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וָלוס ׁשִליָחא דַּ֣ מִׁשיָחא ּבֵצב 1:1  ַּ֣ אָלָה֖א ̅פ   ָיֵנה ד 
Jumalan        tahdossaan             Messias          Jeshuan           lähetetty           Paulos                      . 

ִטיָמֵת  אָלָהא ִדאית̅וַּ֣ ָתא ד  ָח֑א לִעדּ֗ ָקוִרנָת ̅ ָאוס א   ו֑ס ּ̅בַּ֣
Korinthos’ssa     on joka           Jumalan       seurakunnalle        veli                     Timotheos ja 

לכ   ֵׁש֞א ִדאית̅ו  ִדי ון ק  אכ  ̅ לה  ַּ֣ ָל֖ה׃ּ̅ב  א כ   ִאי 
kaikkensa        Akaia’ssa         on joka              pyhät         heille kaikille ja 

 
Paulos, Jeshuan, Messiaan lähettämä, Jumalan tahdon kautta, ja veli Timotheos sille Jumalan 
seurakunnalle, joka on Korinthos’ssa, ja kaikille niille pyhille, jotka ovat kaikessa Akaiassa. 

 

וָת   2 יּב  מכ  ̅ט  ב  ̅א ע  ָלָהא א  ׁשָלָמא ֵמן א  ן ֖̅ון ו   ון֑ וֵמן ָמר 
herrastamme ja isämme                 Jumalasta          rauha ja      kanssanne             siunaus          . 

וע מִׁשיָחא׃  ַּׁ֣ש   ֵי
Messias        Jeshua 

 
Siunaus teidän kanssanne, ja rauha isältämme Jumalalta, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta! 

 

ך̅מב    3 ב  ̅ ר  ָלָהא א  ו א  בָ ̅ה ּ֗ וע מִׁשיָח֑א א  ַּׁ֣ש  ן ֵי י דָמר   א ̅והּ֗
isä              Messias       Jeshua    herramme        isänsä             Jumala       hän      siunattu        . 

אָלָהא דכ   חֵמ֑א֞ ו  וָי֖א׃̅דר   ל ּב 
lohdutus    kaiken        Jumala ja                   armon 

 
Siunattu olkoon hän, Jumala, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isä; armon isä ja kaiken lohdutuksen 
Jumala! 

  



מב    4 ו ד  ן ּבכ  ̅ה  א ל  ֖֞ ָדאף̅י  ין ולָצנ  ון א  ח ̅ לה  ן ֵנׁשכ   חנ 
pysty     me myös että ahdistuksemme niissä kaikissa meille lohduttaa joka    hän     . 

ב̅נב   איֵלין ד  א ל  ֑ ̅כ  ̅י  ון י֞ן ֵאנ  ולָצנ  ן  ל א  חנ  וָיָאא ד  ו ּב   ּבה 
me jolla     lohduttaa       siinä       ovat ahdistuksemme kaikessa jotka       niille     lohduttava 

ָלָה֖א׃ֵ̅מת ן ֵמן א  יאִינ   ּב 
Jumalasta                lohdutetut 

 
Hän, joka lohduttaa meitä niissä kaikissa meidän kärsimyksissämme, että myös me voimme lohduttaa 
niitä, jotka ovat kaikessa kärsimyksessä; lohduttaa sen kautta, jolla Jumala on meitä lohduttanut. 

 

ָנא ֵגיר דֵמת  5 יכ  מִׁשיָח֑א ָהכ  ̅א  ֞י ד  והּ֗ ׁש  ן ח  תִרין ּב   ָנא ̅י 
siten            Messiaan kärsimykset meissä meille lisääntyneet että    sillä         samoin         . 

ד ר ָאף̅מִׁשיָחא ֵמת̅ ּבי  ת  ן֖׃̅ י  וָיא   ּב 
lohdutuksemme myös     enentynyt            Messias        kautta 

 
Sillä samoin, kuin Messiaan kärsimykset ovat meille lisääntyneet, siten on myös Messiaan kautta 
enentynyt meidän lohdutuksemme. 

 

וָיאכ  ̅ן ֵדין ֵמת  ָ̅אפֵ   6 ֞י ּב  פ  ל א  ן֑ ע  ֞י ̅אלִצינ  פ  ל א  ֖ו וע   ון ה ּ֗
kasvot     ylle ja   hän lohdutuksenne   kasvot     ylle           ahdistetut        mutta me myös       . 

ו֞ן ֵמת   יכ  י  ַ֖ן ֵואן ̅ח  ֖ ון ֵתתֵ̅מתאלִצינ  ת  אנּ֗ ל ד  ן֑ ֵמט  יאִינ  ן֑ ּ̅ב  יאו   ּב 
lohdutettaisiin             te että        koska            lohdutetut         jos ja              ahdistetut           elämänne 

וָת ̅ון חפִ ̅הֵוא ּבכ  ̅וֵת  ת̅יט  ון ̅א ד  ֵׁש֑א֞ ָהנ  ון לח  ון ֵאנ  יּבר   ס 
nämä    kärsimiselle      heitä      kestäisimme että          ahkeruus             teissä                 olisi ja 

ון֖׃̅ ָדאף ן לה  ן ָחִׁשינ   חנ 
heille    kärsimme           me myös että 

 
Mutta myös me olemme ahdistetut sen teidän lohdutuksenne puolesta, ja ahdistetut teidän elämänne 
puolesta, ja jos meitä lohdutetaan, se on, että te saisitte lohdutusta, ja teissä olisi se ahkeruus, että me 
kestäisimme nämä tuskat, joita myös me kärsimme. 

  



ב  7 ֖ו ָיד̅וס  ִריר ה ּ֗ ון ׁש  יכ  על  ן ד  וָתפִ ̅ר  ן ֵגיר ֵדאן ׁש  ון יִ̅עינ  ת   ן אנּ֗
te           osalliset    myös että   sillä   tiedämme      se         totuus       yllenne joka     toivomme ja     . 

וָתפִ  ֵׁש֑א֞ ׁש  ון ָאףּ̅בח  ת   וָיָאא׃ ּ̅בב  ̅ ין אנּ֗
lohdutuksessa   myös             te              osalliset               tuskassa 

 
Ja meidän toivomme teistä, se on totuus, sillä me tiedämme, että myös te olette osallisia siitä tuskasta; 
te olette myös osallisia lohdutuksesta. 

 

ן ֵדין דֵת ָ̅צבֵ   8 ן ̅ינ  הָוא ל  ולָצָנא ד  ל א  ֑֞ ע  ין ח  ון א   דע 
meille oli joka              ahdistus      ylle    veljemme   tietäisitte että mutta tahdomme     . 

ורבָ  ֑א דר  אִסי  ַּ֣ ן עד  ֵ̅אֵת ̅ אִיתּ̅ב  ֖ יל  ִתיר ֵמן ח   ָמא ̅אֵל֖צן י 
saakka  voimastamme enemmän ahdistuksemme           valtavasti että               Aasia’ssa 

ִריבִ  י֞ן ל ̅דק  י  ו ח  ו  ֖ו׃ין הּ֗ ָלק   ֵמתט 
pois heitetyksi elämämme olivat lähellämme että 

 
Mutta me tahdomme, että te tietäisitte, meidän veljemme, siitä kärsimyksestä, joka meillä oli Aasiassa, 
että se meidän kärsimyksemme oli paljon enemmän kuin voimamme, siihen saakka, että olimme lähellä 
menettää elämämme! 

 

פ  9 ל נ  וכ̅וע  ן ת  וָת֑א דָלא ֵנהֵוא ל  קן מ  ן פס  פׁ̅ש  ל נ  ן֑ ָ̅לָנא ע   ׁש 
sielumme    ylle          luottamus meille     oleva        ettei         kuolema     säädetyt   sielumme     ylle ja      . 

ו ד   ָלָה֖א ה  ל א  ׃̅מִקים ִמיֵת ֵאָלא ע   ֖א֞
kuolleet     nostaa joka    hän       Jumala        ylle            vaan 

 
Ja meidän sielumme olivat kuolemalle osoitetut, ettei luottamuksemme olisi sielussamme, vaan 
Jumalassa, joka nostaa kuolleet. 

 

ר   10 ִסיֵנ֞א פ  וֵת֞א ח  ו דֵמן מ  ן ות  ה  ֖ ן דפָ ̅ וב̅ק  ּבִרינ  ן֖׃̅מס   ֵרק ל 
meille lunastaa että toivomisemme      taas ja     lunastaa   väkivaltainen     kuolemasta joka     hän           . 

 
Hänen, joka lunastaa meidät väkivaltaisesta kuolemasta, ja vielä me toivomme että hän lunastaa 
meidät.  



וָת   11 דָרנ  מע  ות̅א דבָ ּ̅ב  ֖֞ דֵת ̅כ  ̅ע  ין פ  ל א   הֵוא ̅ון דע 
olisi että   kasvomme ylle jotka      esirukoustenne            auttamisessa                  . 

ב וה  לָות  ֵ̅ת ̅מ  וָת ̅ה ד  יּב  עבִ ̅ן ט  ִגֵיא֖א֞ ̅יָד ̅א ד  ֞י ס  אפ   א ּב 
monet    kasvoissa         tehty joka              siunaus   luonamme joka               lahjansa 

׃ ֖֞ ין פ  ל א  ון ֵלה ע  וד  ִגֵיא֞א נ   וס 
kasvomme ylle hänelle tunnustavat        monet ja 

 
Teidän auttaessa esirukouksillanne meidän puolestamme, että se hänen lahjansa, joka meidän 
luonamme on, olisi tuleva siunaukseksi monien puolesta, ja monet kiittäisivät häntä meidän 
puolestamme. 

 

וב  12 וָת ׁ̅ש  ֑ו ָסהד  ן ֵגיר ָהנ  ַ֖ן דב  ָ̅הר  ֖ וָת ̅̅פא דֵרעָינ   א ִׁ̅שיט 
oikeamielisyydessä joka ajatustemme            todistus         tämä      sillä         kunniamme           . 

ב וָת ̅כ̅ד  ̅ו  ב̅י  וָת ̅א ו  יּב  אָלָהא ֵאת̅ט  כ̅א ד  פ   ן ּבָעלָמ֖א ̅ה 
maailmassa         ahkeroitte              Jumalan            siunauksessa ja          puhtaudessa ja 

ִתיָראִית̅ג̅א דפ  ̅מָת ̅וָלא ּבֵחכ  ון֖׃̅ון ִדילכ  ̅כ  ̅לָות̅ ָר֖א וי 
teidän       luoksenne          enemmän ja           ruumiin             viisaudessa              eikä 

 
Sillä meidän kunniamme on tämä; se meidän ajatustemme todistus, joka ahkeroi maailmassa 
oikeamielisyydessä ja puhtaudessa, ja Jumalan siunauksessa, eikä ruumiin viisaudessa, ja erityisesti teitä 
kohtaan.  

 

חָרנָי֞ן ָכת  13 ָוא אּ֗ ן לכ  ָ̅לא הּ֗ יֵלין דָידִּ̅בינ   ִעין ̅ון֑ ֵאָלא א 
tiedätte jota        ne            vaan       teille        kirjoitamme           toiset           ole          ei             . 

֖ון ָאף ת  ֖ון תכִ ̅ אנּ֗ ת  ודִעין אנּ֗ עד  ֵ̅מׁשת  ָנא ֵדין ד   ָמא ̅יל אּ֗
saakka että  mutta    minä          luotan              te                   tunnistatte         myös                  te 

ון֖׃ ודע  חָריָתא ֵתׁשת  אּ֗  ל 
tunnistaisitte                       lopulle 

 
Emme me kirjoita teille toisia asioita, vaan niitä, jotka te tiedätte, jotka te myös tunnistatte. Mutta minä 
luotan, että te tunnistatte ne loppuun saakka. 

  



ָנא ָדאף  14 יכ  וב̅ א  ִג֖י דׁש  ִליל ֵמן ס  ון ק  עת  וד   ון ָ̅הרכ  ֵ̅אׁשת 
teidän kerskauksenne että   monesta       vähän                 tunnistetaan      myös että        samoin            . 

יך ַ֖ן א  ֖ וע מִׁשיָח֖א׃̅ ָדאף̅ חנ  ַּׁ֣ש  ן ֵי וֵמה דָמר  ן ּבי  ֖ ון ִדיל  ת  נּ֗  א 
Messias      Jeshua    herramme päivässään     omanne          te        myös että     kuin          me 

 
Samoin kuin tekin tunnistatte osittain, että me olemme teidän kerskauksenne, niin kuin tekin olette 
meidän omamme siinä meidän Herramme Jeshuan, Messiaan päivässä. 

 

ב  15 וכ̅ו  ִוי ָ̅לָנא ָצבֵ ָ̅הָנא ת   ון֑ ̅כ  ̅א לָות̅ים ִדאֵת ֵ̅מן קִד ̅ תא הּ֗
luoksenne    tulen että      ensimmäisestä     olin         tahdoin        luottamus            tässä ja             . 

אִעיפָ  וָת ̅ אִית̅ד  יּב  ון ט  ּבל   ֖א׃̅תק 
siunaus vastaanottaisitte kaksinkertaisesti että 

 
Ja tässä luottamuksessa minä tahdoin alusta asti olla, että tulen luoksenne, että te saisitte 
kaksinkertaisesti sitä siunausta. 

 

ֵקָד   16 ון למ  יכ  ר על  ֵקָד ̅ וב̅וָנֵי֖א֞ ות  ֵ̅ואעּב  א לָותֵ̅מן מ   ון ̅כ  ̅וִני 
luoksenne             Makedoniasta          taas ja       Makedonia’lle       kauttanne     ohi kuljen ja           . 

ודִ̅אֵת  יה  וָנני ִלַּ֣ ו  ון תל  ת  אנּ֗  ׃̅ ֖א ו 
Juudealle      seurassani               te ja              tulen 

 
Ja minä kuljen ohi, teidän kauttanne, Makedoniaan, ja taas tulen Makedoniasta teidän luoksenne, ja te 
minun seurassani Juudeaan. 

 

ִעית̅יל ֵדאת̅א ָהכִ ָ̅הֵד   17 יך̅ ר  רהבָ ̅ לָמא א  ִעית̅א ֵאת̅מס   ̅ ר 
ajattelinko               äkillinen          kuin       onko               ajattelin että     sen tähden       tämä          . 

ב לָמא ד  ו ד  ר̅א  יֵלין דֵמת ס  ֖֞ א  ל דָוֵלא ֵ̅אֵנין ָנ֖א ֵמט  ֵעא אּ֗  ר 
täytyy että  koska      minä              ajatusten                   ne         ovat           lihan             onko             tai 

ָוא דֵנהֵוא ּבֵהין ִאין ִא֖ין וָלא ָל֖א׃  הּ֗
ei        ei ja     kyllä      kyllä      niissä        oleva että             oli 

 
Sen tähden, tämä, mitä ajattelin, onko se äkillisesti ajateltu, tai ovatko ne lihan ajatuksia, koska 
minullahan täytyy olla niissä ”kyllä, kyllä” ja ”ei, ei”? 

 



ָלָה֑א דָלא הָות  18 ו א  ן ה ּ֗ ימ  לָותֵ̅מלת  ̅ מה   ון ִאין וָל֖א׃̅כ  ̅ן ד 
ei ja    kyllä    luonanne että  sanamme      ollut         ettei          Jumala        hän     uskollinen          . 

 
Mutta Jumala, hän on uskollinen, ettei meidän puheemme teidän luonanne ollut ”kyllä” ja ”ei”. 

 

ו דבִ ּב  19 וע מִׁשיָח֖א ה  ַּׁ֣ש  אָלָהא ֵי  כֵרז ̅ן ֵאת̅איד  ֵ̅רה ֵגיר ד 
julistettu kauttamme joka se            Messias         Jeshua           Jumalan        sillä     poikansa          . 

ב̅לכ   ב̅ון֑ ִּבי ו  ָנוס ו  ָוא ִא֖ין וָל֖א ִ̅טיָמֵת ִ̅סלו   ָאו֑ס ָלא הּ֗
ei ja    kyllä        ole         ei             Timotheos’ssa ja          Silvanus’ssa ja minussa     teille 

 ֵאָלא ִאין הָוא ֵּב֖ה׃
hänessä     on        kyllä          vaan 

 
Sillä Jumalan poika Jeshua, Messias, jota meidän kauttamme on julistettu teille; minun kauttani ja 
Silvanus’n kautta, ja Timotheos’n kautta, ei ole ”kyllä” ja ”ei”, vaan hänessä on ”kyllä”. 

 

֖ו   20 מִׁשיָחא ִאין הו  ו ּב  אָלָה֑א ֵּבה ה  ֞י ד  והּ֗ ולָכנ  ון ֵגיר מ  לה   כ 
ovat    kyllä          Messiaassa       hän    siinä           Jumalan          lupauksensa          sillä     ne kaikki            . 

ל ָהָנא ִּבאיֵד  ִמ֖ין לֵת ֵ̅מט  ן א  אָלָה֖א׃̅ה ָיהִּבינ  וחֵתה ד   ׁשּב 
Jumalan             kirkkaudelleen         amen       annamme         kauttaan        tämä        tähden 

 
Sillä ne kaikki Jumalan lupaukset hänessä, Messiaassa, ovat ”kyllä”. Tämän tähden me hänen kauttaan 
annamme ”amen!” Jumalan kunniaksi. 

 

מכ    21 ן ע  ר ל  ר  ו ֵדין מׁש  ָלָהא ה  מִׁשיָח֑א ̅א   ון ּב 
Messiaassa    kanssanne meille    vahvistaa   mutta  hän        Jumala              . 

ן֖׃ ׁשח  ו מ  ו דה   ה 
meidät voiteli hän joka     se 

 
Mutta hän, Jumala, tekee meitä todellisemmiksi, teidän kanssanne, Messiaan kautta, hänen, joka meidät 
voiteli. 
 

ב  22 הּ֗ ן֑ וי  תמ  הב  ̅ וח  ָות  ̅ר  וֵחה ּבֵלּב   ֞ן׃ ̅וָנא דר 
sydämissämme   henkensä               vakuus       antoi ja meidät sinetöi ja      . 

 
Ja hän sinetöi meidät, ja antoi vakuudeksi hänen henkensä olemaan meidän sydämissämme. 

 



סֵהד  23 אָלָהא מ  פ ֵ̅אָנא ֵדין ל  ל נ  ָנא ע  ל דָחֵאס ̅אּ֗  ׁש֑י דֵמט 
säälin että    koska että       sieluni      ylle       minä         todistan         Jumalalle     mutta       minä           . 

ון ָלא ֵאִת  יכ  ָנא על  ָקוִרנָת ̅ ית̅אּ֗  ו֖ס׃̅לַּ֣
Korinthos’lle        tullut          en           yllenne           minä 

 
Mutta minä todistan Jumalalle, sielustani, että koska minä säälin teitä, en ole tullut Korinthos’iin. 

 

ות  24 יָמנ  ֞י ה  ל דָמר  ָוא ֵמט  דָרֵנ֞א ̅כ  ָ̅לא הּ֗ ַ֖ן ֵאָלא מע  ֖  ון חנ 
auttajat          vaan        me          uskollisuutenne      herrat että koska         ole            ei            . 

ד ן דח  וָת ̅כ  ̅תו ̅ חנ  יָמנ  ֖ון׃֖̅ון ּבה  ת  ו ֵגיר ָקיִמין אנּ֗  א ה 
te        seisotte      sillä       se         uskollisuudessa      teidän ilonne joka        me 

 
Ei siksi, että me olisimme teidän uskollisuutenne herroina, vaan me olemme auttajia, jotka olemme 
teidän ilonne siinä uskollisuudessa; sillä siinä te seisotte. 

 

  

פֵ̅דין ָהֵד ̅ ָדֵנת 2:1  וב̅א ּבנ  וָת ּ̅בכ  ̅ ׁש֑י דָלא ת   א ̅רי 
heikkoudessa      taas        etten       sielussani          tämä mutta päättänyt                   . 

 ון֖׃̅כ  ̅א לָותִ̅אֵת 
luoksenne            tulen 

 
Mutta tämän minä olin lujasti päättänyt sielussani, etten enää tule heikkoudessa teidän luoksenne. 

 

כ  2 ָנא לכ  ֵ̅אן ֵאָנא ֵגיר מ  ו ֵ̅רא אּ֗ ֵדינ֑י ֵאָלא ה  ו נח  נ   ון֑ מ 
se       ellei        ilostuttava     kuka     teille       minä      murehdutan   sillä       minä        jos       . 

כ  ֵל֖ה׃̅ ִריתֵ̅דאָנא א 
häntä murehduttanut minä jonka 

 
Sillä jos minä murehdutan teitä, kuka minua ilostuttaisi, ellei se, jonka minä olen murehduttanut? 
  



ד  3 ד̅ון ִהי ָהֵד ̅לכ  ̅ ֵּבת̅̅תכֵ ̅ו  כִ̅אֵת ̅ ֑א דָלא כ  ון ִל֑י ̅א נ   ר 
minulle surettava       tulen        kun     ettei          tämä         se     teille    kirjoittanut jota ja     . 

וָננ֖י תכִ  ד  ון נח  ון דֵהנ  ָוא לה  יֵלין דָוֵלא הּ֗ ון א  ָנא ָ̅הנ   יל אּ֗
minä       luotan        ilahduttava     nämä että     heille         ole     täytyy että         ne            nämä 

לכ   ל כ  דֵ̅דין ע  ת̅ון֑ דח  ֖י׃̅לכ  ̅י דכ  ̅ו   ון ִהּ֗
se teidän kaikkien           iloni että      te kaikki     ylle    mutta 

 
Ja minä olen kirjoittanut teille tämän, etteivät nämä surettaisi minua tullessani, ne, joiden tulisi 
ilahduttaa minua. Mutta minä luotan teihin kaikkiin, että minun iloni, se on teidän kaikkien. 

 

וסָיא דֵלָּבא ֵכת  4 נ  ָּב֖א וֵמן א  ולָצָנא ר   ון ̅לכ  ̅ ֵּבת̅וֵמן א 
teille      kirjoittanut      sydämen                  tuskasta ja          suuri            kärsimyksestä ja         .  

ִגָיאָת ָ̅הֵלין ּבֵד  ל דֵת ̅מֵע֞א ס   ֖ון ֵאָלא ֵ̅רא לכ  ̅כ֖̅א֞ ָלא ֵמט 
vaan        teille murehduttaisi että koska        ei                    monet          kyynelissä          nämä 

ל דֵת ֵמ  ִתיָרא ִדאית̅ט  וָּבא י  ון ח   ון֖׃̅כ  ִ̅לי לָות̅ דע 
luoksenne minulla (akk.) jota       runsas         rakkaus   tuntisitte että          koska 

 
Ja minä olen kirjoittanut nämä teille suuresta kärsimyksestä, ja sydämen tuskasta, monien kyynelten 
kautta. Ei siksi, että se teitä murehduttaisi, vaan että te tuntisitte sitä runsasta rakkautta, jota minulla on 
teitä kohtaan. 

 

כ  5 ָנׁש א  כֵ̅אן ֵדין אּ֗ ָוא ִלי א  ִליל ִ̅ר֑י ָלא הּ֗  ִר֑י ֵאָלא ּבִציָרא ק 
vähän      tuskassa         vaan      surettaa minulle    ole         ei        surettaa    ihminen mutta   jos         . 

ר ֵמלָת ̅לכ  ̅לכ   ון֖׃֖̅ון דָלא ִתאק  יכ   א על 
yllenne             sana      taakoittaisi       ettei        teille kaikille 

 
Mutta jos joku surettaa minua, ei hän minua sureta, vaan aiheuttaa kipua teille vähän jokaiselle, ettei se 
sana teitä kuormittaisi. 

 

ו ֵלה ֵדין לָהָנא ָכאָת   6 ד  ׃̅כ  ִגֵיא֖א֞  א דֵמן ס 
monista joka        nuhtelu           tälle    mutta hänelle riittävää     . 

 
Mutta hänelle; tälle riittää se nuhtelu, jota hän on saanut monilta. 

 



חָרנָיאִית  7 תָ̅וֵלא דֵת ̅ וֵמִכיל אּ֗ ון ֵלה ו  לָמא ̅ב  ׁ̅שּבק  ֵנ֑ה ד   יאו 
ettei     häntä lohduttaa ja hänelle    vapauttaa että       täytyy                toisesti                  siis ja         . 

וָת ּ̅בכ   ִתירָתא ֵנת̅רי  ע לֵ ̅א י  ן דָהכ  ּבל  ו מ  ֖ו׃̅ה ה   ָנא ה 
hän         siten       joka         se    hänelle       hukkuisi       äärimmäinen                 heikkous 

 
Ja siis toiseksi, hänet täytyy vapauttaa, ja lohduttaa häntä, ettei hän hukkuisi siihen äärimmäiseen 
heikkouteen; se, joka sillä tavalla on. 

 

ָנא ֵמנכ    8 ל ָהָנא ָּבֵעא אּ֗ תֵ̅מט  וּבכ  ֖̅ון ד  ון ֵּבה ח  רר   ון֖׃ׁ̅ש 
rakkautenne hänessä todellistaisitte että      teistä        minä       pyydän       tämä      tähden        . 

 
Tämän tähden minä pyydän teitä, että tekisitte teidän rakkautenne todelliseksi hänessä. 

 

ל ָהָנא ֵגיר ֵכת  9 ע ּבֵנסָיָנ֑א ֵאן ̅ ָאף̅ ֵּבתֵ̅מט   ֵדאד 
jos   koetuksessa tuntemaan että myös kirjoittanut       sillä     tämä       tähden        . 

ון֖׃ּ̅בכ   ת  מִעין אנּ֗  לֵמֵדם ֵמׁשת 
te                   kuuliaiset              asia kaikessa 

 
Sillä tämänkin tähden minä olen kirjoittanut, että tietäisin koetellen, oletteko te joka asiassa kuuliaisia. 

 

ון ֵדין ָׁשב  10 ת  אנּ֗ ן ד  ֖ון ָאף̅למ  ת   ֵאָנא ̅ ֵאָנ֖א ָאף̅ ִקין אנּ֗
minä     myös     minä      myös           te          vapautatte   mutta          te jota     kenelle           . 

ן דֵׁשב̅ ֵקתֵ̅גיר ֵמֵדם דֵׁשב ָלת̅ ֵקת̅למ  ו ֵׁשב̅כ  ֵ̅מט    ֵ̅קת̅ון ה ּ֗
vapauttanut   hän    teidän tähtenne vapauttanut että kenelle vapauttanut jota       asia          sillä 

מִׁשיָח֖א׃ּבפ   וֵפה ד   רצ 
Messiaan               kasvoissaan 

 
Mutta kenet te vapautatte, minäkin. Sillä minä myös sen, mitä olen vapauttanut, olen teidän tähtenne 
vapauttanut Messiaan läsnäolossa. 
 
Vapauttamiseen sisältyy merkitys taakseen jättämisestä. 

 

חׁשבָ ̅ן ָסָטָנ֖א ָיד̅דָלא ֵנעלב   1 1 ן ֵגיר מ   ֞ה ׃ֵ̅ת ִ̅עינ 
suunnitelmansa     sillä   tunnemme       satana         voittaisi         ettei             . 

 
Ettei satana voittaisi meitä, sillä me tunnemme hänen suunnitelmansa. 



ד  12 טָר ̅ יתֵ̅אִת ̅ כ  ַּ֣ סב  ֵדין ל  אס ּב  מִׁשיָח֑א ̅רֵת ̅ו   ה ד 
Messiaan    evankeliumissaan        Trooas’lle      mutta        tulin         kun            . 

רָעא ּבָמרָי֑א׃̅פת  ֵ̅ואת  ח ִלי ת 
herrassa           portti    minulle          avattu      ja 

 
Mutta tullessani Trooas’lle siinä Messiaan toivon sanomassa, ja minulle oli avattu portti Herrassa, 

 

וח֑י דָלא ֵאׁשכֵחת  13 ָוא ִלי נָיָחא ּבר  ִטָטוס  ָ̅לא הּ֗  לַּ֣
Titus’lle           löytänyt        en että   hengessäni        lepo    minulle   ollut        ei             . 

֖ון וֵנפ̅ ִריתָאח֖י ֵאָלא ׁש ֵקָד ̅ ֵקתֵ̅אנ  ׃ִ̅לי למ   וָנֵי֖א֞
Makedonia’lle  minulle   lähdin ja      heidät         jätin           vaan         veljeni 

 
minulle ei ollut lepoa hengessäni, sillä en löytänyt veljeäni Titusta. Mutta minä jätin heidät ja lähdin 
Makedoniaan. 

 

ב  14 אָלָה֑א ד  ו ֵדין ל  יּב  מִׁשיָח֑א  ̅ד̅א ָעבֵ ̅ן חָזָת ̅ל זב  ̅כ  ̅ט  ן ּב   ל 
Messiaassa  meille    tekee         näytös     ajat    kaikessa joka    Jumalalle     mutta        kiitos          . 

ן ִריָחא ִדיד  ̅וגָ  ת  ̅ה ּבכ  ̅עֵת ֵ̅לא ּב   ֖ר׃̅ל א 
paikka    kaikessa    tuntemisensa    tuoksu meissä paljastaa ja 

 
Mutta kiitos Jumalalle, joka koko ajan tekee meille sen näytöksen Messiaan kautta, ja paljastaa meissä 
sen hänen tuntemisensa tuoksun joka paikassa! 

 

אלָ   15 מִׁשיָחא ל  ִסיָמא ּב  ן ֵגיר ּב  איֵלין ִריָחא חנ   ָה֑א ּב 
niissä          Jumalalle             Messiaassa           suloinen        sillä        me       tuoksu             . 

 ִדין֖׃̅איֵלין ָדאב̅דָחֵאין֑ וב  
menehtyvät     jotka niissä ja elävät jotka 

 
Sillä me olemme se suloinen tuoksu Messiaan kautta Jumalalle niissä, jotka elävät, ja niissä, jotka 
tuhoutuvat. 

  



איֵל֖ין דִריָחא   16 וָת֖א ול  וָתא למ  איֵל֖ין דִריָחא דמ   ל 
tuoksun              niille ja          kuolleille         kuoleman             tuoksun              niille           . 

ו ֵנׁשֵו֖א׃ נ  לָהֵלין מ  ֵי֖א֞ ו  ֵי֞א לח   דח 
arvollinen     kuka         näille ja        eläville          elämän 

 
Kuoleman tuoksu niille kuolleille, ja elämän tuoksu niille eläville, ja kuka onkaan näihin arvollinen? 

 

יך  17 ין ֵגיר א  ו  רָכ֖א ̅ ָלא הּ֗ זגִ ׁש  ממ  אָלָה֖א ̅ד  ֞י ד  והּ֗  ין ֵמל 
Jumalan        sanansa sekoittavat jotka        muut           kuin         sillä olemme   emme        . 

יך איך̅דב  ̅ ֵאָלא א  ָלָה֖א קָד ̅ ׁשָרָר֖א ו  ָלָהא ̅דֵמן א   ם א 
Jumala      edessä            Jumalasta joka       kuin ja    totuudessa joka      kuin             vaan 

ַ֖ן׃ ֖ לִלינ  מִׁשיָחא ממ   ּב 
puhumme            Messiaassa 

 
Sillä me emme ole niin kuin muut, jotka sekoittavat Jumalan sanoja, vaan niin kuin se, joka on 
totuudessa, ja niin kuin se, joka on Jumalasta. Jumalan edessä me puhumme Messiaan kautta. 

 

וב 3:1  ן ת  ן ל  ֵרינ  ֵויכ  ̅ מׁש  נח  ו ֵ̅מן דִריׁש ד  ן֑ א   ון ָמָנא חנ 
tai     me         mitä   teille osoittava että           päästä           taas   meille aloitammeko                   . 

יך ן א  לָמא סִניִקינ  חָרֵנ֑א֞ ֵדאגָרָת ̅ ד  ת̅֞א ֵנת̅וָקֵד ̅֞א דפ  ̅אּ֗  ָּב֞ן ̅כ 
kirjoittaisimme         käskyt että                  kirjeen                toiset          kuin      tarvitseeko                 onko 

ון ֵתכ̅לכ   ת  אנּ֗ ו ד  ין֑ א  ין֖׃̅קד  ̅ון תפ  ̅תב  ̅ון על   ון על 
meistä        käskisitte       kirjoittaisitte               te että      tai      meistä         teille 

 
Aloitammeko me taas alusta osoittamaan teille, mitä me olemme, tai tarvitsemmeko – niin kuin toiset –
teille kirjoitettavan käskykirjeen meistä teille, vai kirjoitatteko te määräyksiä meistä? 

 

כ  2 ון֑ ד  ון ֵאנ  ת  נּ֗ ן א  ן ֵדין ִדיל  רת  ן ̅יבָ ִ̅ת ֵ̅אג  ֖  א ּבֵלּב 
sydämissämme kirjoitetut jotka    ovat              te        omamme mutta kirjeemme         . 

לָנׁ֖ש׃̅יָעא וֵמתִ̅ויִד  רָיא ֵמן כ   ק 
jokaisesta                luettu ja             tiedetty ja 

 
Mutta te olette meidän oma kirjeemme, te, jotka olette kirjoitetut meidän sydämissämme, ja jokaisen 
tuntemat ja lukemat. 



תָ̅יד  3 מׁש  מִׁשיָח֖א ֵדאׁשת  ון ד  ת  נּ֗ רֵתה א  ון ֵגיר ֵדאג  ַ֖ן ̅ ִעית  ֖  ֵמנ 
meistä              palveltu joka               Messiaan             te               kirjeensä että        sillä             tiedätte        . 

כ ד̅יבָ ִ̅ת ̅ד  וָת ֖̅א ָלא ּב  ָי֖א ָלא ̅י  אָלָהא ח  וָחא ד   ֑א ֵאָלא ּבר 
ei       elävä           Jumalan          hengessä         vaan         musteessa           ei        kirjoitettu joka 

וֵח֞א דכִ  וֵח֞א דֵלָּבא דבֵ ̅אפָ ּ̅בל   סָרא׃ ֑̅א ֵאָלא ּבל 
lihan       sydämen         tauluissa         vaan                 kiven               tauluissa 

 
Sillä te tiedätte, että te olette se Messiaan kirje meidän palvelutyöstämme, jota ei ole kirjoitettu 
musteella, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivitauluihin, vaan niihin sydämen lihatauluihin. 

 

וכ  4 מִׁשיָחא לָות̅ ָנא ִאיתָ̅לָנא ֵדין ָהכ  ̅ת  ן ּב  ָלָה֖א׃ ̅ל   א 
Jumala    luokse         Messiaassa     meille     on              siten     mutta      luottamus           . 

 
Mutta sillä tavalla meillä on se luottamus Messiaassa Jumalaa kohti, 

 

ן ָספ  5 חנ  ו ד  ן דֵנת̅ל  יךִ̅קינ  ֵעא ֵמֵדם א  פ̅ ר  ן ̅דֵמן נ  יל  ן֑ ֵאָלא ח   ׁש 
voimamme vaan     sielustamme että      kuin           asia           ajattelisi että          riittävät      me että    ei         . 

֖ו׃ ָלָהא ה   ֵמן א 
se                  Jumalasta 

 
sillä emme meillä ole tarpeeksi taitoa ajatella mitään ikään kuin itsestämme, vaan se meidän voimamme 
on Jumalasta. 

 

א   6 ו ד  מָׁשֵנ֞א דִד ה  ין דֵנהֵוא מׁש  ִת ׁ̅שו   ֑א ָלא ָ̅ת ִ̅קא חד  ̅י 
ei             uusi                      liiton                palvelijat              olevat että arvolliset että     hän      . 

כ וָח֖א כָת ̅בָ ָ̅ת ּ̅ב  וָחא ֵדין מ  ̅בָ ֖̅א ֵאָלא ּבר   חָי֖א׃א ֵגיר ָקֵט֖ל ר 
elävöittää   mutta       henki      tappaa       sillä       kirjoitus         hengessä          vaan       kirjoituksessa 

 
Hän, joka teki meidät arvollisiksi olemaan sen uuden liiton palvelijoita, ei siinä kirjoituksessa, vaan 
hengessä. Sillä se kirjoitus tappaa, mutta henki tekee eläväksi. 

  



כ  7 וָתא ּב  ת̅א ֵאת̅בָ ָ̅ת ֵ̅אן ֵדין ֵתׁשֵמׁשָתא דמ  ׁשמ   ֖א֞ ̅אפֵ ּ̅בכִ ̅ ר 
kivissä          kaiverrettu           kirjoituksessa       kuoleman                palvelutyö       mutta     jos       . 

הָות מָחר ֵ̅ת ּב̅ ו  יסָרֵיל ל  ֞י ִאַּ֣ ון ּבנ  ָנא דָלא ֵנׁשכח  יכ  וחָת֑א א   ׁשּב 
katsomaan            Israel       lapset      pystyisivät          ettei           kuinka               kirkkaudessa                   oli ja 

וב ל ׁש  וֵׁש֑א ֵמט  מ  וֵפה דַּ֣ רצ  ו ֵדאתָחא דפ  ּ̅בפ  וֵפה ה  ֑ל׃̅רצ  ט   ּב 
lakkautettu joka     se           kasvojensa              kirkkaus         tähden           Moshe’n               kasvoissaan 

 
Mutta jos se kuoleman palvelutyö kirjoituksessa oi kaiverettu kiviin, ja oli siinä kirkkaudessa niin, etteivät 
Israelin lapset pystyisi katsahtamaankaan Moshe’n kasvoja, sen hänen kasvojensa kirkkauden tähden, 
sen, joka on lakkautettu, 

 

ָנא ָהכִ   8 יכ  ִתיָראִית̅א  וָח֑א ָלא י    ̅יל ֵתׁשֵמׁשָתא דר 
runsaampi     eikö           hengen               palvelutyö        sen tähden       kuinka           . 

וב  ָח֑א׃ֵ̅תהֵוא ּבׁש 
kirkkaudessa              oleva 

 
Sen tähden, eikö se hengen palvelutyö olisi runsaampi kirkkaudessa? 

 

וָיבָ ֵ̅אן ֵגיר לֵת   9 ובׁ̅שֵמׁשָתא דח  ד̅א הָוא ׁש   כָמא ̅ ָח֑א ח 
montako    yksi         kirkkaus          oli             syyllisyyden                palvelutyölle         sillä      jos        . 

וָת ֵ̅תת ִדיק  ר ֵתׁשֵמׁשָתא דז  ת  וב̅י   ָח֖א׃̅א ּבׁש 
kirkkaudessa                puhtauden             palvelutyö                  enentyisi 

 
Sillä jos sille syyllisyyden palvelutyölle oli yksi kirkkaus, kuinka paljon enemmän onkaan vanhurskauden 
palvelutyöllä kirkkautta! 

 

יך  10 ו ֵגיר ָדאפ̅ א  ת̅ה  ּבח  ּבָחא ָהי ֵדאׁשת   וָחָמא ּ̅בפ  ̅ ָלא מׁש 
verrattuna                kunnioitettu joka      se           kirkastuu         ei edes että      sillä      se        kuin            . 

וב תָר֖א׃̅דָהָנא ׁש   ָחא מי 
enenevä         kirkkaus             tämän 

 
Sillä se ei edes ikään kuin kirkastu, se, jota kunnioitettiin, verrattuna tähän enenevään kirkkauteen. 
 

 



ובֵ̅אן ֵגיר ֵמֵדם ֵדאת  11 ל ּבׁש  ט  ִתיָראִיתּ̅ב  יָנא ̅ ָחא הָו֑א י   א 
sellainen         runsaasti          on              kirkkaudessa        lakkautettu joka     asia        sillä      jos            . 

וב ֵוא ּבׁש  מק   ָחא ֵנהֵוא׃ ̅ד 
oleva         kirkkaudessa            pysyy joka 

 
Sillä jos se, mikä on lakkautettu, oli kirkkaudessa, sellainen on oleva kirkkaudessa runsaampaa, joka 
pysyy. 

 

ל ִדאית  12 ן ָהכִ ̅ ֵמט  ב̅ל  ִתיָראִית̅יל ָהָנא ס   ̅ ָר֑א י 
runsaasti           toivo         tämä sen tähden meille      on että      koska             . 

ג ן֖׃ּ̅ב  ּבִרינ   ֵלא ִעין ֵמתד 
ohjaudumme   silmät       avoinna 

 
Sen tähden, koska meillä on tämä toivo, me olemme rohkeasti johdatuksessa, runsaasti, 

 

יך  13 חפִ ̅ וָלא א  ָוא ת  וֵׁש֖א דָרֵמא הּ֗ ַּ֣ ֑י֞ דָלא ̅יָת מ  והּ֗ פ  ל א   א ע 
ettei     kasvojensa      ylle                   peite           oli           nosti joka       Moshe        kuin          eikä           . 

ו דֵמת וָלֵמה דה  יסָרֵיל ּבׁש  ֞י ִאַּ֣ ון ּבנ  ור  ֖ל׃̅נח  ט   ּב 
lakkautettu joka sen loppuunsaattamisessaan Israel          lapset katsahtaisivat 

 
eikä niin kuin Moshe, joka nosti sen peitteen kasvojensa päälle, etteivät Israelin lapset näkisi sen 
päättymistä, joka on lakkautettu. 

 

֖֞ עד  ֵ̅אָלא ֵאת  14 ון יה  דע  רו ּבמ  ו  וָמָנ֑א ֵא ̅ע  תָמא ֵגיר לי   י ̅מ 
aina kun      tälle päivälle    sillä        saakka         tuntemisessaan      sokaistuneet         vaan             . 

ִת ̅דִד  ִתיקָתא ֵמת̅י  חִפיָת ִ̅קא ע  רָי֑א ִהי ָהי ת  ֖ון ̅ק  יה   א ָקיָמא על 
yllään           pysyy                    peite           se        se              luettu                   vanha                                liiton 

לָי֖א דב  ̅וָלא ֵמת ו ֵמת̅ג  טָל֖א׃̅מִׁשיָחא ה   ּב 
lakkautetaan         se Messiaan kautta että        paljastettu          eikä 

 
Vaan he ovat sokaistuneet siinä tietämisessään. Sillä tähän päivään saakka, aina, kun sen vanhan liiton 
kirjoituksia on luettu, se peite pysyy heidän päällään, eikä ole paljastunut, että se lakkautetaan 
Messiaan kautta. 

 



עד    15 ת̅ו  וָמָנ֑א ֵאמ  חפִ ̅י דֵמתָ̅מא לי  וֵׁש֑א ת  ַּ֣  א ̅יָת קֵרא מ 
peite             Moshe               luettu että        kun aina       tälle päivälle      saakka ja            . 

מָי֖א׃ ון ר  ל ֵלּבה   ע 
nostettu   sydäntensä      ylle 

 
Ja tähän päivään saakka, aina, kun Moshe on luettu, se peite on nostettu heidän sydäntensä päälle. 

 

ת  16 ון ֵנתֵ̅ואמ  ָנׁש ֵמנה  קָלא ̅ פֵנא לָות̅י דאּ֗  ָמרָי֑א ֵמׁשת 
poistetaan        Herra       luokse       kääntyvä        heistä       ihminen että    kun aina ja         . 

חִפיָת   ֖א׃ֵ̅מֵנה ת 
peite     hänestä 

 
Ja aina, kun joku heistä kääntyy Herran luokse, hänestä poistetaan se peite. 

 

את    17 וָח֑א ו  ו ר  וי  וֵחה דָמרָי֖א ָ̅מרָיא ֵדין ה   ר דר 
Herran    henkensä jossa paikka ja         henki      on hän  mutta     Herra               . 

וָת  ֖י׃ִ̅חאר   א הּ֗
se                      vapaus 

 
Mutta Herra, hän on henki, ja paikka, jossa Herran henki on, se on vapaa. 

 

לָיָת   18 אֵפ֞א ג  ן ּב  ל  ן ֵדין כ  יך̅חנ  וחֵתה דָמרָיא א   ̅ ֑א֞ ֵתׁשּב 
kuin           Herran                kirkkautensa        paljastettu      kasvoissa      kaikki mutta     me             . 

ב חִזיָת ̅ד  ד̅מ  ַ֖ן וָלה ל  ֖ וָת ̅א ָחֵזינ  חלפִ ̅מ  וב̅א ֵמׁשת  ן֑ ֵמן ׁש   ָחא ̅ינ 
kirkkaudesta        meitä muutetaan         kaltaisuudelle    hänen ja näemme                    peilissä että 

וב יך̅לׁש  וָחא׃ ̅ ָח֑א א   דֵמן ָמרָיא ר 
henki            Herrasta joka        kuin            kirkkaudelle 

 
Mutta me kaikki näemme avoimin kasvoin sitä Herran kirkkautta, kuin peilissä, ja hänen kaltaisuuteensa 
meitä muutetaan, kirkkaudesta kirkkauteen, sen hengen mukaan, joka on Herrasta. 

 

  



ן ּבֵת  4:1  ל ָהָנא ָלא ָמאָנא ל  אִחיִד ׁ̅שֵמׁשָתא ָהֵד ֵ̅מט  ן֑ ̅א ד   ינ 
pidämme kiinni josta   tämä             palvelutyössä     meille        uuvuta        ei        tämä       tähden                    . 

יך ין֖׃̅ א  ֖ו על  הו  חֵמ֞א ד   ר 
yllämme  ovat jotka         armot          kuin 

 
Tämän tähden me emme uuvu tässä palvelutyössä, josta me pidämme kiinni niiden armojen mukaan, 
jotka ovat meidän yllämme. 

 

סָיָת   2 ן כ  סִלינ  לכִ ̅התָת ̅֞ה דבֵ ֵ̅אָלא א  וָת ֖̅א וָלא מה  ן ּבָחרע   ֖א ̅ינ 
oveluudessa         vaellamme         eikä       häpeälliset jotka   salaisuutensa   hylkäämme         vaan        . 

ן ֵמלֵת ̅וָלא ָנכ אָלָה֖א ֵאָלא ּבג  ִ̅לינ  וָת ̅ה ד  ן ̅לי  ֵוינ  ׁשָרָרא מח   א ד 
osoitamme         totuuden       ilmestyksessä          vaan             Jumalan        sanansa      valheelliset        eikä 

פ ן לכ  ̅נ  ֖ בׁ̅ש  ון ֵרעָיֵנ֞א ד  יָנָׁש֞א קָד ̅לה  ָלָה֖א׃̅נ   ם א 
Jumala      edessä          ihmislasten         ajatukset      heille kaikille sielumme 

 
Vaan me hylkäämme ne salatut, jotka ovat häpeälliset, emmekä vaella oveluudessa, emmekä väärennä 
Jumalan sanaa, vaan sen totuuden ilmestyksen kautta me osoitamme itsemme kaikille ihmisten 
ajatuksille, Jumalan edessä. 

 

איֵלין ָדאבֵ̅ואן ֵדין מכ    3 ן֑ ל  נֵגִלָיון ִדיל  ו ֵאו  י ה ּ֗ ו מכ  ̅ס  ֖י׃ִ̅דין ה ּ֗  ס 
salattu     se tuhoutuvat jotka          niille      meidän    evankeliumi       se         salattu    mutta    jos ja      . 

 
Mutta jos meidän evankeliumimme on kätketty, se on kätketty niille, jotka tuhoutuvat, 

 

ל דָלא  4 ֖֞ ע  ון יה  דע  ר מ  ו  אָלֵהה דָעלָמא ָהָנא ע  יֵלין ד    א 
ei jotka    ylle       ajatuksensa     sokaissut    tämä         maailman   jumalansa jotka        ne            . 

ימִנין֑ דָלא ֵנד וב̅מה  נֵגִלָיון דׁש  והֵרה ֵדאו  ון נ  ח לה   ֵחה ̅נ 
kirkkautensa      evankeliumin     valkeutensa      heille      koittava        ettei                  uskovat 

וֵת  ו דמ  וי  מִׁשיָח֑א דה  אָלָה֖א׃̅ד   ה ד 
Jumalan  kaltaisuutensa se hän joka               Messiaan 

 
ne, joiden ajatukset tämän maailman jumala on sokaissut, etteivät he usko, ettei se Messiaan kirkkauden 
evankeliumin valkeus koittaisi heille; hänen, joka on Jumalan kaltainen. 

 



פ  5 ָוא ֵגיר נ  כָ̅לא הּ֗ ן מ  ן ׁ̅ש  ֖ וע ָמר  ַּׁ֣ש  מִׁשיָחא ֵי ן֑ ֵאָלא ל   רִזינ 
herramme Jeshua           Messiaalle           vaan      julistamme       sielumme    sillä         ole         ei           . 

פ ב̅לנ  ן ֵד֖ין דע  ו֖ע׃ׁ̅ש  ַּׁ֣ש  ל ֵי ן ֵמט  ו֞ן חנ  יכ   ד 
Jeshua     tähden     me     työntekijänne jotka mutta sielullemme 

 
Sillä emme me julista sieluamme, vaan Messiasta, Jeshuaa, meidän Herraamme. Mutta itse me olemme 
teidän palvelijoitanne Jeshuan tähden. 

 

וכָ   6 ר דֵמן ֵחׁש  ו ֵדאמ  אָלָהא ה  ל ד  והָרא ֵנדֵ̅מט  ו ̅א נ  ֖ח ה   נ 
hän  koittakoon     valkeus              pimeydestä että         sanoi joka hän      Jumala että      koska           . 

ָות   ח ּבֵלּב  ֑֞ דֵנת̅דנ  ר ִּביד  ̅ן ה  ובא ד̅עָת ̅נ  אָלָה֑א ׁ̅ש   ֵחה ד 
Jumalan         kirkkautensa        tuntemisessa    valaistuisi että sydämissämme koittanut 

וע מִׁשיָחא׃  ׁש  ֵי וֵפה דַּ֣ רצ   ּבפ 
Messias        Jeshuan                kasvoissaan 

 
Koska Jumala on hän, joka sanoi, että ”tulkoon valkeus” siitä pimeydestä. Se on tullut meidän 
sydämiimme, että se Jumalan kirkkauden tunteminen antaisi valoa, Jeshuan, Messiaan läsnäolossa. 

 

ן ֵדין ִסימָת ̅ ִאית  7 וָת ̅א ָהֵד ̅ל  ּב   א ̅א ּבָמאָנא דֵחצָפ֑א דר 
valtava että           saven             astiassa              tämä              aarre      mutta meille     on            . 

ן֖׃ ָלָהא ֵתהֵו֖א וָלא ֵמנ  יָלא ֵמן א   דח 
meistä      eikä             olisi              Jumalasta           voima joka 

 
Mutta meillä on tämä aarre saviastiassa, että se valtava voima olisi Jumalasta, eikä meistä. 

 

ַ֖ן ֵאָלא ָלא ֵמת̅לֵמֵדם ֵגיר ֵמת  ּ̅בכ    8 ֖ רפִ ̅אלִצינ  ַ֖ן ֵמתט  ֖ נִקינ  ַ֖ן ̅ח  ֖  ינ 
saalistetut                 kuristetut             ei          vaan              ahdistetut            sillä        asia kaikessa          . 

ָיבִ  ן֖׃ֵ̅אָלא ָלא ח  נ   ין חּ֗
me      syylliset        ei             vaan 

 
Sillä joka asiassa me olemme ahdistetut, vaan emme kuristetut, olemme metsästetyt, vaan emme 
syylliset, 
 

 



דֵ̅מת  9 ב̅ר  ַ֖ן ֵאָלא ָלא ֵמׁשת  ֖ ַ֖ן ִ̅פינ  ֖ חִפינ  ַ֖ן ֵמסת  ֖  ִקינ 
alaspainetut                       hylätyt               ei           vaan                 vainotut              . 

ן֖׃ֵ̅אָלא ָלא ָאב ינ   ִד
tuhotut         ei              vaan 

 
Vainotut, vaan ei hylätyt; alaspainetut, vaan ei tuhotut, 

 

יֵ ̅וֵת ̅ן ִמית  ̅לזב  ּ̅בכ    10 וע ּבפ  ה דַּ֣ ן֑ ָדאף̅גׁ̅ש  י֞ן ׁשִקיִלינ  ֞י ̅ ר  והּ֗ י   ח 
elämänsä  myös että       kannamme ruumiissamme   Jeshuan           kuolemansa         ajat kaikki           . 

וע ּבפ   ֵיׁש  י֞ן ֵנת̅ג̅דַּ֣ ון֖׃̅ר   גל 
ilmestyisivät ruumiissamme         Jeshuan 

 
Koko ajan me kannamme ruumiissamme Jeshuan kuolemaa, että myös Jeshuan elämä paljastuisi meidän 
ruumiimme kautta. 

 

ו֑ע ָהכ    11 ַּׁ֣ש  ל ֵי ַ֖ן ֵמט  ֖ לִמינ  וָתא ֵמׁשת  ֵי֞א למ  ן ֵגיר ח   ָנא ֵ̅אן חנ 
siten      Jeshua       tähden              luovutetut             kuolemalle     elävät      sillä      me      myös        . 

וע ֵנת̅ ָאף ׁש  ֵי ֞י דַּ֣ והּ֗ י  ון ּבפ  ̅ח  ן ָהָנא דָמֵאת̅ג̅גל   ׃̅ ר 
kuolee joka    tämä    ruumiimme       ilmestyvä       Jeshuan       elämänsä    myös 

 
Sillä myös meidät, elävät, on luovutettu kuolemalle Jeshuan tähden; siten myös Jeshuan elämä on 
paljastuva näissä meidän ruumiissamme, jotka kuolevat. 

 

ן ֵמת  12 וָתא ּב  ֵי֞א ּבכ  ָ̅הָׁשא מ  ֑ט וח  פ   ון֖׃̅ח 
teissä    elämät ja    työskentelee    meissä kuolema             nyt             . 

 
Nyt kuolema tekee työtä meissä, ja elämä teissä. 

  



ן ָהכִ ̅ ָאף  13 חָד ̅חנ  וָת ̅יל ד  יָמנ  וָחא דה  י ר  יך̅ א ִאית̅א הּ֗ ן א  ֖  ̅ ל 
kuin meille     on             uskollisuuden          henki          se         yksi että  sen tähden   me       myös         . 

כ ימֵנת̅ יבִ̅ת ̅ד  ל ָהָנא ָאף̅ דה  לֵלת̅ ֵמט  ן֑ ̅ מ  ימִנינ   מה 
uskomme     puhunut      myös    tämä       tähden      uskonut että kirjoitettu joka 

ל ָהָנא ָאף ן֖׃̅ ֵמט  לִלינ   ממ 
puhumme    myös     tämä         tähden 

 
Sen tähden, kun meillä on se yksi uskollisuuden henki, niin kuin kirjoitettu on, että ”minä olen uskonut. 
Tämän tähden minä puhunkin”. Me uskomme, tämän tähden me puhummekin. 

 

ו֑ע ָאף̅וָיד  14 ַּׁ֣ש  ן ֵי אִקים לָמר  ן ד  ו מ  ן דה  ד ִ̅עינ  ן ּבי  וע ̅ ל  ַּׁ֣ש   ֵי
Jeshua   kautta meille myös     Jeshua herrallemme        nostatti joka      hänen   tunnemme ja         . 

רב   נק  מכ  ̅נִקי֑ם ו   ֖ה׃̅ון לָוֵת ̅ן ע 
luokseen kanssanne meidät tuova ja      nostava 

 
Ja me tunnemme hänet, joka nostatti meidän Herramme Jeshuan. Jeshuan kautta hän on nostava 
meidätkin, ja tuova meidät teidän kanssanne hänen luokseen. 

 

ָלת  15 לֵמֵדם ֵגיר ֵמט  ֖ו דכ  ̅כ  ̅כ  וָת ֵ̅מת̅ ד̅ון ה ּ֗ יּב  תָרא ט  ד̅י   ̅ א ּבי 
kautta           siunaus               enennetty      kun että   se    teidän tähtenne      sillä       asia kaikki               . 

ִגֵיא֑א֞ ֵת  וִדיָת ס  וב̅סֵגא ת  אָלָהא ׃̅א לׁש   ֵחה ד 
Jumalan   kirkkaudelleen                kiitos         lisääntyisi                  paljon 

 
Sillä joka asia on teidän tähtenne, että kun se siunaus on enentynyt monien kautta, se kiitos lisääntyisi, 
Jumalan kunniaksi. 

 

ן ָאף  16 ֖ ל ָהָנא ָלא ָמאָנא ל  ָרָיא ̅ ֵמט  ן ֵגיר ּב  רָנׁש   ֵאן ּב 
luomus     sillä    ihmisemme     tai    myös meille    uuvuta           ei      tämä       tähden            . 

֑ל ֵאָלא דֵמן לג  ֵ̅מת ּב  ת̅ו ֵמת̅ח  ד  ו֖ם׃̅ ח  ום ֵמן י   י 
päivästä    päivä      uudistetaan       sisäisestä että     vaan           turmellettu 

 
Tämän tähden me emme väsy, sillä vaikka se meidän luotu ihmisemme onkin turmeltunut, sitä sisäisesti 
uudistetaan päivä päivältä. 

 



ב  17 ולָצֵנה ֵגיר דז  ד̅א  ובז̅ ָטב̅ ָנא ָהָנ֖א כ  ִלי֑ל ׁש  ור וק   ָחא ̅ע 
kirkkaus       vähän ja       lyhyt      hyvin    kun      tämä                ajan        sillä  ahdistuksensa            . 

ָּבא דָלא ָסכָ  ֵיב̅ר  ם ָעלִמין מט  ן֖׃̅ א לָעל   ל 
meille valmistaa    ”aina ja iankaikkisesti”    määrää     ilman           suuri 

 
Sillä tämän ajan ahdistus, se kovin lyhyt ja vähäinen, valmistaa meille sitä suurta, määrätöntä kunniaa, 
iankaikkisesti. 

 

ן ּבָהֵלין דֵמת̅דָלא ָחֵד   18 ֑֞ ֵאָלא ּבָהֵלין דָלא ֵמת̅ינ  זָין ֖֞ ̅ח  זָין  ח 
näkyvät     ei jotka       näissä          vaan        näkyvät jotka         näissä        iloitsemme ei jotka           . 

ב̅דֵמת זָי֞ן ֵגיר דז  ֑֞ דָלא ֵמת̅ח  ם ֵאֵני֞ן׃ ָ̅נא ֵאֵנין לָעל  זָי֞ן ֵדין ד   ח 
ovat     iankaikkisen  mutta        näkyvät       ei jotka       ovat             ajan            sillä         näkyvät jotka 

 
Meille, jotka emme iloitse näissä, jotka ovat näkyviä, vaan näissä, jotka eivät ole näkyviä. Sillä ne, jotka 
näkyvät, ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. 

 

  

ית  ָ̅יד 5:1  ן ֵגיר ֵדאן ּב   ָרא ֵנׁשתֵר֑א ̅ג̅ארָעא ָהָנא דפ  ̅ן דב  ִעינ 
tuhoutuva         ruumiin       tämä            maassa joka      kotimme jos että    sillä    tiedämme                      . 

עבָ ̅ ֵאָלא ִאית יָתא דָלא ּב  ָלָה֑א ּב  ן ֵּבנָיָנא דֵמן א   ָי֞א ִ̅איד  ̅ ד̅ל 
kädet        teoissa         ei joka         koti              Jumalasta joka       rakennus meille       on               vaan 

֖ם׃ ָיא לָעל  ׁשמ   ּב 
ikuisuudelle          taivaissa 

 
Sillä me tiedämme, että jos se maallinen kotimme, tämä ruumiin, tuhoutuu, meille on se rakennus, joka 
on Jumalasta; koti, joka ei ole käsillä tehty, taivaissa, iankaikkisesti. 

 

ל ָהֵד ̅ ָאף  2 ן ̅ע  ית  ׁש ּב  ן דֵנלּב  סֵוינ  ן֑ ו  נִחינ   א ֵגיר ֵמתת 
kotimme pukeutuva että kaipaamme ja    huokailemme         sillä       tämä       ylle    myös        . 

ָי֑א׃  דֵמן ׁשמ 
taivaista        joka 

 
Sillä tätä me myös huokailemme ja ikävöimme, että saisimme pukeutua taivaalliseen kotiimme. 



לבֵ ̅ ֵאָלא ָאף  3 רֵט֖ל׃ׁ֖̅שן ֵנׁשתכ  ָ̅מא ד  ן ע   ח ל 
alastomat meille löydettävä pukeudumme että    kun    myös      ellei         . 

 
Kun me siihen pukeudumme, ettei meitä löydettäisikin alastomina, 

 

ד  4 וקֵר֖ה ִ̅אית  ̅ כ  ן ֵמן י  נִחינ  יָת֑א ֵמתת   ין ֵגיר ָהָׁשא ּבָהָנא ּב 
painostaan             huokailemme           koti           tässä               nyt         sillä       me (akk.)     kun      . 

ׁש לֵעל ֵמֵנ֑ה דֵת ̅וָלא ָצבֵ  ן לֵמׁשלֵח֑ה ֵאָלא דֵנלּב  ע ̅̅תינ   ּבל 
nielaistaisiin että   siitä yläpuolelle pukeutuva että      vaan            sen riisua        tahdomme        eikä 

׃̅וֵת ִ̅מית   ֵי֖א֞  ה ּבח 
elämässä kuolevaisuutensa 

 
Sillä kun me nyt tässä kodissa huokailemme sen painosta, emmekä tahtoisi sitä riisua, vaan pukeutua sen 
yläpuoliseen, että sen kuolevaisuus nielaistaisiin elämän kautta. 

 

ֵתד̅וד    5 ן ָלה לָהֵד ̅ מע  ב̅ל  הּ֗ ו די  ֖ו ה  ָלָהא ה  ן ̅ ֖א א   ל 
meille antoi joka   se      hän        Jumala             tälle        sen    meille valmistaa että ja    . 

הב   וֵחה׃ ̅ר   וָנא דר 
henkensä                  vakuus 

 
Ja tämän Jumala valmistaa meille; hän, joka antoi meille hänen henkensä vakuudeksi. 

 

ל ד   6 ן ָהכִ ָ̅ידֵמט  כִ̅עינ  ן֑ ד  מָפִסינ  ב̅יל ו  ַ֖ן ̅ג̅פ  ָ̅מא ד  ֖  ָרא ׁשֵרינ 
asumme       ruumiissa että montako että me varmat ja sen tähden tiedämme että     koska          . 

ִניִד  ן֑׃̅ע  ן ֵמן ָמר   ינ 
herrastamme               poissa 

 
Sen tähden, koska me tiedämme ja olemme varmat, että niin kauan, kun me asumme ruumiissa, me 
olemme poissa meidän Herrastamme. 

 

וָת   7 יָמנ  לכִ ּ̅בה  ו ֵגיר מה  חָזָי֑א׃̅א ה  ן וָלא ּב   ינ 
näkemisessä     eikä         vaellamme        sillä      se          uskollisuudessa         . 

 
Sillä me vaellamme siinä uskollisuudessa, emmekä näkemisessä. 

 



ל ָהָנא תכִ   8 דֵ̅מט  ן֑ דֵנענ  וִחינ  מס  ן ו  ג̅ יִלינ   ָר֖א ֵ̅מן פ 
ruumiista    poistua että        kaipaamme ja      luotamme         tämä      tähden       . 

ן֖׃̅ וֵנהֵוא לָות  ָמר 
herramme  luona        oleva ja 

 
Tämän tähden, me luotamme ja ikävöimme poistua ruumiista, ja olla meidän Herramme luona. 

 

וֵד ̅וֵמת  9 ַ֖ן ֵדאן ָענ  ֖ פִטינ  ין ָׁשפ̅ח  וֵר֑א֞ ֵלה הו  ַ֖ן ֵואן ָעמ  ֖  ִרין֖׃̅֞א חנ 
kauniit   olemme hänelle      asukkaat     tai ja       me           poissa       tai että          ahkeroimme ja           . 

 
Ja me ahkeroimme ollaksemme kauniit hänelle, olimmepa poissa tai asukkaina. 

 

ן ֵגיר עִת   10 ל  מָקם קָד ̅יִד ̅כ  ן ל  מִׁשיָח֑א דֵנת̅ינ  ע ̅ם ִּבים ד   פר 
maksamaan tullaan joka   Messiaan   valtaistuin edessä    seisomaan       tulemme         sillä me kaikki          . 

ָנׁש ּבפ   ָנׁש אּ֗ עבִ ̅ג̅אּ֗  יׁש׃ ֵ̅ואן דבִ ̅ ֵל֑ה ֵאן דָטב̅ ידֵ̅רה ֵמֵדם ד 
pahan     tai ja       hyvän     tai hänelle     tehty joka       asia        ruumiissaan  ihminen      ihminen 

 
Sillä me kaikki tulemme seisomaan Messiaan valtaistuimen edessä, jossa jokaiselle tullaan maksamaan 
se, mitä on ruumiissaan tehnyt, olipa hyvää tai pahaa. 

 

ל דָיד  11 ן ָהכִ ֵ̅מט  ב̅יל ֵדחלֵת ִ̅עינ  ן֑ ל  ו ̅ה דָמר  יָנָׁש֞א ה   נ 
hän        ihmislapsille  herramme kunnioituksensa sen tähden tunnemme että koska             . 

ַ֖ן ָסב   ֖ אָלָהא ֵדין גֵלינ  ַ֖ן ל  ֖ ָנא ֵדין ָדאף̅מִפיִסינ   ̅ ר אּ֗
myös että mutta   minä     toivon ilmestymme mutta        Jumalalle         vakuutamme 

ו֞ן ִדילכ   יכ  דע   ן֖׃ון גֵלינ  ̅למ 
ilmestymme      teidän          ajattelullenne 

 
Sen tähden, koska me tunnemme meidän Herramme kunnioituksen, me vakuutamme sitä ihmisille, 
mutta Jumalalle me olemme pajastetut. Mutta minä luulen, että myös teidän mielellenne me olemme 
paljastetut. 

  



וב 1 2 ָוא ת  פ̅ ָלא הּ֗ ן לכ  ̅נ  ּבִחינ  ן מׁש  ו ֖̅ון ֵאָלא ֵעלָת ׁ̅ש   א ה 
se       tilaisuus         vaan      teille             ylistämme        sielumme      taas         ole         ei              . 

ן לכ   בָ̅יהִּבינ  ון ֵמׁשת  ית  הו  ן֑ לָות̅ון֑ ד  ון דב  ̅ הִרין ּב   אֵפ֞א ָ̅הנ 
kasvoissa jotka   nämä    luona meissä             kerskailette          olisitte että        teille        annamme 

ב ו ֵמׁשת   הִר֖ין וָלא ּבֵלָּב֖א׃̅הּ֗
sydämessä    eikä                  kerskailunsa           se 

 
Emme me taas ylistä teille meidän sieluamme, vaan me annamme teille sen mahdollisuuden, että 
kerskailisitte meidän kauttamme näiden luona, joiden kerskailut ovat ulkonäössä, eikä sydämessä. 

 

ַ֖ן לכ    13 ֖ קִנינ  אָלָה֖א ֵואן ת  ַ֖ן ל  ֖  ון֖׃ֵ̅אן ֵגיר ָׁשֵטינ 
teille olemme oikeat  jos ja       Jumalalle             hullut         sillä     jos            . 

 
Sillä jos me olemme hulluja, olemme Jumalaa varten, ja jos normaalit, teitä varten. 

 

ן ָהֵד   14 ן֑ דָרֵנינ  מִׁשיָחא ָאֵלץ ל  וֵּבה ֵגיר ד  ד̅ח    ̅חָלף̅ ֖א דח 
puolesta yksi että tämä järkeilemme jota meille ahdistaa          Messiaan        sillä rakkautensa            . 

לָנׁש ִמית לָנׁש ִמיתָ̅מֵד ̅ כ   ֵל֖ה׃̅ ין כ 
hänelle kuollut     jokainen      silloin      kuollut        jokainen 

 
Sillä Messiaan rakkaus pakottaa meitä ajattelemaan, että tämä yksi on kuollut jokaisen puolesta; silloin 
jokainen on hänelle kuollut. 

 

חָלף  15 ו ִמית̅ ו  לָנׁש ה  פ̅ כ  ִיין ָלא לנ  איֵלין דח  ון֑ ̅ד  ון ִנח   ׁשה 
eläisivät       sieluilleen            ei elävät jotka          ne että        kuoli     hän    jokainen puolesta ja            . 

ו֞ן ִמית יה  פ  ל א  יָנא דע  ו א   וָק֖ם׃̅ ֵאָלא לה 
nousi ja     kuoli     kasvojensa    ylle joka    sellainen hänelle           vaan 

 
Ja hän kuoli jokaisen puolesta, että ne, jotka elävät, eivät eläisi omia sielujaan varten, vaan häntä 
varten, sellaista, joka heidän tähtensä kuoli, ja nousi. 

  



 

פ  16 ָנׁש ּב  ן לאּ֗ ַ֖ן ֵואן ִיד  ̅ר ָלא ָיד̅ג  ̅וֵמִכיל חנ  ֖ פִ̅עינ   ר ̅ג  ̅ען ּב 
ruumiissa tunteneet jos ja tunnemme    emme ruumiissa      ihmiselle       me            siis ja             . 

מִׁשיָח֑א ֵאָלא ֵמן ָהָׁשא ָלא ָיד ן֖׃̅ל   ִעינ 
tunnemme       ei              nyt   –sta        vaan                  Messiaalle 

 
Ja me emme siis tunne ketään ruumiin kautta, ja jos olemme Messiaan tunteneet ruumiissa, tästä lähtien 
emme tunne. 

 

ן דב  כ    17 ו ָהכִ ̅ל מ  ו חד  ̅י֑ל ּבִריָת ̅מִׁשיָחא ה   ֖א ָ̅ת ̅א ה 
se uusi      se         luomus      sen tähden  hän                Messiaassa joka    kaikki            . 

ִתיָקָת   ר לֵהין֑׃̅֞א עב  ̅ע 
niille   poistunut               se vanha 

 
Sen tähden, jokainen, joka on Messiaassa, on se uusi luomus; se vanha on mennyt pois. 

 

ד̅וכ    18 מִׁשיָח֑א ָ̅ת ̅ל ֵמֵדם הָוא ח  ן ֵלה ּב  עי  ו דר  ָלָה֑א ה   א ֵמן א 
Messiaassa hänelle meitä  ajatteli joka hän           Jumalasta               uusi          on            asia     kaikki ja         . 

ב הּ֗ ן ֵתׁשֵמׁשָתא דת  ̅ וי  וָת ̅ל   ֖א׃̅רע 
uudelleenliittoutumisen       palvelutyö        meille     antoi ja 

 
Ja joka asia on sitä uutta, Jumalasta, joka ajatteli meitä häntä, Messiasta varten, ja antoi meille sen 
uudelleen liittoutumisen palvelutyön. 
 
Kreikassa diakonia, on laitettu suomalaiseen ”virka”. Sovitus tarkemmin rikkoutuneen liiton 
palauttamista. Maininta ”uudesta” jakeen alussa puuttuu kreikasta kokonaan, viittaa edellisiin jakeisiin. 

 

מִׁשיָח֑א ה    19 ָוא ֵגיר ּב  ָלָהא הּ֗ וֵת א  ּב  ם ר  ִעי לָעלָמא ע   ֖ה ̅ו דר 
suuruutensa  kanssa    maailmalle ajatteli joka  hän         Messiaassa         sillä         oli           Jumala              . 

ב ן ֵמלָת ̅ וָלא חׁש  ן ִדיל  ֑֞ וָסם ּב  ון יה  ון חָטה  וָת ̅א דת  ̅לה   ֖א׃̅רע 
uudelleenliittoutumisen   sana     meidän meissä laittoi ja          syntinsä              heille         luki             eikä 

 
Sillä Jumala oi Messiaassa, hän, joka ajatteli maailmaa hänen suuruutensa kanssa, eikä lukenut heille 
heidän syntejään, ja hän asetti meihin sen meidän uudelleen liittoutumisen sanan. 
 

 



ן ָהכִ   20 ֵד֞א חנ  איך̅ יל חָלףִ̅איזג  אָלָהא ָּבֵעא ̅ מִׁשיָח֖א ו  ו ד   ה 
pyytää     Jumala joka      hän      kuin ja         Messias     puolesta sen tähden      me             lähetit              . 

ַ֖ן ֵאת̅מִׁשיָחא ָהכִ ̅ ן֑ חָלף̅ון ִּבאיד  ֵ̅מנכ   ֖ אָלָה֖א׃̅יל ָּבֵעינ  ו ל  ע   ר 
Jumalalle     liittoutukaa   pyydämme sen tähden       Messias       puolesta käsissämme           teistä 

 
Sen tähden me olemme lähettejä, Messiaan puolesta, ja sen mukaan, mitä Jumala meidän kauttamme 
teiltä pyytää; sen tähden, Messiaan puolesta me pyydämme, liittoutukaa Jumalaan! 

 

ו ֵגיר דָלא ָיד    21 ָוא חִטיָת ̅ה  ָלת̅ע הּ֗ ב̅ון חִטיָת ̅כ  ֑̅א ֵמט   ֵד֑ה ̅א ע 
hänet teki            synti           teidän tähtenne            synti             oli        tunsi       ei joka       sillä    hän           . 

וָת  ִדיק  ן ֵנהֵוא ֵּבה ז  חנ  אָלָהא׃ ̅ד   א ד 
Jumalan           puhtaus       hänessä    oleva        me että 

 
Sillä hän, joka ei tuntenut syntiä, hänet hän teki synniksi teidän tähtenne, että me olisimme hänen 
kauttaan puhtaat Jumalalle. 

 

 

איך 6:1  ן ֵמנכ  ̅ ו  דָרֵנ֖א֞ ָּבֵעינ  ק ּבכ  ̅מע  ר   ון ̅ון֑ דָלא ֵתסת 
teissä     turhaksi tulisi        ettei        teistä      pyydämme          auttajat           kuin ja                    . 

וָת  יּב  ון֖׃̅ט  ֵּבלת  אָלָהא דק   א ד 
vastaanotitte jonka      Jumalan                    siunaus 

 
Ja niin kuin auttajat, me pyydämme teitä, ettei teissä tulisi turhaksi se Jumalan siunaus, jonka te otitte 
vastaan. 

 

ב  2 ר ֵגי֖ר ד  בֵ̅אמ  ּבָלא עִניָת ̅ז  ב̅ ̅ךָנא מק  רָתך̅ו  ד  ֵי֞א ע  וָמא דח    ̅י 
sinua autoin     elämän päivässä ja sinulle vastasin vastaanottaminen päivässä että     sillä         sanoi         . 

ב ׃ָ̅הא ָהָׁשא ז  ֵי֖א֞ וָמא דח  ּבָל֖א וָהא ָהָׁשא י   ָנא מק 
elämän        päivä          nyt        katso ja vastaanottaminen      aika           nyt         katso 

 
Sillä hän sanoi, että ”siinä vastaanottamisen päivässä minä vastasin sinulle, ja elämän päivänä minä 
sinua autoin”. Katso, nyt on vastaanottamisen aika, ja katso, nyt on se elämän päivä. 
 

 



ָנׁש ֵעלָת   3 ון לאּ֗ לָת ̅א דת  ̅לָמא ּבֵמֵדם ֵתתל   ֵנהֵוא  ֑א דָלא̅וק 
oleva       ettei       kompastuksen          tilaisuus       ihmiselle     antaisimme     asiassa         miksi           . 

וָמא ּבֵת  ן֖׃̅מ   ׁשֵמׁשת 
palvelutyössämme              virhe 

 
Miksi antaisimme kenellekään missään tilaisuutta kompastua; ettei siinä meidän palvelutyössämme olisi 
virhettä.  

 

פֵ̅אָלא ּבכ    4 ֵוא נ  אָלָה֖א ̅ל ֵמֵדם נח  ן ד  מָׁשֵנ֞א חנ  מׁש  ן֑ ד   ׁש 
Jumalan     me              työntekijät että    sielumme   osoittava       asia     kaikessa       vaan          . 

ו יּבָרנ  מס  ִגיאָת ָ̅ת ּב  חב  ̅א ס  ֖ס֞ ּב  נק  אנ  אולָצֵנ֖א֞ ּב  ׃֖̅א ּב   וׁשֵי֖א֞
vankeuksissa               tuskassa         kärsimyksissä                    monet                 kärsivällisyydessä 

 
Vaan osoittakoon meidän sielumme joka asiassa, että me olemme Jumalan palvelijat; monenlaisessa 
kärsivällisyydessä, ahdistuksissa, tuskassa, vankeuksissa, 

 

ׁשג  ּ̅בֵנג  5 וֵר֖א֞ ּב  אס  ָת ֵ̅ד֖א֞ ּב  וָמ֖א׃̅וׁשֵי֖א֞ ּבֵלאו  הָר֖א ּבצ   ֖א ּבׁש 
paastoissa      valvomisissa      vaivannäöissä               häirinnässä           kahleissa      ruoskinnoissa      . 

 
ruoskinnoissa, kahleissa, häirinnässä, vaivannäössä, valvomisissa, paastoissa, 

 

וָת ̅כּ̅בד    6 ות̅עָת ֖̅א ִּביד  ̅י  ִגיר  וָח֖א ּבב  ̅ ֖א ּבנ  וָת ̅ר  וָחא ִ̅סימ   ֖א ּבר 
hengessä            ihanuudessa              henki        laajuudessa         tuntemisessa        puhtaudessa          . 

וד וָּבא דָלא ֵנכ̅דק   ָל֖א׃ָׁ̅ש֖א ּבח 
petos     ilman       rakkaudessa               pyhyyden 

 
puhtaudessa, tuntemisessa, pitkämielisyydessä, ihanuudessa, pyhyyden hengessä, rakkaudessa ilman 
petosta. 

 

וָת ּ̅בֵמלָת   7 ִדיק  יָנא דז  אָלָה֖א ּבז  יָלא ד  וׁשָת֖א ּבח   א ̅א דק 
puhtauden       sota-asussa        Jumalan           voimassa               totuuden             sanassa            . 

ב ב̅ד  ִמיָנא ו   ֵסָמָל֖א׃̅י 
vasemmassa ja       oikeassa joka 

 
Totuuden sanassa, Jumalan voimassa, siinä puhtauden sotavarustuksessa, joka on oikealla ja 
vasemmalla puolella. 



 

וב  8 בּ̅בׁש  בָ̅חא ו  וָלָסא ו  עָר֖א ּבק  יך̅ג  ̅צ  טעָיֵנ֖א֞ ̅ וָנָי֖א א   מ 
eksyttäjät       kuin       pilkassa ja           ylistyksessä            häpeässä ja           kunniassa          . 

׃ ִריֵר֖א֞  וׁש 
totuudet ja 

 
kunniassa ja häpeässä, ylistyksessä ja pilkassa – kuin eksyttäjät ja oikeassa olevat. 

 

יך  9 יך̅יֵע֖א֞ ִויִד ָ̅לא ִיִד ̅ א  ַ֖ן א  ֖ יךִ̅מיִת ̅ יִעינ  ַ֖ן א  ֖ נ  ִיין חּ֗ ַ֖ן וָהא ח  ֖  ̅ ינ 
kuin    me     elämme katso ja     kuolemme         kuin    me tunnetut ja    tunnetut        ei      kuin           . 

ן֖׃̅רֵד ̅דֵמת ַ֖ן וָלא ָמיִתינ  ֖  ינ 
kuolemme    eikä meitä rangaistaan että 

 
Kuin tuntemattomat, ja me olemme tunnetut, kuin kuolevat, ja katso, me elämme. Meitä ikään kuin 
rangaistaan, emmekä me kuole. 

 

יך  10 ב̅דכ  ̅ א  ן ו  ֖ יך̅ן ָחֵד ̅לזב  ̅כ  ̅רָיא ל  ַ֖ן א  ֖ ִגֵיא֞א ̅ ינ  לס   ֵמסִכֵנ֖א֞ ו 
monille ja             köyhät           kuin   iloitsemme   ajat kaikessa ja meille surevat että   kuin             . 

ע יךמ  ַ֖ן א  ֖ ן וכ  ̅ תִרינ  ֖ ית ל  ִחיִד ̅דֵמֵדם ל  ן׃ ̅ל ֵמֵדם א   ינ 
pidämme kiinni     asia      kaikki ja meille ei ole      asia että         kuin             rikastamme 

 
Kuin murehtisimme meitä, ja koko ajan iloitsemme. Kuin köyhät, ja monia rikkaaksi tekevinä, niin kuin 
meillä ei olisi mitään, ja pidämme kiinni kaikesta. 

 

ן פִת   11 ומ  ו לָות̅פ  ן רִוי֖ח׃̅ון ָקוִרנָת ̅כ  ̅יח ה ּ֗  ֵי֑א֞ וֵלּב 
avartunut sydämemme ja korinttolaiset      luoksenne      se      avoinna     suumme           . 

 
Meidän suumme on auki teidän puoleenne, korinttolaiset, ja meidän sydämemme on avartunut. 

 

׃  12 ֖֞ ון יכ  חמ  ון ֵדין ּבר  ִליִצית  ן֑ א  ון ּב  ִליִצית   ָלא א 
teidän kohdussanne mutta      ahdistavat      meissä           ahdistavat       ei              . 

 
Ei teitä ahdistella meidän kauttamme, mutta teitä ahdistaa teidän oma sisäinen ihmisenne. 

  



 

יך  13 ב̅ א  וב̅דל  וני ח  ורע  ָנ֖א פ  ר אּ֗ ָי֞א ֵדין ָאמ  לָות̅נ   ון֑ ̅כ  ̅לי ד 
luonanne joka    vahinkoni         maksakaa        minä        sanon   mutta      lapsille että       kuin            . 

וּבכ   חו ח  ו   ֖י׃̅ון לָות̅ור 
luokseni rakkautenne avartakaa ja 

 
Mutta kuin lapsille minä sanon, maksakaa se velkani, joka teillä on, ja avartakaa rakkauttanne minua 
kohti. 

 

יָד   14 ימִנ֖ין א  איֵלין דָלא מה  וָגא ל  ֞י ז  ון ּבנ   א ֵגיר ̅וָלא ֵתהו 
sillä     millainen          uskovat         ei jotka            niille           ies      lapset      olisitte        eikä             . 

וָתפ   וָת ̅ א ִאית̅וָת ׁ̅ש  ִדיק  ולָטָנא ̅לז  יָנא ח  ו א  וָל֖א א  ם ע   א ע 
yhteys    millainen    tai      vääryys    kanssa           puhtaudelle              on                     yhteistyö 

וכָ ̅ ִאית ם ֵחׁש  ִהיָרא ע   ֖א׃̅לנ 
pimeys   kanssa    valkeudelle               on 

 
Ettekä olisi ikeen kantajia niille, jotka eivät usko. Sillä millasta on yhteistyö puhtauden ja vääryyden 
kanssa? Tai millainen yhteys valkeudella on pimeyden kanssa? 

 

יָד   15 ו א  וָת ̅א  למ  יָד ̅ א ִאית̅א ׁש  ו א  ם ָסָטָנ֖א א  מִׁשיָחא ע   א ̅ל 
millainen     tai        satana     kanssa          Messiaalle            on                 se rauha       millainen      tai           . 

יֵמן֖׃̅לד  ̅ א ִאית̅מָנָת  ם דָלא מה  יֵמן ע   מה 
uskovat    ei jotka   kanssa     uskovat jotka           on                     osa 

 
Tai millainen rauha Messiaalla on satanan kanssa, tai millainen osa uskovilla on niiden kanssa, jotka 
eivät usko? 

  



 

יָד   16 וָת ̅א  וי  ם דִׁשאֵד ̅ א ִאית̅א ֵדין א  אָלָהא ע  יכֵלה ד   ֖א֞ ̅לה 
riivaajien     kanssa      Jumalan       temppeleilleen        on              yhteys       mutta     millainen         . 

ָי֑א  אָלָהא ח  ון ד  ת  נּ֗ יכֵלה א  ון ֵדין ה  ת  נּ֗ אִמי֑ר  א  ָנא ד  יכ   א 
sanotaan että        kuten          elävä          Jumalan               te            temppelinsä mutta                   te 

ֵלך ֖ון ֵואה  ר ּבה  ון ̅ ֵדאעמ  ֖ון וֵהנ  ָלהה  ֖ון ֵואהֵוא א   ּבה 
nämä ja heidän Jumalansa        olen ja      heissä         vaellan ja     heissä          asustan että 

ָמ֖א׃ ון ִלי ע   ֵנהו 
kansa minulle        oleva 

 
Mutta millainen yhteys Jumalan temppeleillä on riivaajien kanssa? Mutta te olette elävän Jumalan 
temppeleitä, niin kuin sanotaan, että ”minä asustan heissä, ja vaellan heissä, ja minä olen heidän 
Jumalansa, ja nämä ovat oleva minulle se kansa”. 

 

יָנת  17 וקו ֵמן ּב  ל ָהָנא פ  ון֑ ֵואתֵ̅מט  ר ̅ה  ֖ון ָאמ  ׁשו ֵמנה  רּ֗  פ 
sanoo       heistä          erottautukaa ja          keskuudestaan       lähtekää      tämä      tähden           . 

ֵמא֞א ָלא ֵתת לט  רב  ָ̅מרָי֑א ו  ֵּבלכ  ̅ק   ון֖׃֖̅ון ֵואָנא ֵאק 
teidät vastaanotan   minä ja              lähestyisi        ette     epäpuhtaalle ja          Herra 

 
Tämän tähden; ”lähtekää pois heidän keskuudestaan, ja erottautukaa heistä, sanoo Herra. Älkääkä 
koskeko epäpuhtaaseen, ja minä otan teidän vastaan.” 

 

אבָ ֵ̅ואהֵוא לכ    18 ב̅ון ל  ון ִלי ל  ון ֵתהו  ת  אנּ֗ ָי֞א ֑̅א ו   נ 
pojille minulle olisitte                   te ja               isän        teille            oleva ja          . 

ב ר ָמרָיא דכ  ָ̅נָת ̅ול  ִחיד֑̅א֞ ָאמ   ׃ ל א 
ylläpitää  kaikki joka    Herra         sanoo           tyttärille ja 

 
”Ja minä olen oleva teille Isä, ja te olisitte minun poikiani ja tyttäriäni, sanoo Herra, joka ylläpitää 
kaikkea.” 

 
  



ל ִדאית 7:1  ן ָהכִ ̅ ֵמט  ִּביב̅ל  ולָכֵנ֞א ח   ֵכא ֑̅י נד  ̅יל ָהֵלין מ 
puhdistakaamme rakkaani   lupaukset          nämä   sen tähden meille on että      koska                       . 

פ ָת ̅נ  מאו  ָלה ט  ן ֵמן כ  ד̅א דבֵ ׁ̅ש  וָח֑א וֵנפ̅סָרא ו  וח ̅ר   ל 
palvelkaamme ja  hengen ja             lihan                 epäpuhtaus         kaikestaan     sielumme 

וָת  ִדיׁש  אָלָה֖א׃̅חלָת ̅א ּבֵד ̅ק   א ד 
Jumalan      kunnioituksessa                        pyhyys 

 
Sen tähden, koska meillä on nämä lupaukset, rakkaani, puhdistakaamme sielumme kaikesta lihan ja 
hengen epäpuhtaudesta, ja palvelkaamme sitä pyhyyttä, Jumalan kunnioituksessa. 

 

ֵּב֖לן   2 ָנׁש ָלא ח  עֵו֖לן לאּ֗ ָנׁש ָלא א  ֑֞ ּבאּ֗ ין ח  ון א  ר  יּב   ס 
turmelleet emme ihmiselle     vääryyttä     emme ihmisessä      veljet            toivokaa         . 

ב ָנׁש ָלא על   ן֖׃̅לאּ֗
vahingoittaneet emme ihmiselle 

 
Kestäkää, veljet. Emme me ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme ketään turmelleet, emme ketään 
vahingoittaneet. 

 

ָיב    3 מח  ָוא ל  דֵמת̅כ  ̅ותָ̅לא הּ֗ ָנ֖א ק  ר אּ֗  ̅ ֵגיר ֵאמֵרת ̅ון ָאמ 
sanonut        sillä          edeltä        minä        sanon         teitä syyllistääkseni     ole              ei         . 

ב מָמת̅ד  ון ל  ת  נּ֗ ן א  כ̅ ֵלּב  לֵמָח֖א׃̅חָד ̅א   ֖א ו 
elämään ja        yksi kuin       kuolemaan        te sydämissämme että 

 
En minä sano tätä syyllistääkseni teitä. Silllä minä olen edellä sanonut, että te olette meidän 
sydämissämme, kuin yhtenä kuollaksemme ja elääksemme. 

  



ִגיאָת   4 א ס  ִסי  ֵרהּ֗ ִגי ִאית̅כ  ִ̅לי לָות̅ א ִאית̅פ   ון ִ̅לי ּבכ  ̅ ֖ון וס 
teissä minulle    on       paljon ja  luoksenne minulle     on          monenlainen               uskallus         . 

וב וגָ ׁ̅ש  וָיָא֖א וס  ָנא ּב  מֵלא אּ֗ תָרא ִּבי ̅אא ֵמתָ̅הָר֖א ו   י 
minussa    enentynyt             paljon ja   lohdutuksessa   minä       täysi ja                        kunnia 

ד   ׃̅א ּבכ  ָ̅ת ו̅ח  ֖י֞ ולָצנ  ון א   לה 
kärsimyksessäni niissä kaikissa                se ilo 

 
Minull on teitä kohtaan monenlainen uskallus, ja minulla on teissä paljon kunniaa, ja minä olen täynnä 
lohdutusta, ja minussa on paljon enentynyt se ilo kaikissa niissä ahdistuksissani. 

 

ֵקָד ֵ̅מן ֵדאת  ̅ ָאף  5 ד̅וָנֵי֑א֞ ָאפ̅ין ֵגיר למ  ן֑ ̅̅גנָיח הָוא לפ   ָ̅לא ח   ר 
ruumiillemme  ollut      lepo      yksi          ei edes         Makedonia’lle          sillä tulimme että kun    myös       . 

 ֖א׃̅ו ֵדחלָת ֖̅א וֵמן לג  ̅ר קָרבָ ̅ן לב  אֵלצן֑ ֵמ ̅ל ֵמֵדם ֵאֵת ֵ̅אָלא ּבכ  
pelko      sisäisestä ja      taistelu         ulkopuolesta         ahdistetut         asia       kaikessa          vaan 

 
Sillä silloinkin, kun me tulimme Makedoniaan, meidän ruumiillamme ei ollut yhtäkään lepohetkeä, vaan 
me olimme joka asiassa ulkopuolelta ahdistetut, ja pelko sisäisesti. 

 

מב    6 ו ד  ָלָה֖א ה  ִכיכֵ ֵ̅אָלא א  א למ  אן ̅י  י   ֑א֞ ּב 
meitä lohdutti    nöyrille      lohduttaa joka   hän        Jumala          vaan         . 

ִטָטו֖ס׃̅יֵת ּ̅בֵמאִת   ה דַּ֣
Titus’n          tulemuksessaan 

 
Vaan Jumala, hän, joka lohduttaa nöyriä, lohdutti meitä Titus’n tulemuksen kautta. 

  



וד  7 לח  ו ֵדאתִניח ̅ ֑ה ֵאָלא ָאף̅יֵת ּ̅בֵמאִת ̅ וָלא ּב  נָיֵחה ה   ּב 
rauhoitetut jolla   se       levossaan    myös     vaan           tulemuksessaan             yksin            eikä        . 

וּבכ  ּ̅בכ   ל ח  ן ֵגיר ע  ּבר  לָות  ֖̅ון ס  ל ֵאב̅ון ד  טָננכ  ̅לכ  ̅ן֑ וע   ון ̅ון ו 
intohimonne ja   murheenne ylle ja luonamme joka rakkautenne    ylle       sillä      evankelioi    teissä 

֖֞ וכ   ין פ  ל א  ד  ̅ ֵׁשמֵעת ̅̅דדע  ִגיאָת ̅וָת ̅ח   ִל֖י׃̅ א הָות̅א ס 
minulle   ollut            monet                      ilot               kuullut       kun ja kasvomme ylle joka 

 
Eikä yksin hänen tulemuksensa kautta, vaan myös sen levon kautta, jolla häntä oli teidän kauttanne 
rauhoitettu. Sillä hän toi meille toivoa teidän rakkaudestanne meitä kohtaan, ja teidän murheestanne, ja 
teidän intohimostanne, joka teillä on meidän tähtemme, ja kun minä olin kuullut, minulla on ollut 
monenlaista iloa. 

 

כָ̅דאפֵ   8 פון ּבֵ ̅לכ  ̅ ִרית̅ן א  רָת֑א ָלא ָתוָיא ִלי נ   ן ׁ̅ש֑י ָאפֵ ̅אג 
vaikka    sieluni minulle pahoillani    ei           kirjeessä              teille           suretin      vaikka että       . 

ָות רָת֖א ָאפֵ ̅ ָתוָיא הּ֗ ָנא ֵגיר דִהי ֵאג   א ̅ן דָׁשעָת ָ̅חֵזא אּ֗
hetken       vaikka              kirje        se että     sillä        minä          näen        olin    pahoillani 

כ ת̅א   ון֑׃̅לכ  ̅ רי 
teille               suretti 

 
Vaikka minä sain teitä suremaan sen kirjeen kautta, ei sieluni ollut pahoillaan, vaikka minä olin 
pahoillani, sillä minä näen, että se kirje, vaikka se hetken teitä suretti, 

 

ד    9 ִגיאָת ̅וָת ֵ̅אָלא ח  ת̅א ֵעב̅א ס  ל דכֵ ̅ ד  תִ̅ל֖י ָלא ע   ון֑ ̅לכ  ̅ רי 
teille    suretti että     ylle       ei   minulle      tehnyt          monenlainen             ilo                vaan         . 

ל דכ   ותֵ̅אָלא ֵמט  ת̅כ  ̅רי  ת̅וָת ָ̅יב  ̅ון ל  יתי  ת̅כ  ̅א א   ון ̅לכ  ̅ ֖ון ֵכרי 
teille       suretti            teille tuotu         kääntymykselle     suremisenne että       koska             vaan 

בֵ̅גיר ּבד   ָנא ד  יכ  ן֖׃ֵמֵדם לָ ̅אָלָה֑א א  ון ֵמנ   א ֵתחסר 
meistä         puuttuisi        ei           asiassa että          siten            Jumalan kautta      sillä 

 
vaan se on saanut minulle aikaan monenlaista iloa, ei siksi, että minä teitä murehdutin, vaan koska se 
sureminen toi teidät kääntymykseen. Sillä te murehditte Jumalan kautta, siten, ettei teiltä mitään 
puuttuisi meistä. 

  



וָת   10 רי  ָלָה֖א תָות̅כ  ל א  פ̅ א ֵגיר דֵמט   ָדא ָׁ̅שא ָעב̅נ 
tekee          sielu       katumus      Jumala      tähden joka    sillä                  suru              . 

פ̅דָלא ָהפ וָת ָ̅כ֖א ומ  רי  ֵי֑א֞ כ   א ֵדין דָעלָמא ̅נָיא לח 
maailman   mutta           murhe          elämälle        kääntää ja          palauta      ei joka 

ו ָעב וָתא ה   ָד֖א׃̅מ 
tekee       se        kuolema 

 
Sillä se suru, joka on Jumalan tähden, aiheuttaa sielun katumusta, joka ei palauta takaisin, ja kääntää 
elämälle. Mutta maailman murhe aiheuttaa kuoleman. 

 

ָלָה֑א כָמא ָ̅הא ֵגיר ִהי ָהֵד   11 ל א  ון ֵמט   א ֵדאתתִעיקת 
montako      Jumala         tähden              te ahdistetut että        tämä        se      sillä      katso         . 

עּבד   וָת ̅ון חפִ ּ̅בכ  ̅ ̅תא  וג̅יט  וָח֖א ור  ק ּבר  פ   ֖א ̅חלָת ָ̅ז֖א וֵד ֖̅א ומ 
kunnioitus ja             viha ja      hengessä        poistaa ja           ahkeruus           teissä          vaikuttanut 

ת טָנָנ֖א ו  וָּב֖א ו  ב̅עָת ̅ב  ̅וח  פ̅כ  ֖̅א ו  ון נ  ִוית   ון֑ ׁ̅שכ  ̅לֵמֵדם ח 
sielunne       osoititte          asia kaikessa ja       kostaminen ja     kiivaus ja        rakkaus ja 

ד צב  ̅כֵ ̅ד  ון ָּבה ּב  ת   ֖א׃̅וָת ̅ין אנּ֗
tahdossa     siinä          te         puhtaat että 

 
Sillä katso, tämä, että te olitte ahdistetut Jumalan tähden, kuinka paljon se onkaan saanut teissä aikaan 
ahkeruutta ja puolustusta, ja vihaa ja pelkoa, ja rakkautta ja intohimoa, ja kostamista, ja joka asiassa te 
osoititte sielujenne olevan puhtaita siinä tahdossa. 

 

סכָלָנ֑א ̅לכ   ֵּ̅בת̅̅תא דכֵ ֵ̅תהֵוא ֵדין ָהֵד   12 ל מ  ָוא ֵמט   ון֑ דָלא הּ֗
tyhmyys       koska       ollut         ettei       teille    kirjoittanut että     tämä    mutta         olisi                . 

ל דֵת ̅ ָאף ל ֵּב֑ה ֵאָלא ֵמט  סכ  ן דמ  ו מ  ל ה   ם ̅ע קָד ̅יד  ִ̅ת ָ̅לא ֵמט 
edessä tunnettaisiin että  koska          vaan       siinä             tyhmää joka        se      tähden         ei      myös 

ָלָהא חפִ  ות̅א  ָלת  ̅כ  ̅יט   ן֖׃̅ון דֵמט 
tähtemme joka              ahkeruutenne            Jumala 

 
Mutta tämän minä olin kirjoittanut teille; ei sen tyhmyyden tähden, ei senkään tähden, joka tyhmyyttä 
teki, vaan siksi että se teidän ahkeruutenne meidän tähtemme tunnettaisiin Jumalan edessä.  

 



ל ָהָנא ֵאת  13 ִתיָראִיתֵ̅מט  ן י  וָיא  ם ּב  ֖אן וע  י  ד  ̅חִד ̅ ּב   ה ̅וֵת ̅ין ּבח 
ilossaan iloitsemme runsaasti lohdutuksemme kanssa ja me lohdutetut     tämä       tähden           . 

ת ִטָטו֑ס ֵדאתִניח  לכ  ̅ דַּ֣ ם כ  וֵחה ע   ון֖׃̅ר 
te kaikki  kanssa   henkensä         rahoittui joka                 Titus’n 

 
Tämän tähden me olemme lohdutetut, ja me runsaasti iloitsemme sen meidän lohdutuksemme kanssa 
Titus’n ilossa, joka sai henkensä levolliseksi teidän kaikkien kanssa. 

 

ב  14 ב̅ד  ֖֞ ָלא ֵּבהֵתת̅ הֵרתֵ̅מֵדם ֵדאׁשת  ון יכ  פ  ל א   ֵאָלא ̅ ֵלה ע 
vaan     häpesin            ei           kasvonne    ylle   hänelle               kerskaillut jota        asiassa että           . 

יך מכ  ̅דכ  ̅ א  ֵללן ע  וׁשָתא מ  וב̅ ָנא ָאף̅ון֑ ָהכ  ̅ל ֵמֵדם ק  ן ׁ̅ש   ָהר 
kerskailumme   myös        siten        kanssanne puhumme            totuus          asia    kaikki että        kuin 

לָות וׁשָתא ֵאׁשתכ  ̅ ד  ָטוס ּבק   ֖ח׃ִ̅טַּ֣
löytyy            totuudessa            Titus      luokse joka 

 
Että minä en mitään hävennyt, mitä kerskailin hänelle teistä, vaan kun puhuimme kaikkea totuuden 
asiaa teidän kanssanne, niin myös kerskailumme Titusta kohtaan havaittiin totuudeksi. 

 

ִתיָראִית̅ ָאף  15 ֞י י  והּ֗ חמ  ד̅סגִ ̅ ר  ון֑ כ  יכ   ר ֵ̅מתדכ  ̅ יו על 
muistaa      kun     yllenne          paljon         runsaampi        hänen armonsa myös          . 

וָת  מָענ  ב̅לכ  ̅א דכ  ֵ̅מׁשת  ֖י׃̅יָת ̅רִת ̅א וב  ̅חלָת ֵ̅ד ̅ון֑ ד  וָניהּ֗ ֵּבלת   א ק 
hänet vastaanotitte    vavistuksessa ja               pelossa että     teidän kaikkien                         kuuliaisuus 

 
Hänen armonsakin on paljon runsaampi teitä kohtaan, kun hän muistaa sen teidän kaikkien 
kuuliaisuuden, että te vastaanotitte hänet pelossa ja vavistuksessa. 

 

בָ̅חֵד   16 ָנא ד  ון׃ ̅ל ֵמֵדם תכִ ̅כ  ̅א אּ֗ יכ  ָנא על   יל אּ֗
yllenne      minä          luotan           asia kaikessa että    minä         iloitsen          . 

 
Minä iloitsen, että minä joka asiassa luotan teihin! 

 
  



ן לכ   8:1  ודִעינ  וֵת ̅מ  יּב  ֑֞ ט  ין ח  אָלָהא ֵדאת̅ון ֵדין א  ת̅ה ד  הּב    ̅י 
annettu joka            Jumalan       siunauksensa       veljet    mutta  teille teemme tunnetuksi                . 

ֵקָד ָ̅ת ּ̅בִעָד  ׃ו̅֞א דמ   ָנֵי֖א֞
Makedonian  seurakunnassa 

 
Mutta me teemme teille tunnetuksi, veljet, sen Jumalan siunauksen, joka on annettu Makedonian 
seurakunnan kautta. 

 

ב  2 וָת ̅ב  ̅ד  ִתיר  ֖ון י  אולָצנה  ִגָיאא ד  ד̅ א הָות̅וקָיא ס  ת̅לח  ון֑ ̅ו   ה 
heidän ilolleen          ollut                runsaus                kärsimysten             paljon       koetuksissa että       . 

ות ומָקא דֵמסִכנ  ון ֵאת̅וע  ות̅ה  ר ּבע  ת  פ̅י  ותָ̅רא ד  ון֖׃ִׁ̅שיט   ה 
oikeamielisyytensä        rikkaudessa        enentynyt                    köyhyytensä                  syvyys ja 

 
Että se monien kärsimysten koetusten runsaus on ollut heille iloksi, ja se heidän köyhyytensä syvyys on 
lisääntynyt heidän oikeamielisyytensä rikkaudessa. 

 

איך̅ ָסֵהד  3 ָנא ֵגיר ד  ון֑ ̅ אּ֗ ילה  ִתיר ֵמן ח  ון וי  ילה   ח 
heidän voimastaan  enemmän ja voimansa    kuin että      sillä       minä      todistan       . 

פּ̅בֵצב ון׃ָ̅ין נ   ׁשה 
sielunsa tahdon kautta 

 
Sillä minä todistan, että heidän voimansa mukaan, ja enemmänkin kuin heidän voimansa, heidän 
sielujensa tahdosta, 

 

ן ּבבָ ּב  4 ו ֵמנ  וָת ̅ע  ִגיאָת ̅ע  ותפ  ̅א ס  וָת ֑̅א דֵנׁשת  יּב   א ̅ון ּבט 
siunauksessa      ottaisivat osaa että               monet          esirukouksessa meistä pyysivät      . 

׃̅דֵת  ִדיֵׁש֖א֞  ׁשֵמׁשָתא דק 
pyhien                     palvelutyön 

 
he pyysivät meitä, monien esirukousten kautta, että ottaisivat osaa siihen pyhien palvelutyön 
siunaukseen. 

  



יך  5 פָ̅מא דָסב̅ וָלא א  ין֑ ֵאָלא נ  ו  וקד  ִ̅רין הּ֗ ׁשֵלמו ל  ון א   ם ׁ̅שה 
ensin     luovuttivat            sielunsa           vaan      olimme toivoimme että kun        kuin         eikä         . 

ן ָואף ֖ ן ּבֵצב̅ לָמר  אָלָה֖א׃̅ל   ָיֵנה ד 
Jumalan tahdossaan meille myös ja herrallemme 

 
Eikä niin kuin me olimme toivoneet, vaan ensin he luovuttivat sielunsa meidän Herrallemme, ja myös 
meille, Jumalan tahdossa. 

 

ן ֵנב  6 חנ  איך̅ד  ָטו֑ס ד  ִר֖י ָהכ  ̅ ֵעא ֵמן ִטַּ֣ ֵלם ּבכ  ̅דׁש   ון ָ̅נא נׁש 
teissä loppuunsaattava siten      alkoi jonka   kuin että          Titus’sta            pyytävä      me että        . 

וָת ̅ ָאף יּב   ֖א׃̅א ָהֵד ̅ט 
tämä             siunaus        myös 

 
Että me pyytäisimme Titusta, että niin kuin aloitti, sillä tavalla myös teidän kauttanne saattaisi loppuun 
tämän siunauksen. 

 

ב  7 ָנא ד  יכ  וָת ̅לֵמֵדם ֵמת̅כ  ֵ̅אָלא א  יָמנ  ון ּבה  ת  תִרין אנּ֗  ֖א ̅י 
uskollisuudessa             te               enentyneet      asia kaikessa että         samoin         vaan            . 

ב ב̅עָת ̅יד  ֖̅א ובִ ֵ̅מלָת ̅ו  ב̅ל חפִ ̅כ  ֖̅א ו  לָות̅יט֖ו ו  ן ד  וּב   ָנא ̅ון֑ ָהכ  ̅כ  ̅ח 
siten luoksemme joka rakkaudessamme ja ahkeroitte kaikessa ja     tuntemisessa ja              sanassa ja 

וָת ּ̅בָהֵד ̅ ָאף יּב  ון֖׃̅א ֵתת̅א ט  תר   י 
enentyisi            siunaus               tässä          myös 

 
Vaan samoin, kuin te olette joka asiassa rikastuneet; uskollisuudessa ja sanassa, ja siinä tuntemisessa, ja 
ahkeroitte kaikessa, ja rakkaudessanne, joka teillä on meitä kohtaan; siten tässäkin siunauksessa 
rikastuisitte. 

 

ָוא ֵמפ  8 דָ̅לא הּ֗ ָנא לכ  ̅ ָפֵקד̅ ק  חפִ ̅אּ֗ וָת ̅ון֑ ֵאָלא ּב   א ̅יט 
ahkeruudessa        vaan       teille         minä       käsken       käskien          ole          ei          . 

וּבכ  ̅בדח   ֖֞ ׁשָרָרא דח  ון יכ  ָנ֖א׃̅ר  ֵסא אּ֗  ון מנ 
minä    koettelen      rakkautenne            totuus          työtovereidenne 

 
En minä teitä käskemällä käske, vaan teidän työtovereidenne ahkeruuden kautta minä koettelen teidän 
rakkautenne totuutta. 

 



וֵת ̅דיָ   9 יּב  ון ֵגיר ט  ת  ָלתִ̅עין אנּ֗ וע מִׁשיָח֑א דֵמט  ַּׁ֣ש  ן ֵי  ון ̅כ  ̅ה דָמר 
teidän tähtenne joka       Messias        Jeshua    herramme   siunauksensa      sillä              te         tunnette        . 

דֵ̅את ן כ  ֖ סכ  ת  ִ̅אית  ̅ מ  אנּ֗ ִתיָר֑א ד  י ע  וֵת והּ֗ ון֖׃̅ון ּבֵמסִכנ   ה ֵתעתר 
rikastuisitte           köyhyydessään               te että              rikas             oli (akk.)        kun                     köyhtyi 

 
Sillä te tunnette meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, siunauksen, joka teidän tähtenne köyhtyi 
ollessaan rikas, että te hänen köyhyytensä kautta rikastuisitte. 

 

ך  10 ָנא לכ  ̅ ֵדין ָמֵלך̅ ֵממל  דָרא לכ  ̅ון ָהֵד ̅אּ֗ מע   ון֑ ̅א ד 
teille          auttaa joka        tämä       teille          minä       ohjaan mutta   ohjaamalla          . 

ד ל דֵמן ֵאׁשתק  ודֵ̅מט  לח  ו לֵמצָּבא ּב  ון֑ ל  ִרית   ̅ י ׁש 
yksin        tahtomaan    ette         alkaneet             edellisvuodesta että          koska 

ד ֵ̅אָלא ָאף  ׃̅ לֵמעּב 
tekemään      myös         vaan 

 
Mutta minä neuvomalla neuvon teille tätä, joka teitä auttaa, koska viime vuodesta lähtien te ette 
alkaneet ainoastaan tahtomaan, vaan myös tekemään. 

 

עבָ   11 ֵלמו ּב  צב  ָ̅ד ָ̅הָׁשא ֵדין ׁש  ו ֵמֵדם ד  ֖ון ̅א ה   ית 
tahdoitte jota        asia        se        teoissa loppuunsaattakaa mutta        nyt              . 

הָוא לכ   ָנא ד  איכ  וָוָחא לֵמצָּב֑א ָהכ  ̅ד  עבָ ̅ון ס   א ָ̅ד ָ̅נא ּב 
tekojen kautta       siten          tahtomaan               into         teille         on joka         samoin että 

ון ֵמן ָמא ִדאית למ   ון֖׃̅לכ  ̅ תׁש 
teille       on että             mistä loppuunsattaisivat 

 
Mutta nyt, saattakaa loppuun, tekojen kautta, se, mitä tahdoitte, että samoin kuin teillä on intoa 
tahtomaan, siten teoissa saattaisitte sen loppuun siitä, mitä teillä on. 

  



יךָ̅יָנא ִאית  ֵ̅אן ֵגיר ֵצב  12 ֑י א  ֑ל ֵ̅מת̅ ָותֵ̅ל֖ה ָהכ̅ א ִדאיתָמ ̅ והּ֗ ּב   ק 
vastaanotettava      niin      hänelle    on että       mitä      kuin            se (akk.)            tahto       sillä      jos            . 

יך ָוא א  ית ֵל֖ה׃̅ ָלא הּ֗  ָמא דל 
hänelle  ole ei jota    mitä      kuin         ole              ei 

 
Sillä jos jollain on tahtoa, hän on vastaanotettava sen mukaan, mitä hänellä on, ei sen mukaan mitä 
hänellä ei ole. 

 

לכ    13 חָרֵנ֞א ֵתהֵוא רָוחָתא ו  אּ֗ ָוא ֵגיר דל  ולָצָנ֑א׃ָ̅לא הּ֗  ון א 
kärsimys       teille ja         helpotus             olisi                 toisille että       sillä        ole          ei               . 

 
Sillä ei se ole, että toisilla olisi helppoa, ja teillä ahdistusta. 

 

וָת   14 וי  בֵ̅אָלא ּבׁש  ו ּבז  ות̅א הו  ִתיר   ון ̅ון ִדילכ  ̅כ  ָ̅נא ָהָנ֑א די 
omanne että     teidän runsauden       tämä           ajassa         olkaa         yhteistyössä        vaan             . 

ות ִסיר  ון דָהֵל֖ין ָדאףֵ̅תהֵוא לח  ות̅ ה  ִתיר  ון ֵתהֵוא ̅י  ון דָהנ   ה 
olisi   nämä että       niiden runsaus      myös että   näiden                         puutteelleen               olisi 

ות ִסיר  וָת ֖̅ון דֵת ̅ון ִדילכ  ̅כ  ̅לח  וי   ֖א׃̅הֵוא ׁש 
yhteys          olisi että      omanne että  teidän puutteeksenne 

 
Vaan olkaa yhteistyössä tässä teidän rikkautenne ajassa, että se teidän omanne olisi näiden puutteita 
varten, että myös heidän runsautensa, joka näillä on, olisi teidän puutteeksenne; että teidän omanne 
olisi yhteistä. 

 

יך  15 כ̅ א  ֖ל ָלא ֵאת̅ יבִ̅ת ̅ד  אסִגי ׁשק  ו ד  ו ̅דה  ר ֵל֖ה וה  ת   י 
hän ja hänelle   enennetty         ei        poisti      paljon joka hän että kirjoitettu että    kuin             . 

֖ל ָלא ֵאת ִליל ׁשק  ר ֵל֖ה׃̅דק  צ   ּב 
hänelle      riistetty          ei         poisti          vähän joka 

 
Niin kuin kirjoitettu on, että ”joka paljosta luopui, hänelle ei enennetty, ja hän, joka vähästä luopui, 
häntä ei riistetty”. 

  



הָּבה חפִ   16 אָלָהא די  ו ֵדין ל  יּב  וָת ̅ט  ון ̅א חָלפ  ̅א ָהֵד ̅יט   יכ 
puolestanne       tämä             huolenaihe          antoi että        Jumalalle      mutta     kiitos             . 

ִטָטו  ֖ס׃ּבֵלֵּבה דַּ֣
Titus’n sydämessään 

 
Mutta kiitos Jumalalle, joka antoi tämän huolenaiheen teidän puolestanne Tituksen sydämeen! 

 

ות    17 ל דָטבָּ̅בע  ֵּב֖ל וֵמט   ָיֵנה ּ̅בִטיל ֵל֑ה ֵמן ֵצב̅ ן ֵגיר ק 
tahdostaan    hänelle      huoli       kova että    koska ja vastaanotti sillä   pyyntömme          . 

ון֖׃̅ק ֵצאד  ̅נפ    יכ 
keskellänne   poistuva 

 
Sillä hän otti vastaan meidän pyyntömme. ja koska hänellä oli kova huoli, hän on omasta tahdostaan 
lähtevä teidän keskuuteenne. 

 

יָנא דֵת   18 ון֑ א  אח  ֵמה ל  רן ֵדין ע  ד  נֵגִלָי֖ון ׁ̅שׁש  וחֵתה ֵּבאו   ּב 
evankeliumissa            kunniansa jolla        sellainen veljemme      kanssaan mutta lähetimme          . 

׃ָ̅ת ̅לֵהין ִעָד ּ̅בכ    ֖א֞
seurakunnat niissä kaikissa 

 
Mutta me lähetimme hänen kanssa veljemme, sellaisen, jonka kunnia on evankeliumissa, niissä kaikissa 
seurakunnissa. 

 

ן ָ̅ת ̅א ֵמן ִעָד ָּ̅בא גבֵ ֵ̅מג̅ ָנא ָדאףָ̅הכ    19 מ  וק ע   ֑א֞ דֵנפ 
kanssamme lähtee joka      seurakunnista       valittu        valiten    myös että        siten              . 

וָת  יּב  ובא דמֵ ̅א ָהֵד ּ̅בט  ַ֖ן לׁש  ֖ מָׁשא ֵמנ   ֵחה ִדיֵלה ׁ̅שת 
omansa       kunnialleen       meistä                 palvelutyön           tämä               siunauksessa 

וָּבב   לל  אָלָה֖א ו  ן֖׃̅ד   ן ִדיל 
omamme rohkaisemisellemme ja    Jumalan 

 
Sillä tavalla, että hänet on myös valitsemalla valittu seurakunnista, että lähtisi meidän kanssamme, 
tämän palvelutyön siunauksessa, joka on Jumalan omaksi kunniaksi ja meidän rohkaisemiseksemme. 
 

 



ן ֵדין ּבָהֵד   20 ִניִטינ  וָמא ּבָהֵד ̅ק  ן מ  ָנׁש נִסים ּב   א ֑̅א דָלא אּ֗
tässä           virhe meissä      laittava ihminen       ettei            tässä      mutta      vältämme            . 

וָת  ּב  ן֖׃̅ר  מָׁשא ֵמנ   ֖א דֵמׁשת 
meistä              palvelutyön                   suuruus 

 
Mutta me vältämme tätä, ettei kukaan laittaisi meidän kauttamme virhettä tähän suuruuteen, joka on 
meidän palvelutyöstämme. 

 

ִציפִ   21 ִפיָרָת ̅י  ן ֵגיר דׁש  וד֖̅א֞ ָלא קָד ̅ינ  לח  ָלָהא ּב   ֵאָלא ̅ ם א 
vaan           yksin            Jumala        edessä         ei            kaunista joka        sillä       huolelliset          . 

׃̅קָד ̅ ָאף יָנָׁש֖א֞  ם ּבנ 
ihmislapset     edessä     myös 

 
Sillä me olemme huolellisia siinä, mikä on kaunista, ei ainoastaan Jumalan edessä, vaan myös 
ihmislasten edessä. 

 

ון ָאף  22 מה  רן ֵדין ע  ד  ן ּבֵקא ּבכ  ̅ ׁש  יָנא דל  ון֑ א  אח   ן ̅לזב  ̅ל 
ajat kaikessa koeteltu meille joka sellainen   veljellemme myös      kanssaan   mutta lähetimme          . 

ִגָיאָת  חפִ ּ̅בס  ִתיָראִית֖̅א֞ ד  ֖ו ָהָׁשא ֵדין י   יט ̅חפִ ̅ יָטא ה 
intoa             runsaasti      mutta         nyt         hän             innolla joka                   monissa 

ון֖׃̅וכּ̅בת   יכ  על  ִגָיאא ד   ָלָנא ס 
yllänne joka          paljon          luottamuksessa 

 
Mutta me lähetimme hänen kanssaan myös sellaisen veljemme, joka on koeteltu, koko ajan 
monenlaisessa innossa, mutta nyt hänellä on runsaasti intoa siinä luottamuksen paljoudessa, joka on 
teidän yllänne. 

 

וָתפָ ֵ̅אן ָהכִ   23 ָטו֑ס ׁש  דָרָנא ּבכ  ̅יל ִטַּ֣ מע  ו ִדילי ו   ֖ון ֵואן ̅א ה 
jos ja     teissä                 auttaja ja      omani    hän      osanottaja           Titus       sen tähden jos            . 

ון דִעָד  חָרֵנ֑א֞ ׁשִליֵח֞א ֵאנ  י֞ן אּ֗ ח  ובָ̅ת ̅א  מִׁשיָח֖א׃̅֞א דׁש   ֵחה ד 
Messiaan          kunniansa         seurakuntien       ovat           lähetetyt              toiset             veljet 

 
Sen tähden, jos Tituksesta kysytään; hän on minun oma työtoverini, ja teille auttaja, ja jos muista veljistä, 
he ovat Messiaan kunnian, seurakuntien apostoleja.  

 



חִויָת   24 וּבכ  ֵ̅מִכיל ת  וב̅א דח  ב̅ון וׁש  ן ד  ו ̅כ  ָ̅הר  ו  ון ח   ֖ון ּבה 
olivat     heissä     teissä joka     kunniamme ja     rakkautenne                osoitus            siis                . 

וּף ִעָד  רצ  לֵהין ָ̅ת ּ̅בפ   ֞א כ 
ne kaikki    seurakunnat      läsnäolossa 

 
Osoittakaa siis rakkautenne ja kunniamme, joka teissä on, heidän kauttaan, kaikkien seurakuntien 
läsnäolossa. 

 

  

ִתירָתא ָעבֵ  9:1  ִדיֵׁש֑א֞ י  ל ֵתׁשֵמׁשָתא ֵדין דק  ָנ֖א ̅ ד̅ע   אּ֗
minä          teen              runsas                   pyhien      mutta               palvelutyö         ylle                    . 

ָנא לכ  ̅ בֵ̅אן ָכֵת   ון֖׃̅אּ֗
teille     minä     kirjoitan       jos 

 
Mutta siitä pyhien palvelutyöstä; minä teen liikaa, jos siitäkin teille kirjoitan. 

 

וָיבֵ ָ̅יד    2 ָנא ֵגיר ט  ב̅ה דֵרעָינכ  ̅ע אּ֗ ל ָהָנא ֵאׁשת    ̅הֵרת֖̅ון וֵמט 
kerskaillut      tämä     tähden ja       ajatustenne       selkeytensä    sillä       minä    tiedän        . 

ֵקָד ּ̅בכ   אכ  ̅ון למ  ַּ֣ א עִת ̅וָנֵי֑א֞ ד  ד̅יָד ִ̅אי  י ֵמן ֵאׁשתק  טָנָנא ̅א הּ֗  ֖י ו 
intohimo ja             viime vuodesta     se             valmis               Akaia’n            makedonialaisille        teissä 

ֵרגִ̅דילכ   ִגֵיא֞א ג   ׃̅ ון לס 
kiihottaa           monille             omanne 

 
Sillä minä tiedän sen teidän ajatustenne selkeyden, ja tämän tähden minä olen teistä kerskaillut 
makedonialaisille, että Akaia on ollut valmiina viime vuodesta, ja se teidän intohimonne yllyttää monia. 

 

דֵרת  3 וב ׁ̅ש  ק ׁש  ר  אֵח֑א֞ דָלא ֵנסת  בֵ̅דין ל  ן ֵדאׁשת  ֖ רן ָ̅הר   ה 
kerskailimme josta     kunniamme       turhentuva       ettei              veljet      mutta lähettänyt          . 

ל ָהֵד ּ̅בכ   ָנא ֵד ̅וָת ̅א צב  ̅ון ע  איכ  יבִ ̅ אמֵרת֖א ד  ון מט   ין֑׃ֵ̅תהו 
valmistetut     olisitte      sanonut jonka         kuinka että              tahto         tämä       ylle         teissä 

 
Mutta minä olen lähettänyt veljet, ettei se kunniamme tulisi turhaksi, josta me kerskailimme; tästä 
tahdosta, niin kuin minä olen sanonut, että te olisitte valmiit. 

 



לָמא ִנאת    4 ֵקָד ̅ד  מי מ  וָנכ  ̅ון ע  ד̅וָנֵי֑א֞ וֵנׁשכח   ין ̅יִד ָ̅לא עִת ̅ ון כ 
valmiit      ei          kun          teidät löytävä ja     makedonialaiset kanssani      tulevat             ettei          . 

ון֑ וֵנב ת  ת̅אנּ֗ ון ֵתב ̅ה  ת  אנּ֗ ר ד  ן֑ דָלא ִנאמ  וב̅הת  ̅חנ   ָהָרא ̅ון֑ ּבׁש 
kunniassa            häpeäisi               te että          sanova       ettei        me     häpeävä ja                      te 

ב ו ֵדאׁשת  רן֖׃̅ה   ה 
kerskailimme josta         se 

 
Etteivät makedonialaiset tulisi kanssani, ja löytäisi teidät, kun ette olekaan valmiit, ja me häpeäisimme, - 
etten minä sanoisi, että te häpeätte - , sitä kunniaa, josta me kerskailimme. 

 

ל ָהָנא ֵאת  5 ֞י ּ̅בֵטל ִלי ֵדאבֵ̅מט  ח   ון ָ̅הֵלין֑ דִנאת  ֵעא ֵמן א 
tulevat jotka    nämä          veljistäni            kysyä että minulle  huolissaan         tämä      tähden         . 

י לָות̅קָד  תד  ̅כ  ̅מ  נע  ורכָת ֖̅ון ו  ֖ון ̅א ָהי דֵמן קִד ̅ון ּב  עת   ים ֵאׁשתמ 
teille ymmärrettävää            alusta  joka     se               siunaus           tulevat ja         luoksenne         edelläni 

יבָ ̅דֵת  יך֖̅א ָהכ  ̅הֵוא מט  ורכָת ̅ ָנא א  יךּ̅ב  ָוא א  וָת ̅ ֑א ָלא הּ֗ ענ   ֖א׃̅י 
ahneus      kuin          ole          ei              siunaus           kuin          siten        valmistetaan            olisi että 

 
Tämän tähden olin huolissani kysyä näiltä veljiltäni, jotka tulevat minun edelläni teidän luoksenne, ja 
tulisi valmiiksi se siunaus, joka edeltä on tehty teille tiettäväksi, että sitä valmistatte sillä tavalla, että se 
on siunauksen mukaan, eikä ole ahneuden mukaan. 

 

וָסָנ֑א ָאףָ̅הֵד   6 ע ּבח  ן דָזר  וָסָנא ָחֵצד̅ א ֵדין מ  ע ̅ ּבח  ן דָזר   ומ 
kylvää joka ja      niittää         säästössä       myös          säästössä          kylvää joka    mutta       tämä          . 

וד̅ורכָת ֑̅א ּבב  ̅ורכָת ּ̅בב    ׃̅ א ֵנחצ 
niittävä           siunauksessa                siunauksessa 

 
Mutta tämä, joka säästäen kylvää, myös säästäen niittää, ja joka siunauksessa kylvää, on siunauksessa 
niittävä. 
 
Myös kreikassa on siunaus, mutta suomalaiset menevät KJV mukaan. 

  



יך  7 ָנׁש א  ל אּ֗ יך̅ ִדאית̅ כ  וָת ̅ ּבֵרעָיֵנ֑ה ָלא א  רי  ו ̅דֵמן כ   ֖א א 
tai           heikkoudesta että      kuin         ei      ajatuksessaan      on jota        kuin       ihminen kaikki      . 

יך ובָ דֵמן קִטיָר֖א ̅ א  ָלָה֖א׃̅לָיה  ָדָיא ָרֵחם א  ו ֵגיר ח   א ה 
Jumala    rakastaa      iloinen       sillä     hän           antajalle                pakosta että             kuin 

 
Jokainen sen mukaan, mitä ajattelee, ei heikkouden mukaan tai pakon mukaan, sillä iloista antajaa 
Jumala rakastaa. 
 
Tämän rakastamisen voi kääntää myös ”armahtaa” tai ”on ystävänä”. Kaikki merkitykset sanassa. 

 

י ֵדין ִּבאיד    8 ר ּבכ  ָ̅מטָיא הּ֗ ת  ני  ו ד  יּב  ל ט  ָלָה֑א כ   ון֑ ̅֞י א 
teissä enentyvä että kiittäkää kaikki         Jumala          käsissä   mutta    se        saapuu          . 

ב ו ָמא דָספֵ ̅ן ּבכ  ̅לזב  ̅כ  ̅ד   ֖ון ̅ון ֵנהֵוא לכ  ̅ק לכ  ̅לֵמֵדם ה 
teille       oleva       teille        riittää että   mikä     se        asia kaikessa      ajat kaikessa että 

ון ּבכ  ̅̅תוֵת  תר   ׃̅ בָט ̅ ד̅ל עבָ ̅י 
hyvä     teko     kaikessa         enentyisitte ja 

 
Mutta se kaikki valmistuu Jumalan käsien kautta. Kiittäkää, että teissä enentyisi koko ajan kaikki asiat, 
että teille riittää se, mitä teillä on, ja enentyisitte kaikessa hyvässä työssä. 

 

יך  9 ב̅דב  ̅ יבִ̅ת ̅כד  ̅ א  הּ֗ ר וי  וֵת ̅ ד  ִדיק   ה ̅לֵמסִכֵנ֖א֞ וז 
puhtautensa ja            köyhille        antoi ja    jakoi että kirjoitettu joka    kuin          . 

֖ם׃ ָיָמא לָעל   ק 
ikuisuudelle       seisoo 

 
Niin kuin kirjoitettu on, että ”hän jakoi, ja antoi köyhille, ja hänen vanhurskautensa pysyy ikuisesti”. 

 

ו ֵדין דָיֵהב  10 חָמא לֵמאכ  ̅ ה  וָעא ול  רָעא לָזר  ו ֵנֵתל ̅ז   ולָת֑א ה 
antava    hän                   syötävälle               leipä ja          kylväjälle       siemen      antaa joka mutta  hän          . 

רעכ   סֵגא ז  ות̅ונ  ִדיק  ֵּבא ִפאֵר֞א דז  נר   ון֖׃̅כ  ֖̅ון ו 
puhtautenne       hedelmät   suurentava ja siemenenne       lisäävä ja 

 
Mutta hän, joka antaa siemenen kylväjälle, ja leivän syötäväksi, hän antakoon, ja lisätköön teidän 
siemenenne, ja suurentakoon niitä teidän vanhurskautenne hedelmiä. 

 



ב  11 ון ּבכ  ̅כ  ̅ד  וָת ̅ל ֵמֵדם ֵתעתר   ֑א דִהי ָגמָרא ָ̅לה פִׁשיט 
täydellinen se että      oikeamielisyys    kaikessaan      rikastuisitte          asia kaikessa että            . 

וִדיָת ִּ̅באיד   אָלָה֖א׃̅ן ת   א ל 
Jumalalle                  kiitos       kauttamme 

 
Että te joka asiassa rikastuisitte; kaikessa oikeamielisyydessä, että se Jumalan kiittäminen on täydellinen 
meidän kauttamme. 

 

ל דפ    12 וׁ̅שֵמׁשָתא ָהֵד ̅ולָחָנא דֵת ֵ̅מט  לח  ָוא ּב   ̅ ד֖א ָלא הּ֗
yksin      ole           ei        tämä                palvelutyön           palveleminen että     koska            . 

וָת  ִסיר  ֵל֑א ֵאָלא ָאף̅ח  ִדיֵׁש֞א ממ  ר ּבת  ̅ א דק  ת   ֞א ̅ודָיָת ̅מי 
kiitoksessa      enenee     myös      vaan            täyttää               pyhien                               puute 

ִגָיאָת  אָלָה֖א׃̅ס   ֞א ל 
Jumalalle                      monet 

 
Koska tämä pyhien palveleminen ei ainostaan täytä pyhien puutteita, vaan myös enenee niiden monien 
Jumalan kiitosten kautta. 
 
Mielenkiintoinen yksityiskohta; tässä pulchana on papillista palvelemista, mutta 1Kor.3:9 se on muissa 

kuin arameassa ”viljelysmaa”, vaikka on sama sana kyseessä. Viljelysmaa on feminiini;  ולָחנוָת ֞̅א  .פ  ̅

 

וקָיא ֵגיר דֵת   13 ל ּב  אָלָהא מׁש  ׁ̅שֵמׁשָתא ָהֵד ֵ̅מט   ּבִח֖ין א ל 
kirkastavat         Jumalalle        tämä                      palvelutyön        sillä          koetus        tähden          . 

ון לת   דת  עּב  סב  ̅וִדיָת ֵ̅דאׁשת  מִׁשיָח֖א ̅רֵת ̅א ד   ה ד 
Messiaan       evankeliuminsa           kiitokselle                       alamaistuneet että 

פ ות  פֵ̅ואׁשת  ון ּב  ות̅ת  לָנׁ֖ש׃̅כ  ִׁ̅שיט  ם כ  ון וע  מה   ון ע 
jokainen kanssa ja heidän kanssaan  oikeamielisyydessänne             osallisiksi tulleet ja 

 
Sillä tämän palvelutyön koetuksen tähden me annamme kunnian Jumalalle, että te olette tulleet 
Messiaan evankeliumin kiitokselle alamaisiksi, ja tulleet työyhteyteen teidän oikeamielisyytenne kautta 
heidän kanssaan, ja kaikkien kanssa. 

  



וָת   14 צל  רבִ ̅ו  וגָ ̅ין חָלפ  ̅א מק  ל ס  ִגָיא֖א ֵמט  וָּבא ס  ון ּבח   אא ̅יכ 
paljous    tähden          paljon       rakkaudessa      puolestanne        lähestyvät                rukous ja          . 

וֵת  יּב  ון֖׃̅דט  יכ  על  אָלָהא ד   ה ד 
yllänne joka        Jumalan               siunauksensa 

 
Ja he kantavat teidän puolestanne rukousta, paljossa rakkaudessa, sen Jumalan siunauksen paljouden 
tähden, joka on teidän yllänne. 

 

ב  15 וה  ל מ  אָלָהא ע  ו ֵדין ל  יּב  לָלא׃ ̅ה דָלא ֵמתֵ̅ת ̅ט   מ 
puhuttu     ei joka         lahjojensa            ylle        Jumalalle      mutta kiittäkää          . 

 
Mutta kiittäkää Jumalaa niistä hänen sanomattomista lahjoistaan! 

 

  

ָנא ֵמנכ   10:1  וָלוס ָּבֵעא אּ֗ ַּ֣ וֵת ֵ̅אָנא ֵדין פ   ה ̅ון֑ ּבִניח 
levollisuudessaan      teistä        minä       pyydän      Paulos      mutta   minä                            . 

ב כִ ̅ו  מִׁשיָח֑א ָדאפֵ ̅וֵת ̅יכ  מ  ִכיך̅ה ד  אִפי֞ן מ  ָנא ̅ ן ּב   אּ֗
minä        nöyrä       kasvoissa    kasvot joka            Messiaan                 nöyryydessä ja 

ד̅כ  ̅לָות ָנא תכִ ̅ ון֑ ֵאָלא כ  ִחיק אּ֗ ון֖׃̅ר  יכ  ָנא על   יל אּ֗
teitä kohtaan   minä  luottavainen   minä          poissa      kun     vaan              luonanne 

 
Mutta minä, Paulos, pyydän teitä, Messiaan levollisuuden ja näyryyden kautta, joka kasvotusten olen 
teidän luonanne nöyrä, vaan kun olen poissa, olen luottavainen teistä, 

 

ָנא ֵד   2  ָלָנא ̅וכ̅אֵלץ ּבת  ֵ̅אֵת ̅ ית̅ון֑ דָלא ָמא ֵדאִת ̅ין ֵמנכ  ָּבֵעא אּ֗
rohkeudessa             pakko            tullut että        kun      ettei         teistä       mutta     minä       pyydän       . 

יך̅ ִדאית אִׁשיח א  ילֵ ̅דֵמת̅ ִל֑י ד  ָנָׁשא א  ל אּ֗ ָנ֑א ע  ֵעא אּ֗  ין ר 
ne         ihmiset          ylle        minä       ajatukset että           kuin       oletan että   minulle         jota 

איך ן ד  לכִ ̅̅בדב  ̅ דָחׁשִּבין ל  ר מה  ן֖׃̅ס   ינ 
vaellamme      lihassa että    kuin että meille      lukevat jotka 

 
Mutta minä pyydän teitä, ettei, kun olen tullut, minun olisi pakko olla siinä rohkeudessa, jota minä 
oletan minulla olevan. Minä ajattelen niitä ihmisiä, jotka lukevat meidät lihan mukaan vaeltaviksi. 

 



בָ̅אפֵ   3 לכִ ̅ן ּב  ר ֵגיר מה  ָוא ̅ס  ן֑ ֵאָלא ָלא הּ֗ נ   ין חּ֗
ole       ei          vaan         me         vaellamme      sillä        lihassa    vaikka          . 

ן֖׃̅דבֵ   סָרא ָפלִחינ 
palvelemme        lihassa että 

 
Sillä vaikka me lihassa vaellamme, emme me lihassa palvele. 

 

יָנא ֵגיר דפָ   4 ות  ̅ז  ָוא דבֵ ̅לח  יָלא ̅ן ָלא הּ֗  סָר֑א ֵאָלא דח 
voiman         vaan                  lihan             ole        ei     palvelemisemme    sillä      aseet          . 

אָלָה֖א ובֵ  ן ֵחסֵנ֞א מִריֵד ̅ה ָכב̅ד  ׃ִׁ̅שינ   ֖א֞
kapinalliset     linnakkeet    hajotamme   siinä ja              Jumalan 

 
Sillä ne meidän palvelemisemme aseet eivät ole lihan, vaan Jumalan voiman, ja sen kautta me 
hajotamme kapinoivat linnakkeet. 

 

חׁשבָ ̅וָסת  5 ן מ  וקב  ֖̅א֞ וכ  ָ̅ת ִ̅רינ  וָמא דֵמתתִרים ל   ה ̅עֵת ̅ל ִיד  ̅ל ר 
tuntemisensa   vastapäätä        korotettu joka        korkeus   kaikki ja              järkeilyt         kaadamme ja         . 

אָלָה֑א וָׁשבֵ  עֵת ̅ד  ׁשמ  רעָי֞ן למ  ל ת  ן כ  מִׁשיָח֖א׃̅ינ   ה ד 
Messiaan           kuuliaisuudelleen       ajatukset kaikki vangitsemme ja          Jumalan 

 
Ja me kaadamme järkeilyt ja kaiken sellaisen korkeuden, joka on korotettu Jumalan tuntemista vastaan, 
ja me vangitsemme kaikki ajatukset Messiaan kuuliaisuudelle. 

 

יבִ   6 מט  ד̅ו  ן לֵמעּב  מִעין֑ ָמא ̅עָת ̅תב  ̅ ינ  יֵלין דָלא ֵמׁשת   א ֵמן א 
kun             kuuliaiset          ei jotka                 niistä                  kosto            tekemään               valmiit ja        . 

תֵ̅דאת לי  ות̅ מ  מָענ   ון׃ ̅כ  ֵ̅מׁשת 
kuuliaisuutenne              täyttynyt että 

 
Ja me olemme valmiit toimittamaan oikeutta niille, jotka eivät ole kuuliaisia, kun se teidän 
kuuliaisuutenne on täyttynyt. 

  



ָנׁש תכִ   7 ֖ון ֵאן אּ֗ ת  וֵפ֞א ָחיִרין אנּ֗ רצ  פּ̅בפ  ל נ   ֵׁש֖ה ̅יל ע 
sielunsa     ylle       luottaa    ihminen    jos           te         katselette           kasvoissa               . 

פ̅ד  ד ע ֵמן נ  ֑ו ָהָנא ֵנד  איך̅מִׁשיָחא ה  ו ̅ ֵׁש֖ה ד   דה 
hän että  kuin että           sielustaan       tietävä     tämä     hän              Messiaan että 

מִׁשיָח֑א ָהכ   ן֖׃̅ ָנא ָאף̅ד   חנ 
me    myös          siten                    Messiaan 

 
Katseletteko te ulkomuodon kautta? Jos joku luottaa sieluunsa, että hän on Messiaan, tuntekoon 
sielustaan, että niin kuin hän on Messiaan; sillä tavalla mekin. 

 

ב̅ ֵאן ֵגיר ָאף  8 ִתיר ֵאׁשת  בֵ̅מֵדם י  הּ֗ ולָטָנא די  ל ׁש  ר ע   ִלי ̅ ה 
minulle antoi jota       käskyvalta       ylle               kerskailen       enemmän   asia      myös      sillä      jos       . 

ן֑ ָלא ָּבֵהת לבֵ ̅ ָמר  ל ד  ָנ֖א ֵמט  ו ִדילכ  ̅אּ֗ ב̅נָיָנא ה  הּ֗ ן וָלא ̅ ון י  ֖  ל 
eikä meille    antoi        omanne     hän rakentamiselle että koska         minä       häpeä      en herramme 

וָחפ  ון֖׃̅כ  ̅לס 
tuhoksenne 

 
Sillä jos minä jostain enemmän kerskailenkin, siitä käskyvallasta, jonka meidän Herramme antoi minulle. 
Minä en häpeä, koska hän antoi sen meille teidän omaksi rakentamiseksenne, eikä teidän tuhoksenne. 

 

ָנא ֵדין֑ דָלא ֵאסתב    9 הֵמא אּ֗ יך̅מ  מד  ̅ ר א  ו ד  ו מד  ̅ה   ֵחל ָ̅חל 
pelotan     pelottaen että     se        kuin                 oleta           ettei    mutta     minä         vetäydyn        . 

ָנא לכ   ׃̅ון ֵּבאגָרת̅אּ֗  ֖י֞
kirjeessäni       teille          minä 

 
Mutta minä peräännyn, ettei oletettaisi, että minä ikään kuin pelottamalla pelottaisin teitä kirjeessäni. 

 

ל ִדאית  10 ָנָׁשא ָדאמִרין֑ ֵדאגָרָת ̅ ֵמט  ֖֞ ̅אּ֗ ִסיָנן ִקיָר֞ן וח   ֞א י 
voimallinen ja    painavat         kirjeet että     sanovat jotka       ihmiset          on että      koska              . 

 ה ִׁשיָט֖א׃̅וׁשָמא כִרי֖ה וֵמלֵת ֵ̅יה ֵדין דג  ֵ̅מאת
arvoton    puheensa ja       heikko          olemus että    mutta tulemuksensa 

 
Koska on joitakin, jotka sanovat, että ”kirjeet ovat painoarvoiset ja väkevät, mutta tulemuksensa olemus 
heikkoa, ja puheensa arvoton”. 



ן דָהכ  ̅א ֵנתֵ̅אָלא ָהֵד   11 ֵעא מ  ָנא ִדאית  ̅ר  איכ  ֖ר ד   ין ָ̅נא ָאמ 
olemme että      samoin että      sanoo                 siten kuka              ajattelisi         tämä       vaan              . 

דּ̅בֵמלָת  ן כ  רת  ן֑ ָהכ  ̅ א ֵדאג  ִחיִקינ   ָמא ̅ ין ָאףָ̅נא ִאית  ̅ר 
kun    myös      olemme          siten     me kaukana        kun        kirjeidemme               sanassa 

ִריבִ  עבָ ̅דק  ן ּב   ֖א׃ָ̅ד ̅ינ 
teoissa    lähestymme että 

 
Vaan tämä ajatelkoon, joka siten sanoo, että samalla tavalla me olemme kirjeemme sanassa ollessamme 
kaukana, kuin tekojen kautta lähestyessämme. 

 

וב  12 ן דֵנחׁש  מרִחינ  נפ  ̅ ָלא ֵגיר מ  ו ד  פ̅א  ון ֵ̅חם נ  ם ָהנ  ן ע   ׁש 
nämä   kanssa sielumme    verrattu että     tai         luettaisi että       arvostamme       sillä        ei             . 

ב מׁש  פ̅ד  ון מפ  ̅הִרין נ  ון לה  ון ּבה  ל דֵהנ  ון֑ ֵאָלא ֵמט   חִמ֖ין ׁ̅שה 
verrattavat      heille      heissä    nämä että       koska        vaan               sielunsa           kirkastavat jotka 

כִלין֖׃  ָלא ֵמסת 
ymmärrä           ei 

 
Sillä me emme pidä arvossa, että meidän sielumme luettaisiin tai verrattaisiin näihin, jotka kunnioittavat 
heidän sielujaan, vaan koska heissä tällaisia on, he ovat verrattavissa ymmärtämättömiin. 

 

ב  13 ן ֵדין ָלא ֵמׁשת  וחת  ̅חנ  ִתיר ֵמן מׁש  ן י   ן֑ ֵאָלא ̅הִרינ 
vaan             määrästämme      enemmän               kerskailemme       ei     mutta    me             . 

וחָת  מׁש  תּ̅ב  פ̅א ד  וָמא ד  ג̅ח  ָלָה֑א דֵנמֵטא ָא ̅ ל  ן א   ̅ ףל 
myös saapuisivat että      Jumala    meille jakoi jota             syvyyden                            mitassa 

 ון֖׃̅כ  ָ̅מא לָות̅עד  
luoksenne            saakka 

 
Mutta emme me kerskaile yli määrämittamme, vaan sen syvyyden mitan kautta, jolla Jumala jakoi 
meille, saapuakseen teidänkin luoksenne saakka. 

  



יך  14 ָוא ֵגיר א  ן לָות̅דָלא ֵמת̅ ָלא הּ֗ ֵטינ  פ֖̅ון ָמת̅כ  ̅מ  ן נ  ן ִ̅חינ  ֖  ׁש 
sielumme   laajennamme     luoksenne            saapuneet         ettei       kuin       sillä          ole        ei              . 

סב  ̅כ  ָ̅מא ֵגיר לָות̅עד   ִטין ּב  מִׁשיָח֖א׃̅רֵת ̅ון מ   ה ד 
Messiaan    evankeliumissaan saavumme    luoksenne      sillä             saakka 

 
Sillä ei se ole, kuin että saavuttuamme luoksenne me suurentelemme itseämme, sillä me saavumme 
teidän luoksenne saakka Messiaan toivon sanomassa. 

 

ב  15 ן לב  ̅וָלא ֵמׁשת  וחת  ̅הִרינ  חָרֵנ֑א֞ ̅ר ֵמן מׁש  אּ֗ מָלא ד   ן ּבע 
toisten      vaivannäössä                mitastamme      ulkona              kerskailemme           eikä           . 

ב̅ ֵאָלא ִאית ן ס  ותָ̅רב̅ ̅דכ  ָר֑א ד ̅ל  יָמנ  ב֖̅ון ֵנת̅ון ּבכ  ̅כ  ָ̅יא ה  ור   ̅ ר 
suurentuisi       teissä       uskollisuutenne       kasvanut kun että           toivo meille          on             vaan 

יך וחת  ̅ א  ר׃̅ן וֵנת̅מׁש  ת   י 
enentyvä ja           mittamme           kuin 

 
Emmekä me kerskaile mittamme ulkopuolelle toisten vaivannäöstä, vaan meillä on se toivo, että kun se 
teidän uskollisuutenne on kasvanut, teidän kauttanne se meidän mittamme ikään kuin suurentuisi ja 
enentyisi. 

 

ל ֵמנכ  ̅ ָאף  16 וח̅לה  מׁש  ֑ו ָלא ּב  ָּבר  מס  חָרֵנ֑א֞ ָ̅ת ון ל  אּ֗  א ד 
toisten                     mitassa           ei      evankelioimaan      teistä             yli      myös           . 

ת איֵלין דמ  בּ̅ב  ֖ר׃̅קָנ֞ן ֵנׁשת   ה 
kerskailisi   valmistetut jotka            niissä 

 
Myös teidän tuolle puolelle evankelioidaksemme; emme toisten mitan kautta valmistetuista 
kerskaillaksemme,  

 

ב  17 ו ֵדין דֵמׁשת  ב̅ה  ֖ר ּבָמרָיא ֵנׁשת  ֖ר׃̅ה   ה 
kerskailkoon           Herrassa            kerskailee joka    mutta    hän          . 

 
Mutta hän, joka kerskailee, kerskailkoon Herrassa. 

  



פ  18 ן דנ  ָוא ֵגיר מ  ו ּבֵק֑א ֵאָלא ָ̅לא הּ֗ ו ה ּ֗ ֖ח ה  ּב   ֵׁשה מׁש 
vaan   hyväksytty hän      se             ylistää             sielunsa kuka      sillä          ole          ei             . 

י  ּבִחיוהּ֗ ן דָמרָיא נׁש   מ 
häntä ylistävä                  Herra jota 

 
Sillä ei se ole hyväksytty, joka omaa sieluaan ylistää, vaan hän, jota Herra ylistää. 

 

  

וף 11:1  ֵלל ̅ ֵאׁשת  ִלי֖ל ֵדאמ  ון ִלי ק  ית  ו  יּבִרין הּ֗  ֵדין מס 
puhuen että      vähän minulle      olisitte             siedätte       mutta         kunpa                               . 

ִכיָהאִית ו ִל֖י׃̅ ֵאָלא ָאף̅ פ  ון ה ּ֗ ת  יּבִרין אנּ֗  מס 
minulle se               te              siedätte         myös       vaan           hyödyttömästi 

 
Mutta kunpa sietäisitte vähän minua, että puhun hyödyttömästi, vaan tehän siedättekin siinä minua. 

 

ָנא ֵגיר ּבכ    2 אָלָה֖א מכ  ָ̅טֵאן אּ֗ טָנָנא ד   ָרא ̅ב̅ון ֵגיר לג  ̅רתכ  ̅ון ּב 
miehelle     sillä     teidät kihlannut          Jumalan        kiivaudessa      teissä       sillä      minä     kiivailen      . 

ד ֵרב̅יָת ̅ולָתא דכִ ּ̅בת  ̅ ח  מִׁשיָח֖א׃̅ ֖א ֵדאק   ל 
Messiaalle        lähellä joka         puhdas                neitsyt              yksi 

 
Sillä minä kiivailen teidän kauttanne sillä Jumalan intohimolla, sillä minä olen kihlannut teidät yhdelle 
miehelle; puhdas neitsyt, joka on Messiaan lähellä. 

 

יך  3 לָמא א  ָנא ֵדין֑ ד  נכִ ̅ ָדֵחל אּ֗ ָוא ּב  ח  אטִעי ֵחוָיא לַּ֣ וֵת ̅ד   ֑ה ̅יל 
oveluudessaan      Chava’lle    käärme      eksytti että       kuin            ettei    mutta     minä      pelkään       . 

וָת ָ̅נא ֵנת̅כ  ָה  ו֞ן ֵמן פִׁשיט  יכ  ון ֵרעָינ  ּבל  לָות̅ח   מִׁשיָח֖א׃̅ ֖א ד 
Messias    luona joka        yksinkertaisuudesta        ajatuksenne        turmeltuisivat             siten 

 
Mutta minä pelkään, ettei, niin kuin käärme eksytti Chava’n oveluudessaan, sillä tavalla teidän 
ajatuksenne turmeltuisivat siitä oikeamielisyydestä, joka on Messiaan luona. 

  



ו ֵדאָת   4 כ̅כ  ̅א לָותֵ̅אן ֵגיר ה  וע א  ַּׁ֣ש  חִרָנא ֵי יָנא ֵ̅רז לכ  ̅ון֑ אּ֗  ֖ון א 
sellainen     teille     julistetaan    Jeshua           toinen          luoksenne       tulee että      se      sillä       jos        . 

כ ן ָלא א  חנ  חִרָת ̅ד  וָחא אּ֗ ו ר  בֵ̅רזן֑ א  יָד ̅א נס  ֖ון א   א דָלא ̅ת 
ei jota      sellainen           saaneet                 toinen          henki        tai      julistettu         ei        me jota 

ב ו סב  ̅נס  ון֑ א  חִרָת ̅רָת ̅ת  יָד ̅א אּ֗ ִפיר ֖̅א א  ון֑ ׁש  ֵּבלת   א דָלא ק 
kaunis           saaneet        ei jota      sellainen           toinen              evankeliumi     tai               saaneet 

ון֖׃ ית  ו   ֵמתטִפיִסין הּ֗
olisitte                varmistuneet 

 
Sillä jos on, että teidän luoksenne tulee toinen, Jeshuaa teille julistamaan, sellaista, jota me emme 
julistaneet, tai saatte toisen hengen, sellaisen, jota ette ole saaneet, tai sellaista toista evankeliumia, 
jota te ette ole vastaanottaneet, kauniisti te siitä varmoja olisitte. 

 

צֵרת  5 ָנא ֵגי֑ר דֵמֵדם ָלא ּב  יֵלין ̅ ָרֵנא אּ֗  ֵמן ׁשִליֵח֖א֞ א 
ne           lähetetyistä         vähentynyt     en        asia joka      sillä      minä    ajattelen      . 

תִרין֖׃̅ דָטב  מי 
enentyvät hyvin jotka 

 
Sillä minä ajattelen, että missään en ole vähäisempi niistä apostoleista, jotka hyvin enentyvät. 

 

תָ̅אפֵ   6 ָנא ּבֵמל  וָרא אּ֗  ֖י ֵאָלא ̅עת֑̅י ֵאָלא ָלא ִּביד  ̅ן ֵגיר ּב 
vaan        tiedossani         en        vaan        puheessani        minä          tylsä      sillä     vaikka        . 

 ון֖׃̅כ  ̅גִלין לָות̅לֵמֵדם ֵאתּ̅בכ  
luoksenne    paljastetut             asia kaikessa 

 
Sillä vaikka minä olen tylsä puheessani, en kuitenkaan tiedossani, vaan joka asiassa se on teidän 
luonanne paljastettua. 

  



סכֵלת  7 ו א  סָכל  לָמא מ  ו ד  ככֵ ̅ א  פ̅ ̅תדמ  ון ̅נ  ת  אנּ֗  ׁשי ד 
te että      sieluni      nöyrtynyt että       loukannut     loukkaamalla       olenko        tai        . 

כ ָגן א  ֖ון ומ  אָלָה֖א׃̅רֵת ̅ון סב  ̅לכ  ̅ רֵזתֵ̅תתִרימ   ה ד 
Jumalan    evankeliuminsa   teille         julistanut ilmainen ja           korotettaisi 

 
Tai olenko minä loukkaamalla loukannut, nöyryyttämällä sieluni, että teidät korotettaisiin, ja ilmaiseksi 
julistanut teille Jumalan toivon sanomaa? 

 

חָרנָיָת ָ̅ת ̅וִעָד   8 לֵצת̅֞א אּ֗ פ̅ וֵנסֵּבת̅ ֞א ח   ֞א ָ̅קָת ̅נ 
kulut        ottanut ja       ryöstänyt               toiset        seurakunnat ja        . 

 ון֖׃ׁ̅שֵמׁשָתא ִדילכ  ̅לֵת 
omanne                     palvelutyölle 

 
Ja niitä toisia seurakuntia, olenko ryöstänyt, ja ottanut teidän omaanne palvelutyön kuluihin? 

 

ר ִל֑י ָלא ֵיקֵרתֵ̅צאד  ̅ יתֵ̅אִת ̅ ד̅וכ    9 חס  ֖ון ו  ָנׁש ֵמנכ  ̅ יכ  ל אּ֗  ֖ון ̅ע 
teistä    ihminen     ylle raskauttanut   en minulle    tarve ja   keskuudessanne      tullut       kun ja        . 

ות ֵח֞א ֵד ̅סִניק  ִליו א  ֵקָד ̅את  י ֵגיר מ  ב̅ו ֵמן מ   ל ֵמֵדם ̅כ  ̅וָנֵי֖א֞ ו 
asia   kaikessa ja          Makedonia’sta     tulivat jotka     veljet     täyttivät     sillä              puutteeni 

פ̅ ֵנטֵרת ון֖׃̅נ  יכ  ר על  ָנ֑א דָלא ִאק  ר אּ֗  ׁשי וָנט 
yllenne     kuormita   etten        minä      varjeleva ja sieluni           varjelin 

 
Ja tultuani teidän joukkoonne, ja minulla oli tarve, en minä raskauttanut teistä ketään, sillä minun 
puutteeni täyttivät ne veljet, jotka tulivat Makedoniasta, ja joka asiassa minä olen sieluni varjellut, ja 
olen varjeleva, etten teitä taakoita. 

 

ובִ̅אית    10 מִׁשיָח֑א דָהָנא ׁש  י ִּבי ׁשָרֵרה ד  ל ָ̅הָרא ָלא ֵנת̅והּ֗ ט   ּב 
turhentuisi      ei            kerskaus           tämä että           Messiaan        totuutensa minussa       se on                . 

ָוָת ̅אתִּבי ּב   אכ  ̅ר  ַּ֣ ֖א׃̅֞א ד   ִאי 
Akaia’n           maakunnassa minussa 

 
Se Messiaan totuus on minussa, että tämä kerskaus ei tulisi minun kauttani turhaksi Akaian 
maakunnassa. 

 



ֵחב  11 ל דָלא מ  ָנא לכ  ̅ לָמָנ֖א ֵמט  ו ָיד  ̅אּ֗ ָלָהא ה   ֖ע׃̅ון֑ א 
tuntee   hän       Jumala         teille       minä      rakastan        ettei       koska            miksi            . 

 
Mitä varten? Siksikö, etten minä rakasta teitä? Sen Jumala tietää. 

 

ָנ֑א ָאף̅ ד̅א דָעבֵ ֵ̅אָלא ָהֵד   12 תֵ̅דאפ̅ ֵאעֵּבד̅ אּ֗ ו ֵעל  וק ה ּ֗ ון ̅ס   ה 
vastustuksensa   se     poisleikkaa että   tekemään   myös     minä        teen mitä       tämä         vaan             . 

איֵלין דבָ  בֵ̅עין ֵעלָת ̅ד  ב֑̅א ד  ו ֵמֵדם דֵמׁשת  כ̅ה  ון ̅הִר֖ין ֵנׁשת   ח 
havaittaisiin            kerskailevat josta         asia         siinä että         aihe        etsivät jotka             niiden 

כ  ן֖׃ָ̅ות  ̅א 
meidät kuin 

 
Vaan tämän, mitä teen, minä myös aion tehdä, että katkaisen sen vastustuksen, niiden, jotka etsivät 
aihetta, että sen kautta, josta he kerskailevat, heidät havaittaisiin, niin kuin meidätkin.  

 

ָגֵל֖א֞ ופָ ִ̅אית    13 ון ֵגיר ָהֵלין֑ ׁשִליֵח֞א ד  מד  ̅עֵל֞א נכִ ̅יה   ֵמין ̅יֵל֖א֞ ו 
kaltaiseksi ja   petolliset    työntekijät ja        valhe         lähetetyt        nämä        sillä             he ovat             . 

פ מִׁשיָח֖א׃̅נ  ׁשִליֵח֞א ד  ון ל   ׁשה 
Messiaan            lähetetyille              sielunsa 

 
Sillä he ovat valheapostoleja, ja petolliset työntekijät, ja ovat tehneet sielunsa Messiaan apostolien 
kaltaiseksi. 

 

ו ּבָהֵד   14 ָמר  ית לֵמתד  ו ֵגיר ד ̅ול  ֵמא ֖א ֵאן ה   ָסָטָנא ֵמתד 
jäljittelee      satana joka      sillä     hän    jos          tässä           ihmettelemään      eikä ole          . 

אכָ  ל  והָר֑א׃ּ̅במ   א דנ 
valkeuden                enkelissä 

 
Eikä ole ihmettelemistä tässä, sillä jos hän, joka on satana, jäljittelee valkeuden enkeliä, 

  



ָּבא צב  ̅ ָלא הָות  15 ֵמין ̅ ֑א ֵאן ָאף̅וָת ̅ר  ֞י ֵמתד  והּ֗ מָׁשנ   מׁש 
jäljittelevät             palvelijansa           myös    jos           tahto            suuri          ole          ei             . 

מָׁשֵנ֞א  מׁש  וָת  ּב  ִדיק  רת̅דז  ון דח  יך֖̅א ָהנ  ון ֵתהֵוא א  ׃̅ד  ̅עבָ ̅ ה  ֖֞ ון  יה 
heidän tekonsa       kuin          oleva       heidän loppunsa  nämä           vanhurskauden                    palvelijoissa 

 
ei ole suurta, jos nämä hänen palvelijansakin jäljittelevät vanhurskauden palvelijoita. Heidän loppunsa 
on oleva heidän tekojensa mukaan. 

 

וב  16 יך̅ ת  י א  ר על  סּב  ָנׁש נ  ָנ֑א לָמא אּ֗ ר אּ֗ כ̅ ֵדין ָאמ   ָלא ̅דס 
tyhmä että      kuin    ylleni         luulisi     ihminen        eikö         minä        sanon    mutta     taas             . 

ָנ֖א ֵואן ָל֖א ָאפֵ  יך̅אּ֗ כ̅ ן א  ונ֑י ָדאף̅ס  ּבל  ִליל  ָ̅לא ק   ֵאָנא ק 
vähän     minä    myös että  vastaanotitte       tyhmä       kuin     vaikka       ei        jos ja        minä 

ב ֖ר׃ֵ̅אׁשת   ה 
kerskailen 

 
Mutta vielä minä sanon; älköön kukaan pitäkö minua kuin tyhmänä, ja jos ei, vaikka kuin tyhmänä 
ottakaa minut vastaan, että minäkin vähän kerskailen.  

 

יך  17 ָנ֑א ֵאָלא א  ֵלל אּ֗ ן ממ  ָוא ּבָמר  ָנ֖א ָלא הּ֗ ֵלל אּ֗ ממ   ̅ ֵמֵדם ד 
kuin         vaan       minä          puhun herrassamme      ole         ei        minä        puhun jota        asia               . 

ב וָת ̅פ  ̅ד  וכָת ֑̅א ּבָהֵד ִ̅כיה  וב̅א ד   ָהָר֖א׃̅א דׁש 
kerskauksen           paikka                tässä                 typeryydessä että 

 
Se, mitä nyt puhun, ei ole meidän Herrassamme, vaan minä puhun kuin typeryydessä, tässä kerskauksen 
paikassa; 

 

ב  18 ִגֵיא֞א ֵמׁשת  ל דס  ב ̅סָר֑א ָאף̅הִרין ּבבֵ ֵ̅מט  ֖ר׃ֵ̅אָנא ֵאׁשת   ה 
kerskailen       minä      myös         lihassa                      kerskailevat           monet että       koska             . 

 
Koska monet kerskailevat lihassa, kerskailen minä myös. 

  



ד  19 ֞י ֵרעָיָנ֑א כ  ִסיר  ו לח  ו ֵגיר לֵמׁשתָמע  ון ה ּ֗ ת   ̅ מָנִחין אנּ֗
kun         ajatus     puuttumaan           kuuliaisuudelle       sillä      se           te                 näistä              . 

ון֖׃ ת  ִכיֵמ֞א אנּ֗ ון ח  ת  נּ֗  א 
te              viisaat                          te 

 
Sillä näille mielettömille te te olette kuuliaisia, kun te olette viisaat, 

 

עֵּבד  20 מׁש  ן ד  ון למ  ת  ן ָדאכֵ ̅לכ  ̅ וֵמתדֵנין אנּ֗ למ   ל ֖̅ון ו 
syö joka   kenelle ja    teille         alamaistuu joka kenelle          te                tuomitut ja           . 

ן דָנֵסב̅לכ   למ  ן דָמֵחא ֵ̅מנכ  ̅ ֖ון ו  למ  ֖ון ו  יכ  ן דֵמתִרים על  למ   ֖ון ו 
lyö joka   kenelle ja     yllenne        korotettu joka kenelle ja        teistä     ottava joka kenelle ja       teille 

׃̅לכ   ֖֞ ון יכ  פ  ל א   ון ע 
kasvojenne    ylle         teille 

 
Ja teitä tuomitsevat ne, ketkä tekevät teitä alamaisiksi, ja ketkä syövät teitä, ja ketkä vievät teiltä, ja 
ketkä ovat korotettuja teidän yläpuolellenne, ja ketkä lyövät teitä kasvoille. 

 

יך  21 ב̅ א  יך̅ד  ָנ֖א א  ר אּ֗ עָרא ָאמ  ן ̅ צ  ן מִחיִלינ  חנ  ו ד   ה 
voimattomille   meidän      se      kuin        minä         sanon        häpeässä että       kuin            . 

ות ִסיר  ֑ו ּבח  בֵרע̅ ה ּ֗ ָנ֖א ד  ר אּ֗ ח ̅כ  ָ̅יָנא ָאמ  מר   לֵמֵדם דמ 
uskaltaa mitä    asia kaikessa että     minä          sanon         ajatus              puutteessa          hän 

ָנׁ֑ש ָאף ָנ֖א׃ ̅אּ֗ ח אּ֗ מר   ֵאָנא מ 
minä         uskallan        minä    myös    ihminen 

 
Niin kuin häpeässä minä sanon, minä sanon niin kuin meidän voimattomuutemme olisi 
mielettömyydestä, että joka asiassa, mitä joku uskaltaa, myös minä uskallan; 

 

֖ון ָאףֵ̅אן ֵעב  22 ֖ון ָאף̅ ָרֵי֞א ֵאנ  ָלֵי֞א ֵאנ   ̅ ֵאָנ֖א ֵאן ִאיסר 
myös     ovat           israelilaiset       jos        minä      myös    ovat      hebrealaiset  jos             . 

אב ַּ֣ ון ד  רֵעה ֵאנ   ֵאָנ֖א׃̅ ָרָה֖ם ָאףֵ̅אָנ֖א ֵאן ז 
minä     myös        Abraham’n          ovat     siemenensä jos          minä 

 
Jos he ovat hebrealaisia, minä myös, jos israelilaisia, minä myös, jos he ovat Abrahamin siementä, minä 
myös! 



 

ות  23 ִסיר  מִׁשיָח֑א ּבח  ון ד  מָׁשֵנ֞א ֵאנ  ר  ֵ̅אן מׁש   ֵרעָיָנא ָאמ 
sanon          ajatus              puutteessa                Messiaan         ovat               palvelijat            jos           . 

ָת  ון ֵאָנ֖א ּבֵלאו  ִתיר ֵמנה  ָנ֑א די  חָוָת ̅אּ֗ ֖ון ּבמ  ִתיר ֵמנה   ֞א ̅א י 
haavoissa       heistä     enemmän    vaivannäöissä       minä           heistä enemmän että     minä 

ב וֵת֞א ז  ֖ון ּבמ  ִתיר ֵמנה  וֵר֞א י  אס  ֖ון ּב  ִתיר ֵמנה  ׃ ִנין֞ ̅י  ֖֞ ִגָיאן  ס 
monet      kerrat       kuolemassa         heistä     enemmän       kahleissa              heistä   enemmän 

 
Jos he ovat Messiaan palvelijat; mielettömyydessä minä sanon, että minä olen heitä enemmän, minä 
olen heistä enemmän nähnyt vaivaa, heistä enemmän haavoilla, heistä enemmän kahleissa, heistä 
enemmän kuolemassa, monia kertoja. 

 

וָד   24 בֵ̅מן ִיה  ֵמׁש ז  ִסיר ֵ̅י֞א ח  רּבִעין ח  רּבִעין א  ֖֞ א   ִנין
puuttuu                40                    40             kerrat             viisi                 juutalaisista             . 

 ׃̅ א ֵּבלֵעת̅חָד 
ruoskittu             yksi 

 
Juutalaisilta olen viisi kertaa ruoskittu ne neljäkymmentä – yhtä vaille, 

 

ב̅ תָלת  25 ב̅ז  גֵד ֵ̅ט֞א ֵאתִ̅ני֞ן ּבׁש  ג̅ן ֵאת̅א זב  ̅חָד ̅ ̅תנ   ̅ תָלת̅ ֵמת̅ר 
kolme             kivitetty        kerta     yksi          pahoinpidelty       keppien kautta     kerrat       kolme            . 

ב וָוגָ ̅ ִני֞ן הִוית̅ז  ָמא הִוית֖̅א ִאיָמָמא וִללָי֖א דָלא ספִ ̅נ  ָתא ּבי    ̅ינּ֗
ollut        meressä              laiva            ilman           yö ja             päivä           haaksirikko     ollut            kerrat 

 
Kolme kertaa keppien kautta pahoinpidelty, sen yhden kerran kivitetty, kolme kertaa olen ollut 
haaksirikkoutunut; päivät ja yöt ollut merellä ilman laivaa. 

  



אורָחָת   26 ִגיָ ּ̅ב  נִד ̅אָת ֞א ס  ָוָת ֖̅א֞ ּבק  הר  נִד ̅יָנוס דנ   יָנוס ֖̅א֞ ּבק 
vaarassa             virtojen                    vaarassa                      monet              tiematkoissa                 . 

נִד ̅דג   נִד ָ̅יֵס֖א֞ ּבק  והמ֖י ּבק  ֵמ֖א֞ ̅יָנוס דֵמן ט  מּ֗  יָנוס דֵמן ע 
kansakunnista jotka             vaarassa       perheestäni jotka              vaarassa                   rosvojen 

נִד  מִד ̅ יָנוס הִויתּ̅בק  נִד ̅יָנָת ּ̅ב  ורָּב֖א  ̅יָנוס הִוית֖̅א֞ ּבק   ּבח 
erämaassa         ollut               vaarassa            kaupungeissa          ollut                           vaarassa 

נִד  נִד ּ̅בק  ָמ֖א ּבק  ׃̅יָנוס ּבי  ָגֵל֖א֞ ֵח֞א ד   יָנוס דֵמן א 
valheet         veljistä jotka             vaarassa             meressä                      vaarassa 

 
Tiellä monenlaisisssa vaaroissa, virtojen vaaroissa, rosvojen vaaroissa, vaarassa sukuni taholta, vaarassa 
muista kansakunnista, minä olen ollut vaarassa kaupungeissa, minä olen ollut vaarassa erämaassa, 
vaarassa merellä, vaarassa valheveljien taholta. 

 

ב  27 מָלא ו  ָת ּ̅בע  גִ ֵ̅לאו  הָרא ס  ב̅פָ̅יא֖א ּבכ  ֖א ּבׁש  הָי֖א ָ̅נא ו   צ 
janossa ja        nälässä                monet       valvomisessa        vaivannäössä ja   raatamisessa            . 

ב רָיא ו  ִגָיא֖א ּבע  וָמא ס  וָת ּ̅בצ  רֵטָלי   ֖א׃̅ע 
alastomuudessa ja      kylmässä            monet              paastossa 

 
Raatamisessa ja vaivannäössä, paljossa valvomisessa, nälässä ja janossa, monissa paastoissa, kylmässä 
ja alastomuudessa. 

 

ִתיָרָת   28 ר־ֵמן י  כ̅סט  י דכ  ֖̅א֞ ו  על  וׁשָיא ד  ו֖ם וֵצפ̅נ  ל ̅̅תלי   י דע 
ylle joka   huoleni ja jokapäiväisen vastaani jotka kokoontumiset ja           enentyvistä        paitsi             . 

לֵהין ִעָד  ֞י כ  פ  ׃ָ̅ת ̅א   ֖א֞
seurakunnat    ne kaikki     kasvot 

 
Paitsi niitä runsaasti, ja kokoontumisia joka päivä minua vastaan, ja se huoleni, joka minulla on kaikkien 
seurakuntien puolesta. 

  



ו ֵמת  29 נ  ֑ה וָלא ֵאָנא ֵמת̅מ  ו ֵמת̅כר  נ  ָנ֖א מ  ה אּ֗  כֵׁש֑ל ̅כר 
kompastunut    kuka     minä         heikentynyt       minä        enkä      heikentynyt       kuka           . 

ָנא׃ ̅ וָלא ֵאָנא ָיֵקד  אּ֗
minä      palan       minä         enkä 

 
Kuka on heikko, enkä minä ole heikko? Kuka on kompastunut, enkä minä ole tulessa? 

 

ב  30 ו ָוֵל֑א ּבכ  ֵ̅אן לֵמׁשת  בָ̅הר  ֞י ֵאׁשת  ֖ר׃̅ורָהנ   ה 
kerskailen      heikkouksissani  täytyy              kerskailemaan      jos            . 

 
Jos täytyy kerskailla, kerskailen heikkouksissani. 

 

ב  ָ̅יד    31 ָלָהא א  ו א  וע מִׁשיָח֑א מב  ̅ע ה ּ֗ ַּׁ֣ש  ן ֵי י דָמר   א ̅רכָ ̅והּ֗
siunattu          Messias          Jeshua   herramme       isänsä            Jumala       hän    tietää            . 

ם ָעלִמין֑ דָלא מכ   לָעל  ָנ֖א׃̅ ֵדב̅ד   אּ֗
minä     valehtele         etten    ikuisuudet      ikuisuuksien 

 
Jumala tietää, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isä, siunattu iankaikkisesti, etten minä valehtele. 

 

ד    32 ָוא מִד ּ̅בַּ֣ ר הּ֗ לָכ֑א ָנט  אֵרָטוס מ  ַּ֣ יָלא ד  ּב ח  וק ר  ָת ̅רמס   א ינּ֗
kaupunki       oli       vartioi     kuningas             Aretos’n            voima    suuri            Darmsok’ssa              . 

נ֖י׃̅דד   וסָקֵי֖א֞ לֵמאחד   רמ 
kiinniottamaan                 damaskolaisten 

 
Damaskossa kuningas Aretos’n suuri joukko vartioi sitä damaskolaisten kaupunkia, ottaakseen minut 
kiinni, 

 

וָת   33 סִריג̅וֵמן כ  וָר֖א ̅א ּב  וני ֵמן ׁש  ּב   ָתא ׁש 
muurista       alas laskivat          korissa                     ikkunasta ja           . 

לֵטתֵ̅ואת ֞י ֵ̅מן ִאיד  ̅ פ   והּ֗
hänen käsistään                  pakenin ja 

 
Ja minut laskettiin ikkunasta muurilta alas, korissa, ja minä pakenin hänen käsistään. 

 



ב 12:1  ָק֖ח ָאֵת ̅לֵמׁשת  ו ָוֵל֖א ֵאָלא ָלא פ   א ָ̅הר 
tulen       hyötyä         ei        vaan      täytyy            kerskailemaan                              . 

לגֵ  ָנא ִלי ֵגיר לֵחזָוֵנ֖א֞ ו  ן֖׃̅אּ֗ ֞י דָמר  והּ֗  לָינ 
herramme   ilmestyksilleen ja      näyilleen       sillä minulle     minä 

 
Täytyy nyt kerskailla, vaan ei se hyödytä, sillä minä tulen nyt meidän Herramme näkyihin ja ilmestyksiin. 

 

בָ̅יד    2 מִׁשיָחא ֵמן קָד ̅עָנא ג  ֖֞ ֵאן ָ̅רא ּב  ֵעסֵרא ׁשִנין רּב   ם א 
tai     vuodet            neljätoista             edellisestä             Messiaassa             mies         tunsin             . 

פ ו ָיד  ע ֖̅ר ָלא ָיד  ̅ר ֵדין ֵואן דָלא פג  ̅ג  ּ̅ב  ָלָהא ה  ָנ֖א א   ֖ע ̅אּ֗
tietää    hän       Jumala         minä      tiedä         en     ruumis     ilman       tai ja mutta    ruumiissa 

ו ָהָנא עד  ̅ חֵטףֵ̅דאת ת̅ה  ָיא ד   ֖א׃ָ̅לָת ָ̅מא ׁשמ 
kolmas joka       taivaat           saakka         tämä     hän         temmattu joka 

 
Tunsin miehen, Messiaassa, neljätoista vuotta aikaisemmin, mutta oliko hän ruumiissa vai ilman 
ruumista, en tiedä, Jumala tietää – hän, tämä oli temmattu siihen taivaaseen saakka, joka on se kolmas. 

 

ָנא ֵלה לָהָנא ּב  ̅וָיד    3 פע אּ֗  ֖ר ̅ר ֵדין ֵואן דָלא פג  ̅ג  ̅רָנָׁש֖א ֵאן ּב 
ruumis    ilman      tai ja    mutta ruumiissa    tai       ihmispoika           tälle        hänelle minä      tunnen ja    . 

ו ָיד  ָ̅לא ָיד   ָלָהא ה  ָנ֖א א   ֖ע׃̅ע אּ֗
tietää    hän    Jumala           minä        tiedä          en 

 
Ja minä tunnen hänet, tämän ihmisen, mutta oliko hän ruumiissa vai ilman ruumista, minä en tiedä, 
Jumala, hän tietää; 

 

ע ֵמֵל֞א דָלא ֵמת̅לפ  ̅ חֵטףֵ̅דאת  4 ׁשמ  יָס֑א ו  יֵלין ̅רד  ֖֞ א  לָלן  מ 
ne               puhutut          ei jota    puheet          kuuli ja            paratiisille          temmattu joka          . 

ִליט לב   ׃̅דָלא ׁש  ֖֞ ו ֵאֵנין ָלל  ממ   רָנָׁשא ל 
heidät        puhumaan        ihmispojalle       luvallinen        ei jota 

 
joka oli temmattu siihen paratiisiin, ja hän kuuli puheet, joita ei puhuta, ne, joita ihmiselle ei ole 
luvallista puhua. 
 

 



ב  5 ל ָהָנא ֵאׁשת  פ̅ע  ל נ  ֑ר ע  ב̅ה  ֑ר ׁ̅שי ֵדין ָלא ֵאׁשת   ה 
kerskaile     ei       mutta      sieluni        ylle             kerskailen         tämä      ylle        . 

׃ֵ̅אן ּבכ   ֵאָלא  ורָהֵנ֖א֞
heikkouksissa    tai            vaan 

 
Tästä minä kerskailen, mutta sielustani en kerskaile, paitsi heikkouksien kautta. 

 

ב  6 ָנא ָׁשטָי֖א ׁשָרָרא ֵ̅אן ֵאצֵּבא ֵגיר ֵדאׁשת  ֑ר ָלא ָהֵוא אּ֗  ה 
totuus          hullu          minä         ole           ei                kerskaile että        sillä         tahdon      jos        . 

ָנׁש ֵנת לָמא אּ֗ ָנ֖א ָחֵאסָנא ֵדין֑ ד  ר אּ֗ ו ֵגיר ָאמ  י ̅ה  ֵעא על   ר 
ylleni         ajattelisi     ihminen            ettei    mutta           hillitsen          minä        sanon        sillä    hän 

ד ִתיר ֵמן ָמא דָחֵזא ִל֖י ו  ע ֵמנ֖י׃̅י   ָׁשמ 
minusta kuulee että ja minulle näkee että       kuin mitä enemmän 

 
Sillä jos minä tahdon, että kerskailen, en minä ole hullu, sillä totuuden minä sanon. Mutta minä hillitsen 
itseni, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä minusta näkee ja mitä minusta kuulee. 

 

ד  7 וָת ̅ו  ִתיר   ָיא ̅לָיֵנ֑א֞ ֵאׁשתֵלם ִלי ׁשפָ ̅א דגֵ ָ̅לא ֵאתִרים ּבי 
piikki minulle       annettiin         ilmestysten           runsaudessa         korotettu        etten ja         . 

אכֵ ̅לבֵ  ל  ח ִלי דָלא ֵאתִרי֖ם׃̅סר֖י מ  פ   ה דָסָטָנ֖א דֵנהֵוא מק 
korotettu        ettei  minulle    vaivaa        oleva että            satanan           enkelinsä               lihalleni 

 
Ja etten niiden ilmestysten runsaudessa ole korotettu, minulle annettiin piikki lihaani, satanan enkeli 
vaivaamaan minua, etten ole korotettu. 

 

ל ָהָנא תָלת  8 ב̅ וע  פ̅ ִני֞ן ּבִעית̅ז   ֵרק ֵמנ֖י׃ֵ̅מן ָמרי דנ 
minusta poistava että     herrastani      pyytänyt     kerrat       kolme         tämä    ylle ja        . 

 
Ja tästä minä olen kolme kertaa pyytänyt minun Herraltani, että poistaisi sen minusta. 

  



ר ִל֖י ָספ  9 ות̅ ָקא ָלךֵ̅ואמ  יּב  כ̅ט  ילי ֵגיר ּב  וָת ֖̅י ח  ו ִ̅ריה   א ה 
hän            heikkoudessa       sillä     voimani     siunaukseni sinulle        riittää   minulle sanoi ja          . 

֖ר ָחדֵ̅מת בָ̅הכִ ̅ ָיאִית̅גמ  ר ּבכ  ̅יל ֵאׁשת  י ̅ה  ֵגן על  ֑י֞ דנ   ורָהנ 
ylläni suojaa että heikkouksissani            kerskailen     sen tähden         iloisesti          täydellistetty 

יֵלה ד    מִׁשיָח֖א׃ח 
Messiaan       voimansa 

 
Ja hän sanoi minulle, ”sinulle riittää minun siunaukseni, sillä minun voimani on täydellistetty 
heikkoudessa”. Sen tähden minä iloisesti kerskailen heikkouksissani, sillä Messiaan voima suojaa minua. 

 

ל ָהָנא צָ   10 ָנא ּבכ  ̅בֵ ֵמט  אולָצֵנ֖א֞ ̅א אּ֗ עָר֖א ּב   ורָהֵנ֖א֞ ּבצ 
kärsimyksessä       häpeässä         heikkouksissa        minä       tahdon      tämä      tähden            . 

רד   חב  ̅ופּ̅ב  תָ̅י֖א ּב  ֞י מִׁשיָח֖א ֵאמ  פ  ל א  כ̅וׁשָיא דע   ִריה ̅י ד 
heikko että          aina              Messias       kasvoni ylle että          vankeudessa                     vainossa 

ילָת  ו ח  ָנא ֵגי֑ר ָהיֵדין ה ּ֗ ָנ֖א׃̅אּ֗  ן אּ֗
minä  voimallinen     se         silloin       sillä          minä 

 
Tämän tähden minä haluan heikkouksia, häpeää, kärsimyksiä, vainoja, vankeutta, Messiaan puolesta. 
Sillä aina, kun minä olen heikko, silloin olen voimallinen. 

 

ִוית  11 וב̅ ָהא הּ֗ ִסיר ֵרעָיָנא ּבׁש  וָננ֖י ̅ח  צת  ון ֵאל  ת  אנּ֗  ָהר֑י ד 
minua ahdisti              te että     kerskauksessani           ajatus         puuttui          olin       katso           . 

ָיבִ  סהד  ̅ח  ון ת  ת  אנּ֗ ון ֵגי֖ר ד  ית  ו  צֵרת̅ין הּ֗ ל דָלא ּב  ֑י ֵמט   ̅ ון על 
vähentynyt     ettei       koska      ylleni        todistaisitte              te että      sillä          olitte           velalliset 

יֵלין דָטב תִר֖ין ָואפֵ ̅ ֵמֵדם ֵמן ׁשִליֵח֖א֞ א  ִוית̅מי   ֵמֵד֖ם׃̅ ן ָלא הּ֗
asia         ollut         ei     vaikka ja    ravitsevat hyvin jotka          ne                  lähetetetyistä             asia 

 
Katso, olen ollut mieletön kerskauksessni, sillä te ahdistitte minua. Sillä tehän olette velvolliset, että 
todistaisitte minusta, koska en missään ole vähäisempi niistä apostoleista, jotka ovat todella ravitsevia, 
ja vaikka en mitään ollutkaan, 

  



ׁשִליֵח֞א ֵעבָ̅וָת ָ̅את  12 יָנת̅ ֵדת̅֞א ד  ֖ו ֖̅ון ּבכ  ̅כ  ּ̅ב  יּבָרנ   ל מס 
kestävänä kaikessa keskuudessanne        tehnyt         lähetettyjen                merkki              . 

ב̅רָוָת ̅ב  ̅̅גוב   ב̅מָרָת ̅דֵ̅ת ֖̅א֞ ו  ׃֖̅א֞ ו  יֵל֖א֞  ח 
voimissa ja              ihmeteoissa ja            voimateoissa ja 

 
Olen tehnyt sen apostolien merkin teidän keskuudessanne, kaikessa kestävänä, ja voimatekojen kautta, 
ja ihmetekojen kautta, ja voimien kautta. 

 

ון ֵמן ִעָד ּ̅בָמָנא ֵגיר ֵאת  13 רת  צ  חָרנָיָת ָ̅ת ּ̅ב   ֑א֞ ֵאָלא ֵאן ̅֞א אּ֗
jos        vaan                toiset                    seurakunnista          vähentyneet            sillä           missä            . 

֖ון ׁשב  ̅ א ֵדאָנא ָלא ֵיקֵרתּ̅בָהֵד  יכ  כ̅וקו ִלי ָהֵד ̅על  וָת ̅א ס   ֖א׃̅ל 
tyhmyys      tämä minulle  vapauttakaa       yllenne      kuormitin       en      minä että               tässä 

 
Sillä missä te olette vähäisemmät toisista seurakunnista, paitsi tässä, että minä en teitä taakoittanut? 
Antakaa minulle tämä tyhmyys anteeksi. 

 

תָ̅הא ָהֵד   14 ב̅ ָלת̅א ד  י ז  בִ̅הּ֗ י  מט  ָנא ִדאֵת ̅ ִני֞ן ד   א ̅אּ֗
tulen että       minä     valmis että       kerrat       se     kolmannen       tämä     katso           . 

ָנא ִדילכ  ̅כ  ̅לָות ל דָלא ָּבֵעא אּ֗ ון֑ ֵמט  יכ  ר על   ון֑ ̅ון֑ וָלא ִאק 
omanne       minä        pyydä       etten      koska         yllenne      kuormittaa    eikä        luoksenne 

ָיבִ ֵ̅אָלא לכ   מָסם ִסיָמָת ֖̅ון ָלא ֵגיר ח  ָי֞א ל  אבָ ̅ין ּבנ   ֵה֑א֞ ̅֞א ל 
vanhemmille           aarre          antamaan      lapset       velalliset     sillä        ei         teille           vaan 

בָ  בֵ̅אָלא א  ֖֞ ֵ̅ה֞א ל  ון יה   ׃נ 
lapsilleen     vanhemmat         vaan 

 
Katso, tämän kolmannen kerran minä olen valmis, että minä tulen teidän luoksenne, enkä taakoita teitä, 
koska minä en pyydä teidän omaanne, vaan teille, sillä eivät lapset ole velvollisia antamaan aarretta 
vanhemmille, vaan vanhemmat lapsille. 

  



פ̅ ָיאִיתֵ̅אָנא ֵדין ָחד  15 ֵפ֑ק ָואףָ̅קָת ̅ונ  ל ̅ ֞א א  ומי ֵאֵתל ע   קנ 
ylle      annan   olemukseni myös ja     maksan              kulut                 iloisesti     mutta       minä           . 

פ ֞י נ  פ  ֖֞ ָא ̅כ  ָׁ̅שת̅א  ד̅פֵ ון ִתיָראִית̅ ן כ  ֵחב̅ י  ָנא לכ  ̅ מ  ון ̅אּ֗ ת  נּ֗  ון֑ א 
te      teille         minä     rakastan           enemmän         kun  vaikka              sielunne          kasvot 

חבִ  ּ̅בִציָראִית ון ִל֖י׃̅מ  ת   ין אנּ֗
minulle        te           rakastatte            vähemmästi 

 
 

Mutta minä aion maksaa ne kulut iloisesti, ja myös minun olemukseni minä aion antaa teidän sielujenne 
puolesta. Vaikka minä enemmän teitä rakastan, te rakastatte minua vähemmän. 

 

כ  16 יך̅ ר ֵאָנא ָלא ֵיקֵרת̅ב  ̅ו  ון֑ ֵאָלא א  יכ  ב̅ על   ָרא ̅ג 
mies     kuin         vaan          yllenne    taakoittanut     en       minä        ehkä ja            . 

בָ̅חרָע֖א ּבֵנכ  ון֖׃̅תכ  ָ̅לא גנ 
teidät ryöstin    petollisuudessa           ovela 

 
Ja ehkäpä minä en taakoittanut teitä, vaan olin kuin kiero mies, petollisesti ryöstin teitä? 

 

ד  17 דֵרת̅ לָמא ּבי  חִרין דׁש  ָנׁש אּ֗ עֵנת֖̅ון ֵאת̅כ  ̅לָות̅ אּ֗ ון֖׃̅ י  יכ   על 
yllenne      ahnehtinut            luoksenne lähettänyt jonka      toinen       ihminen    kautta      onko             . 

 
Onko jonkun toisen kautta, jonka minä olen teidän luoksenne lähettänyt, teiltä ahnehdittu? 

 

ָטוס ּבִעית  18 דֵרת̅ ֵמן ִטַּ֣ אֵח֖א֞ לָמא ֵמֵדם ֵאת̅ וׁש  ֵמה ל  ן ̅ע  ע   י 
himoittu           asia         onko           veljille      kanssaan   lähettänyt ja   pyytänyt                  Titus’sta            . 

חָד  ו ּב  ָטו֖ס ל  ון ִטַּ֣ יכ  ֵלכ̅על  וָחא ה  ב̅א ר  ׃ָ̅ת ֵ̅הין ּבֵעקבָ ̅ן ו   ֖א֞
askeleissa      niissä ja vaellamme        henki          yhdessä     eikö       Titus                  yllenne 

 
Titusta minä olen pyytänyt ja lähettänyt hänen kanssaan veljiä. Himoitsiko Titus teiltä jotain? Emmekö 
me yhdessä hengessä vaella, ja niissä askeleissa? 

  



וב  19 לכ  ָ̅סב̅ לָמא ת  ון ד  ת  וָח֑א קָד ̅ון ָנפִ̅רין אנּ֗ ן ר  ָלָהא ִ̅קינ   ם א 
Jumala      edessä         henki         me  ulos        teille että             te           toivotte       taas          onko             . 

ַ֖ן וכ   ֖ לִלינ  מִׁשיָחא ממ  ִּביב  ּ̅ב  ו ִדילכ  ̅לֵהין ח  ל ֵּבנָיָנא ה   ון֖׃֖̅י֞ ֵמט 
omanne     se rakentuminen tähden      rakkaani      ne kaikki ja             puhumme               Messiaassa 

 
Taasko te luulette, että me puolustaudumme teille? Me puhumme Jumalan edessä, Messiaassa, ja ne 
kaikki, rakkaani, ovat teidän oman rakentumisenne tähden. 

 

לָמא ִאֵת   20 ָנא ֵגיר ד  חכ  ̅כ  ̅א לָותָ̅דֵחל אּ֗ יך̅ון֑ וָלא ֵאׁשכ   ̅ ון א 
kuin      teidät löydän          enkä     luoksenne          tulen               ettei       sillä       minä     pelkään           . 

ָנ֑א ֵואׁשתכ  ̅דָצבֵ  יך̅ ון ָאף̅ח לכ  ̅א אּ֗ ֖ון ָ̅מא דָלא ָצבֵ ̅ ֵאָנא א   ית 
tahtonne      ettei        kun       kuin       minä      myös      teille                 löydän ja       minä     tahdon että 

חָסָמ֖א וֵחמָת  לָמא ֵחרָיָנ֖א ו  רָצ֖א ֖̅א וֵעצָיָנ֖א וֵמאכ  ̅ד   ל־ק 
pahanpuhuminen ja      riitaisuus ja       vihastus ja           kateus ja     erimielisyys        ole ettei 

ח וָת ִ̅ת וֵרטָנ֖א ו  ׁשג  ̅יר   וׁשָי֖א׃֖̅א ו 
sekaannus ja         ylimielisyys ja            valitus ja 

 
Sillä minä pelkään, että kun tulen teidän luoksenne, en löydä teitä niin kuin minä tahdon, ja löydän teistä 
sellaistakin, mitä tekään ette tahdo; erimielisyys ja kateus, ja vihastus ja riitaisuus ja pahan puhuminen, 
ja valitusta ja ylimielisyyttä, ja sekaannusta. 

 

ד  21 לָמא כ  ככ  ̅כ  ̅א לָותִ̅אֵת ̅ ד  ָלה֑י ֵואֵת ֖̅ון נמ  ל ̅אבֵ ̅ני א   ל ע 
ylle       suremaan ja     Jumalani     nöyryyttävä       luoksenne     tulen          kun             ettei             . 

֖ו וָלא ָתב חט  יֵלין ד  ִגֵיא֞א א  נפ  ̅ס  וָת ̅וָת ֖̅ו ֵמן ט   ֖א ֖̅א וֵמן ָזני 
haureudesta ja           saastaisuudesta kääntyneet eikä   syntiä jotka        ne                    monet 

וָת  חז  עב  ̅וֵמן פ   ֖ו׃̅̅ד֖א ד 
tehneet jota                irstaudesta ja 

 
Ettei minun tullessani teidän luoksenne minun Jumalani nöyryyttäisi minua, ja joutuisin suremaan niitä 
monia, jotka tekevät syntiä, eivätkä ole kääntyneet saastaisuudesta ja haureudesta ja irstaudesta, jota 
he ovat tehneet. 

 

 



תָ̅הֵד  13:1  ב̅ ָלת̅א ד  י ז  ָנא לָותִ̅ני֞ן ִדאֵת ִ̅הּ֗ ום ̅כ  ̅א אּ֗ ל פ   ון֑ דע 
suu ylle että     luoksenne        minä     tulen että          kerrat       se    kolmannen       tämä                          . 

ת ום כ  ָ̅לָת ̅תֵרי֞ן ו   ל ֵמָל֖א׃א ָסהִדין תק 
puhe    kaikki vahvistaisi     todistajat           kolme ja           kaksi 

 
Tämän kolmannen kerran minä tulen teidän luoksenne, että kahden ja kolmen todistajan suulla kaikki 
puhe vahvistettaisiin. 

 

ִוית̅ ים ֵאמֵרתֵ̅מן קִד   2 ר ̅ וב̅ון֑ ות  ̅לכ  ̅ הּ֗ ָנא ָאמ  ֵדם אּ֗  מק 
sanon     minä           edellä          taas ja       teille           ollut        sanonut                 edestä            . 

ָנא לכ   יך̅אּ֗ ב̅ ָדאף̅ ון֑ א  רֵתי֞ן ז  הִוית̅ת   ̅ ון ֵאמֵרת̅כ  ̅לָות̅ ִני֞ן ד 
sanonut       luonanne     ollut että           kerrat           kaksi    myös että     kuin       teille           minä 

ד ̅ון֑ ָואף̅לכ   ָנא ָכֵת ̅ ָהָׁשא כ  ִחיק אּ֗ ֑ו֞ ̅ב̅ר  חט   ָנ֑א לָהֵלין ד 
syntiä jotka      näille           kirjoitin           minä          poissa      kun          nyt       myös ja        teille 

חָרֵנ֑א֞ ֵדאן ִאֵת  אּ֗ רָכא ד  לׁש  וב̅ו  ו֖ס׃̅ א ת   ָלא ֵאח 
sääli        en       taas         tulen       jos että       toisten                           muille ja 

 
Minä olin edeltä sanonut teille ja taas minä edelleen sanon teille sen mukaan, että jo kaksi kertaa olen 
ollut teidän luonanne sanomassa teille, ja nytkin, kun olen poissa, minä kirjoitin näille, jotka ovat syntiä 
tehneet, ja toisille muille , että jos vielä tulen, minä en aio sääliä. 

 

ל דב    3 ו דָלא וקָיא ּבָ ֵ̅מט  ֵלל ִּב֖י ה  ממ  מִׁשיָחא ד  ון ד   ֵעית 
ei joka      se minussa puhuu joka           Messias että          etsitte            todisteet         koska          . 

ילָת ̅הָוא מִחיל ּבכ   ו ּבכ  ̅ון֑ ֵאָלא ח   ון֖׃̅ן ה ּ֗
teissä     hän  voimallinen      vaan          teissä voimaton              ole 

 
Koska te etsitte todisteita siitä, että Messias on se, joka puhuu minussa, joka ei ole teissä voimaton, vaan 
hän on teissä voimallinen, 

  



וָת ̅ ן ֵאזדֵקףָ̅אפֵ   4 מִחיל  יָלא ֵ̅גיר ּב  ו ּבח  י ה ּ֗  ֑א ֵאָלא ח 
voimassa    hän    elää     vaan      voimattomuudessa        sillä ristiinnaulittiin vaikka        . 

אָלָה֖א ָואף ֵמה ̅ ד  ן ע  נ  ִיין חּ֗ ֵמ֑ה ֵאָלא ח  ן ע  ן מִחיִלינ   חנ 
kanssaan     me    elämme     vaan     kanssaan     voimattomat     me       myös ja            Jumalan 

ב אָלָהא ד  יָלא ד   ון֖׃̅כ  ּ̅בח 
teissä joka          Jumalan           voimassa 

 
Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin voimattomuudessa, vaan hän elää Jumalan voimassa, ja mekin olemme 
voimattomia hänen kanssaan, ellemme elä hänen kanssaan siinä Jumalan voimassa, joka on teissä. 

 

פ  5 וָת ׁ̅שכ  ̅נ  יָמנ  ֑ו ֵאן ָּבה ּבה  פ̅ון ּבק  ֖ון נ  ת   ון ׁ̅שכ  ̅א ָקיִמין אנּ֗
sielunne           te           seisotte        uskollisuudessa         siinä     jos tutkikaa          sielunne         . 

ו ָלא ֵמׁשת   ֖ו א  ס  וע מִׁשיָחא ּבכ  א  ֵיׁש  ון דַּ֣ ֑ו ̅ודִעית   ון ה ּ֗
hän     teissä           Messias         Jeshua että                        tietoiset          eikö      tai   hoitakaa 

ון֖׃ ת  ָי֞א אנּ֗ סל   ֵואן ָלא מ 
te      arvottomat         ei        jos ja 

 
Tutkikaa sielunne, pysyttekö te siinä uskollisuudessa? Hoitakaa sielunne, vai ettekö te ole tietoiset, että 
Jeshua, Messias, hän on teissä, ja jos ette, te olette arvottomia. 

 

ָנא ֵדין דֵת   6 ר אּ֗ ּב  סֵלין֖׃̅מס  ין מ  ו  ן ָלא הּ֗ חנ  ון֑ ד   דע 
arvottomat      ovat      ei       me että    tuntisivat että mutta     minä           toivon          . 

 
Mutta minä toivon, että te tuntisitte, että me emme ole arvottomia. 

 

ָלָה֑א דָלא ֵנהֵוא ּבכ    7 ָנא ֵדין ֵמן א   יׁ֑ש ̅ון ֵמֵדם דבִ ָּ̅בֵעא אּ֗
paha joka       asia     teissä           oleva          ettei              Jumalasta     mutta      minä       pyydän       . 

יך ן ֵנת̅דב  ̅ א  ן ִדיל  ון ָסעִרין ̅וקי  ון ֵתהו  ת  אנּ֗  חֵז֑א ֵאָלא ד 
harjoitetut         olisitte       te että                vaan         näkyisivät    meidän todisteet että        kuin 

יךָ̅ת ָ̅טבָ  ן ֵנהֵוא א  חנ  ׃̅ ֑א֞ ו  ָי֖א֞ סל   מ 
arvottomat      kuin        oleva        me ja                 hyvä 

 
Mutta minä pyydän Jumalalta, ettei teissä olisi mitään pahaa, ikään kuin meidän todisteemme 
näkyisivät, vaan että te olisitte harjaantuneet siihen hyvään, ja me olisimme kuin arvottomia. 



ן דֵנעֵּבד  8 וקב  ̅ ָלא ֵגיר ֵמׁשכִחינ  וׁשָת֑א ֵ̅מֵדם ל   ל ק 
totuus          vastaan           asia       tekevä että           pystymme           sillä       ei         . 

וׁשָת֖א׃̅ ֵאָלא חָלף  ק 
totuus     puolesta        vaan 

 
Sillä me emme pysty tekemään mitään totuutta vastaan, vaan totuuden puolesta. 

 

ילָת ָ̅חֵד   9 ון ח  ת  אנּ֗ ן כִריִהין֑ ו  חנ  ן ֵדין ָמא ד   א ִ̅נ֖ין ָהֵד ̅ינ 
tämä        voimalliset              te ja            heikot         me että     kun    mutta iloitsemme       . 

ון֖׃̅ ֵגיר ָאף מר  ון ֵתתג  ת  אנּ֗ ַ֖ן ד  ֖ ֵלינ   מצ 
täydellistyisitte          te että      rukoilemme     myös       sillä 

 
Mutta me iloitsemme, kun me olemme heikot, ja te voimalliset. Sillä tätä me myös rukoilemme, että te 
tulisitte täydellisiksi. 

 

ד  10 ל ָהָנא כ  ָנא ָהֵלין ָכֵת ̅ ֵמט  ִחיק אּ֗ ָנ֑א דָלא ָמא ̅ ב̅ר   אּ֗
kun       ettei       minä     kirjoitan      nämä        minä         poissa       kun      tämä      tähden            . 

ׁשָיאִית̅ יתֵ̅דאִת  יך̅ ק  ור א  ב̅ ֵאסע  הּ֗ ולָטָנא די   ִלי ָמר֑י ̅ ׁש 
herrani minulle antoi joka      käskyvalta       kuin           harjoitan             kovasti                tulen että 

וָחפ̅נָינכ  ̅לבֵ   ון׃ ̅כ  ̅ון וָלא לס 
tuhoksenne        eikä rakentamisellenne 

 
Tämän tähden minä poissa ollessani nämä kirjoitan, ettei, kun minä tulen, tarvitse kovasti toimia sen 
käskyvallan mukaan, jonka minun Herrani antoi minulle, teidän rakentamiseksenne, eikä teidän 
tuhoksenne. 

 

֑י֞ חד    11 ח  ר֖ו ֵואת֖̅ו ֵואתֵ̅מִכיל א  מּ֗ וָת ̅ג  אוי  א֑ו ו  י   א ּ̅ב 
sopusointu ja lohduttautukaa ja    täydellistykää ja   iloitkaa    veljeni         siis               . 

יָנא ֵנהֵוא ּבכ   ד̅וׁש  וָּבא ו  אָלָהא דח  וָת ֖̅ון ו  למ  מכ  ׁ̅ש   ון׃ ̅א ֵנהֵוא ע 
kanssanne      oleva                      rauhan ja        rakkauden          Jumala ja         teissä        oleva          rauha ja 

 
Siis, veljeni, iloitkaa ja tulkaa täydellisiksi, ja lohduttautukaa ja olkaa sopusoinnussa, ja rauha on teissä 
oleva, ja rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. 

 



ד  12 ׁשָלָמא ח  אלו ּב  ד̅ ׁש  ִדיׁשָת֖א׃̅ דח  קָתא ק  וׁש   ּבנ 
pyhä            suudelmassa          yhden        yksi        rauhassa          lähettäkää         . 

 
Lähettäkää ”shalom!” toinen toisellenne, sen pyhän suudelman kautta. 

 

ׁשָלמכ    13 ׃ָׁ̅שאִלין ּב  ִדיֵׁש֖א֞ ון ק  לה   ון כ 
pyhät    he kaikki            rauhassanne        lähettävät           . 

 
Kaikki pyhät lähettävät teille ”shalom!” 

 

ן   14 וָתפ  ׁשָלֵמה דָמר  אָלָה֖א וׁש  וֵּבה ד  וע מִׁשיָח֖א וח  ַּׁ֣ש   א ̅וָת ֵ̅י
yhteistyö ja           Jumalan rakkautensa ja         Messias         Jeshua    herramme    rauhansa             . 

וד וָחא דק  לכ  ̅דר  ם כ  ִמין ׃ָׁ̅ש֖א ע   ֖ון א 
amen    te kaikki    kanssa         pyhyyden                  hengen 

 
Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan rauha, ja Jumalan rakkaus, ja se pyhyyden hengen yhteistyö 
teidän kaikkien kanssa! Amen. 

 

 
  


