבה ָאףַ̅ומבַ   36 ֻיוֵט֑א֞ ַּכד̅ זחִּ ין ̅ ֵאסטַרטִּ  ָקרּבִּ
lähestyivät    kun                       sotilaat            myös hänessä olivat    pilkkasivat ja            . 

׃̅ה  ַומַקרבִּ ̅לָוֵת   ין ֵלה ַחָלא 
etikkaa hänelle      tarjosivat ja       luokseen 

 
Ja sotilaatkin pilkkasivat häntä, lähestyen häntä ja tarjosivat hänelle hapanviiniä. 

 

יֻהוָד   37 ו ַמלָּכא ּדִּ ין ֵלה  ֵאן ַא֗נּת ֻה֗  ׃ ̅ךָׁש ֵ̅יא ֞ ַאָחא ַנפָ̅ואמרִּ
sielusi      elävöitä       juutalaisten          kuningas   hän        sinä       jos    hänelle sanoivat ja            . 

 
Ja he sanoivat hänelle, ”jos sinä olet hän, se juutalaisten kuningas, elävöitä sielusi!” 

 

ית  38 ת̅ יב̅תִּ ַּ̅דכ ̅אבָ ּ̅כָת ̅ ֗הָוא ֵּדין ָאף̅ אִּ  ̅ לֵעל ֵמֵנ֑ה ַיוָנאיִּ
jaavaniksi hänestä yläpuolelle kirjoituksen            kirjoitus     myös mutta        oli        (akk.)           . 

ת ת̅וֵעב̅ ַוֻר֗הוָמאיִּ יֻהוָד ̅ ָראיִּ  ֵי֞א׃ ָ̅הַנו ַמלָּכא ּדִּ
juutalaisten      kuningas    tämä           hebreaksi ja                   roomaksi ja 

 
Mutta oli myös kirjoitettu kirjoitus hänen yläpuolelleen kreikaksi ja latinaksi ja hebreaksi; ”tämä on se 
juutalaisten kuningas”. 

  



יָׁשָת ֵּ̅דין ֵמן ָהֻנון ָעב̅ ַחד  39 יבִּ ַּ̅ד֞י ּבִּ  ין ֗הַוו ַעֵמ֑ה ̅֞א ַּדצלִּ
kanssaan   olivat   naulittiin joka          pahat             tekijät               näistä      mutta   yksi            . 

יָח֑א ַפָצא ̅ ֵּדף̅מגַ  ו מׁשִּ  ֗הָוא עַלו֗הי  ָואַמר  ֵאן ַא֗נּת ֻה֗
pelasta           Messias        hän      sinä        jos     sanoi ja          ylleen            oli             pilkkasi 

 ַלן ׃̅ ָצא ָאף̅ופַ ̅ ָׁשךַ̅נפ
meille myös   pelasta ja           sielusi 

 
Mutta yksi näistä pahantekijöistä, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssaan, pilkkasi häntä vastaan ja 
sanoi, ”jos sinä olet hän, Messias, pelasta sielusi ja pelasta meidätkin”. 

 

 ָלא ֵמן ַאָלָהא ̅ ֵרה  ֵואַמר ֵלה  ָאףָ̅אא ֵּבה ַחבַ̅וכ  40
Jumalasta         ei     myös hänelle      sanoi ja työtoverinsa hänessä nuhteli ja           . 

 יָנ֑א׃ַ̅א֗נּת ֵּבה ַא֗נּת ּבדִּ ̅ ָּדֵחל ַא֗נּ֑ת ָּדאף
tuomiossa      sinä    siinä       sinä     myös että     sinä          pelkää 

 
Ja hänen työtoverinsa nuhteli häntä ja sanoi hänelle, ”etkö sinä pelkää edes Jumalaa, sillä sinäkin olet 
siinä samassa tuomiossa?” 

 

ת  41 אָנאיִּ  ן ̅דַּ̅דעבַ  ̅ן ֗הַוין ֵגיר  ַואיךּדָׁשֵוי̅ ַאיך̅ ַוחַנן ּכִּ
tekomme että   kuin ja      sillä    olemme   arvolliset      kuin            puhtaasti       me ja            . 

ן ָהָנא ֵּדין ֵמֵּדם ַּדסֵנא  ָלא עבִּ ֵ̅את ׃̅ יד̅פַרע   ֵלה 
hänelle   tehnyt         ei          virheet          asia    mutta     tämä                  maksettu 

 
Ja me oikeudenmukaisesti, niin kuin olemme arvolliset, sillä meille maksetaan tekojemme mukaan, 
mutta tämä ei ole tehnyt mitään virhettä. 

 

ֵיֻׁשו֑ע ֵאּתַּדכ  42  א ַ̅ריני ָמר֑י ָמא ָּדאֵת ֵ̅ואַמר לֵּ֣
tulet että     kun    herrani        minua muista           Jeshualle        sanoi ja          . 

 ׃̅ ךַ̅א֗נּת ּבַמלֻּכוָת 
kuningaskunnassasi        sinä 

 
Ja hän sanoi Jeshualle, ”muista minua, minun Herrani, kun sinä tulet sinun kuningaskuntaasi”. 
 

 



ין ָאַמר ֗אָנא ָלך ָאַמר ֵלה  43  ּדַיוָמָנא ַעמי ̅ ֵיֵֻּׁ֣שוע  ַאמִּ
kanssani   tänään että   sinulle      minä      sanon        amen      Jeshua    hänelle     sanoi             . 

 רַּדיָסא׃ ֵּ̅תהֵוא ּבפַ 
paratiisissa             oleva 

 
Jeshua sanoi hänelle, ”amen, minä sanon sinulle, että tänään sinä olet oleva minun kanssani siinä 
paratiisissa”. 

 

ית  44  א ַעל ֻּכָלה ַ̅והָוא ֵחֻׁשוכָ ̅ ָׁשֵע֞א ֵׁשת̅ ֗הַו֞י ֵּדין ַאיך̅ אִּ
kaikkensa   yllä            pimeys           oli ja       kuusi         tunti        kuin    mutta      oli       (akk.)            . 

׃ָ̅מא ַלתַ̅ארָעא  עַד  ין ֞  ַׁשע ָׁשעִּ
tunnit     yhdeksälle         saakka                    maa 

 
Mutta oli noin kuudes tunti, ja pimeys oli koko maan päällä yhdeksännelle tunnille saakka. 

 

֞י ַאַפי֞ ̅ וֵׁשמָׁשא חֵׁשך  45  ַּתרָעא  ֵואצטרִּ
verho      kasvot         repesi ja          pimeni             aurinko ja          . 

 ה׃ ּ̅דַהיּכָלא  ֵמן מַצעֵת 
keskeltään             temppelin 

 
Ja aurinko pimeni, ja se temppelin Herran kasvojen verho repesi sen keskeltä. 

 

איַד ּ̅בָקָלא ָרָמא  ֵואַמר  ָאב ַוקָעא ֵיֵֻּׁ֣שוע  46  יךְּ֞ ָסֵאם ̅י  ּבִּ
annan          käsissäsi      isäni         sanoi ja       korkea      äänessä        Jeshua          huusi ja         . 

 א ֵאַמר  ַוׁשֵלם׃ ̅֗אָנא ֻרוחי  ָהֵד 
täytti ja      sanoi         tämä     henkeni          minä 

 
Ja Jeshua huusi kovalla äänellä ja sanoi, ”minun isäni, sinun käsiisi minä annan minun henkeni”. Tämän 
hän sanoi, ja se täyttyi. 

  



 חָזא ֵּדין ֵקנטֻרוָנא ֵמֵּדם ַּדהָו֑א ַׁשַּבח ַלאָלָהא  ̅ ַּכד  47
Jumalalle          ylisti           oli jota           asia             kenturio      mutta        näki       kun          . 

ת יָראיִּ יָקא ֗הָוא׃ ָ̅הָנא ַגב̅ ֵואַמר  ַׁשרִּ  ָרא  ַזּדִּ
oli    vanhurskas        mies           tämä               todellakin            sanoi ja 

 
Mutta kun se kenturio näki, mitä tapahtui, hän ylisti Jumalaa ja sanoi, ”todellakin, tämä oli vanhurskas 
mies!” 

 

ין ֗הַוו ַלחָזָת ̅לֻהון ֵּכנֵׁשא ֞ ַאיֵלין ַּדכ̅וכֻ   48 יׁשִּ  ֑א ̅א ָהֵד ̅נִּ
tämä      näytökselle olivat kokoontuneet jotka    ne         kansanjoukot   he kaikki ja         . 

ין ַעל ַחדִּ ̅ ו ַּכד̅כ̅חַזו ֵמֵּדם ַּדהָו֑א הפַ ̅ ַּכד  יֻהון ׃ָ̅טרפִּ
rintojensa      ylle         iskivät       kun      palasivat       oli jota         asia      näkivät     kun 

 
Ja kaikki ne kansanjoukot, jotka olivat kokoontuneet tätä näytöstä varten, nähdessään, mitä tapahtui, 
palasivat rintoihinsa lyöden. 

 

ין ֗הַוו ֵמן ֻרוחָקא  ֻּכלֻהון ָיֻד   49 ֵיֻׁשו֑ע וֵנֵׁש֞א ̅וָקימִּ  וַעו֗ה֞י ּדֵּ֣
naiset ja      Jeshuan         tuntijansa        he kaikki            kaukana –sta     olivat    seisoivat ja          . 

יָלא  וָחֵזי֞ן ֗הַוו ָהֵלין׃ ַ̅איֵלין ֵּדאַת   ֞י ֗הַו֞י ַעֵמה ֵמן גלִּ
nämä   olivat näkivät ja            Galileasta      kanssaan olivat tulivat jotka                ne 

 
Ja kaukana seisoivat kaikki, jotka tunsivat Jeshuan, ja ne naiset, jotka olivat tulleet hänen kanssaan 
Galileasta, ja he olivat näkemässä nämä. 

 

מָת ̅ ַּדׁשֵמה ַיֵּ֣וֵסף̅ ָרא ֵּדין ַחדַ̅גב  50 ֑א ֵמן ָרֵּ֣  י֗נָּתא ̅א מדִּ ֻּ̅בוֵלוטִּ
kaupunki           Ramtha’sta          senaattori         Josef nimensä jonka     yksi   mutta         mies             . 

יֻהוד ֵּ֣ ׃ָ̅רא הָוא ָטבָ ַ̅גב̅ ּדִּ יָקא   א וַזּדִּ
vanhurskas ja       hyvä           oli             mies            Jehud’n 

 
Mutta oli yksi mies, jonka nimi oli Josef, senaattori Jehud’n Ramtha’n kaupungista. Hän oli hyvä ja 
vanhurskas mies. 
 

”Arimatialainen” olisi אי̅מָת ָר א , mutta kreika tekstit jättävät sen tästä pois. 

  



ן ̅א ָׁשֵלם ֗הָוא לֵצבָהָנא לָ   51  ָינֻהון ַולֻסועָרנֻהו 
toteuttamiselleen ja            tahdolleen         oli          täytti         ei         tämä            . 

 א ַּדאָלָהא׃ַ̅ומַסֵּכא ֗הָוא לַמלֻּכוָת 
Jumalan        kuningaskunnalle        oli                odotti ja 

 
Tämä ei täyttänyt heidän tahtoaan ja sitä, mitä he harjoittivat, ja odotti sitä Jumalan kuningaskuntaa. 

 

יַלָטוס  ַוׁשֵאל ַפג̅ לָות̅ ָהָנא  קֵרב  52 ֵּ֣ ׃̅פִּ ֵיֻׁשוע   ֵרה ּדֵּ֣
Jeshuan     ruumiinsa        kysyi ja            Pilatus       luokse    lähestyi      tämä            . 

 
Tämä lähestyi Pilatusta ja kysyi Jeshuan ruumista. 

 

 וָרא ̅קבֻ ̅ יתָּ̅תָנ֑א וָסֵמה ּבבֵ ̅ה ַּבחָיָצא ּדכֵ ̅רכֵ ̅ה וכַ ַ̅ואחֵת   53
hauta    huoneessa      laittoi ja          kankaan           lakanaan          kääri ja            alas otti ja         . 

יָרא  ַהו ּדָלא ֗אָנׁש עַד  ׃̅נקִּ ים ֗הָוא ֵּבה  יל ֵאּתּתסִּ  ּכִּ
siinä         oli                 laitettu              vielä         ihminen      ei jossa     se          kaivettu 

 
Ja hän otti sen alas ja kääri kangasliinaan, ja laittoi sen kaivettuun hautahuoneeseen, siihen, johon ei 
oltu vielä laitettu ketään. 

 

 ׃ ָ̅הא ֗הָות̅א ָנג̅וַׁשּבָת ̅ ָּתא ֗הָות̅וַיוָמא עֻרוב  54
oli          aatto            sapatti ja            oli              perjantai           päivä ja            . 

 
Ja se päivä oli perjantai, ja se oli sapatin aatto. 
 
Sanan ”perjantai” merkitys sapatin yhteydessä samassa lauseessa on ”valmistuspäivä”. 

 

יבָ   55 יָל֑א ̅֞ן ֗הַו֞י ֵּדין ֵנֵׁש֞א ָהֵלין ֵּדאַת ַ̅קרִּ  ֞י ַעֵמה ֵמן גלִּ
Galileasta     kanssaan  tulivat jotka   nämä       naiset   mutta    olivat lähestyivät          . 

ים ַפגַ̅וחַזָיי֗ה֞י לַקב  ֵרה׃ ָ̅רא ַואיַּכָנא ֵאּתּתסִּ
ruumiinsa             laitettu              kuinka ja           haudalle       hänet näki ja 

 
Mutta naiset lähestyivät, nämä, jotka tulivat hänen kanssaan Galileasta, ja näkivät hänen hautansa, ja 
kuinka hänen ruumiinsa laitettiin sinne. 

  



ידַּ̅דפ̅ א ׁשַל֞י ַאיךַׁ̅שּבָת ̅סֵמא ֞ ַובֵ̅הֻרוֵמ֞א ובֵ ̅ ַטֵיב ̅ךַ̅והפַ   56  ̅ קִּ
käski että       kuin    lepäsivät         sapatissa ja        voiteet ja             yrtit          valmistaa palasi ja           . 

 
Ja he palasivat valmistamaan ne yrtit ja voiteet, ja sapattina he lepäsivät niin kuin oli käsketty. 

 

  

ן ּבַׁשפ̅ ּבַחד 24:1   ֞י ֵ̅אַת ̅ ֵחֻׁשוך̅ ָרא ַעדּ̅בַׁשָּבא ֵּדי 
tulivat        pimeää      vielä        aamussa      mutta seitsemännessä yhdessä                       . 

֞י ֵהֻרוֵמ֞א ָהֵלין ּדַטֵיב̅־קבֻ ̅ית̅לבֵ  אית̅ וָרא  ַואיּתִּ  ֗הַו֞י ̅ ֗הַוי ֞ וִּ
olivat    (akk.) ja    olivat valmiit että   nämä              yrtit          toivat ja             hauta         huoneelle 

׃ַ̅עמֵהין ֵנֵׁש֞א ֗אחָרנָיָת   א ֞
toiset         naiset         kanssaan 

 
Mutta viikon ensimmäisenä, aamulla, kun oli vielä pimeää, he tulivat sille hautahuoneelle, ja toivat 
yrttejä, näitä, jotka he valmistivat, ja heidän kanssaan oli niitä muitakin naisia. 

 

אפָ   2 ׃̅קבֻ ̅ א  ַּדמַעגָלא ֵמן ֵּביתֵ̅ואׁשַּכח ּכִּ  וָרא 
hauta        huoneesta        vieritetty että             kivi                 löysi ja           . 

 
Ja he löysivät sen kiven vieritettynä pois hautahuoneelta. 

 

׃̅ג̅לפַ  וַעֵלין ֞ וָלא ֵאׁשּכָחי֗הי֞   3 ֵיֻׁשוע   ָרא ּדֵּ֣
Jeshuan      ruumiilleen                 löytäneet        eikä     sisään ja        . 

 
Ja he menivät sisälle, eivätkä löytäneet Jeshuan ruumista. 

 

יָה֞ן ַעל ָהֵד ̅ דַ̅והָוא ּדכַ   4 י֞ן ָקמו ֑̅א ָהא ּתֵרי֞ן ַגבֵ̅הֵני֞ן ַּתמִּ  רִּ
seisoivat    miehet       kaksi      katso       tämä       ylle    ihmettelivät   nämä    kun että        oli ja         . 

ן וַמב  וׁשֻהון ׃ֵ̅רק ֗הָוא לבֻ ̅לֵעל ֵמנֵהי 
vaatetuksensa          oli          salamoi ja        heistä yläpuolella 

 
Ja kun nämä ihmettelivät tätä, katso, kaksi miestä seisoi heidän yläpuolellaan, ja heidän vaatteensa 
salamoivat. 

 



ן ̅פַ ̅א  ַוכ̅חלָת ַ̅והַו֞י ּבֵד   5 ין לֵהי   ֞י ַאַפיֵהי֞ן ַּבארָעא ָואמרִּ
heille       sanoivat ja           maassa         kasvonsa kumarsivat ja kunnioituksessa olivat ja        . 

יֵת  ׃ָ̅מָנא ָּבעָי֞ן א֗נֵּתי֞ן ַחָיא ַעם מִּ  א ֞
kuolleet   kanssa    elävä              te        etsitte             mitä 

 
Ja he pelkäsivät ja kumarsivat kasvonsa maahan, ja he sanoivat heille, ”mitä te etsitte elävää kuolleiden 
joukosta?” 

 

ַהֵד   6 ָ֖ן ָקם ֵלה  ֵע֗ ׃ֻ̅הו ַּבג̅ ין ַּכד̅י֞ן ּדַמֵלל ַעמכֵ ַ̅ליַּתו֗הי ּתָנ  יָלא   לִּ
Galileassa     hän    kun   kanssanne    puhui että      muistatte hänelle  nousi    siellä           hän ei ole     . 

 
Ei hän ole siellä. Te muistatte, että hän puhui teidän kanssanne ollessaan Galileassa, 

 

איַד ̅ ידֵ̅ואַמר ֗הָוא  ַּדעתִּ   7 ו ּבֵרה ּד֗אָנָׁשא ּדֵנׁשּתֵלם ּבִּ  ֞י ֻ̅ה֗
käsissä     luovutetaan että        ihmisen       poikansa   hän     tuleva että         oli          sanoi ja        . 

י֞ן נֻקום׃ ָ̅לָת ̅וַלת̅ ֗אָנָׁשא ַחָטֵי֑א֞ וֵנצטֵלב  א ַיומִּ
nouseva    päivät   kolmannelle ja ristiinnaulittava ja     syntiset             ihmiset 

 
Ja hän sanoi, että on tuleva, että ihmisen poika luovutetaan syntisten ihmisten käsiin, ja ristiinnaulitaan, 
ja kolmantena päivänä hän on nouseva. 

 

׃̅וֵהֵני֞ן ֵאּתּדכַ   8  ֵרי֞ן לֵמַלו֗ה֑י֞
sanoilleen               muistivat       nämä ja       . 

 
Ja he muistivat hänen sanansa. 

 

׃ָ̅רא  ֵואַמֵרי֞ן ָהֵלין ֻּכלֵהין ַלחַד ֵ̅מן ַקב̅ ̅ךַוהפַ   9  עַסר  ַולַׁשרָּכא 
muille ja        yhdelletoista        he kaikki       nämä       sanoivat ja              haudasta      palasivat ja     . 

 
Ja he palasivat haudalta ja sanoivat nämä kaikki niille yhdelletoista, ja muille. 

  



יַת   10 רַים ַמג̅אִּ ַמרַים ֵאֵמה ̅יֵהין ֗הַו֞י ֵּדין֑ ַמֵּ֣ ן וֵּ֣ ֻיוַח   ּדָליָּתא  וֵּ֣
äitinsä    Mariam ja Johannan ja     Magdalaitha          Mariam   mutta   olivat          he (akk.)             . 

ַיעֻקוב ׃̅ ּדֵּ֣ יֵחא ֞ ן ָהֵלין ֵּדאַמר ֗הַו֞י ַלׁשלִּ  וַׁשרָּכא ּדַעמֵהי 
lähetetyille    olivat     sanoi jota       nämä   kanssaan jotka          muut ja                Jakob’n 

 
Mutta heitä oli Miriam Magdalaitha, ja Jochannan, ja Miriam, Jakob’n äiti, ja muut, jotka olivat näiden 
kanssa, jotka olivat sanomassa ne apostoleille. 

 

ן ַאיךֵ̅ואת  11 ֞י ּבַעיַניֻהו֞ן ֵמֵל֞א ָהֵלי   א ֞ ָׁ̅שנָיָת ̅ חזִּ
hullutus        kuin      nämä         sanat        silmissään             näyttivät ja           . 

 וָלא ַהיֵמנו ֵאֵני֞ן 
heitä       uskoivat        eikä 

 
Ja heidän silmissään nämä sanat näyttivät kuin hullutukselta, eivätkä he uskoneet heitä. 

 

מֻעון ֵּדי    12 ין ָ̅רא  ַואדִּ ̅ן ָקם ַורֵהט לַקבֵׁשֵּ֣ ימִּ  יק חָזא ֵּכָּתֵנ֞א ּדסִּ
laitetut jotka    kankaat         näki      kurkisti ja            haudalle        juoksi ja    nousi   mutta    Shimeon             . 

 הָוא׃ ֵׁשה  ַעל ֵמֵּדם ַּד ֵ̅מּתַּדַמר ּבַנפ̅ ֵואַזל  ַּכד̅ ַּבלֻחוד
oli jota         asia         ylle         sielussaan           ihmetteli       kun    meni ja            yksinään 

 
Mutta Shimeon nousi ja juoksi haudalle ja kurkisti, näki ne kankaat, jotka olivat laitetut erilleen, ja meni 
ihmetellen sielussaan sitä, mitä oli tapahtunut. 

 

יָת   13 ֗לין ֗הַוו ַלקרִּ  ֑א ַּדׁשָמה ̅וָהא ּתֵרי֞ן ֵמנֻהון ֵּבה ּבַיוָמא  ָאזִּ
nimensä jonka          kylälle       olivat     menivät        päivässä     siinä         heistä         kaksi     katso ja           . 

ַמאֻוס  ופַ  ׁשֵלם ֵאסטַד רִּ ֵ̅עֵּ֣ ורִּ ין ׃ָ̅וָת ̅יָקא ֵמן ֻאֵּ֣  ֞א ׁשּתִּ
60           stadionmittaa               Jerusalemista                erossa ja               Emmaus 

 
Ja katso, kaksi heistä oli sinä päivänä menossa siihen kylään, jonka nimi oli Emmaus, ja se oli 
Jerusalemista kuudenkymmenen stadion-mitan päässä. 
 
Josefus kertoo, että Emmaus oli rakennettu roomalaiseksi sotilastukikohdaksi. 

  



ין ֗הַוו ַחד  14 ׃ַ̅ד ַ̅על ָהֵלין ֻּכלֵהין ַּדג̅ ַעם ַחד̅ וֵהֻנון מַמללִּ  ׁש 
tapahtui jota        kaikki      nämä      ylle      yksi    kanssa   yksi     olivat      puhuivat         nämä ja           . 

 
Ja nämä puhuivat toinen toisensa kanssa kaikista näistä, jota oli tapahtunut. 

 

ין ובָ ̅ ̅דוכַ   15  א ֻהו ֵיֵֻּׁ֣שוע  ֵ̅אָת ̅ ַעם ַחד̅ ֵעין ַחדֵ̅הֻנון מַמללִּ
Jeshua    hän        tuli          yksi  kanssa    yksi       etsivät ja      puhuivat       nämä      kun ja           . 

ן ַומַהֵלך י ֵאֻנו   ֗הָוא ַעמֻהון ׃̅ וַמטִּ
kanssaan       oli             vaelsi ja      heidät  kohtasi ja 

 
Ja kun nämä puhuivat, ja rukoilivat toinen toisensa kanssa, tuli hän, Jeshua, ja kohtasi heidät, ja vaelsi 
heidän kanssaan. 

 

יָד   16 ׃̅וַעיַניֻהו֞ן ַאחִּ  ֞ן הַו֞י ּדָלא ֵנסַּתּכֻלוָני֗הי 
häntä tunnistaneet       ettei   olivat           kiinni             silmänsä ja           . 

 
Ja heidän silmänsä olivat kiinni, etteivät he tunnistaneet häntä. 

 

ין א֗נֻּתון   17 ן ָמָנא ֵאֵני֞ן ֵמֵל֞א ָהֵלין ַּדמַמללִּ  ֵואַמר לֻהו 
te        puhutte mitä         nämä       puheet     ovat           mitä       heille          sanoi ja         . 

ן ַוכ̅מַהלכִּ ̅ ַּכד̅ ַעם ַחד̅ ַחד ירִּ ̅ין א֗נֻּתו   ין א֗נֻּתון ׃מִּ
te                   synkät ja              te               vaellatte      kun       yksi   kanssa      yksi 

 
Ja hän sanoi heille, ”mitä nämä puheet ovat, joita te puhutte toinen toisenne kanssa vaeltaessanne, ja 
miksi te olette synkät?” 

 

ֵלָיוַפא  ֵואַמר ֵלה  ַא֗נּת ̅ עָנא ַחד 1 8  ֵמנֻהון ַּדׁשֵמה קֵּ֣
sinäkö   hänelle    sanoi ja          Kleopa            nimensä            heistä        yksi     vastasi          . 

ו ַּכי ַּבלֻחוַד  ׁשֵל֑ם ּדָלא ָיַד ̅יךְּ ֻנוכֻ̅ה֗ ורִּ  ע ַא֗נּת ָ̅רָיא ֵמן ֻאֵּ֣
sinä     tiedä      et että               Jerusalemista      muukalainen          ainoastaan      siis     hän 

׃ֵ̅מֵּדם ַּדהָוא ָּבה ּבָהֻנון ַיוָמָת   ֑א֞
päivät          näissä       siinä         oli jota             asia 

 
Yksi heistä vastasi – hänen nimensä oli Kleopa – ja sanoi hänelle, ”oletko sinä siis Jerusalemista ainoa 
muukalainen, joka ei tiedä, mitä näinä päivinä on tapahtunut?” 

 



ין ֵלה  ַעל ֵיֵֻּׁ֣שוע ַהו ּדֵמן ָנֵּ֣צַרת  19 ן ָמָנא  ָאמרִּ   ָ̅אַמר לֻהו 
Natsareth’sta joka    se       Jeshua     ylle   hänelle   sanoivat         mitä        heille         sanoi             . 

 ם ֑̅א֞ קָד ֵ̅ד ̅עבָ ̅א ובַ ̅ן ֗הָוא ּבֵמלָת ָ̅יא  וַחילָת ָ̅רא ַּדהָוא נבִּ ַ̅גב
edessä           teoissa ja               sanassa          oli     voimallinen ja   profeetta     oli joka                mies 

׃ַ̅אָלָהא ַוקָד   ם ֻּכוֵלה ַעָמא 
kansa    kaikkensa   edessä ja            Jumala 

 
Hän sanoi heille, ”mitä?” He sanoivat hänelle, ”siitä Jeshuasta, joka oli Natsareth’sta, mies, joka oli 
profeetta, ja voimallinen sanassa ja teoissa, Jumalan edessä ja koko kansan edessä”. 

 

יֵׁש֞א לדִּ   20  יָנא ַ̅ואׁשלֻמו֗הי ַרַּב֞י־ָּכהֵנ֞א וַקׁשִּ
tuomiolle     vanhimmat ja              papit suuret                 luovuttivat ja         . 

׃  ּדַמוָּתא  וַזקֻפו֗הי 
ristiinnaulitsivat ja       kuoleman 

 
Ja pappien johtajat ja vanhimmat luovuttivat hänet kuolemantuomiolle, ja ristiinnaulitsivat hänet. 

 

ין ֗הַוין֑ ּדֻהוֻיו עתִּ ̅חַנן ֵּדין ָסב  21 יו֗הי ̅֗הָוא ּדֵנפ̅ יד̅רִּ  רקִּ
lunastava joka         oli          tuleva   se hän että    olimme toivoimme  mutta      me            . 

איסָרֵיל  וָהא ּתָלָת  ֵּ֣ ׃̅לִּ י֞ן ָהא ֵמן ּדָהֵלין ֻּכלֵהין הַוי ֞  א ַיומִּ
olivat      kaikki       nämä että –sta      katso     päivät            kolme      katso ja                 Israelille 

 
Mutta me luulimme, että hän oli se tuleva, joka olisi lunastava Israelin, ja katso, on jo kolmas päivä 
näistä kaikista. 

 

ָ֖ן ַאת̅ ֵאָלא ָאף  22 ן ַקֵּדם ֗הַו֞י ֵגיר לבֵ ֵ̅נֵׁש֞א ֵמַנ  ׃̅־קבֻ ̅ית̅מָה   וָרא 
hauta huoneelle         sillä     olivat   edelllä hämmästyttivät   meistä     naiset      myös      vaan            . 

 
Vaan myös ne naiset meistä hämmästyttivät meidät, sillä he olivat ensin menneet sinne hautahuoneelle, 

  



ן ּדַמַלאכֵ ֵ̅ר֑ה ֵאַת ָ̅לא ֵאׁשַּכח ַפג̅ ̅דוכַ   23  ֞א חַזין ̅֞י ָאמָר֞ן ַל 
näkivät          enkeli että   meille  sanoivat      tulivat     ruumiinsa           löysi           ei       kun ja          . 

׃ ו  ין עַלו֗הי  ּדַחי ֻה֗  ַּתָמן ָואמרִּ
hän elää että        ylleen      sanoivat ja          siellä 

 
Ja kun he eivät löytäneet hänen ruumistaan, he tulivat sanomaan meille, että he näkivät siellä enkelit, ja 
he sanoivat hänestä, että hän elää. 

 

 ָנא  ̅וָר֑א ֵואׁשַּכחו ָהכַ ̅קבֻ ̅ ית̅֗אָנָׁשא ֵמַנן ֵאַזלו לבֵ ̅ ָואף  24
siten           löysivät ja             hauta          talolle     menivät   meistä       ihmiset      myös ja         . 

׃ָמא ֵּדאַמ ̅ ַאיך  ר ֵנֵׁשא ֞ ֵלה ֵּדין ָלא חַזו 
nähneet    ei    mutta häntä     naiset      sanoi että     mitä           kuin 

 
Ja myös jotkut meistäkin menivät sinne hautahuoneelle, ja löysivät siten kuin ne naiset sanoivat, mutta 
häntä he eivät nähneet. 

 

יַר֞י ֵלָּבא ָהיֵּדין ֵא   25 יַר֞י ֵרעָיָנ֑א וַיקִּ  ַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ָאו ַחסִּ
sydämet   raskaat ja           ajatus          puuttuu      voi      Jeshua       heille         sanoi         silloin            . 

׃̅לֵהין ַאיֵלין ּדַמֵללו נבִּ ַ̅למַהיָמֻנו ּבכֻ   ֵי֑א֞
profeetat puhuivat jota        ne                   kaikissa             uskomaan 

 
Silloin Jeshua sanoi heille, ”voi, järki puuttuu, ja sydämet ovat raskaat uskomaan kaikkia niitä, mitä 
profeetat puhuivat”. 

 

יָח֑א ̅ ידָ̅לא ֗הָוא ָהֵלין עתִּ   26  הָוא ַּדנַסיַּבר מׁשִּ
Messias     kärsivä että           oli          tuleva       nämä          oli        eikö           . 

 ׁשֻּבוחֵּת֑ה׃ֵ̅נֻעול לֵת ַ̅וד
kirkkaudelleen    sisään että ja 

 
Eikö ollut niin, että Messiaan tuli kärsiä nämä, ja mennä hänen kirkkauteensa? 

  



וֵׁשא  וֵמן ֻּכלֻהון נבִּ וַׁשרִּ   27  ֵׁשק ֗הָוא ֵ̅יא ֞ ַומפַ ̅י ֗הָוא ֵמן ֻמֵּ֣
oli            selitti ja     profeetat    niistä kaikista ja              Moshe’sta            oli        aloitti ja          . 

׃̅בֵ ֵׁ̅שה  ֵמן ֻּכלֻהון ּכָת ̅לֻהון ַעל ַנפ  א ֞
kirjoitukset                 kaikista       sielunsa        ylle        heille 

 
Ja hän aloitti Moshe’sta ja niistä kaikista profeetoista, ja selitti heille ne kaikki kirjoitukset hänestä. 

 

יָת ַ̅וקֵרב  28 ֗לין ֗הַוו ָלה  וֻהו ַמסַּבר ֗הָוא ̅ו ֗הַוו ַלקרִּ  א ָהי ָּדאזִּ
oli       evankelioi   hän ja    sille      olivat menivät joka     se               kylälle         olivat lähestyivät ja       . 

׃ַּ̅דלֻד ̅ לֻהון֑ ַּדאיך יָקא ָאֵזל ֗הָוא   וָּכא ַרחִּ
oli      meni          kaukana         paikalle että    kuin että        heille 

 
Ja he lähestyivät sitä kylää, johon he olivat menossa, ja hän evankelioi heille, että hän oli menossa ikään 
kuin kaukaiseen paikkaan. 

 

ין ֵלה  ֻפוׁש לָוַת   29  ן ֵמֻטל ּדַיוָמא ָהָׁשא  ַ̅ואלֻצו֗הי ָואמרִּ
nyt      päivä että       koska   luonamme    pysy     hänelle sanoivat ja           ahdistivat ja         . 

 ֻהון ׃̅וַעל ַּדנַקֵוא לָות̅ ן ֵלה לֵמחַׁשך̅רכֵ 
luokseen    viipyvä että   sisään ja pimenemään     sen laskeutui 

 
Ja he ahdistivat häntä ja sanoivat hänelle, ”pysy meidän luonamme, koska päivä on nyt laskeutunut, 
alkaa pimenemään”, ja hän meni sisään viipyäkseen heidän luonaan. 

 

 ̅ ֵרךַ̅לחָמא  ובַ ̅ ַעמֻהון֑ נַסב̅ ֵאסּתֵמך ̅̅דַוהָוא ּדכַ   30
siunasi ja        leipä           otti        kanssaan              aterioi         kun että          oli ja           . 

 לֻהון ׃̅ ַוקָצא  וַי֗הב
heille     antoi ja        mursi ja 

 
Ja tapahtui hänen aterioidessaan heidän kanssaan, hän otti sen leivän ja siunasi, ja mursi ja antoi heille. 

  



 ַפַּתח ַעיַניֻהון ֞ ֵואׁשַּתוּדֻעו֗הי  ̅א ֵאת̅וֵמחָד   31
hänet tunnistivat ja       silmänsä                 avatut                 heti ja               . 

 וֻהו ֵאׁשּתֵקל ֵלה ֵמנֻהון ׃
heistä   hänelle          otettu         hän ja 

 
Ja heti heidän silmänsä olivat avatut, ja he tunnistivat hänet, ja hänet otettiin pois heiltä. 

 

ין ֗הַוו ַחד 32  יר ֗הָוא ּבגַ ̅ לַחד̅ ָואמרִּ  ַון֑ ָ̅לא ֗הָוא ֵלַּבן ַיקִּ
keskellämme se     palava sydämemme   oli      eikö     yhdelle     yksi     olivat      sanoivat ja          . 

׃̅בֵ ֵׁ̅שק ַלן ּכָת ̅מַמֵלל ַעַמן ֻּבאורָח֑א ַומפַ ̅ ַּכד  ֑א֞
kirjoitukset meille         selitti ja                  tiellä     kanssamme  puhui           kun 

 
Ja he sanoivat toinen toiselleen, ”eikö sydämemme ollutkin palava meidän sisällämme, kun hän puhui 
meidän kanssamme tiellä ja selitti meille kirjoitukset?” 

 

ׁשֵלם  ֵואׁשַּכחו ̅כ̅א  ַוהפַ ̅עָת וָקמו ָּבה ּבָׁש   33  ו ֻלֵּ֣אורִּ
löysivät ja       Jerusalemille         palasivat ja          hetkessä        siinä nousivat ja          . 

ן וַלאיֵלין ּדַעמֻהון ׃̅עַסר ַּדכַ̅לחַד  י  יׁשִּ  נִּ
kanssaan jotka          niille ja     kokoontuneet           yhdelletoista 

 
Ja he nousivat sillä hetkellä ja palasivat Jerusalemiin, ja löysivät ne yksitoista kokoontuneena, ja ne, 
jotka olivat heidän kanssaan. 

 

ת̅ ַּכד  34 יָראיִּ ן ּדַׁשרִּ י  ן ֵואת̅ ָאמרִּ ֵׁשמֻעון ׃ָ̅קם ָמַר  י לֵּ֣  חזִּ
Shimeon’lle    näyttäytyi ja herramme nousi            todellakin että        sanoivat      kun            . 

 
kun he sanoivat, että ”todellakin meidän Herramme nousi, ja näyttäytyi Shimeon’lle”, 

 

יו ַאיֵלין ַּדהַו֞י ֻּבאורָח֑א ַואיַּכָנא ̅ ָואף  35 ן ֵאׁשַּתעִּ  ֵהֻנו 
kuinka ja           tiellä         olivat jota         ne                kertoivat         nämä    myös ja         . 

 קָצא ַלחָמא׃ ̅ ע לֻהון ַּכד̅יַד ֵ̅אתִּ 
leipä         mursi        kun        heille           tunnettu 

 
Ja myös nämä kertoivat ne, mitä tiellä tapahtui, ja kuinka he tunnistivat hänet sen leivän murtamisesta, 

 



ין ֗הַו֑ו ֵיֵֻּׁ֣שוע ָקם ַּביָנת̅ ̅דוכַ   36 ן ָ̅הֵלין מַמללִּ ן ֵואַמר לֻהו   ֻהו 
heille      sanoi ja   keskuudessaan   seisoi     Jeshua     olivat      puhuivat          nämä     kun ja           . 

ן ֵאָנא ֗אָנא  ָלא ֵּתדׁ̅שָלָמא ַעמכֻ   חֻלון ׃̅ו 
pelätkö     älkää       minä       minä       kanssanne              rauha 

 
Ja kun he olivat puhumassa näitä, Jeshua seisoi heidän keskuudessaan ja sanoi heille, ”rauha teidän 
kanssanne, minä se olen, älkää pelätkö!” 

 

ין ֗הַוו ֵגיר ̅א  ָסב̅חלָת ̅ו  ַוהַוו ּבֵד ̅רֵהב̅וֵהֻנון ֵאת 37   רִּ
sillä    olivat     luulivat                 pelossa         olivat ja       säikähtivät          nämä ja         . 

 ּדֻרוָחא ָחֵזין ׃
näkivät      henki että 

 
Ja nämä säikähtivät ja olivat pelossa, sillä he luulivat näkevänsä hengen. 

 

ן וָמָנא ָסלָק֞ן   38 ין א֗נֻּתו  יעִּ  ָואַמר לֻהון ֵיֵֻּׁ֣שוע  ָמָנא ֵמּתזִּ
nousevat     mitä ja            te              vapisette            mitä       Jeshua      heille          sanoi ja          . 

׃̅כֻ ̅ל ֵלַּבָות֞א עַ ָ̅ת ַ̅מחׁשבָ   ון ֞
sydäntenne     sisään              kuvitelmat 

 
Ja Jeshua sanoi heille, ”mitä te vapisette, ja mitkä kuvitelmat nousevat teidän sydämiinne?” 

 

יַד   39  ע֑ו ַּדלֻרוָחא  ַ̅לי ֞ ֵּדאָנא ֗אָנא  ֻגוֻׁשוָנני וַד ̅֞י וֵרג̅חַזו אִּ
hengelle että   tietäkää ja     koskettaa       minä      minä että    jalkani ja       käteni nähkää          . 

אית̅ רֵמ֞א ַליּת ָל֑ה ַאיךֵּ̅בסָרא וגַ  ׃̅ ּדָחֵזין א֗נֻּתון ּדִּ י   לִּ
minulle    on että              te     näette että      kuin   hänelle   ei ole            luut ja                 lihaa 

 
Katsokaa käsiäni ja jalkojani, että minä se olen. Koskettakaa, ja tietäkää, että hengellä ei ole lihaa ja 
luita niin kuin te näette minulla olevan. 

 

יַד ̅ ̅דוכַ   40 י ֵאֻנון אִּ ׃̅ו֗הי ֞ וֵרגָ̅הֵלין ֵאַמ֑ר ַחוִּ  ַלו֗הי ֞
jalkansa ja         kätensä        heitä     osoitti      sanoi       nämä     kun ja           . 

 
Ja nämä sanottuaan hän osoitti heille hänen kätensä ja jalkansa. 



ין ֗הַוו ֵמן ַחד̅עַד ̅ ̅דוכַ   41 ן ַ̅ותָ̅מא לָהָׁשא ָלא מַהימנִּ  ֻהו 
ilostaan     olivat       uskoneet            ei                 tälle           saakka       kun ja          . 

ית ן אִּ ין ֗הַוו  ֵאַמר לֻהו  ׃̅ון ּתָנן ֵמֵּדם לֵמאכַ ̅לכֻ ̅ וֵמּתַּתמהִּ  ל 
syömään         asia      siellä       teille        onko      heille         sanoi     olivat             ihmettelivät ja 

 
Ja kun he eivät tähänkään mennessä uskoneet, sen heidän ilonsa tähden, ja he ihmettelivät, hän sanoi 
heille, ”onko teillä siellä jotain syötävää?” 

 

 א ֵמן ֻנוָנא ּדַטוָיא  ̅ו ֵלה מָנָת ֵ̅הֻנון ֵּדין ַי֗הב  42
paistettu joka          kalasta             osa      hänelle antoivat mutta      nämä          . 

יָת  ׃̅ב̅א ּדֵד ̅וֵמן ַּכָּכרִּ  ָׁשא 
hunajan                             palasta ja 

 
Mutta nämä antoivat hänelle osan siitä paistetusta kalasta, ja hunajan palasta. 

 
Hunajanpala on sama sanonta kuin Snl.16:24, ”lempeät sanat ovat mesileipää” (KR38). Kala ja hunaja –
yhdistelmä oli sapatin jälkeen. Hunaja puuttuu kaikista uudemmista kreikan teksteistä. D pyyhitty pois? 

 

ַניֻהו֞ן׃ ֵ̅אכַ ̅ ַונַסב  43  ל לעִּ
silmilleen        söi            otti ja            . 

 
Ja hän otti, söi heidän nähtensä. 

 

ן ָהֵלין ֵאֵני֞ן ֵמֵל֞א ּדַמלֵלת  44 ן ַּכדַ̅עמכֻ ̅ ֵואַמר לֻהו   ון ̅כֻ ̅לָות̅ ו 
luonanne    kun     kanssanne   puhunut että     puheet       ovat       nämä       heille       sanoi ja             . 

ית  ּבָנֻמוָסא ̅ יב̅תִּ ̅ו ּדֵנׁשַּתַלם ֻּכל ֵמֵּדם ַּדכּדָוֵלא ֗ה ̅ ֗הוִּ
sanassa    kirjoitettu joka       asia     kaikki      täyttyvä että       se   täytyy että              oli 

ֻמוֵׁש֑א ובַ  ׃ֵ̅י֞א ַוב̅נבִּ ּ̅דֵּ֣  ַמזֻמוֵר֑א֞ עַלי 
ylleni           psalmeissa ja    profeetoissa ja          Moshe’n 

 
Ja hän sanoi heille, ”nämä ovat ne puheet, jotka minä olen puhunut teidän kanssanne, kun olin teidän 
luonanne, että kaiken sen tulee täyttyä, mitä minusta on kirjoitettu siinä kirjoitetussa sanassa; Moshe’n 
ja profeettojen ja psalmien. 

  



׃̅בֵ ̅ח ֵרעָינֻהון לֵמסַּתָּכֻלו ּכָת ָ̅היֵּדין פַת   45  א ֞
kirjoitukset     ymmärtämään      ajatuksensa         avasi              silloin          . 

 
Silloin hän avasi heidän mielensä ymmärtämään ne kirjoitukset. 

 

ן ּדָהכַ   46  ק ֗הָוא ּדֵנַחׁש ָ̅נא ָזֵד ָ̅הכַ ו̅ יבָ̅נא ּכתִּ ֵ̅ואַמר לֻהו 
kärsivä että     oli      puhdasta      siten ja       kirjoitus        siten että        heille       sanoi ja            . 

יָחא  וַד  יֵת ̅ נֻקום ֵמן ֵּבית̅מׁשִּ ׃ָ̅לָת ̅֞א ַלת̅מִּ ין ֞  א ַיומִּ
päivät             kolmelle       kuolleet      huoneesta   nouseva että ja            Messias 

 
Ja hän sanoi heille, että siten on kirjoitettu, ja siten oikeaa, että Messias oli kärsivä, ja nouseva kuolleista 
kolmantena päivänä, 

 

 לֻהון ּ̅בכֻ  ָקָנא ַּדחָטֵהא ֞ ̅א לֻׁשובּ̅כֵרז ַּבׁשֵמה ּתָיֻּבוָת ֵ̅נתַ̅וד  47
kaikissa        syntisten      vapauttamiselle            kääntymys      nimessään    julistettava että ja       . 

׃ ׁשֵלם  ורִּ  ַע֗מֵמא ֞ וֻׁשוָרָיא ֵנהֵוא  ֵמן ֻאֵּ֣
Jerusalemista      oleva              alku ja      kansakunnat 

 
Ja että hänen nimessään on julistettava kääntymystä syntisten vapauttamiseksi kaikissa kansakunnissa, 
ja alku on oleva Jerusalemissa. 

 

 ַוא֗נֻּתון ֵאֻנון ָסהֵּד֞א ּדָהֵלין ׃  48
näiden       todistajat       ovat                  te ja           . 

 
Ja te olette näiden todistajat. 

 

 י  ַא֗נֻּתון ֵּדין ַקַוו ֵ̅ואָנא ֵאַׁשַּדר עַליֻּכון ֻמולָּכָנא ָּדאב  49
pysykää mutta         te                 isäni              lupaus             yllenne           lähetän       minä ja            . 

ׁשֵלם מדִּ  אורִּ  ּבֻׁשון ַחיָלא ֵמן ַרוָמא׃ לָ̅מא ּדֵת ̅י֗נָּת֑א עַד ֻּ̅בֵּ֣
korkeudesta       voima           puetaan että           kunnes          kaupunki                  Jerusalemissa 

 
Ja minä lähetän teidän yllenne sen minun isäni lupauksen. Mutta te, pysykää Jerusalemin kaupungissa, 
kunnes teihin puetaan se voima korkeudesta. 
 
Voima voi olla myös ”taidollisuus”. Sama kreikassa, vrt. Betsalelin yhteydessä käytetyt sanavalinnat. 
Fyysiselle voimalle käytetään muita sanoja. 

 



בֵ ַ̅ואֵפק ֵאֻנון עַד   50 יַד ̅יתָ̅מא לֵּ֣ ים אִּ  ו֗הי ֞ ̅־ַענָיא  ַוארִּ
kätensä       kohotti ja            Beit-Ania’lle                  saakka       heidät      poisti ja          . 

 ֵאֻנון ׃̅ ֵרך̅ובַ 
heitä    siunasi ja 

 
Ja hän vei heidät pois, Beit-Ania’lle saakka, ja hän kohotti kätensä ja siunasi heitä. 

 

ן ַוסֵלק ַלׁשַמָיא׃ ̅לֻהון֑ ֵאת̅ ֵרך̅מבַ  ̅̅דַוהָוא ּדכַ   51  פֵרׁש ֵמנֻהו 
taivaille    kohosi ja            heistä             erotettu          heille        siunasi       kun että        oli ja           . 

 
Ja tapahtui hänen siunatessaan heitä, että hänet erotettiin heistä ja hän nousi ylös taivaisiin. 

 

ׁשֵלם  ּבַחֻד ̅כ̅ו ֵלה  ַוהפַ ̅̅דֵהֻנון ֵּדין סגֵ   52 ׃̅א ַרּבָת ̅וָת ̅ו ֻלֵּ֣אורִּ  א 
suuri                 ilossa              Jerusalemille      palasivat ja hänelle kumarsivat mutta  nämä             . 

 
Mutta nämä kumarsivat häntä, ja palsivat Jerusalemiin suuressa ilossa. 

 

יַת ̅לזבַ ̅כֻ ַ̅וב  53 ין ̅ יֻהון ֗הַוו ּבַהיּכָל֑א ַּכד̅ן אִּ  מַׁשּבחִּ
ylistivät      kun        temppelissä      olivat      he (akk.)        ajat kaikessa ja           . 

ין ׃̅רכִּ ַ̅ומבַ   ין ַלאָלָהא  ַאמִּ
amen        Jumalalle            siunasivat ja 

 
Ja he olivat koko ajan ylistämässä temppelissä, ja siunaamassa Jumalaa. 

 
Jakeen mukaan he lausuivat vieläkin käytössä olevat “baruch ata, Adonai Eloheinu, melek ha’olam”-
alkuiset rukoukset. Temppelissä muiden sen ajan juutalaisten kanssa. 

  


