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 1:1 ָ ת̅אַָקד̅בָ ּ̅כת  אָּכֵּ י  ת̅מ  ופָ ָ̅בֵּ א  ֵּ֣ וָתֵּ יןָ̅א  יןַָאילֵּ להֵּ ֑אַָעלָּכֻּ  ילֵּ
ne             kaikki      ylle                  Teofile        oi       kirjoittanut  ensimmäinen      kirjoitus                       . 

עַבד אָלמֵּ יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ יָמ  פָָֻּּ̅דַשר   ֑ו׃ַ̅ולַמל 
opettamaan ja     tekemään             Messias        Jeshua    herramme alkoi jota 

 
Minä olen kirjoittanut sen ensimmäisen kirjoituksen, oi Teofile, niistä kaikista, mitä meidän Herramme 
Jeshua, Messias, alkoi tekemään ja opettamaan, 

 

אַָהוָּדבֵָּ̅עַדָ  2 אָלַיומ  סַתַל֖קָ̅מ  ַתָהָאֵּ ן־ב  ד̅רָּדפַָ̅מֵּ אָָ̅קֵּ  ֗הו 
oli      käski että     jälkeen –sta         ylös otettu        siinä joka     se       päivälle            saakka        . 

יןַָּדג ַָאילֵּ ֑א֑֞ יחֵּ וןַָלשל  נֻּ וד̅בָ ̅אֵּ אָּדקֻּ וח  ֖א׃̅אָברֻּ  ש 
pyhyyden         hengessä    valitsi jotka          ne            lähetetyille            heitä 

 
Siihen päivään saakka, jolloin hänet otettiin ylös. Sen jälkeen hän käski heitä, apostoleja, niitä, jotka 
hän valitsi pyhyyden hengessä, 

 

אף  3 וןָּד  נֻּ וןַָנפָ̅ה  יָלהֻּ הַָּכדַ̅חו  ַתָָ̅שֵּ ן־ב   רָּדַח֑שַָ̅חיָמֵּ
kärsi        jälkeen –sta       se      kun     sielunsa         heille     osoitti myös joka nämä          . 

את ָ̅ב  ת  ָ̅ו  את  י  ַָסג  ֖יןַָּכד̅א֑֞ ַָארבע  ין֑֞ ָבַיומ  תָ̅א֑֞ אָ̅מֵּ אָ֗הו   חזֵּ
oli             nähty           kun                  40            päivissä                monet                     merkeissä 

ָ ות  אַמרַָעלַָמלּכֻּ ֖וןָו  ֖א׃̅להֻּ ה   אַָּדאל 
Jumalan      kuningaskunta    ylle        puhui ja         heille 

 
nämä, joille hän myös osoitti sielunsa sen jälkeen, kun kärsi, monenlaisilla merkeillä neljänkymmenen 
päivän ajan, hänen ollessaan heille näkyvä, ja puhui siitä Jumalan kuningaskunnasta. 

 



כַָָ̅ד̅וכַָ  4 ד̅אֵּ ֑אַָפקֵּ וןַָלחמ  אָָ̅לַָעמהֻּ םָל  שלֵּ ור  ֵּ֣ ןָאֻּ וןָּדמֵּ נֻּ  אֵּ
ei              Jerusalemista että       heitä         käski          leipää           kanssaan        söi         kun ja      . 

פ הַָּדאבָ ̅נֵּ יֵּ ו֗וּד  וןָלשֻּ אַָּדנַקוֻּ ל  וןָ֑אֵּ נ֖י׃̅רקֻּ וןָמֵּ  ֖אַָהוַָּדשַמעתֻּ
minusta        kuulitte joka       se           isän          lupaukselleen pysyisivät että      vaan        poistuisivat 

 
Ja hänen syödessään heidän kanssaan sitä leipää, hän käski heitä, etteivät poistuisi Jerusalemista, 
vaan että odottaisivat sitä isän lupausta, ”sen, jonka te minulta kuulitte”. 

 

ד  5 ןַָאעמֵּ וַחנ  יֻּ ָָּ̅דֵּ֣ עמדֻּ וןָתֵּ ַָוא֗נתֻּ ֑א֑֞ וד̅בַמי  אָּדקֻּ וח  ֖אָ֖̅וןָברֻּ  ש 
pyhyyden        hengessä      kastettaisiin               te ja           vedessä         kastoi Johannan että        . 

ַתָ אָב  ָ̅ל  ת  ׃̅רַָיומ  א֖א֑֞ יֵּ ַָסג   א֑֞
monet        päivät           jälkeen            ei 

 
Että Johannan kastoi vedellä, ja teidät tullaan kastamaan pyhyyden hengellä, ei monien päivien 
jälkeen. 

 

יןַָּכד  6 וןָּדֵּ נֻּ אָָ̅הֵּ נ  ןָבה  ןָאֵּ ַר֖ ֖הָמ  יןָלֵּ אמר  ו֗ה֖יָו  יןַָ֑שאלֻּ יש   ּכנ 
tässä   jos herramme hänelle    sanoivat ja     häntä kysyivät kokoontuivat   kun   mutta     nämä        . 

אַָמפַ̅זב ָ̅נ  ות  אַָא֗נתַָמלּכֻּ ֖ל׃̅נֵּ יֵּ איסר  ֵּ֣  אָל 
Israelille      kuningaskunta       sinä         käännät               aika 

 
Mutta nämä kokoontuen kysyivät häneltä ja sanoivat hänelle, ”meidän Herramme, tässäkö ajassa 
sinä käännät kasvosi Israelin kuningaskunnan puoleen?” 

 

ת  7 אָ֗הו  ֖וָל  וןָהֻּ ַמרָלהֻּ ילכָָֻּ̅א  ָּ̅ד  דֵּ ַּדעַָזב̅וןָה  אַָאוָ̅אָלמֵּ  נ 
tai      aika        tuntemaan    tämä          omaanne        ole          ei        se      heille         sanoi          . 

יןַָּדאבָ ַ̅זב ַָאילֵּ ֑א֑֞ םָ̅נֵּ אָּדַנפאָס  נ  ולט  וןָבשֻּ נֻּ ֖ה׃̅אֵּ  שֵּ
sielunsa         käskyvallassa          ovat   asetettu       isä jotka        ne                    ajat 

 
Hän sanoi heille, ”ei ole teidän omaanne tämän ajan tietäminen, tai niiden aikojen, jotka isä oman 
sielunsa käskyvallalla asetti”. 

 



אַָּכד  8 ל  ָָ̅אֵּ אתֵּ וד̅ת  אָּדקֻּ וח  ֖אָ̅אָרֻּ וןַָחיל  וןָ֑תַקבלֻּ אָעַליּכֻּ  ש 
voima    vastaanotatte       yllenne           pyhyyden               henki            tuleva         kun        vaan          . 

ָ ם̅ותֵּ שלֵּ אור  ֵּ֣ ָבֻּ ֖א֑֞ הּדֵּ יָס  וןָל  וד̅כַָֻּ̅ובָהוֻּ ֵּ֣הֻּ הָי  אףָ̅ל  יתָ̅ו   ָ̅בֵּ
huone   myös ja Jehuda    kaikessaan ja       Jerusalemissa       todistukset minulle    olisitte ja 

ַָועַדָ ֖א֑֞ יֵּ מר  ֖א׃̅ש  ַָּדארע  יה֑֞ אָלַסופֵּ  מ 
maan           äärilleen            saakka ja              Shamaria 

 
Vaan kun se pyhyyden henki on tuleva teidän yllenne, te saatte sen voiman, ja tulette olemaan 
minulle todistuksena Jerusalemissa, ja koko Jehud’ssa, ja myös Shamaria’n huoneessa, ja maan ääriin 
saakka. 

 

ַמ֑רַָּכדָ̅ד̅וכַָ  9 יןָאֵּ לֵּ ָָ̅ה  לתֵּ אַָקבֵּ נ  סַתַל֖קַָוענ  ֖הָאֵּ יןָלֵּ זֵּ  ֖הָ̅ח 
hänet vastaanotti     pilvi ja         nostettiin    hänelle näkivät     kun      sanoi         nämä      kun ja       . 

את ׃̅וֵּ ון֖֑֞ ןַָעיַניהֻּ יָמֵּ  ַּכס 
silmistään            kätketty ja 

 
Ja nämä sanottuaan hänet nostettiin heidän nähtensä ja pilvi otti hänet vastaan, ja hän oli kätketty 
heidän silmiltään. 

 

֖אַָּכדָ̅̅דוכַָ  10 יןָ֗הַווַָבשַמי  יר  שתכַָָ̅ח  ֑אָאֵּ לָ֗הו  זֵּ וָא  ָ̅הֻּ ין֑֞  חוָתרֵּ
kaksi          havaittiin                 oli        meni     hän     kun         taivaissa        olivat  katselivat      kun ja         . 

תַ̅גב יןָלו  ימ  ָק  ין֑֞ ֖וןַָבלבָֻּ̅ר  ֖א׃̅הֻּ ר  ו  אָחֵּ  ושֵּ
valkoinen        vaatteissa             luonaan        seisoivat         miehet 

 
Ja heidän katsellessaan hänen menemistään taivaisiin, havaittiin kaksi miestä seisomassa heidän 
luonaan valkoisissa vaatteissa. 

  



֖וןַָגב  11 יןָלהֻּ אמר  יןָ̅ו  יר  וןָוח  יןָא֗נתֻּ ימ  אָק  נ  ָמ  ֑א֑֞ יֵּ יל  ָגל  א֑֞  רֵּ
katselette ja          te           seisotte        mitä          Galilea            miehet        heille        sanoivat ja          . 

נכָֻּ אסַתַלקָמֵּ ועָּדֵּ ֵּ֣שֻּ אָיֵּ נ  ֖אָה  כַַָ̅בשַמי  ֑אָה  ָ̅וןַָלשַמי  אתֵּ אָנ   ֖אָ̅נ 
tuleva          siten          taivaille            teistä           nostettiin että      Jeshua        tämä               taivaissa 

א׃ַָ̅איך קַָלשַמי  י֗היַָּדסלֵּ ונ  אַָּדחַזיתֻּ  מ 
taivaille    nousi että         hänet näitte että          kun         kuin 

 
Ja he sanoivat heille, ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katselette taivaisiin? Tämä Jeshua, joka 
nostettiin teiltä taivaisiin, on sillä tavalla tuleva, kuin te näitte hänen nousevan taivaisiin”. 

 

ַתָ  12 ןָב  ןָהפַָ̅ומֵּ ֖ ת̅כ̅רּכֵּ אָּדמֵּ ור  ןָטֻּ ֑םָמֵּ שלֵּ ֵּ֣אור  וןָלֻּ אָ̅וָלהֻּ  קרֵּ
kutsuttiin jota             vuoresta          Jerusalemille          heille      palasivat              jälkeen –sta ja         . 

איַתָ̅יתּ̅דבֵָּ ָּד  ֖א֑֞ ֗נב̅־ַזיתֵּ ֖םָופַָָ̅ו֗היַָעלָגֵּ שלֵּ ור  ֵּ֣ הַָאיך̅אֻּ נ  יקָמֵּ  ָ̅ר 
kuin        siitä        erossa ja         Jerusalem          sivu       yllä             se oli joka                     Beit-Zaida’n 

סטַדַָ̅שב אָאֵּ ׃̅ע  ן֖֑֞  ו 
stadionit         seitsemän 

 
Ja näiden jälkeen he palasivat Jerusalemiin siltä vuorelta, jota kutsuttiin Beit-Zaitha, joka oli 
Jerusalemin laidalla, ja erossa siitä noin seitsemän stadion-mittaa.  

  



ַתָ  13 ן־ב  ית ָ̅ומֵּ ל  וןָלעֵּ קוָלהֻּ ֖הָ̅רָּדַעל֑וָסלֵּ יןָ֗הַווָב  וֵּ יָּדה   אָה 
siinä   olivat   oltiin jossa se          yläkerralle         heille        nousivat sisään että                  jälkeen ja     . 

וב ַיעקֻּ ָ֖ןָוֵּ֣ ֖ וַחנ  יֻּ וסָוֵּ֣ טר  ֵּ֣ פָ ָ̅פֵּ ֖סָוֵּ֣ או  ַָ̅וֵּ֣אנּדרֵּ ת  וסָוֵּ֣ יפ   אוַמ֖אָ̅יל 
Thoma ja               Filippus ja               Andreos ja           Jakob ja     Johannan ja             Petros 

בַָ ַמַתיָוֵּ֣ וב̅וֵּ֣ ַיעקֻּ ולַמ֖יָוֵּ֣ לפַָָ̅ר־תֻּ ֖אַָ̅ברַָחֵּ֣ נ  וןַָטנ  מעֻּ שֵּ  ֖יָוֵּ֣
kiivailija        Shimeon ja       Halfai     poika          Jakob ja            Bar-Tolmai ja       Mattai ja 

ָ וד  יהֻּ ֵּ֣ וב̅ו   ׃ָ̅אַָברַָיֵּ֣עקֻּ
Jakob      poika        Jehuda ja 

 
Ja sen jälkeen, kun he olivat menneet sisään, he nousivat siihen yläkertaan, siihen, jossa oli tapana 
olla. Siellä olivat Petros ja Johannan, ja Jakob ja Andreos, ja Filippus ja Thoma, ja Mattai ja Bar-
Tolmai, ja Jakob, Halfain poika, ja Shimeon kiivailija, ja Jehuda, Jakob’n poika. 

 

וןַָ֑אכ  14 להֻּ יןָּכֻּ לֵּ ָ̅ה  ות ָ̅חד  יןָ֗הַווַָבצלֻּ ינ  ָ̅אַָאמ   ֑שָ̅אָנפֵָּ̅אַָבחד 
sielu        yhdessä        rukouksessa     olivat  amenet olivat   yhtenä kuin     he kaikki       nämä             . 

׃ ו֖עָוַעםַָאַחו֗הי֑֞ שֻּ יֵּ הָּדֵּ֣ מֵּ רַי֖םָאֵּ ָוַעםַָמֵּ֣ ֖א֑֞ שֵּ  ַעםָנֵּ
veljiensä   kanssa ja     Jeshuan        äitinsä       Mirjam   kanssa ja     naiset   kanssa 

 
Nämä kaikki olivat kuin yhtenä. He olivat rukouksessa totuudessa, yhdessä sielussa naisten kanssa, ja 
Mirjam’n, Jeshuan äidin kanssa, ja hänen veljiensä kanssa. 

 

ַָ̅וב  15 ת  וןָבַיומ  אפָ ̅הֻּ וןָּכ  מעֻּ ֵּ֣ םָשֵּ וןָ֑ק  נֻּ ָה  צַעת̅א֑֞  ָ̅אָמֵּ
keskellä         Keefa        Shimeon       seisoi      nämä          päivissä         heissä ja            . 

ָ ידֵּ יתַ̅תלמ  ָא  אַָאיךָ֖̅א֑֞ ש  אָּד֗אנ  נש  ןָּכֵּ יןַָתמ  אָּדֵּ  ָ̅֗הו 
kuin           ihmisten            kokous       siellä    mutta       oli         (akk.)                  oppilaat 

אַמ֖ר׃ ֖יןָוֵּ סר  אאָועֵּ  מ 
sanoi ja               20 ja              sata 

 
Ja heidän keskuudessaan niinä päivinä seisoi Shimeon Keefa niiden oppilaiden keskellä. Mutta siellä 
oli ihmisiä kokoontuneena noin satakaksikymmentä, ja hän sanoi, 

 



ַָ̅גב  16 דֵּ ָז  ַָאַחין֑֑֞ א֑֞ ת̅רֵּ אָּדנֵּ ָ̅קָ֗הו  אָּכת  םָ̅בָ ַ̅מלֵּ אָּדַקּדֵּ  ֑אַָאינ 
ennen että     sellainen      kirjoitus         täyttyvä että          oli       oikeaa      veljet          miehet            . 

וד אָּדקֻּ וח  ַמרָרֻּ אָבפָֻּ̅אֵּ ַדָ̅ש  הָּדֵּ֣ יד̅ומֵּ ָָ̅ו  וד  ֵּ֣הֻּ  אַָהוַָ̅עלָי 
hän      Jehuda         ylle      David’n    suunsa kautta           pyhyyden            henki             sanoi 

אָמַדָ אַחדַּ̅דהו  וןָּדֵּ נֻּ אָלה  נ  ו֖ע׃̅בר  שֻּ יֵּ  וָלֵּ֣
Jeshualle   kiinniottivat jotka näille                       opas           oli joka 

 
Miehet, veljet, oli oikeaa, että täyttyisi sellainen kirjoitus, jonka pyhyyden henki ennen sanoi David’n 
suun kautta Jehuda’sta, hänestä, joka oli oppaana näille, jotka ottivat Jeshuan kiinni, 

 

אית  17 ןָו  אַָעַמ֖ אָ֗הו  לַָּדמנֵּ טֻּ אָָ̅מֵּ ס  הָפֵּ אָלֵּ  ֗הו 
osa    hänelle      oli       (akk.) ja kanssamme oli            luettu           koska            . 

ָ ָ̅בתֵּ דֵּ אָה  שת   ֖א׃̅שמֵּ
tämä             palvelutehtävässä 

 
Koska hänet oli luettu meidän kanssamme, ja hänellä oli osa tässä palvelutyössä, 

 

18  ָ ית  הָקר  אָלֵּ ַנוַָּדקנ  ןַָאג̅ה  אָ̅אָמֵּ ית ָר   לַָעלָ֖̅אַָונפַַָּ̅דחט 
ylle  putosi ja            synnin                       palkasta               pelto      hänelle osti jonka     tämä           . 

את ֑אָוֵּ ַָעלַָארע  תַ̅אַפו֗הי֑֞ ָָ̅פרֵּ ןָמַצעתֵּ  ֖הָ̅מֵּ
keskeltään          halkaistu ja              maa        ylle       kasvojensa 

ָ אתֵּ ד̅וֵּ ֖ה׃ָ̅אשֵּ יֵּ הָגו  לֵּ  ּכֻּ
sisälmyksensä kaikkensa         ulos tullut ja 

 
Tämä, joka osti sen pellon synnin palkasta, ja putosi maan pinnan päälle, ja hänet halkaistiin keskeltä, 
ja kaikki hänen sisälmyksensä tulivat ulos. 

  



19  ָ דֵּ יָה  ת̅וה  ֖םָ̅לכַָָֻּ̅עתַ̅יד̅אָאֵּ שלֵּ אור  ֵּ֣ יןָבֻּ מר  וןָּדע   להֻּ
Jerusalemissa    asustivat jotka heille kaikille          tunnettu             tämä       se ja          . 

כַָ ת̅וה  אָאֵּ ַָָ̅קרַית̅נ  ית  הַָּדאת̅קר  נֵּ ש  יָבלֵּ ֖אָ̅אָה  ֖אָחַקלָּדמ   ר 
dama     chakel               paikan         kielessään        se              pelto               kutsuttiin             siten    ja 

איַתָ ורַיתּ̅ד  הָקֻּ מ  ורג  ֖ם׃ָ̅ו֗היָתֻּ  ּדֵּ
dam        korjath       käännöksensä               se on joka 

 
Ja tämä, se oli tunnettua kaikille niille, jotka asustivat Jerusalemissa, ja siten sitä peltoa kutsuttiin sen 
paikan kielellä ”Chakel Dama”, jonka käännös on ”Korjath Dam”. 
 
Sen paikan kieli oli aramea, ja Luukas kääntää sen hebreaksi tässä. ”Veren pelto”. 

 

20  ָ פָ̅יבּ̅כת  ירָבסֵּ ָּדַדָ̅גֵּ ֑א֑֞ ורֵּ אָּדַמזמֻּ ֑אָ̅ר  אַָחרב  הוֵּ הָתֵּ  ירֵּ
autio          oleva         paikkansa              psalmien             kirjassa           sillä    kirjoitettu          . 

ָ ֖הָותֵּ אָב  הוֵּ אָנֵּ ורָל  מֻּ ַסב̅וע  הָנֵּ שתֵּ ין֖׃ָ̅שמֵּ  ֗אחר 
toinen      ottava          palvelutyönsä ja      siinä        oleva         ei          asukas ja 

 
Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettu, että hänen paikkansa on oleva autio, älköönkä siinä asukasta 
olko, ja toinen ottaa hänen palvelutyönsä. 

 

כָ   21 אָ֗היָה  לי  יןַָגבָ̅לַחדילָ̅ו  לֵּ ןָה  אָ̅מֵּ נ  ַָּדהַווַָעַמןָבה  ֑א֑֞  רֵּ
tässä kanssamme olivat jotka     miehet            näistä         yhdelle sen tähden     se    siirtyy ja          . 

֑הָּדבֵַָּ̅זב לֵּ אָּכֻּ ו֑ע׃̅הַָעלַָונפַָ̅נ  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ  קָעַליןָמ 
Jeshua herramme yllämme poistui ja sisään siinä joka kaikkensa            aika 

 
Ja sen tähden se siirtyy yhdelle näistä miehistä, jotka olivat meidän kanssamme tämän koko ajan, sen, 
jossa meidän Herramme Jeshua meni sisään ja ulos ollessaan meidän yllämme. 

  



ף  22 ַָָּ̅דאקֵּ וד  ןַָמעמֻּ ָ̅מֵּ ןָ֑עַדָ̅יתֵּ וַחנ  יֻּ אסַתַלקָ̅הָּדֵּ֣ אָּדֵּ אָלַיומ   מ 
otettiin että          päivälle          saakka        Johannan                       kasteestaan         alkaen että          . 

ַתָ ןָלו  ֖ה׃̅מֵּ מתֵּ אַָּדקי  הּד  אַָעַמןָס  הוֵּ וָנֵּ  ןָּ֑דהֻּ
ylösnousemuksensa  todistaja kanssamme oleva    hän joka         luotamme 

 
Että alkaen Johannan’n kasteesta, sille päivälle saakka, jolloin hänet otettiin meidän luotamme, että 
hän olkoon meidän kanssamme hänen ylösnousemuksensa todistaja. 

 

23  ָ ין֖֑֞ ימוָתרֵּ ףַואק  ַיוסֵּ תָ̅לֵּ֣ יָּ̅דמֵּ אשַתמ  ֖אָּדֵּ רַשב  אַָבֵּ֣  קרֵּ
nimitetty joka         Bar-Shaba        kutsuttu joka          Josef’lle        kaksi          nostivat ja           . 

ַי֖א׃ ַמת  ו֑סַָולֵּ֣ ֵּ֣וסט   יֻּ
Matthia’lle ja                 Justus 

 
Ja he nostivat kaksi, Josef’n, jota kutsuttiin ”Bar-Shaba”, jota nimitettiin Justukseksi, ja Matthia’n. 

 

ַדָָ̅̅דוכַָ  24 אָי  רי  ַמר֖וַָא֗נתָמ  י֖וָאֵּ ָ̅עַָּדבַ̅צל  ת  ַבו  ָּדכָֻּ̅לֵּ אָ̅א֑֞  ֑לַָחו 
osoita    kaikkien    sydämissä mitä     tunnet        Herra         sinä         sanoivat rukoilleet kun ja            . 

אָּדגָ ַָ̅חד ׃̅בֵַָּ̅אינ  ון֑֑֞ יןָתַריהֻּ לֵּ ןָה   אַָא֗נתָמֵּ
he kaksi            näistä           sinä     valitsit että  sellainen       yksi 

 
Ja kun he rukoilivat, he sanoivat, ”Sinä, Herra, tunnet, mitä on jokaisen sydämessä. Osoita se yksi, 
jonka sinä valitsit näistä kahdesta”. 

 

25  ָ אָּדתֵּ ס  לָפֵּ וָנַקבֵּ ָּ̅דהֻּ ות  יחֻּ ֑אַָושל  שת  הָפַרקָ̅שמֵּ נ   אָּדמֵּ
poistui    siitä joka            apostolintyö ja                palvelutyön                 osa vastaanottava hän että      . 

ָ וד  ֵּ֣הֻּ הַָלאת̅י  אַזלָלֵּ ֖ה׃֖̅אָּדנ   רֵּ
paikalleen      sille   menevä että          Jehuda 

 
Että hän ottaisi vastaan sen palvelutyön osan, ja sen apostolintyön, josta Jehuda poistui, että menisi 
siihen hänen paikkaansa. 
 

 



יוָפֵָּ  26 לַקתַ̅וארמ  ָוסֵּ ֑א֑֞ אתָ̅צֵּ ַי֖אָוֵּ ַמת  יָ̅לֵּ֣  מנ 
luettiin ja        Matthia’lle             tuli ja       arpaa          heittivät ja          . 

׃ַ̅עםָחַדָ א֑֞ יחֵּ  עַסרָשל 
lähetetyt       yksitoista      kanssa 

 
Ja he heittivät arpaa, ja se tuli Matthia’lle, ja hänet luettiin niiden yhdentoista apostolin kanssa. 

 

ָ 

תָ̅ד̅וכַָ 2:1  ָ̅אֵּ ת  יוַָיומ  ֑אַָּכדַ̅מל  וסט  ק  נט  ָּדפֵּ יןָ֗הַווָָ̅א֑֞ יש   ּכנ 
olivat  kokoontuivat kun                   helluntain                    päivät          täyttyneet        kun ja                  . 

וןַָאכ להֻּ ָּ̅כֻּ  ֑א׃̅חד 
yksi kuin        he kaikki 

 
Ja kun ne helluntain päivät olivat täyttyneet, he olivat kaikki kokoontuneena kuin yhtenä; 
 
Vain keski-Egyptin koptin teksti, ja muutama latinan teksti sanoo ”päivät” aramean tavoin. Codex 
Bezae (D) lisää alkuun ”ja tapahtui, kun...”. 

 

֖אַָאיך  2 ל  ֖אָק  ןָשַמי  אָמֵּ לי  ןָשֵּ אָמֵּ ֖אָָ̅הו  יזת  אַָעז  וח   רֻּ
voimallinen        tuuli          kuin        ääni                    taivaista                yhtäkkiä          oli            . 

את אַָהוָּדבֵָּ̅וֵּ הַָבית  לֵּ ֑הָּכֻּ נֵּ אָמֵּ יָ֗הו  ת̅מל  יןָ֗הַו֖ו׃̅הָי   ב 
olivat    istuivat     siinä jossa   se          talo       kaikkensa    siitä           oli             täyttynyt ja 

 
Yhtäkkiä oli ääni taivaista, oli kuin voimallinen tuuli, ja koko se talo oli siitä täyttynyt, jossa he olivat 
istumassa. 

 

את  3 ת̅וֵּ ָּדמֵּ א֑֞ נֵּ ש  וןָלֵּ יוָלהֻּ ֖אָָ̅יןָ֗הַווַָאיךַ̅פלגָ ̅חז  ור   נֻּ
tuli      kuin     olivat    jakaantuneet jotka      kielet         heille          näyttäytyi ja       . 

ָ יתֵּ ון֖׃ַָ̅חדָ̅וַָעלַָחד̅ב̅ו  נהֻּ  מֵּ
heistä      yksi       yksi   päälle  istuivat ja 

 
Ja heille näkyi kieliä, ikään kuin tulisia, jotka jakaantuivat ja ne istuivat toinen toisensa heistä päälle. 



את  4 וד̅וֵּ אָּדקֻּ וח  וןָברֻּ להֻּ יוָּכֻּ פ̅מל  ֖אַָואקֵּ וָ̅ש  לֻּ  וָ֗הַווַָלמַמל 
puhumaan   olivat      alkoivat ja           pyhyyden           hengessä        he kaikki            täytetyt ja         . 

ןַָ֑איך ש  ןָלֵּ ש  בָ̅בלֵּ הֵּ אָי  וח  אָּדרֻּ ֖ו׃ָ̅מ  לֻּ וןַָלמַמל  אָלהֻּ  ֗הו 
puhumaan     heille            oli       antoi                  henki jota           kuin        kieli           kielessä 

 
Ja he kaikki olivat täytetyt, pyhyyden hengen kautta, ja he alkoivat puhumaan kielellä; sen kielen 
mukaan, kuin se henki antoi heille puhuttavaksi. 

 

ית  5 יןַָגבָ̅א  ָ̅֗הַווָּדֵּ םָּדד  שלֵּ אור  ֵּ֣ יןָבֻּ מר  ָּדע  א֑֞ יןָ̅רֵּ  חל 
pelkäsivät jotka    Jerusalemissa       asustivat jotka     miehet     mutta olivat      (akk.)        . 

ָ וד  הֻּ ֑אָי  ה  ןַָאל  ַָּדת̅מֵּ א֑֞ לַָע֗ממֵּ ןָּכֻּ ָמֵּ ֖א֑֞ ית̅יֵּ ֖א׃ָ̅חֵּ  שַמי 
taivaat            alla jotka     kansakunnat     kaikista        juutalaiset                  Jumalasta 

 
Mutta siellä oli niitä miehiä, jotka asustivat Jerusalemissa, jotka pelkäsivät Jumalaa, juutalaisia 
kaikista niistä kansakunnista, jotka ovat taivasten alla. 

 

אשתגֵָָּ̅ד̅וכַָ  6 אָוֵּ הַָעמ  לֵּ אַָה֑וָּכַנשָּכֻּ ל  אָק  לָ̅הו  טֻּ  ֖שָמֵּ
koska    hämmentynyt ja      kansa   kaikkensa kokoontui se          ääni          oli        kun ja       . 

׃ ון֖֑֞ ַניהֻּ ש  יןָ֗הַווָבלֵּ וןַָּדמַמלל  נהֻּ שָמֵּ שָ֗אנ  אָ֗אנ  ַמעָ֗הו   ּדש 
heidän kielellään    olivat      puhuivat että        heistä       ihminen  ihminen         oli            kuuli että 

 
Ja kun se ääni tuli, kokoontui kaikki kansa ja oli hämmästynyt, koska he kuulivat, että jokainen heistä 
puhui heidän kielellään. 

 

֖יןַָּכד  7 תַּדמר  וןָומֵּ להֻּ יןָּכֻּ יןָהַווָּדֵּ יר  יןָ֗הַווַָחדַָ̅תה  מר   ָ̅א 
yksi    olivat      sanoivat      kun          ihmettelivät ja       he kaikki mutta olivat hämmästelivät        . 

ון֑׃ָ̅לַחד נֻּ ָאֵּ א֑֞ יֵּ יל  אָגל  אָה  יןָ֑ל  וןַָּדמַמלל  להֻּ יןָּכֻּ לֵּ  ה 
ovat    galilealaiset    katso     eikö      puhuvat jotka      he kaikki       nämä       yhdelle 

 
Mutta he kaikki olivat hämmästyneet, ja ihmettelivät sanoen toinen toiselleen, ”nämä kaikki, jotka 
puhuvat, katso, eivätkö he ole galilealaisia?” 

 



הָ  8 נֵּ ש  שָלֵּ שָ֗אנ  יןָ֗חַנןָ֗אנ  מע  אָחַנןָש   ַאיַּכנ 
kielensä   ihminen    ihminen     me       kuulemme        me           kuinka          . 

ָּ̅דבֵָּ יד  ל   יןָ֗חַנן֑׃̅הָי 
me    syntyneet siinä jossa 

 
Kuinka me kuulemme jokaisen niitä kieliä, jossa me olemme syntyneet? 

 

ַָ̅פרת  9 ד  ָומ  ֖א֑֞ יֵּ ית̅ו  יןָבֵּ מר  יןָּדע  ַָואילֵּ ֖א֑֞ יֵּ ַָואַלנ  א֑֞ ָ̅יֵּ ין֖֑֞  ־ַנהר 
Beit-Nahrin         asustavat jotka         ne ja       alanialaiset ja meedialaiset ja partialaiset         . 

ָ וד  הֻּ וד̅י  ָוַקפֻּ א֑֞ ַָוד̅יֵּ ֖א֑֞ יֵּ ןַָאת̅ק  ו֖סָוַדָ̅מֵּ נט  פ  אָּדֵּ֣ ַי֖א׃̅ר   אס 
Aasia’n ja        Pontus’n                  alueesta jotka ja kappadokialaiset ja        juutalaiset 

 
Partialaiset ja meedialaiset, ja alanialaiset, ja ne, jotka asustavat Beit-Nahrin’ssa, juutalaiset ja 
kappadokialaiset, ja jotka ovat Pontus’n ja Aasian alueelta, 

 

ןַָאתַ̅וד  10 פ̅מֵּ אַָּדֵּ֣ וגָ ̅ר  ַי֖אַָודַ̅פמפַָֻּ̅יאַָוד̅רֻּ ֖יןָ̅ול  צרֵּ  מֵּ
Egyptin ja               Pamfylia’n ja              Fryygia’n             alueesta jotka ja             . 

ָ̅את̅וַדָ ת  ובָ ַ̅רו  לֻּ ָּדֵּ֣ יבָ ̅א֑֞ אַתָ̅אָּדַקר  יןָּדֵּ ֖אַָואילֵּ ינ  ור  קֻּ  וָ̅יןָלֵּ֣
tulivat jotka         ne ja            Kyrenia’lle         lähellä jotka           Lubia’n                  maakuntien ja 

ָ וד  הֻּ ֖אָי  ֗הומ  ֵּ֣ ןָרֻּ ָוגָ ̅מֵּ ֖א֑֞ ׃̅יֵּ ֖א֑֞ ורֵּ  יֻּ
käännynnäiset ja   juutalaiset                      Roomasta 

 
Ja jotka ovat Fryygian ja Pamfylian ja Egyptin alueilta, ja Libyan maakunnista, ja jotka ovat Kyrenian 
lähellä, ja ne, jotka tulivat Roomasta – juutalaiset ja käännynnäiset, 

 

֖אָוַערבָ ַ̅וד  11 ט  ר  ןָקֵּ֣ יןָ̅מֵּ וןַָּדמַמלל  נהֻּ יןָ֗חַנןָמֵּ מע  אָש  ָה  ֖א֑֞  יֵּ
puhuvat että          heistä       me       kuulemme     katso arabialaiset ja          Kreeta’sta jotka ja           . 

ד ןָתֵּ יַל֖ ָּד  ַנין֑֞ ש  ָ̅בלֵּ תֵּ ֖א׃̅מר  ה  ַָּדאל   ה֑֞
Jumalan        ihmetekonsa       omamme           kielessä 

 
Ja jotka Kreetalta ja arabialaisia; katso, me kuulemme heistä, että he puhuvat meidän oman 
kielemme kautta Jumalan ihmetekoja! 



֖וןָוַתָ  12 להֻּ יןָּכֻּ יןָ֗הַווָּדֵּ תַּדמר  ֖יןַָּכד̅מֵּ יר  יןַָחדָ̅ו  מר   ָ̅לַחדָ̅א 
yhdelle    yksi       sanoivat    kun hämmästelivät ja  he kaikki   mutta olivat          ihmettelivät              . 

ָ דֵּ אָ֗היָה  נ  ָ̅אָצבָֻּּ̅דמ   ֖א׃̅ות 
tahto        tämä       se               onko 

 
Mutta he kaikki ihmettelivät ja hämmästelivät, sanoen toinen toiselleen, ”tämäkö on se Jumalan 
tahto?” 

 

֖וןַָּכד  13 יןָ֗הַווָבהֻּ יןָמַמיק  ָּדֵּ א֑֞ נֵּ ָָ̅֗אחר  ית  אר  יןָמֵּ לֵּ יןָ֑ה  מר   אָ̅א 
uusi viini         nämä         sanoivat      kun     heissä     olivat    halveksivat    mutta           toiset                . 

יוָ׃ יוַָורו  שת   אֵּ
juopuneet ja         juoneet 

 
Mutta toiset halveksivat heitä, sanoen, ”nämä ovat juoneet sitä uutta viiniä ja juopuneet.” 

 

ַתָ  14 ון̅ב  מעֻּ ֵּ֣ םָשֵּ ןָק  אפָ ָרּכֵּ ָ̅אַָעםָחַדָּ̅כ  ין֑֑֞ יח   עַסרָשל 
apostolit        yksitoista     kanssa         Keefa        Shimeon        nousi      sen jälkeen          . 

֖וןַָגב אַמרָלהֻּ ֖הָוֵּ לֵּ יםָק  ַָ̅ואר  וד  הֻּ ָי  א֑֞ ָוכָֻּ̅רֵּ א֑֞ יןָ̅יֵּ מר  וןָּדע   להֻּ
asustatte jotka  he kaikki ja     juutalaiset        miehet       heille        sanoi ja    äänensä         korotti ja 

ָ דֵּ ֑םָה  שלֵּ אור  ֵּ֣ ָ̅בֻּ ת  ות̅עָלכָֻּ̅יַדָ̅אָתֵּ ׃֖̅וןָוצֻּ ַל֖י֑֞  וָמֵּ
sanani kuunnelkaa ja   teille    tunnettavaksi      tämä               Jerusalemissa 

 
Sen jälkeen nousi Shimeon, Keefa, niiden yhdentoista apostolin kanssa, ja korotti äänensä ja sanoi 
heille, ”juutalaiset miehet, ja kaikki, jotka asustatte Jerusalemissa! Olkoon tämä teille tunnettavaksi, 
ja kuunnelkaa minun sanani!” 

 

ב  15 וןָס  אַָּדא֗נתֻּ ירַָאיַּכנ  אָגֵּ לֵָּ̅ל  יןָה  אָעַדָר  יןָּ֑דה  אָ̅יןָרוֵּ  מ 
saakka  katso että juopuneet nämä      luulette                te että         samoin          sillä        ei             . 

ת אָתל  ש  ׃ָ̅לה  ין֑֑֞ ע  ָש  ין֑֞ נֵּ  אֵּ
hetket      ovat         kolme                    nyt 

 
Sillä eivät nämä ole, niin kuin te luulette, juopuneet, sillä katso, on vasta kolmannet hetket, 



16  ָ דֵּ אָה  ל  לָנבָ ̅אֵּ ואיֵּ יֻּ אָבֵּ֣ יר  יַָּדאמ  ֖א׃̅אָה ֗  י 
profeetta      Joel’ssa     sanottuna joka      se        tämä            vaan           . 

 
Vaan tämä on sitä, mitä on sanottuna profeetta Joel’in kautta; 

 

17  ָ ת  אָבַיומ  הוֵּ וד̅נֵּ שֻּ ֑אָאֵּ ה  ַמרַָאל  ָא  א֑֞ יֵּ ָ֗אחר  וחיָָ̅א֑֞  רֻּ
henkeni     vuodatan      Jumala         sanoo          viimeiset              päivissä             oleva           . 

ת לָבַס֖רָונֵּ וןַָ̅עלָּכֻּ ַָובַנבֻּ ון֖֑֞ ת̅בַניּכֻּ ָוגַָ̅כָֻּ̅נ  וַדָ̅ון֖֑֞ ָּ̅דֻּ א֑֞ נֵּ זו  ָחֵּ ון֑֞  יּכֻּ
näkyjä    nuorukaisenne ja    tyttärenne ja     poikanne    profetoivat ja        liha    kaikki       ylle 

ון֖׃ חלמֻּ ָנֵּ א֑֞ למֵּ ָחֵּ ון֑֞ יַשיּכֻּ ֖וןָוַקש  חזֻּ  נֵּ
uneksivat              unet          vanhimpanne ja       näkevät 

 
Niinä viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, minä vuodatan minun henkeni kaiken lihan ylle, 
ja teidän poikanne ja tyttärenne tulevat profetoimaan, ja teidän nuorukaisenne tulevat näkemään 
näkyjä, ja teidän vanhimpanne tulevat uneksimaan unia. 

 

ת̅וַעלַָעב  18 ָוַעלַָאמה  ודַּ̅די֑֞ שֻּ ָאֵּ ָָ̅י֑֞ ת  וחיָבַיומ  ָ̅רֻּ  א֑֞
päivissä      henkeni    vuodatan   palvelijattareni ylle ja     palvelijani ylle ja           . 

ת ֖וןָונֵּ נֻּ ון֖׃̅ה   ַנבֻּ
profetoivat ja      nämä 

 
Ja minun palvelijani ja palvelijattareni ylle minä vuodatan minun henkeni niinä päivinä, ja he 
profetoivat. 

 

ת  19 לָא  אתֵּ ָ̅וֵּ ת  ֖אַָוג̅ו  ַָבשַמי  ת ָ̅בַָ̅א֑֞ אָ̅רו  ֖אָּדמ  ַָעלַָארע   א֑֞
verta          maa       päällä       voimallisia ja        taivaissa                merkit           annan ja            . 

אַָּדת טר  אָועֵּ ור  ֖א׃̅ונֻּ נ   נ 
savun         suitsuke ja           tulta ja 

 
Ja minä annan merkkejä taivaissa, ja voimatekoja maan päällä; verta ja tulta ja savun suitsutusta. 

 
 



ת  20 אָנֵּ מש  אַָבדַָ̅חַלף̅שֵּ ֖אָוַסהר  נ  ֖אָ̅בַעמט  אַָ̅עדָמ   ל 
kunnes           veressä               kuu ja        synkkyydessä          vaihtuva           aurinko              . 

ָ אתֵּ אַָוד̅נ  אַָרב  רי  הָּדמ  אָ׃̅אַָיומֵּ יל   ח 
voimallinen ja     suuri            Herran     päivänsä              tuleva 

 
Aurinko tulee vaihtumaan synkkyydeksi ja kuu vereksi, siihen saakka, että se Herran suuri ja 
voimallinen päivä on tuleva. 

 

א׃ָ  21 חֵּ ֖אָנ  רי  הָּדמ  אָשמֵּ קרֵּ לָּדנֵּ אָּכֻּ הוֵּ  ונֵּ
elävä         Herran       nimensä       kutsuva joka kaikki      oleva ja            . 

 
Ja on tapahtuva, että jokainen, joka on kutsuva Herran nimeä, on elävä. 

 

֑אַָ̅גב  22 י  צר  ועָנ  ֵּ֣שֻּ ֖יןָיֵּ לֵּ ָה  א֑֞ לֵּ ֑לָשַמעוָמֵּ יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא  ָבַני֑֞ א֑֞  רֵּ
Natsaria       Jeshua       nämä        sanat         kuulitte            Israel         lapset       miehet            . 

תַ̅גב אָאֵּ ה  ןַָאל  אָּדמֵּ ת̅ר  יָלו  ָובָ ̅כָֻּ̅חז  א֑֞ ָ̅את̅וןָ֑בַחילֵּ ת  ָ̅ו   א֑֞
merkeissä ja       voimassa       luonanne          näkynyt             Jumalasta joka                mies 

ָ̅בַָ̅ג̅ובַָ ת  אָעבַָ̅רו  ה  יןַָּדאל  ַָאילֵּ תָ̅ד֖̅א֑֞ ָוןָ̅כַָֻּ̅בינ  אידֵּ  ָ֖̅הַָאיך̅ב 
kuin        kädessään keskuudessanne    teki            Jumala jota         ne                voimateoissa ja 

ד וןָי  ון֑׃ַּ̅דא֗נתֻּ יןָא֗נתֻּ  ע 
te       tunnette               te  että 

 
Miehet, israelilaiset, te kuulitte nämä Jeshuan, nasaretilaisen sanat, sen miehen, joka Jumalasta on 
näyttäytynyt teidän luonanne voimalla ja merkeillä ja niillä ihmeteoilla, jotka Jumala teki teädn 
keskuudessanne hänen kätensä kautta, niin kuin te tiedätte. 

  



אַָּדפ  23 נ  ָ̅לה  דֵּ הָלה  אָל  ישָ֗הו  ות̅ר  ַדָָ֑̅אַָבמַקּדמֻּ ָ̅י   הָ̅עתֵּ
tuntemisensa      aikaisemmassa            tälle     hänelle       oli       erotettu joka          tälle            . 

בַ̅וב איַדָ̅צֵּ י֗היָב  ונ  מתֻּ ֑אַָאשלֵּ ה  הַָּדאל  נֵּ ָ̅י  ֖א֑֞ יעֵּ ַָרש   י֑֞
pahantekijät       käsissä                  hänet luovutitte             Jumalan          tahdossaan ja 

ון֖׃ַ̅וזַקפ ֖וןַָוקַטלתֻּ  תֻּ
tapoitte ja ristiinnaulitsitte ja 

 
Tämän, joka oli erotettu tätä varten Jumalan aikaisemman tietämisen ja tahdon mukaan, hänet te 
luovutitte pahantekijöiden käsiin ja ristiinnaulitsitte ja tapoitte. 

 

ב  24 אָחֵּ ֖הַָושר  ימֵּ יןַָאק  אָּדֵּ ה  אַָ̅אל  לָּדל  טֻּ ו֑לָמֵּ ַָּדשיֻּ יה֑֞  לֵּ
ettei      koska        Sheol’n       turmelukset       tuhosi ja    hänet nosti     mutta        Jumala            . 

ת אָ֗הו  שּכח  דָ̅מֵּ תתחֵּ ו֖ל׃ָּ̅דנֵּ הַָבשיֻּ  ב 
Sheol’ssa hänessä kiinnipitävä että      ollut             mahdollista 

 
Mutta Jumala nosti hänet ja tuhosi Sheol’n turmelukset, koska ei ollut mahdollista, että Sheol pitäisi 
häntä kiinni. 

 

ידַּדֵָּ֣  25 יתָ̅ו  םָ֗הו  ַמרָעַלו֗ה֖יָמַקּדֵּ ירָאֵּ ריָָ̅גֵּ אָלמ  זֵּ  ח 
herralleni    näen         olin              aikaisin       hänestä       sanoi       sillä        David           . 

ו֖ע׃̅לזבַָ̅בכָֻּ זֻּ אָאֵּ ֖וָּדל  יניָהֻּ֗  ןָּ֑דַעלַָימ 
horju      etten      hän   oikeallani yllä joka     ajat kaikessa 

 
Sillä David sani hänestä ennen, ”minä olen nähnyt minun Herrani, joka on koko ajan minun oikean 
puoleni yllä, etten ala horjumaan”. 

  



ת  26 אָאֵּ נ  לָה  טֻּ וַזת̅מֵּ ב֖יָורֵּ וחת֖יַָָ̅בַסםָלֵּ שבֻּ  תֵּ
kirkkaudessa  riemuitsee ja sydämeni      iloitseva            tämä     tähden           . 

אף ןַָעלַָסבַ̅פגָ̅ו  ֖א׃̅ריַָנגֵּ  ר 
toivo      ylle    lepää   ruumiini myös ja 

 
Tämän tähden minun sydämeni on iloinen, ja riemuitsee siinä kirkkaudessa, ja myös minun ruumiini 
lepää siinä toivossa. 

 

בֵָּ  27 אָש  לָּדל  טֻּ ב̅קַָא֗נתָלַנפ̅מֵּ הֵּ אָי  ו֑לָול   ַא֗נתָָ̅שיַָבשיֻּ
sinä    annoit        etkä      Sheol’ssa        sielulleni          sinä          jätit        et että        koska           . 

ך אָחבָ ָ̅לַחסי  חזֵּ ֖א׃ּ̅דנֵּ  ל 
turmelus   näkevä että       puhtaallesi 

 
Koska sinä et jättänyt minun sieluani Sheol’iin, etkä antanut sinun puhtaasi nähdä turmelusta. 

 

28  ָ ות  ימֻּ יניַָבס  מלֵּ ָתֵּ ֖א֑֞ אָּדַחיֵּ ורח  יָאֻּ  אָ̅גַליתָל 
ihanuudessa     minut täytät     elämän               tie        minulle paljastit          . 

ך ופ   ׃ַָ̅עםַָפרצֻּ
kasvojesi   kanssa 

 
Sinä olet paljastanut minulle elämän tien, sinä täytät minut suloisuudella sinun kasvojesi kanssa. 

 

יןַָבגַ̅גב  29 אַמרָע  ַָמַפסָלמ  ַָאַחין֑֑֞ א֑֞ ת̅רֵּ אָלו  ישָ̅כָֻּ̅לֵּ  וןַָ֑עלָר 
pää     ylle       luoksenne      avoinna    silmät     puhumaan     luvallista       veljet           miehet          . 

ַָ̅אבָ  ת  יד̅ה  ו  ַָּדֵּ֣ יתָ̅א֑֞ אףָּ̅דמ  תָ̅ו  יַתָ̅־קבָֻּ̅ית֖̅רָובֵָּ̅קבַָ̅אֵּ הָא   ו֗היָ̅ורֵּ
se on             hautansa huone ja          haudattiin      myös ja  kuoli joka     David                           isä 

ַתָ ֖א׃̅ןָעַדָ̅לו  נ  אָלַיומ   מ 
tälle päivälle         saakka luonamme 

 
Miehet, veljet, sallikaa minun puhua avoimesti teille; pää, se isä David, joka kuoli ja myös haudattiin, 
ja hänen hautahuoneensa on tähän päivään saakka meidän luonamme. 

 



ַדָ̅נבָ   30 י֖רָוי  אָגֵּ אָהו  ָ̅י  ת  אָּדַמומ  ֖אָ̅עָ֗הו  ה  הַָאל  אָלֵּ מ  ָי   א֑֞
Jumala   hänelle   vannoi              vala että           oli      tiesi ja       sillä          oli     profeetta          . 

ָּדכַָ א֑֞ ארֵּ ןָפ  ךּ̅דמֵּ בָ̅רס  ךַָ̅אותֵּ ורסי   ׃ַָ̅עלָּכֻּ
valtaistuimesi   ylle        istutan            kohtusi              hedelmästä että 

 
Sillä hän oli profeetta ja hän tiesi sen valan, jonka Jumala hänelle vannoi, että ”sinun kohtusi 
hedelmästä minä asetan sinun valtaistuimesi ylle”. 

 

שתבֵָּ  31 אָאֵּ ֖אָּדל  יח  הַָּדמש  מתֵּ לַָעלָקי  ֖אָוַמלֵּ םָחז   קָ̅וַקּדֵּ
jätetty        ettei             Messiaan      nousemuksensa ylle     puhui ja         näki       edellä ja          . 

פ ו֑לָא  אַָפגַ̅בשיֻּ אָחבָ ̅ל  הָחז  ֖א׃̅רֵּ  ל 
turmelus   nähnyt     ruumiinsa      ei myös           Sheol’ssa 

 
Ja hän näki ja puhui edeltä siitä Messiaan ylösnousemuksesta, ettei häntä jätetty Sheol’iin, eikä hänen 
ruumiinsakaan nähnyt turmelusta. 

 

ַלןָ  32 ֖אַָוחַנןָּכֻּ ה  יםַָאל  ועַָאק  ֵּ֣שֻּ אָיֵּ נ  ׃לה  הַּדו֗ה֖י֑֞  ס 
todistajansa me kaikki  me ja        Jumala            nosti         Jeshua         tämän             . 

 
Tämän Jeshuan Jumala nosti, ja me kaikki olemme hänen todistajiaan. 

 

וַָּדב  33 ויֻּ י֑םַָונַסב̅והֻּ תתר  אָאֵּ ה  הַָּדאל  ינֵּ ןַָאבָ ַָ̅ימ   אָ̅מֵּ
isästä      saanut ja          korotettu             Jumalan           oikeallaan joka se hän ja          . 

וד אָּדקֻּ וח  אָּדַעלָרֻּ י  ו֗וּד  אַשד̅שֻּ ֖אָוֵּ ַָ̅מוַהבָ̅ש  דֵּ אָה   ֑אָ̅ת 
tämä                lahja            vuodatti ja           pyhyyden           henki    ylle joka                lupaus 

ון֖׃ יןָא֗נתֻּ מע  וןָוש  יןָא֗נתֻּ זֵּ אָח   ּדה 
te           kuulette ja           te           näette   katso jota 

 
Ja hän on se, jok on korotettu Jumalan oikealle puolelle, ja hän on saanut isältä sen lupauksen siitä 
pyhyyden hengestä, ja hän vuodatti tämän lahjan, jota, katso, te näette ja kuulette. 
 

 



יד  34 ו  ירַָּדֵּ֣ אָגֵּ אָ֗הו  ַמ֑רָָ̅ל  וָאֵּ לָּדהֻּ טֻּ ֖אָמֵּ קַָלשַמי   סלֵּ
sanoo  hän että     koska            taivaille        kohosi     David        sillä        ollut         ei            . 

ב ר֑יָתֵּ אָלמ  רי  אַמרָמ  ךָּ̅דֵּ ינ֑י׃ָ̅ל  ןַָימ   מֵּ
oikealtani   sinulle    istu     herralleni       herra         sanoi että 

 
Sillä ei David kohonnut taivaisiin, koska hän sanoo, että ”Herra sanoi minun Herralleni, istu sinä 
minun oikealle puolelleni”, 

 

לּדבָ ̅עַדָ  35 יםָבעֵּ אס  אָּדֵּ וב̅בַָ̅מ  ָּכֻּ ג̅יך ֑֞ אָלרֵּ ׃̅ש  ֑֖֞  ַליך 
jaloillesi        kenkäteline                 vihollisesi         asetan että          kunnes           . 

 
Kunnes minä asetan sinun vihollisesi kenkätelineeksi sinun jaloillesi. 

 

ת  36 אי  יר  כָ ַָ̅שר  ית̅ה  הָבֵּ לֵּ ַּדעָּכֻּ אָָ̅ילָנֵּ רי  ֑לָּדמ  יֵּ יסר  ֵּ֣  א 
Herra että        Israel         huone kaikkensa tietäköön sen tähden        todellisesti               . 

אַָעב יח  וןָזַקפַ̅ומש  ועַָּדא֗נתֻּ ֵּ֣שֻּ אָיֵּ נ  ֑אָלה  ה  הַָאל  ון׃ָּ̅דֵּ  תֻּ
ristiinnaulitsitte       te jonka       Jeshua            tälle          Jumala     palvelijansa             Messias ja 

 
Sen tähden, todellakin tietäköön koko Israelin huone, että hän on Herra ja Messias, Jumalan 
työntekijä, tämä Jeshua, jonka te ristiinnaulitsitte. 

 

תָ̅̅דוכַָ  37 יןָ֑אֵּ לֵּ וןָ̅שַמעוָה  מעֻּ שֵּ אַמרוָלֵּ֣ ֖וןָוֵּ בהֻּ  גַנחוָבלֵּ
Shimeon’lle     sanoivat ja     sydämissään     saivat iskun        nämä        kuulivat     kun ja          . 

ד עבֵּ אָנֵּ נ  ָמ  ֖א֑֞ יחֵּ אַָּדשל  ׃ַָ̅ולַשרּכ   ַאַחין֑֑֞
veljet        tekevä        mitä      lähetetyt jotka                  muille ja 

 
Ja nämä kuullessaan he saivat iskun sydämiinsä, ja he sanoivat Shimeon’lle ja muille, jotka olivat 
apostoleja, ”veljet, mitä meidän on tehtävä?” 

  



֖וןָ  38 מעֻּ ֵּ֣ וןָשֵּ ַמרָלהֻּ ובא  נכָֻּ̅וַָועַמד̅תֻּ שָמֵּ שָ֗אנ   וןָ֑̅וָ֗אנ 
teistä   ihminen    ihminen      kastakaa ja kääntykää    Shimeon        heille        sanoi            . 

וב ו֖עָלשֻּ ֵּ֣שֻּ אָיֵּ רי  הָּדמ  ַָּדתַ̅בשמֵּ ֑א֑֞ הֵּ ןָחט  וןָ̅ק   ַקבלֻּ
he saavat että            synnit     vapautukselle       Jeshua           Herran          nimessään 

ודַ̅מוַהב אָּדקֻּ וח  אָּדרֻּ ֖א׃̅ת   ש 
pyhyyden                hengen                          lahja 

 
Shimeon sanoi heille, ”kääntykää, ja kastakaa teistä jokainen Herran Jeshuan nimessä syntien 
vapautukseksi, että he saisivaat sen pyhyyden hengen lahjan”. 

 

֖אָוַלב̅לכָֻּ  39 י  ו֗וּד  אָשֻּ ירָהו  ַָולכָֻּ̅וןָגֵּ ון֖֑֞ יןַָ̅ניּכֻּ וןַָאילֵּ  להֻּ
ne         heille kaikille ja    lapsillenne ja             lupaus           oli          sillä        teille          . 

ון֖׃ נֻּ אָאֵּ קרֵּ אָנֵּ ה  וַָאל  יןָּדהֻּ ֖יןַָאילֵּ יק   ּדַרח 
heidät     kutsuva          Jumala   hän jotka        ne           kaukana jotka 

 
Sillä teille se lupaus oli, ja teidän lapsillenne, ja kaikille niille, jotka ovat kaukana, niille, jotka hän, 
Jumala, on kutsuva. 

 

ַָ̅וב  40 ת  ני  ָ֗אחר  א֑֞ לֵּ ָ̅מֵּ את  י  ַָסג  ד̅א֑֞ ָמַסהֵּ ֖וןָובָ ָ̅א֑֞ אָלהֻּ אָ̅֗הו   עֵּ
pyysi ja     heille         oli            todisti             monenlaiset                    toiset            sanoissa ja          . 

֖וןַָּכד נהֻּ אָמֵּ ָָ̅֗הו  ןַָשרבת  ַמ֑רָחַיוָמֵּ ָ̅א  דֵּ ֖א׃̅אָה   אָמַעַקמת 
kiero          tämä             sukukunnasta  elävöittäkää sanoi         kun       heistä                oli 

 
Ja toisilla, monenlaisilla sanoilla hän todisti heille ja pyysi heitä sanoen, ”tehkää itsenne eläviksi tästä 
kierosta sukukunnasta!” 

  



41  ָ וןָעת  נהֻּ ָמֵּ ין֑֞ ש  ָ̅ו֗אנ  ת̅יד  ָָ̅אי  לתֵּ לוָמֵּ נ֖וַָועַמדַ̅קבֵּ  ֖וָ֖̅הָוַהימֵּ
kastoivat ja    uskoivat ja       sanansa vastaanottivat     odottavasti            heistä          ihmiset ja          . 

אתַתוַספ ֑אַָאיךוָבַהוָ̅וֵּ ַָָ̅יומ  ת  ַָנפ̅אַָאלפָ ̅תל  ׃̅ין֑֞ ן֖֑֞  ש 
sielut       tuhannet          kolme         kuin        päivä         siinä                      lisättiin ja 

 
Ja jotkut heistä odotetusti ottivat vastaan hänen sanansa, ja uskoivat ja kävivät kasteella, ja sinä 
päivänä heitä lisättiin noin kolme tuhatta sielua. 

 

שַתותפָ   42 ָומֵּ ֑א֑֞ יחֵּ אַָּדשל  נ  ולפ  יןָ֗הַווָביֻּ ינ   יןָ֗הַווַָ̅ואמ 
olivat             osanottajat ja          lähetettyjen         opetuksessa      olivat         amenet ja         . 

ות ָ אוכַָ̅ובַָָ̅אַבצלֻּ אָּדֵּ י  ַי֖א׃̅קצ  סט   ר 
kiitosaterian    murtamisessa ja       rukouksessa 

 
Ja he olivat, amen, siinä apostolien opetuksessa, ja ottivat osaa rukouksiin ja siihen kiitosaterian 
leivän murtamiseen. 

 

ת  43 אָ֗הו  וי  ָָ̅וה  חלת  את̅לָנפֵָּ̅אָלכָֻּּ̅דֵּ ָ̅שָו  ת  ָ̅ו  את  י  ַָסג  ָ̅א֑֞  א֑֞
monenlaiset           merkit ja         sielu      kaikelle       kunnioitus           oli     tapahtui ja          . 

ָ̅בַַָ̅וג ת  ָבַיד̅רו  ָ֗הַוי֑֞ ן֑֞ וי  ָה  ֖ם׃ָ֑̅א֑֞ שלֵּ אור  ֵּ֣ ָבֻּ א֑֞ יחֵּ  של 
Jerusalemissa       lähetetyt       kautta     oli         olivat          voimateot ja 

 
Ja tapahtui, jokaisella sielulla oli kunnioitus, ja monenlaiset merkit ja voimateot tapahtuivat 
apostolien kautta Jerusalemissa. 

 

נוָ֗הַו֖וַָאכ̅וכָֻּ  44 יןָּדַהימֵּ וןַָאילֵּ ָ̅להֻּ םָ̅אָהַו֖וָוכָֻּ̅חד  ּדֵּ  למֵּ
asia kaikki ja        oli          yksi kuin         olivat   uskoivat jotka         ne         he kaikki ja          . 

אית ֖וןָּדגַָָּ̅ד  אָלהֻּ ֖א׃̅֗הו  אָהו   ו 
oli     yhteinen       heille        oli                   jota 

 
Ja he kaikki, jotka uskoivat, olivat kuin yksi, ja kaikki, mitä heillä oli, oli yhteistä. 
 

 



אית  45 יןָּד  ֑הַָומפַַָָ̅ואילֵּ יןָ֗הַווָלֵּ ֖אָמַזבנ  נ  ני  וןָקֵּ אָלהֻּ  יןָ̅לגָ ̅֗הו 
jakoivat ja    hänelle olivat       myivät           ostetut        heille          oli                 jota            ne ja            . 

שַָאיך שָ֗אנ  ֖א׃ָ̅֗הַווָל֗אנ  יקָ֗הו  םַָּדסנ  ּדֵּ  מֵּ
oli   tarpeen joka     asia           kuin    ihminen      ihmiselle     olivat 

 
Ja ne, joilla oli omaisuutta, olivat sitä myymässä, ja he jakoivat jokaiselle sen mukaan, kuin oli 
tarpeen. 

 

ום̅וכָֻּ  46 ָָליֻּ ֖אַָבחד  יןָ֗הַווָבַהיּכל  ינ  א̅בַָ֖̅שַָוב̅אָנפֵַָּ̅אמ   ית 
kodeissa ja      sielu         yhdessä          temppelissä    olivat      amenet       päivä kaikki ja        . 

֖אַָּכדָ רת  יןָ֗הַווַָסיב  ֑אַָומַקבל  יסת  יןָ֗הַווָפר  צֵּ יןָָ֑̅ק  וז   ר 
riemuitsivat kun             ravinto        olivat vastaanottivat ja          leipäpalaa    olivat      mursivat 

ָ̅ב̅ובַָ ות  ירֻּ ון׃̅ר  בהֻּ  אָּדלֵּ
sydäntensä               puhtaudessa ja 

 
Ja he olivat joka päivä rukoilemassa temppelissä yhdessä sielussa, ja he olivat kodeissa murtamassa 
niitä leipäpaloja, ja ottivat sen ravinnon vastaan riemuiten ja heidän sydäntensä puhtaudessa. 

 

֑אַָּכד  47 ה  יןָ֗הַווַָלאל  יבָ ָ̅מַשבח  ה  ָ̅י  ָקד  א֑֞ הָ̅יןָבַרחמֵּ לֵּ  םָּכֻּ
kaikkensa edessä       ystävyydessä     antoivat       kun        Jumalalle      olivat             ylistivät              . 

ף ַרןַָמוסֵּ ֖אָומ  א׃ַָָ̅עמ  ּ֗דת  יןָבע  אֵּ יןָּדח  וםַָלאילֵּ ליֻּ אָּכֻּ  ֗הו 
seurakunnassa saivat elämän jotka        niille      päivä kaikki       oli              lisäsi   herramme ja  kansaa 

 
Ja he olivat ylistämässä Jumalaa, annetussa ystävällisyydessä koko sen kansan edessä, ja meidän 
Herramme lisäsi joka päivä niitä, jotka saivat sen elämän seurakunnan kautta. 

 

ָָָ



אָּדכַָ 3:1  אפָ ָ̅דַ̅והו  וןָּכ  מעֻּ ֵּ֣ יןָשֵּ לק  ןַָאכ̅ס  וַחנ  יֻּ ָ̅אָוֵּ֣  אָ̅חד 
yksi kuin    Johannan ja         Keefa        Shimeon        nousivat     kun että         oli ja                    . 

ָ ות  אַָּדצלֻּ נ  ּד  ֑אָבעֵּ ׃̅אַָּדת̅לַהיּכל  ין֑֑֞ ע   ַשעָש 
hetki       yhdeksäs         rukouksen                ajassa              temppelille 

 
Ja tapahtui, kun Shimeon Keefa, ja Johannan nousivat kuin yhtenä, temppeliin, yhdeksännen hetken 
rukouksen aikaan; 

 

אַָגב  2 אַָחד̅וה  יןָ̅חגָ ָ̅ר  יל  ֑הָשק  מֵּ סָאֵּ ןָּכרֵּ אָּדמֵּ  יר 
kantoivat       äitinsä          kohdusta joka         rampa        yksi            mies    katso ja        . 

ָ ד  יןַָּדמע  אַָאילֵּ ש  ֑הָ̅֗הַווָ֗אנ  יןָלֵּ ימ  יןָוס   יןָ֗הַווַָמיתֵּ
hänelle laittoivat ja         toivat     olivat   osasivat jotka       ne              ihmiset       olivat 

ת̅בַתָ אָּדמֵּ אָּדַהיּכל  לָ̅רע  אֵּ אָש  הוֵּ ֑אָּדנֵּ יר  אַָשפ   קרֵּ
kysyi          oli joka              kaunis           kutsuttu joka               temppelin                portissa 

ד ָ̅זֵּ ֖א׃̅קת  יןָלַהיּכל  אל  וןָּדע  נֻּ ןָה   אָמֵּ
temppelille sisäänmenivät jotka    näistä                       almu 

 
Ja katso, yksi mies, joka oli rampa äitinsä kohdusta saakka; jotkut, jotka oli osoitettu siihen, toivat 
hänet ja laittoivat hänet sille temppelin portille, jota kutsuttiin ”kauniiksi”, jossa hän oli kysymässä 
almuja näiltä, jotka menivät temppeliin sisälle. 

 

אַָּכד  3 נ  אָָ̅ה  עֵּ ֑אָב  יןָלַהיּכל  אל  ןָּדע  וַחנ  יֻּ וןַָולֵּ֣ מעֻּ שֵּ אָלֵּ֣  חז 
pyysi        temppelille     sisään jotka  Johannan’lle ja     Shimeon’lle       näki        kun       tämä        . 

ד הָזֵּ וןָלֵּ תלֻּ ֖וןָּדנֵּ נהֻּ אָמֵּ ָ̅֗הו   ֖א׃̅קת 
almu   hänelle antavat että          heistä               oli 

 
Tämä nähdessään Shimeon’n ja Johannan’n, että he menivät sisään temppeliin, pyysi heistä, että he 
antaisivat hänelle almun. 

  



ורַָבן֖׃  4 ֖הָחֻּ אַמרוָלֵּ ָ֖ןָוֵּ ֖ וַחנ  יֻּ וןָוֵּ֣ מעֻּ ֵּ֣ הָשֵּ רוָבֵּ  וח 
meissä katsahda hänelle sanoivat ja Johannan ja    Shimeon hänessä katsoivat ja    . 

 
Ja Shimeon ja Johannan katsoivat häntä ja sanoivat hänelle, ”katsahda meihin”. 

 

וןַָּ֑כד  5 רָבהֻּ יןָח  וָּדֵּ בַָָ̅הֻּ ַסב̅ס  אָלמֵּ ֖ם׃ָ̅רָ֗הו  ּדֵּ וןָמֵּ נהֻּ  מֵּ
asia          heistä         antamaan       oli          toivoi       kun    heissä    katsahti mutta hän       . 

 
Mutta hän katsahti heihin, toivoen että he antaisivat hänelle jotain. 

 

וןַָּ֑דהבָ   6 מעֻּ ֵּ֣ הָשֵּ ַמרָלֵּ אָ̅א  ל  ֑יָאֵּ אַָליתָל  אמ   אָוס 
vaan minulle  ei ole         hopeaa ja            kultaa        Shimeon hänelle      sanoi         . 

אית םָּד  ּדֵּ בָ̅מֵּ הֵּ ֖יָי  ךָ̅ל  אָל  אָָ̅֗אנ  יח  ועָמש  שֻּ יֵּ הָּדֵּ֣  ַבשמֵּ
Messias        Jeshuan       nimessään     sinulle minä       annan minulle on jota              asia 

ך וםַָהלֵּ ֖אָקֻּ י  צר   ׃ָ̅נ 
vaella     nouse          Natsaria 

 
Shimeon sanoi hänelle, ”kultaa ja hopeaa minulla ei ole, vaan sitä, mitä minulla on, minä annan 
sinulle. Jeshuan, Messiaan, nasaretilaisen nimessö, nouse, vaella!” 

 

7  ָ אידֵּ הָב  ֖הָובָ ַ̅ואחּדֵּ ימֵּ אַָואק  ינ  ָ̅הָּדַימ   אַָשרָ̅עת ָהָבש 
voimistui     hetkessä       siinä ja    hänet nosti ja            oikean       kädessään     häntä otti ja         . 

ג קבַָ̅רֵּ ָועֵּ ׃ַ̅לו֗הי֑֞  ו֗ה֖י֑֞
nilkkansa ja             jalkansa 

 
Ja hän otti häntä hänen oikeasta kädestään ja nosti hänet, ja siinä hetkessä vahvistui hänen jalkansa 
ja nilkkansa. 

  



ך  8 םָוַהלֵּ ֖אַָּכדַָ̅ושַורָק  וןָלַהיּכל  ךָ̅וַעלַָעמהֻּ  ָ̅מַהלֵּ
kulkien     (kun)     temppelille heidän kanssa sisään ja     kulki ja   nousi   hyppäsi ja     . 

֖א׃ ה   ַומַשַורַָומַשַבחַָלאל 
Jumalalle       ylistäen ja          hyppien ja 

 
Ja hän hyppäsi, nousi ja vaelsi, ja meni heidän kanssaan sisään temppeliin kulkien ja hyppien, ja 
ylistäen Jumalaa. 

 

אַָּכד  9 הַָעמ  לֵּ ֗היָּכֻּ ךַָ̅וחַזאוֻּ ֑א׃ָ̅מַהלֵּ ה   ַומַשַבחַָלאל 
Jumalalle        ylistäen ja          kulkien      kun      kansa    kaikkensa    hänet näki ja        . 

 
Ja koko se kansa näki hänen kulkevan ja ylistävän Jumalaa. 

 

10  ָ דֻּ וַָהוָח  ויֻּ אשַתוַּדעוָּדהֻּ ָ̅וֵּ תֵּ ֑אָּדי  לָָ̅ב̅ור  אֵּ וםָוש  ליֻּ אָּכֻּ  ֗הו 
kysyi ja   päivä kaikki       oli        istui joka      kerjäläinen     se        oli että                 tiedettiin ja           . 

ד ָ̅זֵּ ת̅קת  אָּדמֵּ את֑̅אַָעלַָתרע  ֖אָוֵּ יר  אַָשפ  אָ̅קרֵּ מה  יוָתֵּ  מל 
hämmästys         täyttyivät ja           kaunis             kutsuttu joka           portti        yllä                   almu 

ָ אָ׃̅ודֻּ םַָּדהו  ּדֵּ אַָעלָמֵּ ר   ומ 
oli jota          asia        ylle           ihmetys ja 

 
Ja se tiedettiin, että hän oli juuri se kerjäläinen, joka istui joka päivä ja kysyi almua sillä portilla, jota 
kutsuttiin ”kaunis”, ja he täyttyivät hämmästyksellä ja ihmetyksellä siitä, mitä oli tapahtunut. 

 

ידָ̅̅דוכַָ  11 אַָּכדַָ̅אח  הַָעמ  לֵּ טָּכֻּ ןָ֑רהֵּ וַחנ  יֻּ וןַָולֵּ֣ מעֻּ שֵּ אָלֵּ֣  ָ̅הו 
kun      kansa   kaikkensa     juoksi Johannan’lle ja     Shimeon’lle          oli           kiinni       kun ja           . 

ת ירָלו  תַ̅תה  אָּדמֵּ אסטו  ֖וןָלֵּ ון֖׃̅הֻּ ימֻּ שלֵּ אַָּדֵּ֣  קרֵּ
Shlimon’n         kutsuttu joka           käytävälle           luokseen         ihmetteli 

 
Ja kun hän piti kiinni Shimeon’sta ja Johannan’sta, juoksi koko kansa ihmetellen heidän luokseen sille 
käytävälle, jota kutsuttiin Shlimon’n käytäväksi. 
 

 



֖וןַָגבָ̅̅דוכַָ  12 אַמרָלהֻּ אָוֵּ ֖וןָענ  מעֻּ ֵּ֣ אָשֵּ ֑לָ̅חז  יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא  ָבַני֑֞ א֑֞  רֵּ
Israel        lapset       miehet      heille        sanoi ja      vastasi      Shimeon         näki     kun ja           . 

וןַָ֑איך יןָא֗נתֻּ יר  אָח  נ  ןָמ  ֖אַָאוַָב֖ נ  וןָבה  יןָא֗נתֻּ תַּדמר  אָמֵּ נ   ָ̅מ 
kuin            te        katselette       mitä   meissä  tai           tässä                 te            ihmettelette            mitä 

ָ֖ןָעבַַָ̅הוַָּדב ַנ֖ ולט  ןַָאוָבשֻּ יַל֖ אָּד  ָ̅דַ̅חיל  דֵּ ך̅ןָה  ֖א׃ָ̅אַָּדנַהלֵּ נ   ה 
tämä     kulkeva että      tämä       tehnyt     käskyvallassamme  tai   omamme voimassa että         se 

 
Ja nähdessään Shimeon vastasi ja sanoi heille, ”miehet, israelilaiset, mitä te tätä ihmettelette, tai 
mitä te meitä katselette, ikään kuin me olisimme tehneet tämän omalla voimallamme tai 
käskyvallallamme, että tämä on vaeltava”, 

 

אב  13 וַָּדֵּ֣ הָהֻּ֗ הֵּ ה ַָ̅אל  ָר  קַָוד̅םָוד  וב̅איסח   ַָ̅יעקֻּ
Jakob’n ja               Ishak’n ja           Abraham’n       hän    Jumalansa           . 

אַָּדאבָ  ה  ַתַָ̅אל  ַָשַבחַָלב̅ה  וןָ̅ן֖֑֞ ו֑עַָהוַָּדא֗נתֻּ ֵּ֣שֻּ הָיֵּ  רֵּ
te jonka      se       Jeshua      poikansa       kirkasti               isiemme              Jumala 

וןַָוכ מתֻּ ָ̅פַַָ̅אשלֵּ הָקד  וןָבֵּ פָ ̅רתֻּ ָּדֵּ֣ ו֖סַָּכד̅םַָאַפו֗הי֑֞  ָ̅יַלט 
kun              Pilatus’n            kasvot      edessä hänessä         kielsitte ja                     luovutitte 

אָ קָ֗הו  וַָזּדֵּ יו֗ה֖י׃הֻּ שרֵּ  ּדנֵּ
hänet vapauttava että   oli        oikein     hän 

 
Hän, Abraham’n ja Ishak’n ja Jakob’n Jumala, meidän isiemme Jumala, kirkasti hänen poikansa 
Jeshuan, hänet, jonka te luovutitte ja kielsitte Pilatus’n kasvojen edessä, kun hän oli oikein häntä 
vapauttamassa. 

 

אָּכפַָ  14 יק  אָוַזּד  יש  יןָבַקּד  וןָּדֵּ וןָלכַָֻּ̅א֗נתֻּ אלתֻּ ֖וןָושֵּ  וןָ̅רתֻּ
teille             kysyitte ja          kielsitte            puhdas ja           pyhä kautta   mutta          te                 . 

ָ̅̅בלגַָ ת  ֖אָּדנֵּ ול  טֻּ אָק  ב̅ר   ון֖׃̅לכָָֻּ̅יהֵּ
teille   annettava että          tappaja             miehelle 

 
Mutta sen pyhän ja puhtaan te kielsitte ja kysyitte teille miestä, murhaajaa, että teille annettaisiin. 

 



אָ  15 ה  יםַָאל  הַָאק  ֖וןָּדלֵּ ָקַטלתֻּ א֑֞ אָּדַחיֵּ ש   ַולַהוָר 
Jumala     nostatti hänelle joka      tapoitte            elämän          pää       hänelle ja       . 

ית ןָבֵּ ָ̅מֵּ יתֵּ ׃̅־מ  הַּדו֗ה֖י֑֞ ןָס  ַל֖ ַָוחַנןָּכֻּ  ֖א֑֞
todistajansa me kaikki  me ja        kuolleet         huoneesta 

 
Ja hänet, elämän pään, te tapoitte, jonka Jumala nosti kuolleiden huoneesta, ja me kaikki olemme 
hänen todistajiaan. 

 

ַָ̅וב  16 ות  נֻּ דַ̅הימ  וןָוי  יןָא֗נתֻּ זֵּ אָּדח  נ  ֑הָלה  יןָ̅אַָּדשמֵּ  ע 
tunnette ja            te            näette           tälle            nimensä          uskollisuudessa ja          . 

ָ ות  נֻּ ֖יָוַהימ  ֖וַָאַשרַָואס  וןָ֑הֻּ הַבת̅אָּדבֵָּ̅א֗נתֻּ ָָ̅הָיֵּ דֵּ הָה   אָ̅לֵּ
tämä   hänelle antanut hänessä joka        uskollisuus ja      paransi ja vahvisti     hän                  te 

ָ ות  ימֻּ ָ̅חל  לכָֻּ̅אָקד   ון֖׃̅םָּכֻּ
te kaikki     edessä           parantuminen 

 
Ja sen hänen nimensä uskollisuuden kautta te näette tämän, ja te tiedätte, että hän vahvistaa ja hän 
paransi, ja hän on antanut hänelle sen uskollisuuden, joka on hänessä; tämän parantumisen teidän 
kaikkien edessä. 

 

ַדָ  17 ָי  אַָאַח֑י֑֞ ש  אָ̅בַרםָה  ועַייָעבַַָּ̅דבעָ֗אנ  ָ̅טֻּ דֵּ וןָה   ָ֖̅אַָאיךּ̅דתֻּ
kuin         tämä               teitte     eksytettynä että      minä     tiedän    veljeni          nyt            silti              . 

׃̅דַּ̅דעבַָ ון֖֑֞ ַשיּכֻּ  וָר 
johtajanne     tekivät että 

 
Kuitenkin nyt, minun veljeni, minä tiedän, että te teitte tämän eksytettynä, sen mukaan kuin teidän 
johtajanne tekivät. 

  



אַָאיך  18 ה  םַָאכַָ̅ואל  םָּדַקּדֵּ ּדֵּ זָבפָֻּ̅מֵּ וןָנבָ ̅רֵּ להֻּ ָ̅וםָּכֻּ ֖א֑֞  יֵּ
profeetat    he kaikki     suu kautta     julisti       edeltä että        asia          kuin          Jumala ja          . 

כַָ יָה  ֑הַָמל  יחֵּ ַחשָמש  ֖א׃ּ̅דנֵּ  נ 
siten        täytti      Messiaansa     kärsivä että 

 
Ja sen mukaan, kuin Jumala edeltä julisti kaikkien profeettojen suun kautta, että hänen Messiaansa 
on kärsivä, siten hän täytti sen. 

 

וב  19 כָ ̅תֻּ את̅וָה  ת̅י֖לָוֵּ אָּדנֵּ ָ̅פַנ֖וַָאיַּכנ  אתֻּ ָונ  ון֖֑֞ ַהיּכֻּ וןָחט   וןָ̅עטֻּ
te ja           syntinne        poistettaisiin että     samoin        käännytte ja sen tähden kääntykää        . 

ָ̅וןַָזב̅לכָֻּ ןָקד  אָמֵּ חת  ַָּדני  א֑֞ הָ̅נֵּ ופֵּ ֖א׃םַָפרצֻּ רי   ּדמ 
Herran        olemuksensa             edestä         säädetty joka         ajat            teille 

 
Sen tähden, kääntykää ja kääntäkää kasvonne, että samoin poistettaisiin teidän syntinne, ja teille 
olisivat ne ajat, jotka ovat säädetty Herran olemuksen edestä. 

 

אַָּדמַטַיבַ̅ונַשַּדרָלכָֻּ  20 אָלכָָֻּ̅וןַָלאינ  ֖א׃̅֗הו  יח  ועָמש  שֻּ יֵּ  ֖וןָלֵּ֣
Messias       Jeshualle      teille           oli     valmiina joka      sellaisen        teille       lähettävä ja        . 

 
Ja hän lähettäisi teille sellaisen, joka oli teitä varten valmiina; Jeshuan, Messiaan. 

 

וןָ֑עַדָ  21 אַָּדנַקבלֻּ אַָלשַמי  לֵּ הָו  אָּ̅דלֵּ י  ול  אָלמֻּ  מ 
täyttymiselle         saakka vastaanottavat että    taivaille         täytyi      hänen          . 

ָּדכָֻּּ̅דַזב ֖א֑֞ ה ָ̅נֵּ לַָאל  יןָּדַמלֵּ יןַָאילֵּ אַָּדנבָ ̅אָבפָֻּלהֵּ ָ̅ומ   ַיו֗הי֑֞
profeettojensa     suut kautta        Jumala      puhui jotka         ne      niiden kaikkien          aikojen 

ַל֖ם׃ ןָע  ָּדמֵּ א֑֞ ישֵּ  ַקּד 
iankaikkisuudesta       joka pyhät 

 
Taivasten täytyi ottaa hänet vastaan niiden kaikkien aikojen täyttymykseen saakka, niiden, joista 
Jumala puhui hänen pyhien profeettojensa suiden kautta, iankaikkisuudesta. 
 

 



ַמ֑רַָּדנבָ   22 ירָאֵּ אָגֵּ ושֵּ ֵּ֣ יםָלכָֻּ̅מֻּ אָנק  ָ̅י  ון֖֑֞ ןַָאַחיּכֻּ אָמֵּ רי   וןָמ 
veljistänne        Herra       teille       nostava     profeetan       sanoi        sillä         Moshe             . 

תַ̅אכ הָשַמע֖וָבכָֻּ̅ו  לַָעמכָֻּ֖̅יָלֵּ אַָּדנַמלֵּ  ון֖׃̅לָמ 
kanssanne       puhuva        mitä   kaikessa      kuulkaa     häntä      minä kuin 

 
Sillä Moshe sanoi, että profeetan niin kuin minä, Herra on nostava teille teidän veljistänne, kuulkaa 
häntä kaikessa, mitä hän on puhuva teidän kanssanne. 

 

23  ָ לַָנפ̅ותֵּ אָּכֻּ ָ̅הוֵּ אַָאיד  שַמעַָלנבָ ̅ש  אָתֵּ אַָה֑וָ̅אָּדל   י 
se    profeetalle          kuulisi           ettei      sellainen         sielut        kaikki        oleva ja           . 

אבַָ ֖ה׃ַ̅נפָ̅̅דת  ןַָעמ  יָמֵּ אָה   ש 
kansastaan     se             sielut           tuhoava 

 
Ja on tapahtuva, kaikki sellaiset sielut, jotka eivät kuule sitä profeettaa, ne sielut tulevat tuhotuksi 
siitä hänen kansastaan. 

 

תַ̅ונבָ   24 ן־ב  יןָּדמֵּ ֖לַָואילֵּ ואיֵּ מֻּ ןָשֵּ֣ וןָמֵּ להֻּ ָּכֻּ א֑֞ ל֖וָ̅יֵּ הָהַו֑וַָמלֵּ  רֵּ
puhuivat   olivat          jälkeensä jotka              ne ja                Shamuel’sta        he kaikki     profeetat ja       . 

ַָ̅ואכ ת  זוַָעלַָיומ  ון֖׃̅רֵּ נֻּ ָה   א֑֞
nämä          päivät         ylle       julistivat ja 

 
Ja ne kaikki profeetat, Shamuel’sta, ja ne, jotka olivat hänen jälkeensä, puhuivat ja julistivat näistä 
päivistä. 

  



ַָּדנבָ   25 ון֑֞ וןָבַניהֻּ נֻּ וןָאֵּ ַָ̅א֗נתֻּ ַָוּדד  ֑א֑֞ ָ̅יֵּ ַָ̅ית  אַָאיד  םָ̅ק   אָּדס 
antoi joka  sellainen                liiton ja       profeettojen       lapset         heitä                 te             . 

אַָלאבָ  ה  ַתַָ̅אל  ַָּכד̅ה  ַמרַָלֵּ֣אבָ̅ן֖֑֞ ֑םַָּדב̅אֵּ ה  ך̅ר  תַָ̅זרע   ןַָ̅ברכָ ̅נֵּ
siunatut oleva siemenessäsi että   Abraham’lle          sanoi       kun           isillemme               Jumala 

ָ ת  יןַָשרב  להֵּ ֖א׃ּ̅כֻּ ַָּדארע   א֑֞
maan         sukukunnat        ne kaikki 

 
Te olette heitä, niiden profeettojen lapsia, ja sen liiton lapsia, jonka Jumala antoi meidän isillemme 
sanoessaan Abrahamille, että ”siinä sinun siemenessäsi kaikki maan sukukunnat tulevat siunatuiksi”. 

 

ָ̅לכָֻּ  26 ןָקד  אַָלב̅וןָמֵּ ה  י֖םָוַשַּדרַָאל  ֖הַָּכד̅יםַָאק  ך̅מבַָָ̅רֵּ  ָ̅רֵּ
siunaa      kun     pojalleen        Jumala         lähetti ja        nostatti               edeltä          teille           . 

ת̅לכָֻּ ןָתֵּ ָ̅וןָ֑אֵּ וןַָותתֻּ ת̅ובָֻּ̅פנֻּ יש  ןָב  ׃̅כָֻּ̅וןָמֵּ  ון֖֑֞
pahuuksistanne     kääntyisitte ja      kääntyisitte    jos         teille 

 
Teille Jumala ensin nostatti ja lähetti hänen poikansa, siunaten teitä, jos käännätte kasvonne ja 
käännytte teidän pahuuksistanne. 

 

ָ 

וןָָ̅ד̅וכַָ 4:1  מוָעַליהֻּ ֑אָק  יןָ֗הַווָלַעמ  ָמַמלל  א֑֞ לֵּ יןָמֵּ לֵּ  ה 
heitä vastaan nousivat     kansalle      olivat      puhumassa      sanat       nämä       kun ja                  . 

ַָוארכָֻּ א֑֞ יֵּ וק  ָוַזּדֻּ א֑֞ הנֵּ ָּ̅כ  א֑֞ ֑א׃ונֵּ  ּדַהיּכל 
temppelin           ruhtinaat ja   zadokialaiset ja           papit 

 
Ja kun he puhuivat nämä sanat sille kansalle, heitä vastaan nousivat ne papit ja zadokialaiset, ja 
temppelin ruhtinaat, 

  



תַָּ̅כד  2 ָ̅מֵּ וןָּדַמלפָ ַ̅חמת  ֑אָוַמכיןָ̅יןָ֗הַווָעַליהֻּ יןָ̅לַעמ   רז 
julistivat ja     kansalle    opettivat että    heitä vastaan  olivat                riitelivät          kun      . 

ית ןָבֵּ אָּדמֵּ מת  אַָעלָקי  יח  ַָ̅במש  יתֵּ ׃̅־מ   ֖א֑֞
kuolleet huoneesta joka      ylösnousemus   ylle       Messias kautta 

 
Riidellen heitä vastaan, kun he opettivat sitä kansaa ja julistivat Messiaan kautta sitä 
ylösnousemusta, joka on kuolleiden huoneesta. 

 

יַדָ  3 וןָא  יוָעַליהֻּ ֑אַָ̅וארמ  נ  אָ֗אחר  וןָלַיומ  נֻּ ַָונַטרוָאֵּ ֑א֑֞  י 
seuraava          päivälle       heitä    vartioivat ja       kädet      heidän ylleen   nostivat ja        . 

ב לַָּדקרֵּ טֻּ ֖א׃ָ̅מֵּ הַָרמש  אָלֵּ  ֗הו 
ilta       sille        oli       lähestyi että       koska 

 
Ja he kohottivat kädet heitä vastaan ja vartioivat heitä seuraavaan päivään, koska ilta oli tulossa. 

 

4  ָ לת  ַָּדשַמעוָ֗הַווָמֵּ אא֑֞ יֵּ איַתָ̅וַסג  נוָ֗הַו֖וָו  וןָ֗הַווָ֖̅אַָהימֵּ  יהֻּ
olivat    heitä (akk.) ja    olivat      uskoivat           sana         olivat   kuulivat jotka          monet ja       . 

֖אַָאיך נ  ני  אַָאלפָ ָ̅במֵּ ַָגבַ̅חמש  ׃ָ̅ין֑֞ ין֑֞  ר 
miehet      tuhannet              viisi           kuin      lukumäärässä 

 
Ja monet, jotka olivat kuulemassa sitä sanaa, uskoivat, ja heitä oli lukumäärältä noin viisituhatta 
miestä. 

 

ת  5 ֑אָאֵּ נ  אָ֗אחר  פַּ̅כַנשוַָארכַָֻּ̅ולַיומ  ָוס  ֖א֑֞ ישֵּ ָוַקש  ֖א֑֞ ׃̅ונֵּ ֖א֑֞  רֵּ
kirjanoppineet ja vanhimmat ja         ruhtinaat        kokoontuivat          seuraava          päivälle ja       . 

 
Ja seuraavana päivänä kokoontuivat ne ruhtinaat ja vanhimmat, ja kirjanoppineet, 

  



אף  6 פָ ָ̅ו  ַקי  ָוֵּ֣ ֖א֑֞ הנֵּ ןַָרב־ּכ  נ  יןַָ̅חֵּ֣ ו֖סַָואילֵּ ּכַסנּדר  ןַָוֵּ֣אלֵּ וַחנ  יֻּ  ֖אָוֵּ֣
ne ja                   Aleksandros ja    Johannan ja       Kaifa ja           pappi suuri     Hannan myös ja      . 

איַתָ ָּ̅ד  ןַָשרבת  וןָ֗הַווָמֵּ ׃̅יהֻּ ֖א֑֞ הנֵּ ָּכ   אָּדַרַבי֑֞
papit suuret jotka             sukukunnasta     olivat    heitä (akk.) jotka 

 
Ja myös ylipappi Hannan, ja Kaifa ja Johannan, ja Aleksandros, ja ne, jotka olivat heitä, siitä 
ylipappien sukukunnasta 

 

וןַָבמַצעת ָָ̅ד̅וכַָ  7 נֻּ ימוָאֵּ וןָּ֑דבַַָ̅אק  יןָ֗הַווָלהֻּ אָ֑̅אָמַשאל   אינ 
millaisessa että    heille      olivat       kysymässä                 keskellä        heidät      seisottivat    kun ja       . 

֖םָעבַָ אָשֵּ י֖לַָאוַָבאינ  ָ̅ח  דֵּ וןָה   ֖א׃ּ̅דתֻּ
tämä            teitte          nimi       millaisessa     tai      voima 

 
Ja heidän laitettuaan heidät seisomaan keskelle, he olivat kysymässä heiltä, että ”millaisella voimalla 
tai millaisen nimen kautta te tämän teitte?” 

 

אפָ   8 וןָּכ  מעֻּ ֵּ֣ יןָשֵּ יּדֵּ ת̅ה  וד֑̅אָאֵּ אָּדקֻּ וח  יָרֻּ אַמרָ̅מל  ֖אָוֵּ  ש 
sanoi ja            pyhyyden             henki        täytetty              Keefa           Shimeon        silloin          . 

֖וןַָארכָֻּ ָּדבֵָּ̅להֻּ א֑֞ ישֵּ ֖אָוַקש  ָּדַעמ  ֖לָשַמע֖ו׃ָ̅ית̅וַנו֗הי֑֞ יֵּ יסר  ֵּ֣  א 
kuulkaa            Israel          huoneen        vanhimmat ja         kansan           ruhtinaansa           heille 

 
Silloin Shimeon Keefa oli täytetty pyhyyden hengellä, ja hän sanoi heille, ”kansan ruhtinaat ja Israelin 
huoneen vanhimmat, kuulkaa!” 

 

9  ָ תד  אָמֵּ נ  ןָחַנןַָיומ  נכָֻּ̅אֵּ יןָ֗חַנןָמֵּ ת̅ינ  אַָּדהו  ירת   ָ̅וןַָ֑עלַָשפ 
oli jota                kaunis          ylle        teistä          me       tuomitut               tänään        me      jos        . 

֑אַָּדב̅לבַָ יה  אָּכר  ש  ַתָ̅רנ  אָאֵּ נ  אָה  נ  ֑י׃̅מ   אס 
parannettu      tämä minkä kautta että       sairas               ihmispojalle 

 
Jos te tänään tuomitsette meitä siitä, mikä oli kaunista sairaalle miehelle, että ”minkä kautta tämä on 
parannettu”, 

 



10  ָ דֵּ ָ̅ה  ת  ֑לָּדבַָ̅וןַָולכָֻּ̅עָלכָֻּ̅יַדָ̅אָתֵּ יֵּ איסר  ֵּ֣ אָּד  הַָעמ  הָ̅לֵּ  שמֵּ
nimessään että             Israelin           kansa    kaikelleen ja      teille          tunteva          tämä             . 

וןָזַקפ ֖אַָהוַָּדא֗נתֻּ י  צר  אָנ  יח  ועָמש  שֻּ יֵּ י֗ה֑יַָהוָּ̅דֵּ֣ ונ   תֻּ
se hänet ristiinnaulitsitte         te jonka       se        Natsaria           Messias               Jeshuan 

ית ןָבֵּ אָמֵּ ה  יםַָאל  ַָָּ̅דאק  יתֵּ אָ̅מ  נ  םָה  אֵּ אָק  הָבַהוָה  ָבֵּ  ֑א֑֞
tämä      seisoo      katso hänessä    siinä       kuolleet        huoneesta        Jumala          nosti jonka 

ָ וןַָּכד̅קד  י֖ם׃ַָ̅מיּכֻּ  חל 
terve     kun             edessänne 

 
Tulkoon tämä tunnetuksi teille ja koko Israelin kansalle, että Messias Jeshuan, nasaretilaisen, sen, 
jonka te ristiinnaulitsitte, sen, jonka Jumala nosti kuolleiden huoneesta, siinä nimessä, katso, seisoo 
tämä teidän edessänne terveenä! 

 

אפָ   11 ַנוָּכ  ָוהָֻּ̅ה  ֖א֑֞ יֵּ וןַָבנ  וןַָא֗נתֻּ יתֻּ אָאַָּדאסל   וָהו 
on     hän ja rakentajat         te               hylkäsitte jonka          kivi           tämä          . 

֖א׃ ישַָקרנ   לר 
kulma            päälle 

 
Tämä on se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, ja hän on se kulman pää. 

 

שָ  12 יתוַליתָב֗אנ  ירָא  אָגֵּ ֖אָל  נ  ורק  יןָפֻּ  ָ̅֗אחר 
(akk.)      sillä       ei             lunastus         toinen          ihmisessä      ei ole ja         . 

ית אָתחֵּ נ  אָ֗אחר  ָָ̅שמ  את  אָּדֵּ ב̅שַמי  ָּדבֵַָּ̅לבָ̅יהֵּ ֑א֑֞ ש   הַָ̅נינ 
kautta jonka  ihmislapsille           annettu joka         taivaat              alla                 toinen               nimi 

א׃ָ ח  אָלמֵּ לֵּ  ו 
elämälle     täytyy 

 
Eikä sitä lunastusta ole kenessäkään toisessa, sillä ihmisille ei ole annettu taivasten alla toista nimeä, 
jonka kautta elämälle on tultava. 

 



ָָ̅̅דוכַָ  13 לתֵּ וןַָוד̅שַמעוָמֵּ מעֻּ שֵּ יןַָבג̅הָּדֵּ֣ ָ֖ןָּדע  ֖ וַחנ  אָ̅יֻּ  לֵּ
avoimessa silmät että Johannan’n ja        Shimeon’n         sanansa        kuulivat      kun ja           . 

ד אָי  סַתַּכלוָּדל  ו֑הָאֵּ פַ̅אמרֻּ יןָסֵּ ד̅ע  אָוהֵּ ֖וןָ̅ר  נֻּ ָאֵּ א֑֞ וטֵּ  ַהרוַָ̅ותיֻּ
ihmettelivät ja heidät            idiootit ja          kirjat       tunteneet      ettei         havaitsivat         sen puhuivat 

ת ועָמֵּ ֵּ֣שֻּ ֖וןָּדַעםָיֵּ נֻּ אשַתוַּדעוָאֵּ ֖וןָוֵּ  יןָ֗הַו֖ו׃ַ̅הפכָ ̅בהֻּ
olivat           kierrelleet        Jeshua kanssa jotka heidät               tunnistettiin ja     heissä 

 
Ja kun he kuulivat Shimeon’n ja Johannan’n sanat, joita he julkisesti puhuivat, he ymmärsivät, etteivät 
he tunteneet kirjoja ja he olivat oppimattomia, ja he ihmettelivät heitä, ja heidän tunnistettiin olevan 
niitä, jotka olivat kierrelleet Jeshuan kanssa. 

 

וןָחגָ   14 אַָעמהֻּ םָ֗הו  אֵּ יןָ֗הַווָּדק  זֵּ אַתָ̅וח  אַָהוָּדֵּ אָ̅יר  ֑יָול   אס 
eikä    parannettu joka     se          rampa        kanssaan         oli           seisoo että olivat näkivät ja           . 

וקבַָ אַמרָלֻּ םָלמ  ּדֵּ יןָ֗הַווָמֵּ שּכח  ון֖׃̅מֵּ  להֻּ
heitä vastaan          sanomaan            asia      olivat               pystyivät 

 
Ja he näkivät, että heidän kanssaan seisoi se rampa, se, joka oli parannettu, eivätkä he voineet sanoa 
heitä vastaan mitään. 

 

יןָפַקד  15 יּדֵּ יןָ̅ה  אמר  ֖וןָו  נשהֻּ ןָּכֵּ וןָמֵּ נֻּ וןָאֵּ  ֖וָּדַנפקֻּ
sanoivat ja         kokouksestaan        heitä   poistuvat että    käskivät          silloin           . 

 ׃ָ̅לַחדָ̅֗הַווַָחד
yhdelle     yksi     olivat 

 
Silloin he käskivät, että lähtevät pois heidän kokouksestaan, ja he sanoivat toinen toiselleen; 

  



ד  16 עבֵּ אָנֵּ נ  וןָלגַָָ̅מ  ָ̅̅בלהֻּ ת  ירָא  אָגֵּ ֖יןָה  לֵּ ָה  א֑֞ ָ̅רֵּ ית   אָ̅אָגל 
paljastettu    merkki       sillä     katso      nämä        miehille         heille        tekevä          mitä            . 

ת איַדַָָּ̅דהו  ָלכָֻּ̅ב  ון֑֑֞ ת̅יהֻּ םָאֵּ שלֵּ אור  ֵּ֣ ָּדֻּ יה֑֞ ורֵּ מֻּ וןָע   ַָ̅עתַ̅יד̅להֻּ
tunnettu             Jerusalemin         asukkaansa             kaikille                käsissään             oli jota 

כ יַנןָּדנֵּ שּכח  אָמֵּ ו֖ר׃̅ול   פֻּ
kieltävä että        pystymme       emmekä 

 
Mitä heille, näille miehille, tulisi tehdä? Sillä katso, se julkinen merkki, joka heidän käsiensä kautta oli 
tapahtunut, on tunnettua kaikille Jerusalemin asukkaille, emmekä me voi sitä kieltää. 

 

אָ  17 אָּדל  ל  תאֵּ אי  יר  תַָ̅ית  ֑אָנֵּ נ  אָה  ב  אָטֵּ וקָבַעמ  פֻּ  ַלַחםָ̅נֵּ
uhkailkaamme    tämä      sanoma      kansassa       lähtevä           runsaasti           ettei       vaan               . 

ָ וןָּ֑דתֻּ ׃ָ̅וב̅להֻּ ֖א֑֞ ש  ןָבַנינ  שָמֵּ אָל֗אנ  נ  אָה  וןַָבשמ  אָנַמללֻּ  ל 
ihmislapsista      ihmiselle      tämä         nimessä       puhuisivat        ei       enää että        heille 

 
Vaan, ettei tämä sanoma enemmän leviäisi kansassa, uhkaillaan heitä, etteivät enää puhuisi tässä 
nimessä kenellekään ihmiselle. 

 

וןָופַַָוקַרוָ  18 נֻּ ד̅אֵּ וןָּ֑דַלג̅קֵּ נֻּ אָ̅וָאֵּ ֖וןָול  אָנַמללֻּ רָל   מ 
eikä      puhuisivat        ei        täysin että      heitä      käskivät ja   heitä kutsuivat ja          . 

ו֖ע׃ַ̅נלפָֻּ ֵּ֣שֻּ םָיֵּ  וןָבשֵּ
Jeshua    nimessä    opettavat 

 
Ja he kutsuivat heidät ja käskivät heitä, etteivät lainkaan puhuisi eivätkä opettaisi Jeshuan nimessä. 

 

אפָ   19 וןָּכ  מעֻּ ֵּ֣ ָ̅עַנוָשֵּ אָקד  אנ  ןָּכ  ֖וןָאֵּ אַמרוָלהֻּ ָ֖ןָוֵּ ֖ וַחנ  יֻּ  םָ̅אָוֵּ֣
edessä         oikeaa      jos      heille      sanoivat ja Johannan ja         Keefa          Shimeon vastasivat        . 

֖אַָּדלכָֻּ ה  ונ֖ו׃ַ̅אל  ֖אָּדֻּ ה  ןַָאל  ירָמֵּ שַמעַָית   וןָנֵּ
tuomitkaa        Jumalasta      enemmän    kuuleva     teille että            Jumala 

 
Shimeon Keefa ja Johannan vastasivat ja sanoivat heille, ”tehkää tuomio, onko Jumalan edessä 
oikeaa kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa”. 



אַָּדחַזיןַָושַמעןָ֑  20 יןָ֗חַנןָּ֑דמ  שּכח  ירָמֵּ אָגֵּ  ל 
kuulemme ja     näemme jota että       me            voimme          sillä      ei              . 

יו֗ה֖י׃ אָנַמלל   ּדל 
sen puhuisimme         ettei 

 
Sillä emme me voi olla puhumatta sitä, mitä me näemme ja kuulemme. 

 

את  21 לת ָ̅וֵּ וןָעֵּ שַּכחוָלהֻּ ירָאֵּ אָגֵּ ֖וןָל  נֻּ ֖וןַָושַרוָאֵּ  אַָ̅לַחמוָלהֻּ
aihe         heille            voineet         sillä       ei         heitä lähettivät ja    heille                uhkailivat ja        . 

אָ ירָמַשַבחָ֗הו  שָגֵּ לנ  ֖אָּכֻּ לַָעמ  טֻּ ֖וןָמֵּ שהֻּ וןָבר  ימֻּ  ַּדנס 
oli                ylisti        sillä       jokainen       kansa       tähden          päissään      antamaan että 

֖א׃ םַָּדהו  ּדֵּ אַָעלָמֵּ ה   ַלאל 
oli jota        asia         ylle            Jumalalle 

 
Ja he uhkailivat heitä ja lähettivät heidät pois, sillä he eivät voineet laittaa mitään aihetta heidän 
päänsä päälle kansan tähden, sillä jokainen ylisti Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. 

 

ירָ  22 יַתַָית  ָא  ין֑֞ ָשנ  ין֑֞ ןַָברַָארבע  ירָמֵּ אַָגב̅גֵּ אַָה֑וָ̅ו֗היָ֗הו   ר 
se           mies          oli          hän                   vuodet                  40             pojasta      sillä enemmän          . 

ת ַָָּ̅דהו  דֵּ הָה  ָ̅בֵּ ת  ָ̅אָא  ות  אסיֻּ  ֖א׃̅אָּד 
parantamisen       merkki       tämä    hänessä       oli joka 

 
Sillä yli neljäkymmentävuotias oli hän, se mies, jossa tämä parantamisen merkki oli tapahtunut. 

 

ַתָָ̅̅דוכַָ  23 י֖וָאֵּ שתר  ת̅אֵּ לָָ̅וָלו  וןָּכֻּ יוָלהֻּ אשַתע  ָוֵּ ון֖֑֞  ַאַחיהֻּ
kaikki   heille             kertoivat ja        veljiensä        luokse    tulivat      poislähetetyt     kun ja          . 

ָ׃ א֑֞ ישֵּ ָוַקש  א֑֞ הנֵּ אַמרוָּכ  אָּדֵּ  מ 
vanhimmat ja        papit       sanoivat että     mitä 

 
Ja kun heidän oli lähetetty pois, he tulivat heidän veljiensä luokse, ja kertoivat heille kaiken, mitä 
papit ja vanhimmat sanoivat. 

 



וןַָּכד  24 נֻּ תַָ̅חד̅שַמע֑וַָאכָ̅והֵּ וןָלו  להֻּ ימוָק  ֖אַָָ̅אר  ה   ַאל 
Jumala     luokse     äänensä      kohottivat       yksi kuin        kuulivat      kun      nämä ja         . 

אַָּדעבַָ ה  וַָאל  ֑אַָא֗נתָהֻּ֗ רי  אַמר֖וָמ  ֑אָ̅וֵּ אַָוארע   ּדתָשַמי 
maa ja        taivaat        tehnyt joka         Jumala       hän      sinä             Herra      sanoivat ja 

ָוכָֻּ ֖א֑֞ אית̅וַי֗ממֵּ ון֖׃ָ̅לָּד   בהֻּ
niissä       on jota    kaikki ja        vedet ja 

 
Ja kun nämä kuultuaan he kohottivat äänensä kuin yhtenä Jumalan puoleen, ja sanoivat, ”Herra, sinä 
olet hän, Jumala, joka olet tehnyt taivaat ja maan ja vedet ja kaiken, mitä niissä on”. 

 

לתָבַיד  25 וָּדַמלֵּ ודַָ̅וא֗נתָהֻּ֗ אָּדקֻּ וח  אָבפָֻּ̅רֻּ יד̅ש  ו   ָ̅וםַָּדֵּ֣
David        suussa              pyhyyden          henki      kautta   puhunut joka    hän        sinä ja          . 

אָרגַַָ̅עב נ  ךָלמ  ָּ̅ד  ת  אמו  ָוֵּ ֑א֑֞ ָ̅שוַָע֗ממֵּ ות  יקֻּ ָסר  ָרַני֑֞  ֑א׃̅א֑֞
turhuus       miettivät          kansat ja     kansakunnat raivoavat        miksi         palvelijasi 

 
Ja sinä olet hän, joka olet puhunut palvelijasi Davidin suun kautta, pyhyyden hengen kautta, ”miksi 
kansakunnat raivoavat, ja miksi kansat miettivät turhuutta?” 

 

26  ָ ֑א֑֞ נֵּ יט  אָוַשל  ַָּדארע  א֑֞ מוַָמלּכֵּ אתק  ָ̅וַָאכַ̅מַלכ̅וֵּ  אַָעלָ̅חד 
vastaan    yksi kuin                 hallitkaa ja                valtiaat ja             maan          kuninkaat    nouskaa        . 

֖ה׃ יחֵּ ֖אָוַעלָמש  רי   מ 
Messiaansa vastaan ja           Herra 

 
Nouskaa, maan kuninkaat ja valtiaat, ja hallitkaa kuin yhtenä Herraa ja hänen Messiastaan vastaan! 

  



ת  27 ת̅אֵּ אי  יר  ירַָשר  ַָָּ̅כַנשוָגֵּ ַָ̅במד  דֵּ אָה  אָ̅י֗נת  יש   ֑אַָעלַָקּד 
pyhä      ylle        tämä            kaupungissa                todellakin         sillä       kokoontuivat           . 

ך ָָ̅בר  ודֵּ ר  ֵּ֣ אַָּדא֗נתָמַשח֑תָהֵּ ו֖עַָאינ  ֵּ֣שֻּ וסַָעםָ̅יֵּ יַלט  פ   סָוֵּ֣
kanssa          Pilatus ja            Herodes         voidellut     sinä jonka     sellainen     Jeshua      poikasi 

ָוכֵָּ ֖א֑֞ ֖ל׃ַ̅ע֗ממֵּ יֵּ איסר  ֵּ֣ אָּד   נש 
Israelin   kansanjoukko ja          kansat 

 
Sillä todellakin tässä kaupungissa ovat kokoontuneet sinun pyhää poikaasi Jeshuaa vastaan, sellaista, 
jonka sinä voitelit, Herodes ja Pilatus, kansakuntien ja Israelin kansanjoukon kanssa. 

 

עַבד  28 ָָ̅למֵּ איד  אָּד  לָמ  בָ̅ךּ̅כֻּ ך̅וצֵּ נ  ֖א׃ָ̅י  הוֵּ םָרַשםָּדנֵּ  ַקּדֵּ
oleva että    kirjattu      edessä         tahtosi ja                   kätesi jota    kaikki       tekemään           . 

 
Tekemään kaiken, joka on oleva kirjattu sinun kädelläsi ja sinun tahtosi edessä. 

 

אף  29 ָוַהבָ̅ו  ון֖֑֞ ַמיהֻּ וח  יָללֻּ ו֖רַָוחז  ֑אָחֻּ רי  אָמ  ש  ָ̅לַעבָ̅ה  ֑֑֞  ַּדיך 
palvelijoillesi  anna ja          uhkauksilleen       näe ja   katsahda      Herra              nyt    myös ja          . 

יןַָבג וןַָמכּ̅דע  הוֻּ אָנֵּ לת ָ̅לֵּ יןָמֵּ  ׃ָָ̅ך̅רז 
sanasi         julistavat      olisivat     avoimessa      silmin 

 
Ja myös nyt, Herra, katsahda, ja näe heidän uhkauksensa, ja anna sinun palvelijoidesi julkisesti olla 
julistamassa sinun sanaasi! 

 

ַָָּ̅כד  30 יד  ָָ̅ך̅א  ת  אסו  טַָא֗נתָל  ָוַלגַ̅מושֵּ ָ̅בַָ̅א֑֞ ת  את̅רו  ָול  ָ̅א֑֞ ת  ָ̅ו   ֑א֑֞
merkille ja         voimateoille ja      parantamiselle       sinä            ojensit     sinä kuin     kun           . 

הַָּדב ַָבשמֵּ ן֑֞ הוי  ךּ̅דנֵּ ו֖ע׃ָ̅ר  ֵּ֣שֻּ אָיֵּ יש   ַקּד 
Jeshua              pyhä            poikasi      nimessään    olisivat että 

 
Kun sinä ojennat kättäsi parantamiseksi, ja voimallisille teoille ja merkeille, jotka tulevat 
tapahtumaan sinun pyhän poikasi Jeshuan nimessä. 
 

 



אתָ̅̅דוכַָ  31 יעַָאתַּ̅כַשפ̅בַעוָוֵּ תתז  אָּדבֵָּ֑̅וָאֵּ יןָ֗הַו֖וָ̅ר  יש   הָּכנ 
olivat kokoontuneet siinä joka      paikka              vapisi                    rukoilivat ja  esirukoilivat kun ja        . 

את וד̅וֵּ אָּדקֻּ וח  וןָברֻּ להֻּ יוָּכֻּ יןַָבג̅מל  יןָ֗הַווָע  ֖אַָומַמלל  אָ̅ש   לֵּ
avoimessa silmät  olivat         puhuivat ja            pyhyyden           hengessä      he kaikki                täytetyt ja 

ָ לת  א׃ָ̅מֵּ ה   אַָּדאל 
Jumalan                 sana 

 
Ja kun he esirukoilivat, ja rukoilivat henkivaltoja sitoen, vapisi se paikka, jossa he olivat kokoontuneet, 
ja he kaikki täyttyivät pyhyyden hengellä, ja he puhuivat avoimin silmin Jumalan sanaa. 
 
Aramea yhdistää jakeen edellisiin jakeisiin, ja käyttää kahta eri rukous-sanaa, joista kumpikaan ei ole 
tavallinen rukous. He pitivät esirukousta ”uhkaajiensa” puolesta ja sitoivat henkivaltoja (kashaf). 

 

ית  32 יָ̅א  אָּדֵּ נוָ֗הַו֑וָ̅ןָלכֵָּ֗הו  יןָּדַהימֵּ ֖אַָאילֵּ ש  אָּד֗אנ   נש 
olivat  uskoivat jotka           ne           ihmisten     kansanjoukolle mutta       oli         (akk.)            . 

ָ אַָעלָָ֖̅שָוַחד̅אָנפֵָּ̅חד  ַמרָ֗הו  וןָא  נהֻּ שָמֵּ אָ֗אנ  ָ֖֖ןָול  עי   רֵּ
ylle         oli           sanoi         heistä       ihminen      eikä        ajatus     yksi ja       sielu               yksi 

כ ָ̅נֵּ ֑אָּדד  אָ֗הו  ַָּדקנֵּ א֑֞ אית̅סֵּ םָּד  ּדֵּ לָמֵּ אָּכֻּ ל  ֖וןָאֵּ נֻּ הָאֵּ  ָ̅ילֵּ
jota      asia       kaikki       vaan      heitä     omansa että        oli       omisti jota hyvinvointi 

֖וןָּדגַָ אָלהֻּ ֖א׃̅֗הו  אָהו   ו 
oli     yhteinen      heille              oli 

 
Mutta sillä kansanjoukolla, niiden, jotka uskoivat, oli yksi sielu ja yksi ajatus, eikä kukaan heistä 
sanonut omistamastaan omaisuudesta, että se oli hänen omaansa, vaan kaikki, mitä heillä oli, oli 
yhteistä. 

  



ַָ̅וב  33 אַָמסהד  אַָרב  הַָ̅חיל  מתֵּ ַָעלָקי  ֑א֑֞ יחֵּ וןָשל  נֻּ  יןָ֗הַווָהֵּ
ylösnousemuksensa ylle   lähetetyt       nämä     olivat         todistivat        suuri           voimassa ja         . 

ָ ות  ֖אָוַטיבֻּ יח  ועָמש  שֻּ יֵּ ָּ̅דֵּ֣ ית̅אַָרבת  תָ̅אָא  ון֖׃ָ̅֗הו  להֻּ  ַעםָּכֻּ
he kaikki  kanssa      oli          (akk.)           suuri             siunaus ja                Messias             Jeshuan 

 
Ja he, nämä apostolit, todistivat suurella voimalla Messias Jeshuan ylösnousemuksesta, ja se suuri 
siunaus oli heidän kaikkien kanssa. 

 

יך  34 וןַָּדצר  אָבהֻּ שַָליתָ֗הו  יןָ֗הַווָָ̅ו֗אנ  ירַָּדקנֵּ יןָגֵּ  ַאילֵּ
olivat omistivat jotka sillä            ne    puutteessa joka heissä         ollut           ei     ihminen ja        . 

ָובָ  א֑֞ ורי  זַּדַבן֑׃̅קֻּ םָּדמֵּ ּדֵּ ָּדמֵּ א֑֞ יןָּדַמי  יןָ֗הַווָוַמיתֵּ ָמַזבנ  ֑א֑֞  תֵּ
myydyt jotka     asioiden        tuoton           toivat ja     olivat        myivät           talot ja             pellot 

 
Eikä heissä ollut ketään puutteessa olevaa, sillä ne, jotka omistivat peltoja ja taloja, myivät ne ja 
toivat niiden myytyjen tuoton. 

 

ת  35 יןָלו  ימ  גָ̅וס  ָ̅רֵּ ת  ָומֵּ ֑א֑֞ יחֵּ ַָּדשל  ון֑֞ בַ̅ליהֻּ שָָ̅יהֵּ אָל֗אנ   ֗הו 
ihmiselle         oli         annettiin ja        lähetettyjen          jalkoihinsa      luokse    laittoivat ja         . 

֖שַָאיך א׃ָָ̅֗אנ  יקָ֗הו  םַָּדסנ  ּדֵּ  מֵּ
oli       tarve että        asia          kuin      ihminen 

 
Ja laittoivat ne apostolien jalkojen luokse, ja jokaisella annettiin sen mukaan, kuin oli tarvetta. 

 

ף  36 אתַָ̅יֵּ֣וסֵּ יןַָהוָּדֵּ רַנבַָּ̅דֵּ יַָבֵּ֣ תַתרַגםַָּ̅כנ  ָּדמֵּ ֑א֑֞ יחֵּ ןָשל   אָמֵּ
käännettynä joka               lähetetyistä         Bar-Naba      nimitetty joka   se     mutta    Josef             . 

אָּדבָֻּ ןַָאת̅בר  אָמֵּ י  ו  ֑אָלֵּ א  ֑ס׃̅וי  ופר  קֻּ אָּדֵּ֣  ר 
Kypros’n              paikasta       leeviläinen lohdutuksen           poika 

 
Mutta Josef, se, joka oli nimitetty ”Bar-Naba”, apostoleista, joka käännettynä on ”lohdutuksen 
poika”, leeviläinen Kyproksen alueelta, 
 

 



ית  37 ָָ̅א  ית  הָקר  אָלֵּ יָ̅֗הו  ֖הַָואית  ָ֖אָוַזבנ  םָקד  ָוס  י֖ה֑֞  םָּ̅דמֵּ
edessä   laittoi ja   tuottonsa         toi ja      sen myi ja            pelto      hänelle       oli          (akk.)         . 

ג ׃̅רֵּ ֖א֑֞ יחֵּ ַָּדשל  ון֑֞  ַליהֻּ
lähetettyjen          jalkoihinsa 

 
Hänellä oli siellä pelto, ja hän myi sen ja toi sen tuoton ja laittoi sen apostolien jalkojen eteen. 

 

ָ 

אַָחד̅ב̅וגַָ 5:1  ָָ̅ר  ֑אַָעםַָא֗נתתֵּ ַנני  אַָחֵּ֣ הָהו  הַָּ̅דשמֵּ  הַָּדשמ 
nimensä jonka     vaimonsa     kanssa  Chananja           oli      nimensä jonka yksi        mies ja                        . 

ָ יתֵּ אָקר  ןָ֗הו  ֑אַָזבֵּ יר  פ  אַָשֵּ֣  ֖ה׃̅הו 
peltonsa         oli           myi            Safira                  oli 

 
Ja yksi mies, jonka nimi oli Chananja, vaimonsa kanssa, jonka nimi oli Safira, myi hänen peltonsa. 

 

֖יַָּכד  2 ָוַטש  י֖ה֑֞ ימֵּ ןָט  ת̅רגָ ַָ̅ושַקלָמֵּ אָ֗הו  ָָ̅יש  הַָא֗נתתֵּ  ֖הָ̅בֵּ
vaimonsa      siinä         oli         tietoinen      kun         kätki ja              hinnastaan          otti ja        . 

ָ םָקד  ֑אָוס  ספ  ןָּכֵּ הָמֵּ נֵּ יָמֵּ גַ̅ואית  ׃̅םָרֵּ ֖א֑֞ יחֵּ ַָּדשל  ון֑֞  ַליהֻּ
lähetettyjen           jalkansa         eteen   laittoi ja            käteisestä           siitä         toivat ja 

 
Ja hän kantoi pois osan sen hinnasta, ja kätki, vaimonsa ollessa siitä tietoinen, ja he toivat osan siitä 
rahasta, ja hän laittoi sen apostolien jalkojen eteen. 

  



כַָ  3 ַנוָּדה  ֑אָמ  ַנני  ֖וןַָחֵּ֣ מעֻּ ֵּ֣ הָשֵּ אַמרָלֵּ אָ̅וֵּ נ  ט  אָס  אָמל   נ 
satana        täytti          siten että     miksi      Chananja       Shimeon    hänelle    sanoi ja        . 

ך ב  ודַּ̅דתַדָָ̅לֵּ אָּדקֻּ וח  לָברֻּ אָ̅גֵּ ספ  ןָּכֵּ אָמֵּ ֑אַָותַטשֵּ  ש 
rahasta             kätkisi ja           pyhyyden            hengessä valehtelisi että sydämesi 

ַָּ̅דד ית  ַָּדקר  יה֑֞  ֖א׃̅מֵּ
pellon         tuotostaan 

 
Ja Shimeon sanoi hänelle, ”Chananja, miksi sillä tavalla täytti satana sinun sydämesi, että sai sinut 
valehtelemaan pyhyyden hengelle, ja kätkemään osan sen pellon tuoton rahasta?” 

 

ך  4 יל  אָּד  אָ֗הו  תָ̅ל  אזַּדבַנתַ̅עדָ̅הו  ןָּדֵּ זַּדַבןָ֑ומֵּ אָתֵּ ובָ̅ל   ָ̅תֻּ
vielä                         myydystä ja           myyty          kunnes        oli      omasi joka      ole       eikö        . 

ך ב  מתָבלֵּ אָס  נ  ָלמ  י֖ה֑֞ יטָ֗הַויתַָעלָּדמֵּ ַָָ̅א֗נתַָשל  דּ̅דתֵּ  ָ̅עבֵּ
tekisi että sydämessäsi laittanut         onko      tuottonsa     ylle        ollut        luvallinen           sinä 

ָ̅ות ָ̅צבָֻּ דֵּ לתַָבב̅אָה  אַָּדגֵּ ָ֖̅אָל  ש  ־֗אנ  ֖א׃ַני֑֞ ה  אַָבאל  ל   ֑אָאֵּ
Jumalassa         vaan             ihmislapsissa          valehdellut    et         tämä                    tahto 

 
Eikö se ollut sinun omasi siihen saakka, kunnes se oli myyty, ja eikö sinulla ollut valta siihen myydyn 
tuottoon? Onko se laittanut sinun sydämeesi, että tekisit tämän tahtoa? Et sinä valehdellut ihmisille, 
vaan Jumalalle. 

 

ָנפַָָ̅ד̅וכַָ  5 ֑א֑֞ לֵּ יןָמֵּ לֵּ אָה  ַנני  ית̅שַמעַָחֵּ֣ תָ֖̅לָומ  ַָָ̅והו  חלת   אָּ̅דֵּ
kunnioitus       oli ja       kuoli ja     putosi       sanat       nämä       Chananja         kuuli      kun ja       . 

ָ יןַָּדשַמע֖ו׃̅אָבכַָֻּ̅רבת  לֵּ וןָה   להֻּ
kuulivat jotka    nämä                kaikissa              suuri 

 
Ja kun Chananja kuuli nämä sanat, hän kaatui ja kuoli, ja se suuri kunnioitus oli näissä kaikissa, jotka 
kuulivat. 

  



וןָ֑וכַָ  6 יןָבהֻּ יןַָּדעַלימ  מוַָאילֵּ קוַָקב̅וק  ו֗ה֖יַָואפֵּ ו֗ה֖י׃̅נשֻּ  רֻּ
hänet hautasivat ja poistuivat ja hänet kokosivat ja heissä   nuorukaiset jotka      ne      nousivat ja     . 

 
Ja heidän keskuudestaan nousivat ne, jotka olivat nuorukaisia, ja he kokosivat hänet ja veivät pois, ja 
hautasivat hänet. 

 

ַתָ  7 ן־ב  ת̅ומֵּ ָתל  ףָ̅רַָּדהַוי֑֞ ָא  ין֑֑֞ ע  ָָ̅ש  ַלתַ̅א֗נתתֵּ  ָ̅הָעֵּ
sisään        vaimonsa       myös    tunnit         kolme      oli että              perästä ja      . 

דַָּ̅כד אָי  ת̅ל  אָ֗הו  ֖א׃ָ̅ע  אָהו  נ   מ 
oli         mitä         ollut           tiesi          ei        kun 

 
Ja kolmen tunnin jälkeen myös hänen vaimonsa tuli sisään, eikä tiennyt, mitä oli tapahtunut. 

 

וןָ  8 נתֻּ ַָזבֵּ א֑֞ יןָּדַמי  לֵּ ןָבה  ֖יָאֵּ ַמרָל  ֖וןָאֵּ מעֻּ ֵּ֣ הָשֵּ ַמרָל   א 
myitte        hinta        näissäkö      jos minulle    sano        Shimeon    hänelle     sanoi        . 

ָ ית  מַרת̅קר  יןָאֵּ יָּדֵּ ׃ָ֖̅אָה  ֖א֑֞ יןָּדַמי  לֵּ ֖יןָבה   א 
hinta         näissä          niin         sanoi        mutta   hän                 pelto 

 
Shimeon sanoi hänelle, ”sano minulle, näilläkö hinnoilla te myitte sen pellon?” Mutta hän sanoi, ”niin, 
näillä hinnoilla”. 

 

וָ  9 יֻּ וןַָלמַנס  יתֻּ אשתו  לָּדֵּ טֻּ ֖וןָמֵּ מעֻּ ֵּ֣ הָשֵּ ַמרָל   א 
kiusaamaan            yhteistyön           tähdenkö     Shimeon  hänelle      sanoi        . 

ג אָרֵּ ֑אָה  רי  הָּדמ  וחֵּ בָֻּ̅רֻּ ָּדק  ון֑֞ ָּדבַַָ̅ליהֻּ כ̅וַרו֗הי֑֞  יָ̅עלֵּ
aviomiehesi        hautasivat jotka           jalkansa       katso        Herran         henkensä 

֖אָ̅בַתָ כרע  ונֵּ וןַָנפקֻּ נֻּ  ֖י׃̅והֵּ
sinut poistavat   nämä ja                portissa 

 
Shimeon sanoi hänelle, ”yhteistyön tähdenkö te kiusaatte Herran henkeä? Katso, heidän jalkansa, 
jotka hautasivat sinun aviomiehesi, ovat portilla, ja nämä tulevat viemään sinut pois”. 

 
 



ָ̅ובָ   10 עת  פ̅הָבש  ַָָ̅לת֖̅אָנֵּ ג̅קד  יַתָ̅םָרֵּ ָומ  ון֖֑֞  ָ̅תַ̅ליהֻּ
kuoli ja          jalkansa     edessä           kaatui            hetkessä        siinä ja          . 

והַָּכד אשּכחֻּ ֖וןָוֵּ נֻּ ָה  א֑֞ ָָ̅וַעלוָעַלימֵּ ית   סוָ֑̅אַָוקפַָ̅מ 
kantoivat ja     kuollut      kun     hänet löysivät ja       nämä     nuorukaiset   sisään ja 

לוַָקב ֗נבַ̅אובֵּ והַָעל־גֵּ ֖ה׃ָ̅רֻּ  ַבעל 
aviomiehensä       sivu ylle        hautasivat              veivät 

 
Ja siinä hetkessä hän kaatui heidän jalkojensa edessä ja kuoli, ja nämä nuorukaiset tulivat sisään ja 
löysivät hänet kuolleena, ja he veivät hänet pois, hautasivat hänet hänen aviomiehensä vierelle. 

 

ת  11 ַָָ̅והו  חלת  ָּ̅דֵּ ֖אָ̅אָבכָֻּ̅אַָרבת  ּ֗דת  הָע   ל 
seurakunta   kaikessaan           suuri           kunnioitus           oli ja           . 

וןַָּדשַמעוָ̅כַָֻּ̅וב נֻּ וןָה   להֻּ
kuulivat jotka     nämä heissä kaikissa ja 

 
Ja oli se suuri kunnioitus koko seurakunnassa ja kaikissa näissä, jotka kuulivat. 

 

ָבַיד  12 ָ֗הַוי֑֞ ן֑֞ וי  תָ̅וה  ָא  ֑א֑֞ יחֵּ ָ̅של  ת  ַָוג̅ו  ָ̅בַָ̅א֑֞ ת  ָ̅רו  את  י  ַָסג  ָ̅א֑֞  א֑֞
monenlaiset         voimateot ja           merkit             lähetetyt       kautta           olivat     ja           . 

֖אָוכָֻּ יןָ֗הַווַָאכ̅בַעמ  יש  וןָּכנ  ָ̅להֻּ ון֖׃̅חד  ימֻּ שלֵּ אַָּדֵּ֣ אסטו   אָבֵּ
Shlimon’n    pylväskäytävässä        yksi kuin        olivat kokoontuivat  he kaikki ja          kansassa 

 
Ja apostolien kautta tapahtui niitä merkkejä ja monenlaisia voimatekoja kansassa, ja he kaikki olivat 
kokoontuneena kuin yhtenä Shlimon’n pylväskäytävässä. 

 

אַָממַרחָ  13 שָל  ָ֗אנ  ֑א֑֞ נֵּ אָ֗אחר  ש  ןָ֗אנ  תומֵּ אָּדנֵּ  ַָ̅קַרב̅֗הו 
lähestyisi että       oli        uskaltanut        ei      ihminen            toiset                     ihmisistä ja           . 

ת ב̅לו  אַָמורֵּ ל  ֖וןָאֵּ ֖א׃ָ̅הֻּ וןַָעמ  אָלהֻּ  ֗הו 
kansa      heille           oli       arvosti         vaan             luokseen 

 
Eikä toisista ihmisistä kukaan uskaltanut lähestyä heidän luokseen, vaan se kansa arvosti heitä. 

 



תַתוספָ   14 ירָמֵּ ֑אָ̅וַית  רי  יןָ֗הַווָבמ  יןַָּדמַהימנ   ןָ֗הַווַָאילֵּ
Herrassa    olivat        uskoivat jotka           ne         olivat        lisääntyivät     enemmän ja        . 

אָּדגַָ נש  ַָוד̅בּ̅כֵּ א֑֞ ׃̅רֵּ ֑א֑֞ שֵּ  נֵּ
naisten ja         miesten  kansanjoukko 

 
Ja enemmän lisääntyi se miesten ja naisten kansajoukko, ne, jotka olivat Herrassa uskovia. 

 

אַָּדב  15 ַָ̅איַּכנ  א֑֞ וקֵּ יןָ֗הַווַָלכשֻּ ַָּכדַ̅מפק  ֖א֑֞ יהֵּ יןָָ̅ר   רמֵּ
makasivat   kun         sairaille          olivat            ulos          kaduissa jotka          samoin           . 

ָ ת  אַמת̅֗הַווָבַערס  ָּדֵּ ָ֖̅א֑֞ תֵּ אָא  הוֵּ פֵָּ̅יָּדנֵּ וןָ֑א  מעֻּ ֵּ֣  ןָ̅אָשֵּ
vaikka     Shimeon            tulee      oleva että         kun että                vuoteissa         olivat 

ָ יתֵּ נ  ל  ון֖׃̅טֵּ ןָעַליהֻּ  הַָתגֵּ
ylleen       peittää             varjonsa 

 
Samoin tapahtui, että kaduille vietiin ulos sairaita, vuoteissa maaten, että kun Shimeon oli tuleva, 
vaikka hänen varjonsa peittäisi heitä. 

 

16  ָ תֵּ ת̅א  ָלו  אא֑֞ יֵּ יןַָסג  ָ̅יןָ֗הַווָּדֵּ ןָמד  וןָ֑מֵּ ָ̅הֻּ ת  ָ̅ינ  ת  ני  ָ֗אחר  ָ̅א֑֞  א֑֞
toiset                   kaupungeista         luokseen           monet      mutta   olivat      tulivat          . 

ָ ֑םַָּ̅דחד  שלֵּ ור  ֵּ֣ ָאֻּ ַָָּ̅כדַָרי֑֞ ן֑֞ וי  יןָּדה  ַָואילֵּ ֖א֑֞ יהֵּ יןָ֗הַווָּכר   ַמיתֵּ
nämä jotka           ne ja           sairaat      olivat       tuoden       kun       Jerusalem ympäröivät jotka 

ַָטנפָ  א֑֞ וחֵּ וןָרֻּ ָלהֻּ ָ̅֗הַוי֑֞ ת̅ת  ָומֵּ ון׃ָ֑̅א֑֞ להֻּ יןָ֗הַווָּכֻּ  ַחלמ 
he kaikki     olivat     tervehdytetyt ja       saastaiset         henget          heille          oli 

 
Mutta monet olivat tulossa toisista kaupungeista, jotka olivat Jerusalemin ympärillä, tuoden sairaita 
ja näitä, joissa oli saastaisia henkiä, ja he kaikki tulivat terveiksi. 

  



את  17 ָוכָֻּ̅וֵּ א֑֞ הנֵּ ֖אַָרבָּכ  מ  אָחס  יָ֗הו  ֑הָ̅מל  וןָּדַעמֵּ  להֻּ
kanssaan jotka    kaikki ja          pappi      suuri        kateus             oli            täytetty ja            . 

איַתָ ׃ּ̅ד  ֖א֑֞ יֵּ וק  אָּדַזּדֻּ נ  ולפ  ןָיֻּ וןָ֗הַווָמֵּ  יהֻּ
zaddokialaiset            opetuksesta     olivat                    he jotka 

 
Ja ylipappi tuli täyteen kateutta, ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan; he, jotka olivat 
zaddokialaisesta opetuksesta. 
 
Luukas tuo esiin historiallisen faktan, että tähän aikaan ylipappi ja kansan johto oli ”saddukeuksia”. 

 

יַדָ  18 יוָא  אַחדַ̅וארמ  ָוֵּ ֑א֑֞ יחֵּ ַָעלָשל  א֑֞ ַסרוָ̅י   וָאֵּ
vangitsivat kiinniottivat ja     lähetetyt       ylle      kätensä          nostivat ja            . 

ית וןָבֵּ נֻּ ׃̅אֵּ ֖א֑֞ ירֵּ  ־ַאס 
vangit       huone     heidät 

 
Ja he kohottivat kätensä apostoleja vastaan ja ottivat heidät kiinni, vangiten heidät vankilaan. 

 

אַָמַלאכָ   19 לי  יןָבל  יּדֵּ ֑אָפַתָ̅ה  רי  אָ̅אָּדמ   חַָתרע 
portti          avasi             Herran             enkeli                    yöllä          silloin             . 

ון֖׃̅יתּ̅דבֵָּ אַמרָלהֻּ ֖וןָוֵּ נֻּ קָאֵּ ַָואפֵּ ֖א֑֞ ירֵּ  ־ַאס 
heille       sanoi ja     heidät       poisti ja           vangit          huoneen 

 
Silloin, yöllä, Herran enkeli avasi vankilan portin, ja vei heidät pois ja sanoi heille, 

 

יןָ  20 להֵּ אָּכֻּ לוָלַעמ  ֑אָוַמלֵּ ומוָבַהיּכל  לוָקֻּ  זֵּ
kaikki       kansalle      puhukaa ja     temppelissä    nouskaa menkää         . 

׃ ֖א֑֞ יןָּדַחיֵּ לֵּ ָה  א֑֞ לֵּ  מֵּ
elämien      nämä          sanat 

 
Menkää, nouskaa temppeliin ja puhukaa koko sille kansalle nämä elämän sanat! 
 

 



ןַָשפַ̅ונפַָ  21 ּד  ֖אָוַמלפָ ̅קוָעֵּ ֖אָוַעלוָלַהיּכל  ָ̅ר  א֑֞ הנֵּ  יןָ֗הַווַָרבָּכ 
papit     suuri    olivat    opettivat ja        temppelille   sisään ja           aamu        aika    poistuivat ja        . 

֑הָקַרוָלַחב יןָּדַעמֵּ יןַָואילֵּ ֑לָּ̅דֵּ יֵּ איסר  ֵּ֣ ָּד  א֑֞ ישֵּ ַָולַקש  ון֑֞  ַריהֻּ
Israelin           vanhimmille ja              läheisensä kutsuivat kanssaan jotka        ne ja     mutta 

׃̅ית̅וַשַּדרוָלבֵָּ ֖א֑֞ יחֵּ וןַָלשל  נֻּ וןָאֵּ ָּדַניתֻּ א֑֞ ירֵּ  ־ַאס 
lähetetyille    heitä    toisivat että          vangit     huoneelle      lähettivät ja 

 
Ja he poistuivat aamurukouksen aikaan ja menivät sisään temppeliin, ja olivat opettamassa. Mutta 
ylipappi ja ne, jotka olivat hänen kanssaan, kutsuivat työtoverinsa ja Israein vanhimmat ja lähettivät 
vankihuoneeseen, että toisivat apostolit. 
 
”Aamun aika” on aamurukoushetki. Apostolit ottavat sitä seuraavan rabbin opetushetken itselleen. 

 

וןָָ̅̅דוכַָ  22 נֻּ שַּכחוָאֵּ אָאֵּ וןָ֑ל  נהֻּ אשַתַּדרוָמֵּ יןָּדֵּ ַזלוַָאילֵּ  אֵּ
heitä        löysivät           ei             heistä        lähetettiin jotka               ne       menivät kun ja            . 

ית ַָוהפַָָ̅בֵּ ֖א֑֞ ירֵּ ַתָ̅כַ̅אס   ֖ו׃̅וָאֵּ
tulivat     palasivat ja          vangit         huone 

 
Ja kun ne menivät, jotka lähetettiin heidän luotaan, he eivät löytäneet heitä vankilasta, ja he tulivat 
takaisin. 

 

ית  23 שַּכחןָבֵּ ֖יןָאֵּ מר  יד̅א  ַָּדאח  ֖א֑֞ ירֵּ תָ̅־ַאס  אי  יר   ָ̅זה 
huolellisesti          kiinni joka           vangit          huone       löysimme         sanoivat             . 

אף ַָופָ̅ו  ֖א֑֞ יןַָעלַָתרעֵּ ימ  ָּדק  א֑֞ ורֵּ טֻּ  ֖חןַָ̅תָ̅לנ 
avasimme ja        portti        yllä  seisoivat jotka       vartijoille      myös ja 

ן֖׃ שַּכחןַָתמ  אָאֵּ שָל   ו֗אנ 
siellä       löysimme          ei     ihminen ja 

 
He sanoivat, ”me löysimme vankilan, joka oli huolellisesti kiinni, ja vartijatkin, jotka seisoivat portilla, 
ja me avasimme, emmekä löytäneet sieltä ketään”. 
 

 



ַָוארכָָֻּ̅̅דוכַָ  24 א֑֞ הנֵּ ָּכ  ַָרַבי֑֞ א֑֞ לֵּ יןָמֵּ לֵּ ֑אָ̅שַמעוָה  ָּדַהיּכל  א֑֞  ונֵּ
temppelin        ruhtinaat ja           papit        suuret     sanat       nämä       kuulivat       kun ja          . 

ת ֖וןָומֵּ יןָ֗הַווָעַליהֻּ יר  ַָ̅חשבָ ַ̅תו  דֵּ אָ֗היָה  נ   ֖א׃̅יןָ֗הַו֖וָּדמ 
tämä      se    mitä että     olivat                miettivät ja             ylleen olivat hämmästyneet 

 
Ja kun he kuulivat nämä sanat, ylipapit ja temppelin ruhtinaat olivat heistä ihmeissään, ja he 
miettivät, että mitä tämä on. 

 

25  ָ את  וןַָגב̅וֵּ נֻּ ֖וןָּדה  נֻּ שַָאוַּדעָאֵּ ַָּדחבַָ̅אָ֗אנ  א֑֞ וןָ̅רֵּ  שתֻּ
suljitte jotka       miehet   nämä että      heitä      tiedotti     ihminen           tuli ja            . 

ית ֖אָוַמלפָ ̅בֵּ יןָבַהיּכל  ימ  ֖אָק  ָה  ֑א֑֞ ירֵּ ֖א׃̅־ַאס   יןָלַעמ 
kansalle      opettavat ja       temppelissä      seisovat    katso           vangit          huone 

 
Ja joku tuli tiedottamaan heille, että ”nämä miehet, jotka te suljitte vankilaan, katso, he seisovat 
temppelissä ja opettavat kansaa!” 
 
Rabbin opetus pidetään seisaaltaan nykyaikanakin, synagogasaarna taas istualtaan (Luuk.4:20). 

 

ַזלוַָארכָֻּ  26 יןָאֵּ יּדֵּ ֖וןָ̅ה  נֻּ וןָאֵּ ָּדַניתֻּ א֑֞ ַָעםַָּדחשֵּ א֑֞  ונֵּ
heitä    toisivat että    apulaisten   kanssa        ruhtinaat        menivät        sitten           . 

֖א׃ וןַָעמ  נֻּ וםָאֵּ רגֻּ אָנֵּ י֑רַָּדלמ  יןָ֗הַווָגֵּ חל  ֖אָּד  יר  אַָבקט   ל 
kansa     heitä        kivittäisi            ettei        sillä      olivat  pelkäsivät               väkisin               ei 

 
Sitten ne ruhtinaat menivät apulaisten kanssa, että toisivat heidät; ei väkisin, sillä he pelkäsivät, että 
kansa kivittäisi heidät. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  27 וןָקד  נֻּ ימוָאֵּ וןַָ֑אק  נֻּ יוָאֵּ ֖אַָ̅אית  נש  הָּכֵּ לֵּ  םָּכֻּ
kansanjoukko kaikkensa   edessä      heitä        seisoivat       heitä        tuotiin       kun ja          . 

ף ון֖׃ַָ̅ואקֵּ אַמרָלהֻּ ָלמ  א֑֞ הנֵּ אַָרבָּכ   ֗הו 
heille       sanomaan             pappi      suuri        oli            alkoi ja 

 
Ja kun heidät tuotiin, he seisoivat koko sen kansanjoukon edessä, ja ylipappi alkoi puhumaan heille. 

 



פ  28 אָמֵּ אָ֗הו  אַָתלפָֻּ̅ןָ֗הַויןָלכָֻּ̅פַקדַָ̅קד̅ל  שָל   וןָ̅וןַָּ֑דל֗אנ 
opetatte   älkää   ihmisille että      teille    olemme  käskemme    käskien           ole      eikö            . 

םָ שלֵּ ֵּ֣אור  הָלֻּ ונ  אָמַליתֻּ ֖יןָה  וןָּדֵּ ֖אַָא֗נתֻּ נ  אָה   ַבשמ 
Jerusalemille          täyttäneet       katso   mutta            te           tämä            nimessä 

נכָֻּ ולפ  ןָיֻּ בֵָּ̅מֵּ וןָּדַתָ֖̅וןָוצ  הָּדגַָ̅יןָא֗נתֻּ וןָעַליןָּדמֵּ אָ̅ב̅יתֻּ נ  אָה   ר 
tämä          miehen      verensä   yllemme  tulisivat että                te     tahdotte ja         opetuksestanne 

 
Emmekö me ole käskemällä käskeneet teitä, että ette ketään opeta tässä nimessä? Mutta te, katso, 
olette täyttäneet Jerusalemin opetuksestanne, ja te tahdotte, että tämän miehen veret tulevat 
meidän päällemme! 

 

אָ  29 לֵּ אָו  ה  ֖וןַָלאל  אַמרָלהֻּ ָוֵּ ֖א֑֞ יחֵּ וןַָעםָשל  מעֻּ ֵּ֣ אָשֵּ  ענ 
täytyy        Jumalalle        heille       sanoi ja         lähetetyt      kanssa    Shimeon         vastasi         . 

ןָּדַלב ירָמֵּ וַָית  סֻּ תטפ  ׃̅למֵּ ֖א֑֞ ש   ַנינ 
ihmislapsille kuin      enemmän             tottelemaan 

 
Shimeon vastasi apostoleiden kanssa ja sanoi heille, ”Jumalaa täytyy totella enemmän kuin ihmisiä”. 

 

אַָּדאבָ   30 ה  ַתַָ̅אל  ֖וןָ̅ה  וןָקַטלתֻּ אַָּדא֗נתֻּ ו֑עַָאינ  שֻּ יֵּ יםָלֵּ֣ ַָאק   ן֑֞
tapoitte          te jonka       sellainen     Jeshualle           nosti                isiemme             Jumala           . 

֖א׃ַָּ̅כד י֗היַָעלַָקיס  ונ   תַליתֻּ
puu      ylle      hänet ripustitte          kun 

 
Meidän isiemme Jumala nosti Jeshuan, sellaisen, jonka te tapoitte puun ylle ripustaen. 

 

֑הָ  31 ינֵּ הָבַימ  ימֵּ ֖אַָואר  נ  אָוַמחי  ש  אָר  ה  יםַָאל  אַָאק  נ  הָלה   לֵּ
oikeassaan          korotti ja       elävöittäjä ja        pää            Jumala             nosti            tälle hänelle             . 

ַָָ̅איך ות  בֻּ לָתי  תֵּ ובּ̅דנֵּ ֖ל׃̅אָושֻּ יֵּ איסר  ֵּ֣ ָל  ֖א֑֞ הֵּ ןָחט   ק 
Israelille             synnit        jättämään ja        kääntymys     antava että       kuin 

 
Hänet, tämän Jumala nosti olemaan pää ja eläväksi tekijä, ja korotti hänet hänen oikealle puolelleen 
antaakseen kääntymyksen, ja jättääkseen taakse Israelin synnit. 



וד  32 אָּדקֻּ וח  ֖יןָורֻּ לֵּ ָה  א֑֞ לֵּ ָ֗חַנןָּדמֵּ א֑֞ הּדֵּ ֖אַָ̅וחַנןָס   ש 
pyhyyden       henki ja        nämä        sanojen        me      todistajat        me ja           . 

ה׃ַָָ̅הוָּדַי֗הב יןָבֵּ יןַָּדמַהימנ  אַָלאילֵּ ה   ַאל 
hänessä       uskovat jotka           niille              Jumala     antoi jonka     se 

 
Ja me olemme näiden sanojen todistajat, ja pyhyyden henki, se, jonka Jumala antoi niille, jotka hänen 
kauttaan uskovat. 

 

תָ̅̅דוכַָ  33 ָמֵּ ֑א֑֞ לֵּ יןָמֵּ לֵּ וג̅שַמעוָ֗הַווָה  יןָ֗הַווָברֻּ ֖אַָ̅גוזל   ז 
vihassa      olivat           syttyneet         sanat        nämä   olivat       kuulivat       kun ja         . 

ת קַטלַָ̅חשבָ ̅ומֵּ ון֖׃יןָ֗הַווָלמֵּ נֻּ  אֵּ
heidät     tappamaan     olivat                  miettivät ja 

 
Ja kun he kuulivat nämä sanat, he olivat vihasta syttyneitä, ja miettivät heidän tappamistaan. 

 

אַָחד  34 םָ֗הו  לָָ̅וק  יאיֵּ אַָגֵַּ֣מל  הָהו  ַָּדשמֵּ א֑֞ ישֵּ ןָפר   מֵּ
Gamaliel          oli nimensä jonka             fariseuksista         yksi         oli       nousi ja         . 

ף ֑אַָופַָ̅מלֵּ הַָעמ  לֵּ ןָּכֻּ ֖אַָומַיַקרָמֵּ וס  מֻּ וןַָָ̅קד̅נ  נֻּ וןָאֵּ  ּדַנפקֻּ
heidät   poistivat että      käski ja       kansa         kaikestaan     kunnioitti ja          sana        opettaja 

ָלבַָ א֑֞ יחֵּ ֖א׃ַ̅לשל  ור  אָזעֻּ נ  ּד   רָעֵּ
vähäinen        aika      ulkopuoli            lähetetyille 

 
Ja yksi fariseuksista nousi, jonka nimi oli Gamaliel, kirjoitetun sanan opettaja, koko kansan 
kunnioittama, ja hän käski, että apostolit poistetaan ulkopuolelle vähäksi aikaa. 

 

֖וןַָגב  35 אַמרָלהֻּ זַּד֗הרוָבַנפ̅וֵּ ֑לָאֵּ יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא  ָבַני֑֞ א֑֞  ֖וןָ̅שכָֻּ̅רֵּ
sieluissanne         varokaa               Israel         lapset        miehet       heille          sanoi ja          . 

אָ נ  אָלכַָֻּוחַזוָמ  לֵּ עַבד̅ו  ֖א׃ָ̅וןָלמֵּ ש  יןָ֗אנ  לֵּ  ַעלָה 
ihmiset      nämä         ylle       tekemään       teille      täytyy         mitä nähkää ja 

 
Ja hän sanoi heille, ”miehet, israelilaiset, varokaa sieluissanne ja katsokaa, mitä teidän tulee tehdä 
näille ihmisille”, 



36  ָ ןָקד  אַָזב̅מֵּ נ  ירָה  וַדָ̅םָגֵּ אָת  םָ֗הו  ֑אָק  אַמרָ̅נ   ֖אָוֵּ
sanoi ja        Teuda          oli       nousi        aika          tämä       sillä       ennen –sta             . 

וַָרבַ̅עלַָנפ םָהֻּ֗ ּדֵּ ֖הָּדמֵּ תָ̅שֵּ אַזלוָב  הַָאיך̅וֵּ אאָָ̅רֵּ  ַארַבעמ 
400       kuin      perässään    menivät ja poika    hän      asia että        sielunsa         ylle 

תַ̅גב וָאֵּ ָוהֻּ ין֖֑֞ ת̅ר  ֗ליןָ֗הַווָב  אז  יןָּד  ֖לַָואילֵּ ת̅קטֵּ ֖הָאֵּ  ַבַּדר֖וָ̅רֵּ
hajaantuivat     perässään     olivat menivät jotka          ne ja           tapettu        hän ja         miehet 

֖ם׃ַָ̅והַווַָאיך ּדֵּ אָמֵּ  ל 
asia          ei        kuin    olivat ja 

 
Sillä ennen tätä aikaa nousi Teuda ja sanoi sielustaan, että hän on jotain, ja hänen perässään meni 
noin neljäsataa miestä, ja hänet tapettiin ja ne, jotka olivat menneet hänen perässään, hajaantuivat 
ja olivat kuin ei mitään. 

 

ת  37 ן־ב  םָמֵּ ָ̅וק  וד  ֵּ֣הֻּ הָי  ָ̅רֵּ ת  ֑אָבַיומ  י  יל  ת̅אָגל  ָּדמֵּ יןָ֗הַווַָּ̅כת̅א֑֞  ב 
olivat        kirjoitettiin että           päivässä         galiealainen       Jehuda                  perästään     nousi ja         . 

אַָבכ ש  ף̅֗אנ  תָ̅סֵּ אאָב  י  אַָסג  יַָעמ  ֖אַָואסט  ש  ית̅ר  וָמ  ֖הָוהֻּ  ָ̅רֵּ
kuoli    hän ja     perässään        paljon           kansaa       eksytti ja              pää        rahassa             ihmiset 

ת̅וכָֻּ ֗ליןָ֗הַווָב  אז  יןָּד  וןַָאילֵּ ת̅להֻּ ֖הָאֵּ  ַבַּדר֖ו׃̅רֵּ
hajaantuivat    perässään    olivat menivät jotka           ne              kaikki ja 

 
Ja hänen jälkeensä nousi galilealainen Jehuda, niissä päivissä, kun kirjoitettiin ihmiset verorahalle, ja 
hän eksytti paljon kansaa perässään, ja hän kuoli ja ne kaikki, jotka olivat menneet hänen perässään, 
hajaantuivat. 

  



אָלכָֻּ  38 ַמרָ֗אנ  אָא  ש  וקוָלכָֻּ̅וה  ֖אָ̅וןָ֑פרֻּ ש  יןָ֗אנ  לֵּ ןָה   ֖וןָמֵּ
ihmiset              näistä          teille erottautukaa     teille       minä       sanon              nyt ja           . 

ַָ̅ושבָֻּ יתֵּ ָא  א֑֞ ש  ןָבַנינ  וָּדמֵּ אןָהֻּ֗ ֖וןָּדֵּ ָ̅וקוָלהֻּ דֵּ  אָ̅יהָה 
tämä          se on               ihmislapsista että       se    jos että     heille           jättäkää ja 

אָעבָ ַ̅מחַשב נ  ֖אָוה  ָ̅ת  ב̅ד  יןָוע  שתרֵּ ין֖׃֑̅אָמֵּ  ר 
ohikulkevat ja      hajaantuvat             teko       tämä ja                     kuvitelma 

 
Ja nyt minä sanon teille, erotkaa näistä ihmisistä ja jättäkää heidät, sillä jos tämä ajatus ja tämä teko 
on ihmisistä, he haajantuvat ja poistuvat. 

 

איַדָ  39 אָב  טי  אָמ  אָ֗ה֑וָל  ה  ןַָאל  יןָמֵּ ןָּדֵּ ַָּדת̅אֵּ ון֑֞ י֗ה֖יָ̅בַָ̅יּכֻּ ונ   טלֻּ
sen turhentaisi että          käsissänne           sallita         ei       se                Jumalasta    mutta     jos          . 

שַתכ אָתֵּ וןָלכַָֻּּ̅דלמ  וקבַָ̅חֻּ ון֖׃֖̅וןָּדלֻּ יןָא֗נתֻּ ימ  אָק  ה   לַָאל 
te        seisotte         Jumala         vastaan että       teille              löydettäisi                    ettei 

 
Mutta jos se on Jumalasta, ei teidän sallita tehdä sitä turhaksi, ettei teidän havaittaisi seisovan 
Jumalaa vastaan.  

 

ד  40 ָוַנגֵּ ֖א֑֞ יחֵּ וןַָלשל  נֻּ ֖הַָוקַרוָאֵּ יסוָלֵּ אתטפ  ֖וןָופַָ̅וֵּ נֻּ ד̅וָאֵּ  וָ̅קֵּ
käskivät ja      heitä ruoskivat ja    lähetetyille       heidät kutsuivat ja hänelle        varmistuivat ja          . 

ון֖׃ נֻּ ו֖עַָושַרוָאֵּ שֻּ יֵּ אָּדֵּ֣ יןַָבשמ  וןָמַמלל  הוֻּ אָנֵּ ֖וןָּדל  נֻּ  אֵּ
heidät vapauttivat ja Jeshuan           nimessä         puhumaan       olisivat        ettei          heitä 

ןַָ̅ונפַָ  41 ָקוָמֵּ ֖וןַָּכד̅קד  ַָָ̅מיהֻּ דֵּ לָ̅ח  טֻּ  ֖יןַָּדשַווָ֗הַווָמֵּ
tähden olivat arvolliset että iloiten       kun                      edestään    poistuivat ja        . 

ון֖׃ צַטערֻּ אָּדנֵּ  שמ 
halveksitut että               nimi 

 
Ja he tulivat siitä vakuutetuiksi, ja he kutsuivat heidät, apostolit, ja ruoskivat heitä ja käskivät, 
etteivät olisi puhumassa Jeshuan nimessä, ja vapauttivat heidät. Ja he poistuivat heidän edestään 
iloiten, että olivat arvolliset sen nimen tähden tulemaan halveksituiksi. 
 



יןָ֗הַוו  42 לֵּ אָש  פָָֻּול  ו֖םָלַמל  ליֻּ ֖אַָובּ̅כֻּ ֑אָ̅בַָ̅וָבַהיּכל   ית 
kodeissa ja       temppelissä   opettamaan päivä kaikki    olivat tauonneet    eikä            . 

א׃ָ יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ וַָעלָמ  רֻּ  וַלמַסב 
Messias     Jeshua  herramme ylle evankelioimaan ja 

 
Eivätkä he tauonneet opettamasta joka päivä temppelissä ja kodeissa, ja evankelioimasta meidän 
Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta. 

 

ָ 

ַָ̅וב 6:1  ת  וןָבַיומ  ֖וןַָּכד̅הֻּ נֻּ ָה  ָ̅סגָ ָ̅א֑֞ ידֵּ נוָ֗הַווָ̅יוַָתלמ  ַָרטֵּ  ֑א֑֞
olivat    valittivat          oppilaat       lisääntyi   kun        nämä          päivissä         näissä ja                    . 

ָ ידֵּ ַָתלמ  א֑֞ יֵּ בַ̅יונ  ַָעלָעֵּ ת̅א֑֞ ָּדמֵּ ֑א֑֞ יֵּ ת̅ר  ַָארמל  ָ֗הַוי֑֞ ן֑֞ ַָ̅בסי  ון֑֞  הֻּ
leskensä       olivat huomioimatta että hebrealaiset vastaan         oppilaat   kreikkalaiset 

ָ ָ̅בתֵּ שת  ו֖ם׃̅אָּדכָֻּשמֵּ  ליֻּ
päivien kaikkien                palvelutyössä 

 
Ja näinä päivinä, kun nämä oppilaat enenivät, kreikkalaiset oppilaat valittivat hebrealaisia vastaan, 
että heidän leskensä jätettiin huomiotta siinä jokapäiväisessä palvelutyössä. 

 

ָלכַָֻּוקַרוָ  2 א֑֞ יחֵּ עַסרָשל  אָּדַתָ̅תרֵּ נש  הָּכֵּ ָ̅לֵּ ידֵּ אַמרוָ̅למ  ָוֵּ  ֖א֑֞
sanoivat ja          oppilaiden       kansanjoukko kaikelleen        lähetetyt        kaksitoista kutsuivat ja      . 

ָ לת  וקָמֵּ שבֻּ ירָּדנֵּ אַָשפ  ֖וןָל  ָ̅להֻּ תֻּ שָפ  ֖אַָונַשמֵּ ה  ׃̅אַָּדאל  ֖א֑֞  ורֵּ
pöydät         palveleva ja           Jumalan           sana            jättävä että        kaunista        ei           heille 

 
Ja ne kaksitoista apostolia kutsuivat koko sen oppilaiden kansanjoukon ja sanoivat heille, ”ei ole 
kaunista, että Jumalan sana jätettäisiin taakse, ja palveltaisiin pöytiä”. 

  



כָ   3 ַָוג̅בַצוָה  אַָגב̅וַָשב̅בַָ̅ילַָאַח֑י֑֞ נכָֻּ̅ע  ָמֵּ ין֑֞ אית̅ר   ָ̅וןָּ֑ד 
joissa           teistä         miehet      seitsemän valitkaa ja veljet sen tähden tutkikaa        . 

ָ ות  הּדֻּ וןָס  יןָ̅עַליהֻּ כ֑אַָומלֵּ אָוחֵּ רי  הָּדמ  וחֵּ ָ̅רֻּ  ֑אָ̅מת 
viisaus ja           Herran        henkensä   täydet ja             todistus                    ylleen 

ָ דֵּ וןַָעלָה  נֻּ יםָאֵּ ָ̅אָצבַָֻּ̅ונק   ֖א׃̅ות 
tahto         tämä        yli      heidät      seisova ja 

 
Sen tähden, etsikää veljet, ja valitkaa teistä seitsemän miestä, joista on se todistus, ja he ovat täynnä 
Herran henkeä ja viisautta, ja laittakaa heidän tämän tahdon yläpuolelle. 

 

ות ָ  4 ֖יןַָבצלֻּ ינ  אַָאמ  הוֵּ ָ֖ןָנֵּ ָ֖̅אַָובַ̅וחַנ֖ ָ̅תֵּ לת  אָּדמֵּ שת   ֖א׃̅שמֵּ
sanan                palvelutyössä ja          rukouksessa      aamenet         oleva        me ja         . 

 
Ja me olemme todella rukouksessa, ja siinä sanan palvelutyössä. 

 

פ  5 ַָָ̅רת̅ושֵּ דֵּ ָ̅ה  לת  ָ̅אָמֵּ ֖אַָוג֖̅אָקד  הַָעמ  לֵּ פַָ̅בַָ̅םָּכֻּ ֵּ֣אסטֵּ ו֖סָ̅וָלֵּ  נ 
Estefanos’n    valitsivat ja kansa     kaikkensa  edessä            sana           tämä         miellytti ja        . 

ַָ̅גב ות  נֻּ אַָהימ  אָ֗הו  אַָּדמלֵּ וד̅ר  אָּדקֻּ וח  פָ ֖̅אָורֻּ ֖אַָולֵּ֣ ו֖סָ̅ש  יפ   יל 
Filippus’n ja            pyhyyden             henki ja           uskollisuus           oli         täysi joka               mies 

כָ  פר  ֖סָ̅וַלֵּ֣ ַלאו  יק  נ  ַנ֖אַָולֵּ֣ ַפרמֵּ ֖וןַָולֵּ֣ ימ  ט  ו֖רַָולֵּ֣ יַקנ  נ  ו֖סַָולֵּ֣  ר 
Nikolaus’n ja        Parmena’n ja            Timon’n ja      Nikanor’n ja                Prokuros’n ja 

אַָאָ ור  יֻּ וכָ ג  י  ֖א׃̅נט   י 
antiokialainen käännynnäinen 

 
Ja tämä sana miellytti koko sen kansan edessä, ja he valitsivat Estefanos’n, miehen, joka oli täynnä 
sitä uskoa ja pyhyyden henkeä, ja Filippus’n ja Prokuros’n, ja Nikanor’n ja Timon’n, ja Parmenan ja 
Nikolaus’n, antiokialaisen käännynnäisen. 

  



6  ָ מוָקד  יןָק  לֵּ ָוכַָ̅ה  ֖א֑֞ יחֵּ וןַָּדשל  מוָָ̅דַ̅מיהֻּ י֖וָס   ַצל 
laittoivat rukoilivat kun ja       lähetettyjen            edessään      seisoivat     nämä        . 

ָ יד  וןָא   ֖א׃̅עַליהֻּ
kädet               ylleen 

 
Nämä seisoivat apostoleiden edessä, ja he laittoivat rukoillen kädet heidän päälleen. 

 

לתֵָּ  7 ב̅ומֵּ אָר  ה  ת̅הַָּדאל  אָ֗הו  גֵָָּ̅י  אָ̅וס  נ  ני  אָמֵּ  אָ֗הו 
lukumäärä       oli      lisääntyi ja       oli      suurentui         Jumalan           sanansa ja        . 

ָּ̅דַתָ ידֵּ ב̅למ  םָט  שלֵּ אור  ֵּ֣ ָבֻּ ָָ̅א֑֞ וד  הֻּ ןָי  אאָמֵּ י  אַָסג  ָ̅וַעמ  א֑֞  יֵּ
jehudialaisista           paljon         kansa ja  hyvin         Jerusalemissa                      oppilaiden 

ָ ות  נֻּ אָלַהימ  שתַמעָ֗הו   א׃̅מֵּ
uskollisuudelle          oli                 kuuliaiset 

 
Ja Jumalan sana levisi, ja niiden oppilaiden lukumäärä Jerusalemissa lisääntyi hyvin, ja paljon 
juutalaista kansaa oli sille uskolle kuuliaisia. 

 

פַָ  8 סטֵּ ֵּ֣ ָ̅אֵּ ות  אַָטיבֻּ אָ֗הו  יןָ֑מלֵּ וסָּדֵּ בֵָּ̅נ  ֖אָוע  אָָ̅ד֖̅אָוַחיל   ֗הו 
oli        teki ja          voima ja            siunaus           oli           täysi     mutta            Estefanos             . 

ת ָ̅א  ת  ָ̅ו  ָותֵּ ָ̅ד֖̅א֑֞ ת  ֖א׃̅מר  ָבַעמ   א֑֞
kansassa              ihmeteot ja                    merkit 

 
Mutta Estefanos oli täynnä sitä siunausta ja taidollisuutta, ja hän teki kansan keskuudessa niitä 
merkkejä ja ihmetekoja. 
 
Tämän ”voiman” toinen merkitys on taidollisuus tehdä jotain. Molemmat sopivat suomennokseen. 

  



9  ָ ושת  ןָּכנֻּ אָמֵּ ש  מוָ֗הַווָ֗אנ  תוק  יבֵָּ̅אָּדמֵּ אָּדל  ֑וַָ̅קרי  ינֻּ  רט 
Libertinu että        kutsuttiin joka               kokouspaikasta          ihmiset    olivat nousivat ja        . 

ַָוד ֖א֑֞ יֵּ ּכַסנּדר  ַָואלֵּ א֑֞ יֵּ ינ  ור  ַי֖אָ̅וקֻּ ס  ןַָאֵּ֣ ַי֖אָומֵּ יק  יל  ֵּ֣ ןָק   מֵּ
Aasia’sta ja                Kilikia’sta jotka ja          aleksandrialaiset ja         kyrenialaiset ja 

ָ פַָ̅וד  סטֵּ ֵּ֣ יןָ֗הַווַָעםָאֵּ ו֑ס׃̅רש   נ 
Estefanos    kanssa    olivat     väittelivät ja 

 
Ja jotkut nousivat siitä kokouspaikasta, jota kutsuttiin Libertinu, ja kyrenialaiset ja aleksandrialaiset, 
ja jotka ovat Kilikia’sta ja Aasia’sta, ja he olivat väittelemässä Estefanos’n kanssa. 

 

וקבַָ  10 םָלֻּ יןָ֗הַווַָלמק  שּכח  אָמֵּ כ̅ול  ָ̅לָחֵּ  אָ̅מת 
viisaus       vastaan      seisomaan     olivat            pystyivät       eikä            . 

ת אָ֗הו  ֖אַָּדמַמלל  וח  ֖ה׃ָ̅ורֻּ  בֵּ
hänessä     oli              puhui joka              henki ja 

 
Eivätkä he pystyneet nousemaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, joka puhui hänen kauttaan. 

 

יןַָשַּדרוָלגַָ  11 יּדֵּ פ̅ב̅ה  ַָואלֵּ ֖א֑֞ וןַָּ֑דחַנןָ̅רֵּ אמרֻּ וןָּדנ  נֻּ  וָאֵּ
me että     sanoisivat että      heitä     opettivat ja       miehille     lähettivät           sitten           . 

ָּדגָֻּ א֑֞ לֵּ אַמרָמֵּ י֗היָּדֵּ פָ ̅שַמענ  ֖א׃̅וּד  ה  ֖אָוַעלַָאל  ושֵּ ֵּ֣  ֖אַָעלָמֻּ
Jumala vastaan ja     Moshe     vastaan pilkkaa joka        sanat        sanoo että   hänen kuulimme 

 
Sitten he lähettivät miehiä ja opettivat heitä, että sanoisivat, ”me kuulimme häntä, että hän sanoo 
sanoja, jotka pilkkaavat Moshe’a vastaan ja Jumalaa vastaan”. 

 

אַָ̅ושגַָ  12 פשוָלַעמ  ַָולס  ֖א֑֞ ישֵּ אַתַָ̅ולַקש  ָוֵּ ֖א֑֞ מוָעַלו֗ה֖יָ̅רֵּ  ֖וָוק 
vastaansa seisoivat ja tulivat ja kirjanoppineiden ja     vanhimpien ja       kansalle     kiihottivat ja          . 

צַעתַ̅וחַטפ ו֗היָלמֵּ ֖א׃ָ̅וַָאיתיֻּ נש   ּכֵּ
kansanjoukko    keskelleen         hänet toivat  tempasivat ja 

 
Ja he kiihottivat sitä kansaa ja vanhimpia, ja kirjanoppineita, ja he tulivat ja nousivat häntä vastaan, 
ja tempaisivat hänet sen kansajoukon keskelle. 



אַָגב  13 נ  יןָ֑ה  אמר  ָּד  א֑֞ לֵּ ַָּדג  א֑֞ הּדֵּ ימוָס  אַָ̅ואק  לֵּ אָש  ֖אָל   ר 
lakkaa         ei          mies         tämä      sanoivat jotka     valheen      todistajat        nousivat ja           . 

וקבַָ ָלֻּ א֑֞ לֵּ וָמֵּ לֻּ ֑אָוַעלַָאתַ̅למַמל  וס  מֻּ ֖א׃̅לָנ  יש  אַָקּד  נ  אָה   ר 
pyhä         tämä         paikka   vastaan ja         sana            vastaan       puheet             puhumaan 

 
Ja ne valheen todistajat nousivat, jotka sanoivat, ”tämä mies ei lakkaa puhumasta sanoja kirjoitettua 
sanaa vastaan, ja tätä pyhää paikkaa vastaan”. 

 

וָ  14 ֑אָהֻּ י  צר  אָנ  נ  ועָה  שֻּ יֵּ אַמ֖רָּדֵּ֣ י֗ה֖יָּדֵּ ירָשַמענ   חַנןָגֵּ
hän     Natsaraia      tämä     Jeshua että      sanoi että           kuulimme         sillä         me           . 

יו֗היַָלאת שרֵּ ף̅נֵּ ֑אַָונַחלֵּ נ  אָה  ָָ̅ר  דֵּ םָלכָֻּ̅עי  ַָּדאשלֵּ ֖א׃̅א֑֞ ושֵּ ֵּ֣  וןָמֻּ
Moshe     teille           antoi jotka           tavat     vaihtuu ja       tämä              paikalle                   tuhoava 

 
Sillä me kuulimme häntä, että hän sanoi, että Jeshua, tämä nasaretilainen, hän on tuhoava 
tämänpaikan, ja vaihtava ne tavat, jotka Moshe antoi teille. 

 

ת  15 וןָּדי  נֻּ וןָה  להֻּ הָּכֻּ רוָבֵּ יןָ֗הַווַָבכ̅וח  ֑אָ̅ב  ושת   נֻּ
kokouspaikassa    olivat istuivat jotka     nämä          kaikki  hänessä katsoivat ja     . 

֖הַָאיך ופֵּ אָּדַמַלאכָ ַָ̅וחַזוַָפרצֻּ ופ   ֖א׃ַ̅פרצֻּ
enkelin               olemus          kuin      olemuksensa näkivät ja 

 
Ja kaikki nämä, jotka istuivat siinä kokouspaikassa, katsoivat häneen, ja he näkivät hänen 
olemuksensa olevan kuin enkelin olemus. 

 

ָ 

כַָ 7:1  יןָה  לֵּ אןָ֗הוָּדה  ָּדֵּ א֑֞ הנֵּ הַָרב־ּכ  אָ̅וַשאלֵּ ׃נ  ין֖֑֞ נֵּ  אֵּ
ovatko        siten        nämä että    se    jos että         papit      suuri       kysyivät ja                      . 

 
Ja ne suuret papit kysyivät, että ovatko nämä siten. 

  



ַמ֖רַָגב  2 יןָאֵּ וָּדֵּ ַָואבָ ̅הֻּ ַָאַחין֖֑֞ ֖א֑֞ ַתָ̅רֵּ אָ̅ה  ה  ָשַמע֖וַָאל   ן֖֑֞
Jumala       kuulkaa              isämme ja veljemme      miehet        sanoi       mutta hän      . 

ָ תּ̅דתֵּ אָאֵּ וחת  יַָלאבָֻּ̅שבֻּ ב̅חז  ֑םַָּכד̅וןַָאֵּ֣ ה  יַתָָ̅ר   ו֗היָ̅א 
hän oli      kun         Abraham       isällemme       näyttäytyi                          kirkkauden 

ית אָבֵּ ַָעד̅֗הו  ין֖֑֞ ָָ̅־ַנהר  אתֵּ אָנ  ן֖׃̅ל  ר  ח  עַמרָבֵּ֣  אָנֵּ
Charran’ssa     asustava        tuleva         ei       vielä      Beit-Nahrain                     oli 

 
Mutta hän sanoi, miehet, meidän veljemme ja isämme, kuulkaa, kirkkauden Jumala näyttäytyi 
meidän isällemme Abrahamille kun hän oli Beit-Nahrain’ssa, kun hän ei vielä ollut tullut asustamaan 
Charran’iin. 

 

֑הָּדפָֻּ  3 אָלֵּ אַמרָ֗הו  ך̅וֵּ ןַָארע  תָ̅וקָמֵּ ןָלו  ךָ̅ומֵּ והמ  ָטֻּ  ָ̅בַני֑֞
perheesi        lapset          luota ja               maastasi     lähde että hänelle       oli         sanoi ja         . 

ָ ָ̅ות  אַָאיד  יך̅אַָלארע  אַחוֵּ  ׃ָ̅אָּדֵּ
osoitan jonka  sellainen            maalle            tule ja 

 
Ja hän sanoi hänelle, että ”lähde maastasi ja perheesi luota ja tule sellaiselle maalle, jonka minä 
sinulle osoitan”. 

 

יןָנפַָ  4 יּדֵּ ב̅וה  אָּדכַָ̅קַָאֵּ֣ ןַָארע  םָמֵּ ה  ָ̅ר  ָ̅לד  את  ָוֵּ ֑א֑֞  אָעַמרָ̅יֵּ
asusti          tuli ja        kaldealaisten              maasta             Abraham           lähti       silloin ja         . 

ןַָּכד ןַָתמ  ןָומֵּ ֖ ר  ח  יתָ̅בֵּ֣ אַָ̅אבָָֻּ̅מ  אַָלארע  ה  הַָאל   ו֗ה֑יַָשניֵּ
maalle         Jumala           siirsi             isänsä         kuoli         kun           sieltä ja     Charan’ssa 

ָ דֵּ ֖א׃֑̅אָּדבָ ̅ה  נ  וןַָיומ  יןָא֗נתֻּ מר   הָע 
tänään             te         asustatte   siinä joka          tämä 

 
Ja silloin Abraham lähti kaldealaisten maasta ja tuli, asusti Charran’ssa, ja sieltä hänen isänsä kuoltua 
Jumala siirsi hänet tähän maahan, jossa te tänään asustatte. 

  



אַָי֗הב  5 ָָ̅ול  ות  רתֻּ הָי  ף̅לֵּ ֖הָא  ָָ̅אָב  ורּכת  אָּדֻּ ג̅ל  ֖אָ̅אָּדרֵּ  ל 
jalan             painallus          ei     myös    siinä        perintöosa     hänelle antoi        eikä        . 

הַָאיך יהָלֵּ תל  אָּדנֵּ יָ֗הו  אשַתוּד  ָָ̅וֵּ ארת  ֖הַָּ̅דלמ   ֖הָלֵּ
hänelle sen perimään että        kuin hänelle sen antava että      oli                       lupasi ja 

֖הַָּכד ֖א׃ַָ̅ולַזרעֵּ הָבר  אָלֵּ  ַליתָ֗הו 
poika  hänelle     ole              ei     kun siemenelleen ja 

 
Eikä hän antanut hänelle siinä perintöosaa, ei edes jalan painallusta, ja hän oli luvannut, että antaisi 
sen hänelle perittäväksi, hänelle ja hänen siemenelleen, hänen vielä ollessaan poikaa vailla. 

 

אַָּכד  6 ה  הַָאל  אַָעמֵּ לָ֗הו  ךָ̅וַמלֵּ אַָזרע  הוֵּ ֑הָּדנֵּ ַמרָלֵּ  ָ̅א 
siemenesi    oleva että hänelle     sanoi        kun        Jumala      kanssaan        oli       puhui ja       . 

בָ  וכַ̅תות  אָנֻּ ָ̅אַָבארע  ֖אַָונַשעבדֻּ ית  י֗ה֖יָוַנבֵָּ̅ר  הָ̅ונ  וןָלֵּ  אשֻּ
hänelle      sortavat ja        pitävät alamaisena ja       muukalainen              maassa                     vieras 

׃ ין֖֑֞ אאָשנ   ַארַבעמ 
vuodet                                 400 

 
Ja Jumala puhui hänen kanssaan sanoen hänelle, että sinun siemenesi on oleva muukalaisena 
vieraassa maassa, ja häntä pidetään alamaisena ja sorrettuna neljäsataa vuotta. 

 

פ  7 אָּדנֵּ וןַָעבַ̅ולַעמ  ָ̅לחֻּ ות  ֖אָּ̅דֻּ ה  ַמרַָאל  ֖אָא  נ  יו֗היָאֵּ ונ  ּדֻּ  ֑אָאֵּ
Jumala      sanoo        minä         sen tuomitsen                orjuus       palvelevat jota      kansalle ja       . 

ַתָ ן־ב  פ̅ומֵּ ֖וןָונֵּ פקֻּ יןָ֑נֵּ לֵּ יַָבאת̅רָה  וןָל  ֖א׃̅לחֻּ נ  אָה   ר 
tämä           paikassa    minulle  palvelevat ja     lähtevät      nämä        jälkeen –sta ja 

 
Ja sen kansan, jota he tulevat orjuudessa palvelemaan, minä tuomitsen, sanoo Jumala, ja näiden 
jälkeen he lähtevät ja tulevat palvelemaan minua tässä paikassa. 

  



ָָ̅וַי֗הב  8 ַית  הָּד  אַָּדג̅לֵּ ד̅ק  יןַָאולֵּ יּדֵּ ֖אָוה  ורת  ֖קָָ̅זֻּ איסח  ֵּ֣  ל 
Iischak’n           sai           sitten ja    ympärileikkauksen           liiton     hänelle antoi ja        . 

ד̅וגַָ קַָאולֵּ איסח  ֵּ֣ ֖אָו  י  ינ  אָתמ  הָבַיומ  ובָ̅זרֵּ ַיעקֻּ ובָ̅לֵּ֣ ַיעקֻּ  ָ̅וֵּ֣
Jakob ja            Jakob’n              sai            Iischak ja           kahdeksas päivässä ympärileikkasi ja 

ד עַסרַָאבָ ַ̅לתַָ̅אולֵּ ַתָ̅רֵּ ׃̅ה   ן֖֑֞
isämme            kahdentoista                sai 

 
Ja hän antoi hänelle sen ympärileikkauksen liiton, ja sitten hän sai Iischak’n ja ympärileikkasi hänet 
kahdeksantena päivänä, ja Iishack sai Jakob’n, ja Jakob sai ne kaksitoista meidän isäämme. 

 

וןַָאבָ   9 נֻּ ַתָ̅והֵּ ף̅ה  ַיוסֵּ ַָטנוָבֵּ֣ ֖יןָָ̅ן֑֞ צרֵּ מֵּ ו֗היָלֵּ֣  וַזבנֻּ
Mitsrain’lle     hänet myi ja     Josef’ssa  kadehtivat  isämme         nämä ja       . 

֖א׃ הָהו  אַָעמֵּ ה   ַואל 
oli    kanssaan          Jumala ja 

 
Ja nämä, meidän isämme, he kadehtivat Josef’ia, ja myivät hänet egyptiläisille, ja Jumala oli hänen 
kanssaan. 

 

ָוַי֗הב̅ופַָ  10 ַנו֗ה֖י֑֞ ולצ  וןָאֻּ להֻּ ןָּכֻּ אָמֵּ הָ֗הו  ָָ̅רקֵּ ות  הַָטיבֻּ  אָ̅לֵּ
siunaus   hänelle     antoi ja      ahdistuksensa            kaikistaan            oli           lunasti ja           . 

כ ָ̅וחֵּ ָ̅מת  אָ֖̅אָקד  ש  הָר  ימֵּ ֖יןַָואק  צרֵּ מֵּ אָּדֵּ֣ וןַָמלּכ  רעֻּ  םָפֵּ
pää          seisotti ja         Mitsraim’n       kuningas          faraon      edessä                  viisaus ja 

הָ׃ לֵּ הָּכֻּ ֖יןָוַעלַָביתֵּ צרֵּ ֵּ֣  ַעלָמֵּ
kaikkensa    kotinsa      yllä ja      Mitsrain       yllä 

 
Ja hän lunasti hänet kaikista hänen ahdistuksistaan, ja antoi hänelle siunauksen ja viisauden faraon, 
egyptiläisten kuninkaan edessä, ja nosti hänet johtajaksi egyptiläisten ylle, ja koko hänen huoneensa 
ylle. 

  



אַָּכפ  11 ֖אָבכַָֻּ̅והו  אַָרב  נ  אולצ  ֖אָוֻּ ֖יןָובַָ̅נ  צרֵּ ֵּ֣ הָמֵּ אָ̅ל   ארע 
maassa ja     Mitsrain    kaikessaan       suuri            ahdistus ja    nälänhätä         oli ja             . 

כ סַבעַָלאבָ ַּ̅דֵּ֣ וןָלמֵּ אָלהֻּ ַתַָ̅נ֖עןָוַליתָ֗הו  ׃̅ה   ן֖֑֞
isillemme    tyydyttämään     heille            oli            eikä        Kanaan’n 

 
Ja oli nälänhätä ja suuri ahdistus koko Egyptissä, ja Kanaanin maassa, eikä heillä ollut elintarvikkeita 
meidän isillemme. 

 

ובָ̅̅דוכַָ  12 איתָ̅שַמעַָיֵּ֣עקֻּ יןַָ֑שַּדרָ̅עבָָֻּּ̅ד  צרֵּ מֵּ אָבֵּ֣  ור 
lähetti     Mitsrain’ssa              satoa        oli että           Jakob           kuuli         kun ja          . 

אַָלאבָ  ַתָ̅֗הו  וקַדָ̅ה  ָלֻּ  ֖ם׃̅ן֑֞
vastaan           isillemme                oli 

 
Ja kun Jakob kuuli, että Egyptissä oli satoa, hän lähetti meidän isämme sinne vastaan. 

 

ַזלוָּדַתָָ̅̅דוכַָ  13 ַָזב̅אֵּ ין֑֞ ף̅רתֵּ ַָאוַּדעַָיֵּ֣וסֵּ ין֑֑֞ ַָ̅נפָ̅נ  הַָלאַחו֗ה֖י֑֞  שֵּ
veljilleen      sielunsa         Josef         tiedotti         ajat               toisen         menivät    kun ja          . 

ָ את  ף̅עָלפֵָּ̅יַדָ̅וֵּ ַיוסֵּ הָּדֵּ֣ והמֵּ וןָטֻּ  ׃ָ̅רעֻּ
Josef’n        perheensä         faaraolle            tunnettu ja 

 
Ja kun he menivät toisen kerran, Josef ilmoitti sielunsa hänen veljilleen, ja Josefin perhe tuli faraolle 
tunnetuksi. 

 

ף  14 אַָיֵּ֣וסֵּ הַָלאבָָֻּ̅וַשַּדרָ֗הו  ובַ̅ואיתיֵּ הַָ̅ולכָָֻּ̅ו֗היַָיֵּ֣עקֻּ  לֵּ
kaikelleen ja         Jakob           isänsä             hänet toi ja       Josef            oli        lähetti ja          . 

֑אַָשב נ  ני  יןָ֗הַווָבמֵּ וֵּ ֖הָוה  והמֵּ שַָנפ̅טֻּ יןָוַחמֵּ ׃̅ע  ן֖֑֞  ש 
sielut            viisi ja           70              lukumäärässä  olivat   nämä ja         perheensä 

 
Ja Josef lähetti, ja toi hänen isänsä Jakob’n, ja koko hänen perheensä, ja nämä olivat lukumäärältään 
seitsemänkymmentäviisi sielua. 
 

 



ת  15 ובַָ̅ונחֵּ יתַָ̅יֵּ֣עקֻּ ֖יןָומ  צרֵּ מֵּ וַָואבָ ָ̅לֵּ֣ ןָהֻּ ֖ ַתַָ̅תמ  ׃̅ה   ן֖֑֞
isämme ja    hän      siellä       kuoli ja     Mitsraim’lle         Jakob          alas ja            . 

 
Ja Jakob meni alas Egyptiin, ja siellä kuoli hän, ja ne meidän isämme. 

 

יַָלֵּ֣שכָ   16 אשַתנ  יםָבַקב̅וֵּ אתתס  ֖אַָּדזבַָ̅י֖םָוֵּ אָ̅ר   ןָ֗הו 
oli   osti jonka      haudassa                    laitettiin ja      Shekim’lle         siirrettiin ja           . 

ב םָבכֵַָּ̅אֵּ֣ ה  ו֖ר׃̅ר  מֻּ ָחֵּ֣ ןָבַני֑֞ ֖אָמֵּ  ספ 
Chamor           lapsilta           rahassa                 Abraham 

 
Ja hänet siirrettiin Shikem’iin ja laitettiin siihen hautaan, jonka Abraham oli ostanut chamor’ilaisilta 
rahalla. 

 

אַָזבָ̅̅דוכַָ  17 יָ֗הו  ַָ̅מט  ת  אָבַמומ  יָ֗הו  אשַתוּד  םָּדֵּ ּדֵּ אָּדמֵּ ָ̅נ   א֑֞
valassa           oli           luvannut jota        asia että           aika           oli      saapunut kun ja          . 

אַָלֵּ֣אב ה  ֑םָסגָ ַ̅אל  ה  ֖אַָות̅ר  אַָעמ  ף̅יָ֗הו  ין֑׃ָ̅קֵּ צרֵּ מֵּ  בֵּ֣
Mitsrain’ssa   vahvistui ja     kansa         oli    lisääntyi     Abraham’lle                 Jumala 

 
Ja kun oli saapunut se aika, jonka Jumala oli valan kautta luvannut Abraham’lle, kansa lisääntyi ja 
vahvistui Egyptissä. 

 

אָ̅עַדָ  18 יןַָ֑אינ  צרֵּ ֵּ֣ אַָעלָמֵּ נ  אָ֗אחר  םַָמלּכ  אָּדק   מ 
sellainen    Mitsrain       ylle           toinen          kuningas  nousi että          saakka           . 

ַדָ אָי  ףּ̅דל  ַיוסֵּ הָלֵּ֣ אָלֵּ  ׃ָ̅עָ֗הו 
Josef’lle  hänelle     oli       tunsi         ei joka 

 
Kunnes nousi se toinen kuningas Egyptin ylle, sellainen, joka ei tuntenut häntä, Josefia. 

  



ןַָואבֵָּ  19 והַמ֖ אצַטַנעַָעלָטֻּ ַתָ̅אשַָלאבָ ̅וֵּ ַָופ̅ה  וןַָָ̅קד̅ן֖֑֞ הוֻּ  ּדנֵּ
olisivat että      käski ja          isillemme              pahaa ja     perheemme    ylle       suunnitteli ja          . 

ָ שתדֵּ וַדָ̅מֵּ ון֖׃̅יןַָילֻּ חֻּ אָנ  ָּדל  ון֖֑֞  יהֻּ
eläisivät     ettei      poikavauvansa              heitettiin 

 
Ja hän juonitteli perhettämme vastaan, ja aikoi tehdä pahaa meidän isillemme, ja käski, että heidän 
poikavauvansa heitettäisiin pois, etteivät he eläisi. 

 

הָבַזב  20 ָ̅בֵּ ת  אַָה֖וָאֵּ ד̅נ  ֖אָָ̅ילֵּ ה  אַָלאל  יםָ֗הו  ֖אַָורח  ושֵּ ֵּ֣  מֻּ
Jumalalle        oli          ystävä ja         Moshe         syntynyt         se           ajassa       siinä           . 

את ָ̅וֵּ ת  ָתל  א֑֞ יַָירחֵּ יתאַָ̅רב   ו֗ה֖י׃ַ̅אבָָֻּ̅בֵּ
isänsä     huone          kolme       kuukaudet  kasvatettiin ja 

 
Juuri siihen aikaan syntyi Moshe, ja hän oli Jumalan ystävä, ja häntä kasvatettiin kolme kuukautta 
hänen isänsä kodissa. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  21 שתד  ָ̅אֵּ שַּכחתֵּ ֑הָאֵּ מֵּ ןָאֵּ ֖וןַָָ̅ב֗רתהָ̅יָמֵּ רעֻּ  פֵּ
farao          tytär              hänet löysi                äidistään        lähetettiin      kun ja          . 

הַָלב̅וַרבַיתֵָּ ֖א׃̅הָל   ר 
pojalle   hänelle         kasvatti ja 

 
Ja kun hänen äitinsä oli laittanut hänet pois, faraon tytär löysi hänet ja kasvatti hänen pojakseen. 

 

את  22 ָ̅וֵּ אָבכָֻּ̅רד  ושֵּ ֵּ֣ כ̅יָמֻּ הָחֵּ ָ̅ל  ָ̅מת  ַָועת  ֖א֑֞ יֵּ צר   ָ̅יד̅אָּדמֵּ
tuleva ja      egyptiläisten             viisaus         kaikessaan        Moshe     koulutettiin ja           . 

אף ָו  ַלו֗ה֖י֑֞ אָבמֵּ ׃ַ̅דַָ̅בעבָ ָ̅֗הו   ו֗ה֖י֑֞
teoissaan     myös ja    puheissaan               oli 

 
Ja Moshe koulutettiin kaikessa egyptiläisten viisaudessa ja hänet valmistettiin tuleviin puheisiin ja 
tekoihinsakin. 
  

 



֑הָָ̅̅דוכַָ  23 בֵּ אַָעלָלֵּ קָ֗הו  ָסלֵּ ין֑֑֞ יןָשנ  אַָברַָארבע   הו 
sydämensä ylle        oli           nousi    vuodet                40           poika        oli       kun ja          . 

֖ל׃ יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא  ָבַני֑֞ ורַָלאַחו֗הי֑֞ סעֻּ  ּדנֵּ
Israel     lapset       veljilleen       vieraileva että 

 
Ja kun hän oli neljäkymmentävuotias, nousi hänen sydämelleen, että menisi vierailemaan veljiensä, 
israelilaisten luona. 

 

אָלַחד  24 ַָָ̅וחז  ַָשרבתֵּ ןָבַני֑֞ תּדבַָ̅מֵּ ֑אָוַתָ̅הָּדמֵּ יר  ֖הָ̅ב̅רַָבקט   עֵּ
kosti ja         väkivallassa              vietiin jota      sukukuntansa           pojista       yhden         näki ja          . 

֖ה׃ָ̅דַ̅ועבַָ אָבֵּ לָ֗הו  אַָה֖וָּדַמסּכֵּ י  צר  הָלמֵּ ֖אָוַקטלֵּ ינ  הָּד   לֵּ
hänessä      oli       väärin joka        se        egyptiläiselle        tappoi ja      tuomio   hänelle       teki ja 

 
Ja hän näki yhden hänen sukukuntansa pojista, jolle tehtiin väkivaltaa, ja hän kosti ja toteutti hänelle 
sen tuomion, ja tappoi sen egyptiläisen, joka oli häntä väärin kohdellut. 

 

ַָ̅וסבַָ  25 אידֵּ אָב  ה  ֑לַָּדאל  יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא  ָבַני֑֞ יןַָאַחו֗הי֑֞ סַתּכל   הָ̅רָּדמֵּ
kauttaan      Jumala että             Israel       lapset        veljensä        ymmärtävät että       toivoi ja          . 

ב הֵּ סַתַּכל֖ו׃ָ̅י  אָאֵּ ֖אָול  נ  ורק  וןָפֻּ  להֻּ
ymmärtäneet       eikä            lunastus         heille        antaa 

 
Ja hän toivoi, että hänen veljensä, israelilaiset, ymmärtävät, että Jumala antaa hänen kätensä kautta 
heille sen lunastuksen, eivätkä he ymmärtäneet. 

  



ת  26 ֑אָאֵּ נ  אָ֗אחר  ֖וןַָּכדַ̅ולַיומ  יָלהֻּ וןַָחדָ̅חז  נֻּ יןָהֵּ צֵּ  ַָ̅עםַָחדָ̅נ 
yksi   kanssa   yksi     nämä     riitelivät kun       heille        näyttäytyi             toinen           päivälle ja          . 

֖וןַָּכד שַתינֻּ וןָּדנֵּ אָלהֻּ יסָ֗הו  ַמ֖רַָגבַָ̅ומפ  וןָ֑̅א  ַָא֗נתֻּ א֑֞ ַָאחֵּ א֑֞  רֵּ
te          veljet          miehet       sanoi        kun   rauhoittava että        heille         oli            varma ja 

וןַָחד יןָא֗נתֻּ אַָמסּכל  נ  לָמ  טֻּ  ׃ָ̅בַחדָ̅מֵּ
yhdessä      yksi            te             vääryydet        mitä         tähden 

 
Ja toisena päivänä hän näyttytyi heille näiden riidellessä toinen toisensa kanssa, ja oli varma, että he 
rauhoittuisivat hänen sanoessaan, ”miehet, veljet, minkä tähden te teette vääryyttä toinen 
toisellenne?” 

 

אָבַחב  27 לָ֗הו  יןָּדַמסּכֵּ ַָ̅הוָּדֵּ תֵּ ןָלו  הָמֵּ ֑הַָּדחקֵּ  ֖הָ̅רֵּ
luotaan         työnsi    lähimmäisessään      oli          väärin joka    mutta    hän         . 

ך ימ  וַָאק  ֖הַָמנֻּ אַמרָלֵּ אָוַדָָ̅וֵּ ש  ֖א׃̅עַליןָר  נ   י 
tuomari ja        pää    yllemme       sinut nosti    kuka    hänelle      sanoi ja 

 
Mutta hän, joka teki vääryyttä lähimmäiselleen, työnsi hänet pois luotaan ja sanoi hänelle, ”kuka 
sinut nosti meidän yläpuolellemme olemaan johtaja ja tuomari?” 

 

אַָא֗נ֑תַָאיך  28 עֵּ קטַלניָב  אָלמֵּ  ַּדקַטלתַָָּ̅דלמ 
tappanut että     kuin       sinä          etsitkö   minut tappamaan          onko             . 

ת ֖א׃̅אֵּ י  צר  ליָלמֵּ  מ 
egyptiläiselle           puhutaan 

 
Tavoitteletko minun tappamistani, niin kuin puhutaan, että olet tappanut sen egyptiläisen? 

 

29  ָ לת  אָבמֵּ ושֵּ ֵּ֣ ַָ̅ועַרקָמֻּ דֵּ בָ ̅אָה  אַָתות  אָ֑̅אַָוהו   אַָבארע 
maassa     muukalainen       oli ja           tämä            sanassa           Moshe      pakeni ja           . 

ד מֵּ ׃ּ̅דֵּ֣ ין֖֑֞ ָבנ  ין֑֞ הָתרֵּ  ַיָ֖֖ןַָוהַווָלֵּ
pojat      kaksi    hänelle olivat ja       Midian’n 

 
Ja Moshe pakeni tästä sanasta, ja oli muukalainen Midianin maassa, ja hänellä oli kaksi poikaa. 



תָ̅̅דוכַָ  30 ָאֵּ ין֑֑֞ יןָשנ  ןַָארבע  הַָתמ  ָלֵּ הָבַמד̅מַלי֑֞ יָלֵּ אָ̅חז   בר 
erämaassa    hänelle    näyttäytyi      vuodet              40               siellä hänelle täyttyi       kun ja        . 

יַנ֑יַָמַלאכֵָּ ֵּ֣ ורָס  ֖א׃ּ̅דטֻּ אָבַסני  קּד  אָּדי  ור  אָבנֻּ רי   הָּדמ 
pensaassa      paloi joka          tulessa             Herran         enkelinsä          Sinai           vuoren 

 
Ja kun hänelle tuli siellä neljäkymmentä vuotta täyteen, hänelle näyttäytyi se Herran enkeli, Sinain 
vuoren erämaassa, tulessa, joka paloi pensaassa. 

 

֖אָוכַָָ̅̅דוכַָ  31 זו  תַּדַמרָבחֵּ ֖אָאֵּ ושֵּ ֵּ֣ אָמֻּ תָ̅ד̅חז   ַָ̅קַרב̅אֵּ
lähestyi      kun ja         näyssä              ihmetteli          Moshe         näki      kun ja          . 

֖א׃ ל  אָבק  רי  הָמ  ַמרָלֵּ ֑אָאֵּ חזֵּ  ּדנֵּ
äänessä        Herra     hänelle   sanoi       näkevä että 

 
Ja kun Moshe näki, hän ihmetteli sitä näkyä, ja kun hän lähestyi, että näkisi, Herra sanoi hänelle 
äänellä; 

 

אַָּדאבָ   32 ה  אַָאל  אָ֗אנ  נ  אב̅אֵּ הַָּדֵּ֣ הֵּ ַָאל  ֑֖֞ ֖םַָ̅היך  ה   ר 
Abraham’n    Jumalansa          isiesi joka             Jumala          minä        minä          . 

ָ ֖קַָוד̅וד  וב̅איסח  יתָ̅ד̅וכַַָָ̅יעקֻּ אַָממַרחַָָ̅רת  ֑אָל  ושֵּ ֵּ֣ אָמֻּ  ֗הו 
uskalsi         ei           Moshe          oli           vapisi      kun ja           Jakob’n ja                Iischak’n ja 

ורָ אַָּדנחֻּ ֖א׃֗הו  זו   בחֵּ
näyssä       katsahtava            oli 

 
Minä olen Jumala, joka olen sinun isiesi Abrahamin ja Iischak’n ja Jakob’n Jumala, ja Moshe, vavisten, 
ei uskaltanut katsahtaa siihen näkyyn. 

  



ג  33 ןָרֵּ ָמֵּ ַניך ֑֞ יָמס  ֖אָשר  רי  הָמ  אַמרָלֵּ ירָ̅וֵּ אָגֵּ ַָארע  ֑֖֞  ַליך 
sillä             maa               jaloistasi       sandaalisi          ota           Herra    hänelle     sanoi ja           . 

אָ֗ה֖י׃ יש  ֖הַָקּד  םַָא֗נתָב  אֵּ  ּדק 
se           pyhä           siinä        sinä       seisot jossa 

 
Ja Herra sanoi hänelle, ”ota sandaalisi pois jaloistasi, sillä se maa, jossa sinä seisot, se on pyhä”. 

 

ית  34 אָחז  חז  הָּדַעמיַָּדבָ̅מֵּ נֵּ ולצ  יןָ֑ותֵָּ̅אֻּ צרֵּ ָ̅מֵּ תֵּ ת̅נח  מעֵּ ָשֵּ  ָ̅ה֑֞
kuullut    huokauksensa ja Mitsrain’ssa joka     kansani   kärsimyksensä      nähnyt         katsoen           . 

ת חתֵּ אפָ̅ונֵּ ךּ̅דֵּ ַשּדר  אָאֵּ אָת  ש  ֖וןָוה  נֻּ וקָאֵּ ין֖׃ָ̅רֻּ צרֵּ מֵּ  לֵּ֣
Mitsrain’lle     sinut lähetän     tule             nyt ja       heitä       lunastaa että       alastullut ja 

 
Minä olen näkemällä nähnyt sen minun kansani, joka on Egyptissä, kärsimyksen, ja kuullut sen 
huokauksen, ja olen tullut alas lunastamaan heidät, ja nyt, tule, minä lähetän sinut Egyptiin. 

 

אַָּדכ  35 ושֵּ ֵּ֣ אָמֻּ נ  הַָּכד̅פַָ̅לה  ךָ̅רוָבֵּ ימ  וַָאק  יןָּ֑דַמנֻּ מר   עַליןָָ̅א 
yllemme   sinut nosti     kuka että     sanoivat     kun hänessä kielsivät jonka     Moshe              tälle              . 

אָוַדָ ש  ֖אָופָ ̅ר  ש  אָר  ה  אַָאל  נ  הָלה  ֑אָלֵּ נ  וןָ֑̅י  אַָשַּדרָלהֻּ וק   רֻּ
heille      lähetti         lunastaja ja        johtaja       Jumala             tälle     hänelle tuomari ja        johtaja 

איַדָ ַָמַלאכָ ̅ב  את̅י֑֞ ֖א׃֖̅אַָהוָּדֵּ הָבַסני  יָלֵּ  חז 
pensaassa  hänelle näyttäytyi joka     se              enkeli               kädessä 

 
Tämän Moshe’n, jonka he kielsivät sanoen, että ”kuka sinut nosti meidän yläpuolellemme olemaan 
johtaja ja tuomari”, tämän Jumala, se pää, ja lunastaja, lähetti heille sen enkelin kautta, joka hänelle 
näyttäytyi siinä pensaassa. 

  



וןַָּ֑כד  36 נֻּ קָאֵּ ַנוַָּדאפֵּ תָ̅ד̅עבַָָ̅ה  ָ̅א  ת  ָ̅ו  ָותֵּ ָ̅ד̅א֑֞ ת  ַָוג̅מר  ת ָ̅בַָ̅א֑֞ ָ̅רו   ֑א֑֞
voimateot ja                   ihmeet ja          merkit             teki        kun     heidät      ulos että        tämä          . 

֖יןַָוב צרֵּ מֵּ אָּדֵּ֣ אָדַ̅בארע  וףַ̅ימ  ין֖׃ַ̅מדַ̅ובָ̅סֻּ ַָארבע  ין֑֞ אָשנ   בר 
40         vuodet          erämaassa ja        Suuf’n        meressä ja     Mitsrain’n                  maassa 

 
Tämä, joka vei heidät ulos teehden merkkejä ja ihmeitä ja voimatekoja Egyptin maassa ja Suf’n 
meressä, ja erämaassa neljäkymmentä vuotta. 

 

אַמרַָלב  37 ֖אַָהוָּדֵּ ושֵּ ֵּ֣ ַנוָמֻּ ֑לַָּדנבָ ̅ה  יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא  אַָ̅ני֑֞ יםָלכָֻּי   וןָ̅נק 
teille     nostava       profeetan        Israel               lapsille    sanoi joka     se        Moshe         tämä          . 

ַָאכ ון֑֞ ןַָאַחיּכֻּ אָמֵּ ה  אַָאל  רי  ת̅מ  ון֖׃̅ו  שמעֻּ הָתֵּ  ֖יָלֵּ
kuulisivat   häntä      minä kuin              veljistänne          Jumala                Herra 

 
Tämä Moshe on se, joka sanoi israelilaisille, ”profeetan Herra Jumala on teille nostava teidän 
veljistänne, hän on kuin minä, häntä kuulkaa”. 

 

אַָבכ  38 ַנוַָּדהו  אָבַמד̅ה  ושת  ֑אַָעםַָמַלאכָ ̅נֻּ לָ̅בר   אַָהוָּדַמלֵּ
puhui joka     se             enkeli        kanssa       erämaassa          kokouspaikassa          oli joka      tämä           . 

֖הָוַעםַָאבָ  אַָעמֵּ ַתָ̅֗הו  ָ̅ה  א֑֞ לֵּ לָמֵּ וָּדַקבֵּ ויֻּ יַנ֖יָוהֻּ ס  אָּדֵּ֣ ור  ָבטֻּ  ן֖֑֞
sanat      sai että             oli ja        Sinai’n        vuoressa          isiemme    kanssa ja kanssaan             oli 

ָ ת  ֖ל׃ַ̅חי  תֵּ ָּדַלןָנֵּ  א֑֞
antava meille että       elävät 

 
Tämä, joka oli siinä kokouspaikassa erämaassa sen enkelin kanssa, joka puhui hänen kanssaan ja 
meidän isiemme kanssa Sinai’n vuorella, ja hän oli se, joka sai ne elävät sanat meille annettavaksi. 

  



אָצבַָ  39 הַָאבָ ̅ול  וָלֵּ יֻּ תּדנ  ַתָ̅וָלמֵּ אַָשב̅ה  ל  ָאֵּ ו֗ה֑יָ̅ן֖֑֞  קֻּ
hänet hylkäsivät   vaan            isämme       häntä      tottelemaan      tahtoi        eikä           . 

תַ̅וב ַבו  ָהפַָ̅לֵּ ון֑֞ ין֑׃̅כ̅הֻּ צרֵּ מֵּ וןָלֵּ֣  וָלהֻּ
Mitsrain’lle      heille       palasivat            sydämissään ja 

 
Eivätkä meidän isämme tahtoneet totella häntä, vaan he hylkäsivät hänet ja sydämissään palasivat 
Egyptiin. 

 

֖וןָעבֵַָָּּ̅כד  40 יןַָלֵּ֣אהרֻּ מר  ֗לוןָָ̅ד̅א  אזֻּ ָּדנ  א֑֞ הֵּ  ַלןַָאל 
menevä joka      Jumala      meille      tee         Aharon’lle         sanoivat      kun           . 

ָ יןָ֑̅קד  צרֵּ מֵּ אָּדֵּ֣ ןַָארע  אַָּדאפַקןָמֵּ ושֵּ ֵּ֣ אָמֻּ נ  לָּדה  טֻּ  ַמיןָ֑מֵּ
Mitsrain’n                   maasta       lähdimme           Moshe         tämän       tähden    edellämme 

ד אָי  י֗ה֖י׃̅ל  אָהו  נ  יןָ֗חַנןָמ   ע 
on hänen        mitä       me tiedämme            ei 

 
Heidän sanoessaan Aharonille, ”tee meille Jumala, joka on menevä meidän edellämme. Tämän 
Moshen tähdenkö me lähdimme Egyptin maasta, emme me tiedä, mitä hänelle on tapahtunut?” 

 

ג̅̅דַועבַָ  41 וןָעֵּ ָ̅וָלהֻּ ת  אָבַיומ  וןָ֑וַדָ̅ל  נֻּ ָה  ב̅א֑֞ ַָ̅בחוָּדֵּ א֑֞  חֵּ
uhrit     uhrasivat ja   nämä               päivissä        vasikka       heille      tekivät ja             . 

ת̅כַ̅תַָ̅לפ ָומֵּ ֖א֑֞ יןָ֗הַווַָבעבָ ̅רֵּ יַדָָ̅̅דַבסמ  ׃̅א  ון֖֑֞  יהֻּ
heidän kätensä      teoissa     olivat             ihannoivat ja             epäjumalille 

 
Ja he tekivät heille sen vasikan niinä päivinä, ja uhrasivat uhreja epäjumalille, ja ihailivat heidän 
käsiensä tekoja. 

  



ָָ̅ךַ̅והפַָ  42 ת  יןָלַחיַלו  לח  וןָפ  הוֻּ וןָּ֑דנֵּ נֻּ םָאֵּ אַָואשלֵּ ה  ַָ̅אל   א֑֞
voimille       palvelivat     olisivat että   heidät        luovutti ja         Jumala        palasi ja            . 

֑אַָאיך ַָּ̅דכַָּ̅דשַמי  ַָ̅בכָ̅יב̅ת  ָ̅אַָּדנבָ ̅בָ ̅ת  ין֑֞ יןָשנ  אַָארבע  ָלמ  ֖א֑֞  יֵּ
vuodet                40              mitä    profeettojen   kirjoituksessa     kirjoitettu         kuin              taivasten 

כ̅בַמד ֑אָנֵּ ָ̅בר  ב̅סת  ָ̅אַָאוָּדֵּ ב̅חת  ֖ל׃̅אַָקרֵּ יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא  יָבַני֑֞ וןָל   תֻּ
Israel     lapset minulle lähestyitte           juhlauhri          tai         eläimet                     erämaassa 

 
Ja Jumala palasi ja luovutti heidät, että he olisivat palvelemassa taivasten voimia, niin kuin kirjoitettu 
on profeettojen kirjoituksessa, ”toitteko te, israelilaiset, minulle erämaassa neljänäkymmenenä 
vuotena eläinuhreja tai juhlauhreja?” 

 

ו֑םָוכַָ  43 הָּדַמלּכֻּ וןַָמשּכנֵּ אָשַקלתֻּ ל   הָ̅וּכבֵָּ̅אֵּ
tähtensä ja       Malkom’n    ilmestysmajansa         kuljetitte          vaan             . 

אַָּדרפָ  ה  ַָּ̅דאל  ת  מו  ַָּדעבַָ̅ןָּ֑דֵּ ָ̅א֑֞ וןָּדתֵּ גּ̅דתֻּ וןָס  יןָ̅הוֻּ  ּד 
palvoitte    olisitte että           teitte jotka       kaltaisuudet      Rafan’n         jumala joka 

יכָֻּ ַשנֵּ ֖יןָאֵּ בֵָּ̅להֵּ ֵּ֣ ןָב   ֖ל׃̅וןָלַהלָמֵּ
Babel’sta       kauas      teidät siirrän            näille 

 
Vaan te kuljetitte Malkom’n ilmestysmajaa, ja Rafan-jumalan tähden kuvaa, jotka te teitte, että näitä 
palvoisitte. Minä aion siirtää teidät Babelia kauemmas! 

 

44  ָ ות  הּדֻּ אָּדס  אַָמשּכנ  ַתָ̅אַָּדאבָ ̅ה  ָבַמד̅ה  אָ̅ן֖֑֞  בר 
erämaassa         isiemme                 todistuksen         ilmestysmaja    katso           . 

יַתָ ֑אַָאיך̅א  אָּדפַָָ̅ו֗היָ֗הו  ד̅מ  אָָ̅קֵּ ושֵּ ֵּ֣ לַָעםָמֻּ  ַהוָּדַמלֵּ
Moshe  kanssa puhui joka    hän     käski että     mitä      kuin            oli           se (akk.)   . 

ָ עבדֵּ ָ̅הַָבד̅למֵּ ות  ֖ה׃̅מֻּ  אָּדַחויֵּ
osoitti jonka  kaltaisuudessa          sen tekemään 

 
Katso, se meidän isiemme todistuksen ilmestysmaja siellä erämaassa, se oli sen mukaan, kuin mitä 
hän, joka puhui Moshen kanssa, käski tekemään; sen kaltaisuudessa, jonka hän osoitti. 

 



ף  45 ֑אָא  אַָמשּכנ  נ  הָלה  ו֗היַָאבָ ָ̅ולֵּ וַָאעלֻּ לֻּ ַתַָ̅מע  ַָעםָ̅ה   ן֑֞
kanssa       isämme          sen veivät        kantaen    myös    ilmestysmaja          tälle        sille ja          . 

אָּדַי֗הב ו֑עַָלארע  ֵּ֣שֻּ וןָָ̅יֵּ נֻּ ָה  א֑֞ ןַָע֗ממֵּ ֑אָמֵּ נ  ורת  אָיֻּ ה  וןַָאל   להֻּ
nämä        kansakunnista     perintöosa          Jumala          heille    antoi jonka       maalle              Jeshua 

ָ ַָּ̅דשד  ן־קד  את̅אָמֵּ ֖וןָוֵּ ַדַָ̅יַבלָעַדַָ̅מיהֻּ ָּדֵּ֣ אָלַיוַמו֗הי֑֞ יד̅מ   ׃ָ̅ו 
David’n       päivilleen            saakka       kannettiin ja         heidän edestään    ajoi pois jonka 

 
Ja sitä, tätä ilmestysmajaa meidän isämme kantaenkin veivät, Jeshuan kanssa, sille maalle, jonka 
Jumala antoi heille olemaan se perintöosa niiltä kansakunnilta, jotka hän ajoi pois heidän edestään, ja 
sitä oli kannettu David’n päiviin saakka. 

 

46  ָ ָקד  א֑֞ אשַּכחַָרחמֵּ שַּכחַָ̅הוָּדֵּ לָּדנֵּ ֖אַָושאֵּ ה   ַמו֗היַָּדאל 
voisi että        kysyi ja             Jumalan           edessään             armot              löysi joka      se            . 

וב ַיעקֻּ הָּדֵּ֣ הֵּ אַָלאל   ׃ַָ̅משּכנ 
Jakob’n     Jumalalleen        ilmestysmaja 

 
Se, joka löysi armot Jumalan edessä ja kysyi, että voisiko Jakob’n Jumala olla ilmestysmajassa. 

 

֖א׃  47 הַָבית  אָלֵּ ֖יןָבנ  וןָּדֵּ ימ  לֵּ  שֵּ֣
koti    hänelle  rakensi   mutta       Shlimon             . 

 
Mutta Shlimon hänelle sen kodin rakensi. 

 

אַָבעבָ   48 אָשר  אָל  יַדָָ̅דַ̅ומַרימ  ַָאיך̅א  ֖א֑֞ אַמרָנבָ ָ̅י  ֖א׃ּ̅דֵּ  י 
profeetta   sanoo että    kuin           kädet         tehdyssä        asusta        ei            Korkein ja            . 

 
Eikä Korkein asu käsin tehdyssä, niin kuin se profeetta sanoo; 

  



וב  49 אָּכֻּ ורַס֖יַָוארע  אָּכֻּ אַָּדתַּ̅דשַמי  ית̅ש  גָ̅חֵּ ַָאיַנוָ̅רֵּ  ַל֖י֑֞
mikä     jalkani          alla joka       kenkäteline              maa ja    valtaistuimeni taivaat että           . 

ָ אָּדתֵּ ֖אַָאוַָאיַנוַָאת̅בַ̅בית  רי  ַמרָמ  ֖יָא  וןָל  אָ̅נֻּ חת֖י׃ר   ַּדני 
leponi         paikka        missä       tai         Herra  sanoo minulle rakentaisitte jonka          koti 

 
Että, ”taivaat ovat minun valtaistuimeni, ja maa on kenkätelinen, joka on minun jalkani alla. Mikä on 
se koti, jonka te minulle rakentaisitte, sanoo Herra, tai missä on se minun leponi paikka?” 

 

50  ָ יד  אָא  אָה  ב̅ל  יל֑יָעֵּ ין֑׃ַָּ̅דת̅אָּד  להֵּ יןָּכֻּ לֵּ  ה 
he kaikki     nämä         tehnyt         omani          käsi       katso     eikö            . 

 
Eikö, katso, minun oma käteni tehnyt nämä kaikki? 

 

51  ָ ָקד  וַָקשַיי֑֞ ֖אַָוד̅א  ֖וןַָוב̅ל  בהֻּ יןָבלֵּ יר  אָגז  וןַָ֑̅משַמעת̅ל   הֻּ
kuulemisessaan ja sydämissään ympärileikatut ei jotka ja        niskat         kovat        voi           . 

וןָבכָֻּ וקבַָ̅לזבַַָ̅א֗נתֻּ וד̅ןָלֻּ אָּדקֻּ וח  ֖וןָ̅לָרֻּ יןָא֗נתֻּ ימ  אָק   ש 
te       nousivat             pyhyyden            henki         vastaan        ajat kaikessa                  te 

ףַ̅אבָ ַָ̅איך ָא  ון֖֑֞ ון֖׃ַָ̅היּכֻּ  ַא֗נתֻּ
te       myös       isänne                     kuin 

 
Voi kovaniskaisia, ja sydämissään ympärileikkaamattomia, ja kuuliaisuudessanne te nousette koko 
ajan pyhyyden henkeä vastaan, niin kuin ne teidän isännekin. 

 

ןָנבָ   52 ירָמֵּ אָגֵּ אָרַדַָ̅לאינ  ָּדל  א֑֞ ָ̅וַָוקַטלוַָאבָ ̅פ̅יֵּ ון֑֑֞  ַהיּכֻּ
isänne     tappoivat ja   vainosivat  ei jota        profeetoista      sillä     millaiselle             . 

ָ את  קוַָעלָמֵּ מוַָבּדֵּ יןָּדַקּדֵּ ַָ̅לאילֵּ ֑אַָהוָ̅יתֵּ יק   הָּדַזּד 
se    vanhurskaan ja     tulemuksensa      ylle        tutkivat    ennen jotka                 niille 

וןָ מתֻּ וןַָאשלֵּ י֗ה֖י׃ַּדא֗נתֻּ ונ   ַוקַטלתֻּ
hänet tapoitte ja                luovutitte                 te jonka 

 
Sillä millaista profeettaa teidän isänne eivät vainonneet ja tappaneet niistä, jotka ennen tutkivat 
hänen tulemustaan? Ja sen vanhurskaan te luovutitte pois, ja tapoitte hänet. 



אָבַיד  53 וס  מֻּ וןָנ  לתֻּ אָּדַמַלאכֵָָּ̅וַקבֵּ נ  וקּד  ָ̅פֻּ  ֖א֑֞
enkelien               käsky            kautta         sana         vastaanotitte ja          . 

י֗היָ׃ ונ  אָנַטרתֻּ  ול 
sen varjelleet           eikä 

 
Ja te otitte vastaan sen kirjoitetun sanan enkelien käskyn kautta, ettekä sitä pitäneet. 

 

תָ̅̅דוכַָ  54 יןָ֑אֵּ לֵּ אָבַנפ̅שַמעוָ֗הַווָה  מת  יוָחֵּ ֖וןָ̅מל   שהֻּ
sieluissaan          raivo            täyttyivät           nämä     olivat      kuulivat      kun ja          . 

יןָ֗הַווָ ָעַלו֗ה֖י׃ַומַחרק  ון֑֞ ַניהֻּ  שֵּ
vastaansa  hampaitaan   olivat          kiristelivät ja 

 
Ja kun he olivat kuulleet nämä, he täyttyivät sieluissaan raivolla, ja kiristelivät hampaitaan häntä 
vastaan. 

 

וַָּכד  55 ָָ̅והֻּ ות  נֻּ אַָהימ  אָ֗הו  וד̅מלֵּ אָּדקֻּ וח  ֑אָ̅אָורֻּ  ש 
pyhyyden         henki ja          se usko                   oli          täysi       kun      hän ja        . 

ועָ שֻּ יֵּ ֑אַָולֵּ֣ ה  אַָּדאל  וחת  שבֻּ אָתֵּ ֖אַָוחז  רַָבשַמי   ח 
Jeshuan ja            Jumalan                   kirkkaus             näki ja             taivaissa katsahti 

֖א׃ַָּ̅כד ה  אַָּדאל  ינ  ןַָימ  םָמֵּ אֵּ  ק 
Jumalan           oikeastaan          seisoi         kun 

 
Ja hän, ollessaan täynnä sitä uskoa ja pyhyyden henkä, katsahti taivaisiin ja näki sen Jumalan 
kirkkauden, ja Jeshuan seisovan Jumalan oikealla puolellaan. 

 

אַָּכד  56 אָשַמי  אָ֗אנ  זֵּ אָח  אַמ֖רָה  ָָ̅וֵּ יןָ֑וַלב̅פת  הָ̅יח   רֵּ
pojalleen ja           avatut         kun      taivaat         minä         näen     katso       sanoi ja           . 

אַָּכד ש  ֖א׃ָּ̅ד֗אנ  ה  אַָּדאל  ינ  ןַָימ  םָמֵּ אֵּ  ק 
Jumalan            oikeastaan         seisoi       kun                ihmisen 

 
Ja hän sanoi, katso, minä näen taivaat avattuina, ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. 



ד  57 ֖אָוַסַּכרוָאֵּ מ  אָר  ל  ַָוגַ̅וקַעוָבק  ון֖֑֞ ון֖׃ַ̅ניהֻּ להֻּ  ַזמוָעַלו֗היָּכֻּ
he kaikki        ylleen     syöksyivät ja      korvansa      tukkivat ja      korkea       äänessä   huusivat ja        . 

 
Ja he huusivat sillä korkealla äänellä, ja tukkivat korvansa ja he kaikki syöksyivät hänen päälleen. 

 

אַחד  58 ו֗היָלבַָ̅וֵּ ָ̅וַָאפקֻּ ןָמד  ג̅ר־מֵּ ֖אָור  ֖הָ̅י֗נת  יןָ֗הַווָלֵּ  מ 
hänelle olivat   kivittivät ja              kaupungista      ulkopuoli         poistivat   kiinniottivat ja         . 

ד יןַָּדאסהֵּ תַ̅ואילֵּ ָלו  ון֑֞ מוַָנחַתיהֻּ גָ̅וָעַלו֗ה֑יָס  ָ̅רֵּ  ַלו֗הי֑֞
jalkojensa   luokse   ne viittansa        laittoivat vastaansa     todistivat jotka               ne ja 

אַָחד תַָּ̅דעַלימ  ֖ל׃ּ̅דמֵּ או  ֵּ֣ אָש   קרֵּ
Shaul          kutsuttu joka      yksi           nuorukaisen 

 
Ja he ottivat hänet kiinni, veivät kaupungin ulkopuolelle ja kivittivät hänet, ja ne, jotk todistivat häntä 
vastaan, laittoivat heidän tallithinsa yhden nuorukaisen jalkojen luokse, jotka kutsuttiin ”Shaul”. 

 

ג  59 פַָ̅ור  ֵּ֣אסטֵּ הָלֵּ יןָ֗הַווָלֵּ ו֖סַָּכד̅מ  אַמ֑רָָ̅נ  אָו   מַצלֵּ
sanoi ja         rukoili       kun              Estefanos’lle      hänelle olivat   kivittivät ja          . 

וח֖י׃ לָרֻּ ו֖עַָקבֵּ ֵּ֣שֻּ ןָיֵּ ַר֖  מ 
henkeni        ota      Jeshua herramme 

 
Ja he kivittivät hänet, Estefanos’n, kun hän rukoili ja sanoi, ”meidän Herramme Jeshua, ota minun 
henkeni!” 

 

אָָ̅̅דוכַָ  60 ןָל  ַר֖ אַמ֖רָמ  ֖אָוֵּ מ  אָר  ל  אָבק  ֑אָקע  ורּכ  םָבֻּ  ס 
ei herramme   sanoi ja     korkea       äänessä          huusi            polvet       asetti      kun ja        . 

ָ דֵּ וןָה  יםָלהֻּ ָ̅תק  ית  ָָ̅̅ד֖אָוכַָ̅אָחט  דֵּ ַמ֖רָשכֵָּ̅ה   ׃ָ̅ב̅אָאֵּ
nukkui        sanoi        tämä       kun ja             synti            tämä          heille         seisova 

 
Ja kun hän asettui polvilleen, hän huusi sillä korkealla äänellä ja sanoi, ”meidän Herramme, älköön 
tämä synti seisoko heitä vastaan”, ja tämän sanottuaan hän nukkui. 

ָ 



בֵָּ 8:1  יןָצ  לָּדֵּ או  ֵּ֣ ֖אַָומַשוַתף̅ש  ֖הָָ̅אָ֗הו  טלֵּ אָבקֵּ  ֗הו 
tappamisessaan       oli             osanotti ja         oli        tahtoi     mutta      Shaul                        . 

ָ אָרדֻּ אָבַהוַָיומ  אָ֗הו  אָּדבָֻּ̅ופַ̅והו  ּ֗דת  אָלע  אַָרב  ֖םָ̅י  שלֵּ  אור 
Jerusalemissa jotka     seurakunnalle      suuri                vaino         päivä         siinä           oli   tapahtui ja 

את וד̅וֵּ יהֻּ ֵּ֣ ָּד  א֑֞ ורי  וןָבקֻּ להֻּ אףַָ̅בַּדרוָּכֻּ יתָ̅ו  ָָ̅בֵּ ֖א֑֞ יֵּ מר   ש 
Samaria     huone   myös ja      Jehud’n           kylissä          ne kaikki           hajaantuivat ja 

וד̅לבַָ ַָבלחֻּ א֑֞ יחֵּ ןָשל   ׃ָ̅ר־מֵּ
yksinään            lähetetyistä       ulkopuoli 

 
Mutta Shaul tahtoi ja oli osallinen hänen tappamisessaan, ja juuri sinä päivänä tapahtui se suuri vaino 
sille seurakunnalle, joka oli Jerusalemissa, ja he kaikki hajaantuivat Jehud’n kyliin ja Samarian 
huoneeseenkin, paitsi yksin ne apostolit. 

 

פַָ̅סוַָקבַ̅וקפַָ  2 ֵּ֣אסטֵּ ו֗היָלֵּ וסַָגב̅רֻּ ָ̅נ  ֑א֑֞ ָמַהימנֵּ א֑֞  רֵּ
uskolliset        miehet            Estefanos’lle      hänet hautasivat kantoivat ja       . 

ָ אתֵּ ת̅לוָעַלו֗היַָרורבָ ̅אבֵָּ̅וֵּ  ׃ָ̅אי 
valtavasti            ylleen                  valittivat ja 

 
Ja ne uskolliset miehet kantoivat ja hautasivat Estefanos’n ja valittivat häntä suuresti. 

 

3  ָ דֵּ יןָר  לָּדֵּ או  ֵּ֣ ֑אַָּכדָ̅ף̅ש  ה  הַָּדאל  ּ֗דתֵּ אָלע  לָָ̅֗הו  אֵּ  ע 
sisään    kun         Jumalan     seurakunnalleen      oli         vainosi mutta        Shaul          . 

אָלבָ  ַָומגַָ̅֗הו  ֑א֑֞ אָ̅ב̅רַגרָלגַָ̅תֵּ יןָ֗הו  ַָומַשלמ  ֑א֑֞ שֵּ ַָולנֵּ א֑֞  רֵּ
oli     luovuttivat ja          naisille ja          miehille           raahasi ja        kodeille                oli 

׃̅ית̅לבֵָּ ֖א֑֞ ירֵּ  ־ַאס 
vangit        huoneelle 

 
Mutta Shaul vainosi Jumalan seurakuntaa, mennen koteihin sisään, ja hän raahasi miehiä ja naisia ja 
oli luovuttamassa heitä vankilaan. 

 



את  4 וןָּדֵּ נֻּ ת̅וה  יןָ֗הַו֖וָוַמכַ̅בַּדר֑וָמֵּ ַָּ̅כרּכ  לת  יןָמֵּ ֖א׃̅רז  ה   אַָּדאל 
Jumalan          sana             julistivat ja     olivat           kiertelivät        hajaantuivat jotka   nämä ja       . 

 
Ja nämä, jotka hajaantuivat, olivat kiertelemässä ja julistamassa sitä Jumalan sanaa. 

 

5  ֵָּ֣ וסָ̅פ  יפ  תיל  יןָנחֵּ ָָּ̅דֵּ הַָלמד  ֑אָוַמכ̅לֵּ יֵּ מר  אָּדש  זָ̅י֗נת   רֵּ
julisti ja      samarialaisten          kaupungille         sille         alas      mutta         Filippus            . 

֖א׃ יח  וןַָעלָמש  אָלהֻּ  ֗הו 
Messias      ylle      heille               oli 

 
Mutta Filippus meni alas sille samarialaisten kaupungille, ja oli julistamassa heille Messiaasta. 

 

ָָ̅ד̅וכַָ  6 לתֵּ יןָ֗הַווָמֵּ מע  ָּדַתָ̅ש  א֑֞ ש  יןָ̅הָבַנינ  ית  ןָ֑צ   מ 
huomioivat siellä jotka     ihmislapset       sanansa      olivat       kuulivat       kun ja        . 

יןָ֗הַו֖וָלכָֻּ יס  תטפ  ֖הָומֵּ יןָ̅֗הַווָלֵּ זֵּ ֖אָּדח  אַמרָ֗הו   לָּד 
näkivät että  oli          sanoi jota   kaikille      olivat         vakuuttuivat ja     hänelle olivat 

ת ָ̅֗הַווָא  ת  בֵָּ̅ו  ָּדע  ֖א׃ָ̅ד̅א֑֞  ֗הו 
oli        teki jota             merkit         olivat 

 
Ja ne hänen sanansa kuullessaan ne ihmiset, jotka siellä olivat, huomioivat hänet ja tulivat 
vakuuttuneiksi kaikesta, mitä hän sanoi, sillä he näkivät ne merkit, joita hän oli tekemässä. 

 

7  ָ יד  ירַָּדאח  ָגֵּ אא֑֞ יֵּ אַָ֑֞̅סג  וחֵּ וןָרֻּ ָלהֻּ ָ֗הַוי֑֞ ַָ̅טנפָ ָן֑֞ ָ̅ת   ֑א֑֞
saastaiset        henget       heille         oli      vallassa jotka     sillä         paljon             . 

פ ֖אָונ  מ  אָר  ל  יןָ֗הַווָבק  עֵּ ָ̅ק  א֑֞ נֵּ ֖וןַָו֗אחר  נהֻּ ָמֵּ ָ֗הַוי֑֞ ן֑֞  ק 
toiset ja       heistä           oli     lähtivät ja    korkea        äänessä      olivat   huusivat 

ַתָ ָאֵּ ֖א֑֞ ַָומַחגרֵּ ֖א֑֞ י֖ו׃̅מַשַרי   אס 
parannetut       raajarikot ja    halvaantuneet 

 
Sillä monet, jotka olivat saastaisten henkien kiinniottamia, huusivat sillä korkealla äänellä, ja ne 
lähtivät heistä, ja toiset, halvaantuneet ja rammat olivat parannetut. 

 



8  ָ ָ̅וַחדֻּ ָ̅ות  ת̅אַָרבת  ָָ̅אָהו  יָמד  א׃ָ̅בה   י֗נת 
kaupunki         siinä tapahtui          valtava                   ilo ja          . 

 
Ja siinä kaupungissa oli se suuri ilo. 

 

ית  9 ןַָגבָ̅א  יןַָתמ  אָּדֵּ אָ̅֗הו  וןַָָ֑̅חדר  ימ  ֵּ֣ הָס   ַּדשמֵּ
Simeon   nimensä jonka   yksi           mies        siellä    mutta        oli         (akk.)       . 

ָ הַָבמד  הָב  אָלֵּ ירָ֗הו  אַָזבַּ̅דעמ  א֖אָ̅י֗נת  י  אַָסג   נ 
paljon           ajat             kaupungissa      siinä   hänelle      oli          asusti joka 

ַָ̅וב ֑א֑֞ יֵּ מר  אָּדש  אָלַעמ  אָ֗הו  ַָמטעֵּ  ַחרַשו֗הי֑֞
samarialaisista joka    kansalle          oli           eksytti           velhouksissaan ja 

בַָּ̅כד אַָנפַָ̅מורֵּ ֖א׃̅֗הו  אַָרב  אָ֗אנ  אנ  אַמ֖רָּדֵּ ֖הָו   שֵּ
suuri        minä      minä että       sanoi ja      sielunsa          oli          korotti         kun 

 
Mutta siellä oli yksi mies, jonka nimi oli Shimeon, joka oli asustanut siinä kaupungissa kauan aikaa, ja 
hän eksytti samarialaisten kansaa velhouksillaan, korottaen sieluaan ja sanoen, että ”minä olen 
suuri”. 

 

10  ָ תֵּ יןָ֗הַווָלו  ֖וןַָרורבֵַָּ̅וצלֵּ להֻּ ָוַדָ̅הָּכֻּ ָ֖̅א֑֞ ֖א֑֞  קּדקֵּ
maallikot ja       ylhäiset        he kaikki     luokseen  olivat rukoilivat ja         . 

֖א׃ ה  אַָּדאל  הַָרב  ַנוַָחילֵּ יןָ֗הַו֑וָה  אמר   ו 
Jumalan       suuri       voimansa   tämä   olivat        sanoivat ja 

 
Ja hänen puoleensa rukoilivat kaikki, ylhäiset ja maallikot, ja he sanoivat, ”tämä on sitä suurta 
Jumalan voimaa!” 

  



לָּדַזב  11 טֻּ וןָ֑מֵּ להֻּ הָּכֻּ יןָ֗הַווָלֵּ יס  תטפ  אאָ̅ומֵּ י  אַָסג   נ 
monet      ajat että        koska     he kaikki    hänelle olivat           vakuuttuneet ja           . 

ַָאת ון֖׃̅בַחרַשו֗הי֑֞ נֻּ אָאֵּ  ַמהָ֗הו 
heitä          oli     hämmästytti        velhouksissaan 

 
Ja he kaikki olivat hänestä varmoja, koska hän oli kauan aikaa hämmästyttänyt heitä niillä hänen 
velhouksillaan. 

 

פָ ַָּ̅כד  12 נוָלֵּ֣ יןַָהימֵּ אָּ̅דֵּ וסַָּדמַסַברָ֗הו  יפ   יל 
oli    evankelioi joka           Filippus’n         uskoivat    mutta   kun            . 

ָ ות  אַָ̅מלּכֻּ יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ הָּדמ  ֑אַָבשמֵּ ה   אַָּדאל 
Messias     Jeshua    herramme    nimessään          Jumalan          kuningaskunta 

יןָ֗הַווַָגב מּד  ׃̅ע  ֖א֑֞ שֵּ ָונֵּ א֑֞  רֵּ
naiset ja       miehet     olivat        kastetut 

 
Mutta kun he uskoivat Filippusta, joka evankelioi heille Jumalan kuningaskuntaa meidän Herramme 
Jeshuan, Messiaan nimessä, miehet ja naiset kävivät kasteella. 

 

אף  13 אַָועַמדָ̅ו  ןָ֗הו  וןַָהימֵּ ימ  ֵּ֣ וָס  יףָ̅הֻּ אָָ̅וַנק   ֗הו 
oli         littyi ja       kastoi ja         oli          uskoi        Simeon     hän    myös ja         . 

פָ  הָלֵּ֣ ו֖סָוכַָ̅לֵּ יפ  תָ̅ד̅יל  אָא  אָ֗הו  ָ̅חז  ת  ַָרורבֵָּ̅ו  א֑֞ ָוַחילֵּ ָ̅א֑֞  א֑֞
valtavat        voimat ja            merkit             oli         näki       kun ja           Filippus’n      hänelle 

ָ אידֵּ יןָ֗הַווָב  וֵּ תַּדַמר׃ָּ̅דה  אָומֵּ ַמהָ֗הו   ֑הָת 
hämmästynyt ja      oli      ihmetteli     käsissään     olivat    nämä jota 

 
Ja myös hän, Simeon, uskoi ja kävi kasteella ja liittyi Filippukseen, ja kun hän oli näkemässä niitä 
merkkejä ja valtavaa voimaa, näitä, joita tapahtui hänen käsiensä kautta, hän ihmetteli, ja oli 
hämmästynyt. 

  



ָּדבָָֻּ̅̅דוכַָ  14 א֑֞ יחֵּ ָ̅שַמעוָשל  א֑֞ יֵּ מר  אָּדש  לוַָעמ  ֑םָּדַקבֵּ שלֵּ  אור 
samarialaisten   kansa vastaanottivat että   Jerusalemissa jotka       lähetetyt        kuulivat      kun ja           . 

ָ לת  ת̅מֵּ ֑אַָשַּדרוָלו  ה  וןָ̅אַָּדאל  אפָ הֻּ וןָּכ  מעֻּ שֵּ ן֖׃̅לֵּ֣ וַחנ  יֻּ  אַָולֵּ֣
Jochannan’lle ja     Keefa         Shimeon’lle        luokseen       lähettivät       Jumalan                       sana 

 
Ja kun ne apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että samarialaisten kansa vastaanotti sen 
Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Shimeon Keefa’n ja Johannan’n. 

 

ת  15 וןַָ֑איךַ̅ונחֵּ יוָעַליהֻּ ודָ̅וָוַצל  אָּדקֻּ וח  וןָרֻּ ֖א׃ַּ̅דנַקבלֻּ  ש 
pyhyyden      henki vastaanottaisivat että    kuin          ylleen    rukoilivat ja        alas ja           . 

 
Ja he menivät alas ja rukoilivat, että he saisivat sen pyhyyden hengen heidän päälleen. 

 

ירַָעלַָחד  16 אָגֵּ וןָעַדַָָ̅ליתָ֗הו  נהֻּ וד̅מֵּ י֑לַָבלחֻּ יןָָּ̅כ   ּדֵּ
mutta     yksinään           vielä              heistä         yksi     yllä        sillä        oli       ei ole            . 

ו֖ע׃ ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ הָּדמ  יןָ֗הַווַָבשמֵּ מּד   ע 
Jeshua   herramme   nimessään     olivat         kastetut 

 
Sillä sitä ei ollut vielä yhdenkään heistä päällä, mutta he olivat yksin kastetut meidän Herramme 
Jeshuan nimessä. 

 

17  ָ יד  וןָא  יןָ֗הַווָעַליהֻּ ימ  יןָס  יּדֵּ יןָ̅ה   ֑אַָומַקבל 
saivat ja        kädet           ylleen         olivat    asettivat         sitten            . 

וד אָּדקֻּ וח  ֖א׃̅֗הַווָרֻּ  ש 
pyhyyden         henki       olivat 

 
Sitten he asettivat kädet heidän päälleen, ja he saivat sen pyhyyden hengen. 

  



וןָּדבַָָ̅̅דוכַָ  18 ימ  ֵּ֣ אָס  ָ̅חז  יד  םָא  ת̅סי  ָמֵּ א֑֞ יחֵּ  אַָ̅י֗הבָ ̅אַָּדשל 
annettiin          lähetettyjen          kädet laittamisessa että  Simeon        näki       kun ja          . 

וד אָּדקֻּ וח  ב̅רֻּ ֑אַָקרֵּ ֖א׃ָ̅ש  ספ  וןָּכֵּ  להֻּ
rahaa         heille           toi              pyhyyden                henki 

 
Ja kun Simeon näki, että se pyhyyden henki annettiin apostolien käsien laittamisen kautta, hän toi 
heille rahaa. 

 

ַמ֑רַָהבַָּ̅כד  19 ף̅א  יםָָ̅וָא  אס  אָּדֵּ ֑אַָּדאינ  נ  אָה  נ  ולט  יָשֻּ  ל 
laitan jossa    sellainen että tämä            käskyvalta minulle myös antakaa      sanoi        kun          . 

ָ יד  וד̅עַלו֗היָא  אָּדקֻּ וח  לָרֻּ אָמַקבֵּ הוֵּ ֖א׃֑̅אָנֵּ  ש 
pyhyyden         henki     saamassa           olisi            kädet                ylleen 

 
Sanoen, ”antakaa minullekin tämä käskyvalta, että sellainen, jonka päälle laitan käteni, saisi sen 
pyhyyden hengen”. 

 

אפָ   20 וןָּכ  מעֻּ ֵּ֣ הָשֵּ ַמרָלֵּ ך̅א  ספ  ךָ֖̅אָּכֵּ אַזלַָלאבַָ̅עמ  ָ̅נ  ֑אָ̅ד   נ 
Abaddon’lle   menköön   kanssasi      rahasi              Keefa          Shimeon   hänelle       sanoi           . 

לַָּדסבַָ טֻּ ָ̅רתָּדַמוַהב̅מֵּ ת̅תֵּ אָמֵּ למ  ןָע  ני  אָבקֵּ ה  ֖א׃̅הַָּדאל   ַקני 
omistettava     maailma  omaisuuksissa    Jumalan                lahjansa että         luullut että          koska 

 
Shimeon Keefa sanoi hänelle, ”sinun rahasi menköön kanssasi Abaddon’iin, koska olet luullut, että se 
Jumalan lahja olisi maailman tavaroilla omistettava!” 

 

ך  21 ַָָ̅ליתָל  ת  פ̅מנ  ָ̅אָא  ות  נֻּ אָבַהימ  ס  אָפֵּ ָ̅ל  דֵּ לָ̅אָה  טֻּ  ֑אָמֵּ
koska        tämä        uskollisuudessa           sijaa         ei edes               osaa      sinulle   ei ole          . 

ך ב  ָָּ̅דלֵּ יץָקד  אָתר  אָ֗הו  ֖א׃̅ל  ה   םַָאל 
Jumala     edessä         suora           ole        ei sydämesi että 

 
Sinulla ei ole osaa, ei sijaakaan tässä uskollisuudessa, koska sinun sydämesi ei ole suora, Jumalan 
edessä. 

 



וב  22 ָָ̅בַרםָתֻּ ות  ישֻּ ןָב  ָָ̅ך̅מֵּ דֵּ ֑אָ֖̅אַָוב̅ה  ה  ןַָאל  יָמֵּ  ע 
Jumalasta    rukoile ja      tämä              pahuudestasi        käänny kuitenkin         . 

שתבֵָּ אָנֵּ ךַּ̅דלמ  כָ̅קָל  ך̅נֵּ ב  אָּדלֵּ  ׃ָ̅ל 
sydämesi        petos     sinulle vapautetaan         ehkä että 

 
Kuitenkin, käänny tästä sinun pahuudestasi ja rukoile Jumalaa, että ehkä se sinun sydämesi petos 
päästetään sinulle vapaaksi. 

 

אַָוב̅ב̅בכַָ  23 ירת  ירַָמר  אָגֵּ ֖אָּ̅ד  ָּדַעול  א֑֞ טרֵּ  קֵּ
vääryyden          solmussa ja           katkeruus        sillä    vihastuksessa           . 

איַתָ אָּד  אָ֗אנ  זֵּ ׃̅ח  ֖  יך 
olet että       minä           näen 

 
Sillä katkeruuden vihastuksessa, ja vääryyden solmussa minä näen sinun olevan. 

 

פַָ  24 וןָחל  אַמ֖רָבַעוַָא֗נתֻּ וןָוֵּ ימ  ֵּ֣ אָס  אָ̅ענ  ֑אָּדל  ה  ןַָאל   יָמֵּ
ettei             Jumalasta       puolestani         te     rukoilkaa        sanoi ja      Simeon      vastasi          . 

ָ אתֵּ םָ̅נ  ּדֵּ ון֖׃אָעַליָמֵּ אַמרתֻּ יןָּדֵּ לֵּ ןָה   מֵּ
sanoneet jota           näistä            asia         ylleni          tulkoon 

 
Simeon vastasi ja sanoi, ”rukoilkaa te minun puolestani Jumalaa, ettei minun ylleni tulisi mitään 
näistä, jota te olette puhuneet”. 

 

וןָ  25 מעֻּ ֵּ֣ ָ֖ןַָּכדשֵּ ֖ וַחנ  יֻּ יןָוֵּ֣ דָּ̅דֵּ פַ̅סהֵּ וןַָואלֵּ נֻּ ָ̅וָאֵּ לת   אָ̅וָמֵּ
sana      opettivat ja    heitä    todistivat      kun Jochannan ja mutta       Shimeon           . 

֑אָהפַָ ה  ֖םַָוב̅כַּ̅דאל  שלֵּ ֵּ֣אור  וןָלֻּ ָ̅וָלהֻּ את  י  ַָסג  א֑֞ ורי  ָ̅קֻּ  א֑֞
monet           kylissä ja           Jerusalemissa        heille       palasivat              Jumalan 

ַָסַברו׃ָ א֑֞ יֵּ מר   ּדש 
evankelioivat samarialaisten 

 
Mutta Shimeon ja Johannan, kun olivat todistaneet heille ja opettaneet sitä Jumalan sanaa, palasivat 
Jerusalemiin, ja he evankelioivat monissa samarialaisten kylissä. 



לַָמַלאכָ   26 ֵָּ֣̅וַמלֵּ אַָעםָפ  רי  לָ̅אָּדמ  וםָזֵּ ֖הָקֻּ אַמרָלֵּ ו֖סָוֵּ יפ   יל 
meni   nousi hänelle     sanoi ja           Filippus         kanssa        Herran               enkeli          puhui ja           . 

אַָמדימ̅לַתָ אורח  אָבֻּ גַָ̅נ  םָלֵּ֣ שלֵּ ור  ֵּ֣ ןָאֻּ אָמֵּ חת  אָּדנ  ית   ַז֖א׃̅בר 
Gaza’lle              Jerusalemista          alas joka                      erämaa                  tiellä                           etelälle 

 
Ja Herran enkeli puhui Filippus’n kanssa ja sanoi hänelle, ”nouse, mene etelään, sille erämaan tielle, 
joka laskeutuu alas Jerusalemista Gazaan”. 

 

אַָחד  27 הָמַהימנ  ַז֖לַָוארעֵּ םָאֵּ ָָ̅וק  אתֵּ ו֑שָּ̅ד  ֵּ֣ ןָּכֻּ אָמֵּ  אָ֗הו 
Kuus’sta        oli          tuli joka            yksi      uskollinen     hänet kohtasi ja meni     nousi ja         . 

ַקנַדָ אָּדֵּ֣ יט  ַָ̅של  אָ̅אָּדכָֻּ̅קַָמלּכת  יטָ֗הו  וַָשל  ָוהֻּ ֖א֑֞ יֵּ  וש 
oli           valta    hän ja     kuusilaisten         kuningatar         Kandake’n                  valtias 

ָ את  ֖הָוֵּ הַָגז  לֵּ ֑אָּדַ̅עלָּכֻּ ודאָ֗הו  סגֻּ ֖ם׃ָ̅נֵּ שלֵּ אור  ֵּ֣  בֻּ
Jerusalemissa      palvova että         oli           tuli ja        gazah kaikkensa     ylle 

 
Ja hän nousi, meni ja hänet kohtasi yksi uskovainen, joka tuli Kuus’sta, Kandak’n, kuusilaisten 
kuningattaren valtias, ja hänellä oli valta yli koko hänen rahavarastonsa, ja hän tuli kumartamaan 
Jerusalemissa. 

 

ָָ̅ך̅הפַָָ̅̅דוכַָ  28 תֵּ אַז֑לָי  אַָעלַָמרַּכבָ̅̅בּדנ  ָ̅֗הו   אָ̅ת 
vaunut       yllä         oli          istui     menevä että   palasi      kun ja           . 

א אַשעי  ֵּ֣ אָבֵּ אָ֗הו  רֵּ ֖א׃̅נבָ ָוק   י 
profeetta         Ishaia’ssa             oli              luki ja 

 
Ja kun hän kääntyi palaamaan, hän istui niiden vaunujen päällä ja oli lukemassa profeetta Ishaia’a. 

 

אמַרת  29 פָ ָ̅וֵּ אָלֵּ֣ וח  ת̅רֻּ ו֖סָאֵּ יפ  ָ̅לַמרַּכבָ̅וַקףַָ̅קַרב̅יל   ֖א׃̅ת 
vaunuille        liittyi ja            lähesty            Filippukselle             henki            sanoi ja            . 

 
Ja se henki sanoi Filippukselle, ”lähesty, ja ole noiden vaunujen seurassa”. 

 
 



תָ̅̅דוכַָ  30 אָנבָ ַָ̅קַרב̅אֵּ אַשעי  ֵּ֣ אָבֵּ רֵּ ֖אָ̅שַמעָּדק   י 
profeetta        Ishaia’ssa            luki että        kuuli         lähestynyt         kun ja          . 

אַָא֗נ֖ת׃ רֵּ אָק  נ  סַתַּכלַָא֗נתָמ  אןָמֵּ ֑הָּדֵּ אַמרָלֵּ  וֵּ
sinä           luet        mitä          sinä        ymmärrätkö    jos että hänelle     sanoi ja 

 
Ja kun hän tuli lähelle, hän kuuli, että hän luki profeetta Ishaia’a, ja hän sanoi hänelle, että 
”ymmärrätkö sinä, mitä sinä luet?” 

 

שָ  31 ןָ֗אנ  אָאֵּ ל  אסַתַּכ֑לָאֵּ אָּדֵּ שַּכחָ֗אנ  אָמֵּ ַמ֖רַָאיַּכנ  וָאֵּ  והֻּ
ihminen   jos        ellei         ymmärtävä että       minä            pystyn            kuinka        sanoi      hän ja          . 

ינ֖יַָוב ֵַָּ֣̅נרתֵּ ןָפ  הָמֵּ נֵּ אָמֵּ ב̅ע  תֵּ ַסקָונֵּ ו֑סָּדנֵּ יפ  ֖ה׃ָ̅יל   ַעמֵּ
kanssaan   istuva ja nouseva että             Filippus’sta      hänestä  pyysi ja minulle selittävä 

 
Ja hän sanoi, ”kuinka minä voin ymmärtää, ellei kukaan selitä minulle?” Ja hän pyysi häntä, 
Filippusta, että nousisi ja istuisi hänen kanssaan. 

 

יןַָּדכ  32 אָּדֵּ וק  סֻּ ָ̅פ  יַתָ̅בָ ̅ת  ֑הָא  אָבֵּ אָ֗הו  רֵּ ֖אָ̅אָּדק  נ  אָה   ו֗היָ֗הו 
tämä         on           se                  siinä          oli          luki jota        kirjoituksen   mutta         kappale             . 

כַָ̅איך אָלנֵּ מר  ָ̅אֵּ ת̅סת  ָָ֖̅רַָואיךּ̅דבַָ̅אָאֵּ אָקד  קי   םָ̅נֵּ
edessä    lammas    kuin ja         johdatettu         teurastukselle          karitsa           kuin 

כַָ ֖אָוה  יקָ֗הו  אַָשת  וז  זֻּ אָפַתָ̅ג  אָל  ה׃̅נ  ומֵּ  חָפֻּ
suunsa      avasi           ei         siten ja            oli               vaiti          keritsijä 

 
Mutta se kirjoituksen lukujakso, jota hän luki, siinä oli tämä, ”niin kuin karitsa teurastajalle, hän oli 
johdatettu, ja kuin lammas keritsijän edessä, hän oli vaiti, ja siten hän ei suutansa avannut”. 

  



כֵָּ  33 וּכ  ןָחבָֻּ̅במֻּ ת֖̅הָמֵּ אָאֵּ ינ  ןָּד  אָומֵּ ָּ̅דבַָ̅ושי  וָ֖̅רָוד  הַָמנֻּ  רֵּ
kuka sukupolvestaan ja johdatettiin         tuomiosta ja          vangitsemisesta       nöyryydessään          . 

֖א׃ ןַָארע  ָמֵּ יןַָחַיו֗הי֑֞ שַתקל  ֖אָּדמֵּ שַתעֵּ  נֵּ
maasta        elämänsä         pois vievät että                selittävä 

 
Nöyryytyksensä kautta hänet oli johdatettu pois vangitsemisesta ja tuomiosta, ja kuka hänen 
sukupolvestaan sen selittäisi? Sillä he vievät hänen elämänsä pois maasta. 

 

פָ   34 אָלֵּ֣ אַמרַָהוָמַהימנ  ך̅וֵּ נ  אָמֵּ אָ֗אנ  עֵּ ו֖סָב  יפ  וָָ̅יל   ַעלַָמנֻּ
kenen   ylle      sinusta    minä        pyydän            Filippus’lle          uskovainen       se          sanoi ja          . 

ָ דֵּ הָה  ֑אַָעלַָנפ̅אָנבָ ַ̅אמר  יןָ׃̅י  שָ֗אחר  הַָאוַָעלָ֗אנ   שֵּ
toinen     ihminen    ylle      tai       sielunsa        ylle   profeetta     tämä          hän sanoo 

 
Ja se uskovainen sanoi Filippus’lle, ”minä pyydän sinua, kenestä hän, tämä profeetta, sen sanoo, 
omasta sielustaanko, vai toisesta ihmisestä?” 

 

35  ֵָּ֣ יןָפ  יּדֵּ וסָפַתָ̅ה  יפ  אָ̅יל  נ  ןָה  הָמֵּ נֵּ יָמֵּ ֑הָוַשר  ומֵּ  חָפֻּ
tästä      hänestä      alkoi ja      suunsa         avasi               Filippus             silloin           . 

ָ ו֖ע׃̅בָ ּ̅כת  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ הַָעלָמ   ֑אָמַסַברָלֵּ
Jeshua herramme ylle    hänelle evankelioi           kirjoitus 

 
Silloin Filippus avasi suunsa, alkoi siitä, tästä kirjoituksesta; hän evankelioi hänelle meidän 
Herraamme Jeshuaa. 

  



ָָ̅̅דוכַָ  36 יוָ֗הַווָלדֻּ ֑אַָמט  אורח  ֗ליןָבֻּ ז  וןָא  נֻּ ָ̅הֵּ ָ̅וּכת   אָ̅אָחד 
yksi             paikalle        olivat   saapuivat              tiessä          menivät     nämä      kun ja          . 

אית יָָּ̅ד  אָה ֗ נ  ָמ  ֖א֑֞ אַָמי  ֖אָה  אַמרַָהוָמַהימנ  ָוֵּ ֖א֑֞ הַָמי   ב 
se       mitä        vettä      katso        uskovainen     hän       sanoi ja       vesi      siinä           oli että 

ָ ית  ל  אעַמדּ̅כ   ׃ָ֖̅אָּדֵּ
kastaa että                   este 

 
Ja näiden mennessä sillä tiellä, he olivat saapuneet sille yhdelle paikalle, jossa oli vettä. Ja hän sanoi, 
se uskovainen, ”katso, vettä. Mikä estää kasteella käymisen?” 

 

37  ֵָּ֣ אַמרָפ  ֑אָ̅וֵּ ב  הָלֵּ לֵּ ןָּכֻּ ןַָא֗נתָמֵּ ןָמַהימֵּ ו֖סָאֵּ יפ   יל 
sydän       kaikestaan        sinä           uskot           jos           Filippus           sanoi ja            . 

אָ יח  ועָמש  שֻּ יֵּ ֖אָּדֵּ֣ ןָ֗אנ  אָמַהימֵּ נ  אַמ֖רָאֵּ אָוֵּ י֖טַָוענ   ַשל 
Messias    Jeshua että      minä         uskon            minä        sanoi ja     vastasi ja              lupa 

אָ֗ה֖ו׃ ה  הַָּדאל   ברֵּ
se        Jumalan         poikansa 

 
Ja Filippus sanoi, ”jos sinä uskot koko sydämestä, se on luvallista”. Ja hän vastasi ja sanoi, ”minä 
uskon, että Jeshua on Messias, se Jumalan poika”. 

 

֖אַָּדתַָ̅קדַ̅ופ  38 וםַָמרַּכב̅֗הו  ָ̅קֻּ ת̅ת  ָ֖̅אַָונחֵּ ֖א֑֞ ָלַמי  ון֑֞  וָתַריהֻּ
vedelle      he kaksi     laskeutuivat ja          vaunut        seisoisivat että        oli         käski ja            . 

ָ ֵַָּ֣̅ואעמדֵּ אַָה֖ו׃̅הָפ  וסַָלמַהימנ  יפ   יל 
se         uskovaiselle               Filippus            hänet kastoi ja 

 
Ja hän käski, että vaunut seisahtuisivat, ja he kaksi laskeutuivat veteen, ja Filippus kastoi sen 
uskovaisen. 

  



טַפתָ̅̅דוכַָ  39 אָחֵּ רי  הָּדמ  וחֵּ ָרֻּ ֑א֑֞ ןַָמי  קוָמֵּ פָ ָ̅סלֵּ ו֑סָ̅לֵּ֣ יפ   יל 
Filippus’lle      tempasi               Herran     henkensä            vedestä       nousi        kun ja          . 

ָ אָָ̅וב̅ותֻּ לָ֗הו  זֵּ אָא  ל  אַָה֖וָאֵּ י֗היָמַהימנ  אָחז   ל 
oli       meni        vaan        se       uskovainen     häntä nähnyt   ei         enää ja 

֖הַָּכד אורחֵּ ָָ̅בֻּ דֵּ  ֖א׃̅ח 
iloitsi      kun                   tiellään 

 
Ja heidän noustessaan vedestä, Herran henki tempaisi Filippuksen, eikä se uskovainen enää nähnyt 
häntä, vaan hän meni tietään iloiten. 

 

40  ֵָּ֣ שתכַָ̅פ  יןָאֵּ וסָּדֵּ יפ  ת̅יל  ןָמֵּ ןַָתמ  ו֖סָומֵּ וט  אז  ך̅חַָבֵּ֣ אָָּ̅כרֵּ  ֗הו 
oli           matkusti               sieltä ja             Azotus’ssa           löydettiin      mutta            Filippus              . 

ָ ַָ̅ומַסַברַָבמד  ת  יןָ֑עַדָ̅ינ  להֵּ ָּכֻּ ָ̅א֑֞ את  אָּדֵּ ַיא׃ָ̅מ  ַסר  קֵּ  אָלֵּ֣
Kesarealle       tuli että           kunnes        he kaikki          kaupungeissa evankelioivat ja 

 
Mutta Filippus löydettiin Azotus’ssa, ja sieltä hän mtkusti, ja evankelioi niissä kaikissa kaupungeissa, 
kunnes hän tuli Kesareaan. 

 

יןָעַדָ 9:1  לָּדֵּ או  ֵּ֣ ָ̅ש  מת  אָוחֵּ מ  וח  ֖אָלֻּ אָ֗הו  ילָמלֵּ  אָּ̅כ 
raivoa ja           ilkeyttä          oli         täynnä         saakka      mutta        Shaul                      . 

יַדָ אַָעלַָתלמ  טל  ַרן֖׃ּ̅דקֵּ ָּדמ   ו֗הי֑֞
herramme         oppilaansa      vastaan       tappamisen 

 
Mutta Shaul oli vielä täynnä ilkeyttä ja tappamisen raivoa meidän Herramme oppilaita vastaan. 

  



2  ָ ת  גר  הָאֵּ לָלֵּ ַדַָ̅ושאֵּ הָלֵּ֣ לָלֵּ תֵּ ָּדנֵּ ֑א֑֞ הנֵּ ןַָרבָּכ  ָמֵּ וקָ̅א֑֞  רמסֻּ
Darmsok’lle      sille    antaa että         papit          suurista             kirje          hänelle     kysyi ja        . 

ת ַָ̅לכ וש  ָ̅נֻּ דֵּ שַּכחָּדר  וָּדנֵּ אןָהֻּ ָּדֵּ ָ֑̅א֑֞ דֵּ אַָגב̅יןָבה  ורח  ָ̅אָאֻּ א֑֞  רֵּ
miehet                   tie               tällä     kulkivat jotka      löysi jota        se   jos että          kokouspaikalle 

֖ם׃ שלֵּ ֵּ֣אור  וןָלֻּ נֻּ אָאֵּ ורַָניתֵּ אסֻּ ָנֵּ ֑א֑֞ שֵּ  ַאוָנֵּ
Jerusalemille        heitä        tuova           sitova          naiset        tai 

 
Ja hän kysyi ylipapeilta sitä kirjettä, että annettaisiin hänelle Darmsok’n kokouspaikkaa varten, että 
jos löytyisi niitä, jotka kulkevat tällä tiellä, miehiä tai naisia, hän toisi heidät sidottuna Jerusalemiin. 

 

ַדָָ̅ד̅וכַָ  3 אָלֵּ֣ יָמַמטֵּ אָוַשר  לָ֗הו  זֵּ ית̅א  ןָתחֵּ ו֑קָמֵּ  ָ̅רמסֻּ
alta –sta            Darmsok’lle        saapumaan       alkoi ja         oli        meni   kun ja        . 

ג ֖אַָאזלֵּ לי  ֖א׃ָ̅שֵּ ןָשַמי  אָמֵּ והר  אָעַלו֗היָנֻּ  ֗הו 
taivaista           valkeus            ylleen           oli          loiste       hiljaisuus 

 
Ja hänen mennessään, ja alkaessaan saapumaan Darmsok’lle, aivan yhtäkkiä tuli loiste, se valkeus 
taivaista heidän ylleen. 

 

֑לַָ̅ונפַָ  4 או  ֵּ֣ לָש  או  ֵּ֣ ֖הָש  אַמרָלֵּ אָּד  ל  ֖אַָושַמעָק   לַָעלַָארע 
Shaul             Shaul    hänelle    sanoi joka         ääni         kuuli ja            maa         ylle  putosi ja        . 

ָ דֵּ אָר  נ  ךָ̅ף̅מ  אָ֗הוָל  ֖יָקשֵּ וַָ̅למבַַָָ̅א֗נתָל  טֻּ ׃ע  ֖א֑֞ וקסֵּ  לעֻּ
ohjaimelle                   potkit        sinulle    se       kovaa   minulle    sinä     vainoat          mitä 

 
Ja hän putosi maan päälle ja kuuli äänen, joka sanoi hänelle, ”Shaul, Shaul, miksi sinä vainoat minua? 
Vaikeaa sinun on potkia tutkainta”. 

  



ועָ  5 ֵּ֣שֻּ אָיֵּ אָ֗אנ  נ  ַמ֖רָאֵּ ַרןָאֵּ ר֖יָומ  אַמ֖רַָמןַָא֗נתָמ  וָוֵּ אָהֻּ  ענ 
Jeshua       minä        minä     sanoi herramme ja herrani       sinä      kuka     sanoi ja     hän   vastasi        . 

ָ דֵּ אַָהוַָּדא֗נתָר  י  צר   ַא֗נ֖ת׃ָ̅ף̅נ 
sinä     vainoat   sinä jota       se         Natsaraia 

 
Hän vastasi ja sanoi, ”kuka sinä olet, Herrani?” ja meidän Herramme sanoi, ”minä olen Jeshua, 
nasaretilainen, se, jota sinä vainoat”. 

 

6  ָ ולַָלמד  וםָעֻּ אָקֻּ ל  ֑אָוַתָ̅אֵּ ת̅י֗נת  ןָנֵּ ך̅מ   ַָ̅מַללַָעמ 
kanssasi      puhuva          siellä ja         kaupungille      sisään     nouse        vaan         . 

ך אָל  לֵּ אָּדו  עַבדַָ̅עלָמ   ׃ָלמֵּ
tekemään   sinulle     täytyy       jota        ylle 

 
Vaan nouse, mene sisään kaupunkiin, ja siellä sinun kanssasi tullaan puhumaan, mitä sinun tulee 
tehdä. 

 

יןָ֗הַווָ̅ב̅וגַָ  7 ימ  ֑אָק  אורח  הָבֻּ ֗ליןָ֗הַווַָעמֵּ אז  ָּד  א֑֞  רֵּ
olivat   seisoivat                tiellä          kanssaan   olivat  menivät jotka     miehet ja      . 

ודַָּ̅כד אַָבלחֻּ ל  לָּדק  טֻּ יןָ֑מֵּ יה  יןָ֗הַו֖וַָָ̅תמ  מע   ש 
olivat        kuulivat             yksin         ääni että       koska      ihmettelivät       kun 

ת אָמֵּ יןָל  שָּדֵּ ון֖׃̅֗אנ  אָלהֻּ אָ֗הו   חזֵּ
heille          oli         näyttäytyi         ei     mutta   ihminen 

 
Ja ne miehet, jotka olivat menossa hänen kanssaan sillä tiellä, olivat seisomassa ihmetellen, koska he 
kuulivat ainoastaan sen äänen, mutta eivät nähneet ketään. 

  



ת  8 אָמֵּ אָול  ןַָארע  לָמֵּ או  ֵּ֣ םָש  הָ̅וק  אָלֵּ אָ֗הו   חזֵּ
hänelle        oli              nähnyt         eikä                    maasta           Shaul     nousi ja      . 

֑םַָּכד ּדֵּ ָָ̅מֵּ ָפת  ָוכַַָ̅עיַנו֗הי֑֞ ָ֗הַו֖י֑֞ ן֑֞ ָָ̅ד̅יח  יד  איַדַָ̅אח  ָ̅יןָב   ו֗ה֖י֑֞
käsissään     kiinnipitivät      kun ja       oli          avatut          silmänsä      kun            asia 

ַדָ ו֗היָלֵּ֣ ו֖ק׃ַ̅אעלֻּ  רמסֻּ
Darmsok’lle       hänet sisään  

 
Ja Shaul nousi maasta, eikä nähnyt mitään, silmänsä avattuina, ja hänet vietiin hänen käsistään 
kiinnipitäen sisälle Darmsok’iin. 

 

ת  9 אָמֵּ ָ̅ול  ת  הָתל  אָלֵּ אָ֗הו  כַָ̅חזֵּ אָאֵּ ָול  ין֖֑֞  ֖לָ̅אַָיומ 
söi        eikä      päivät          kolme      hänelle       oli               näkyvä         eikä        . 

י׃ שת  אָאֵּ  ול 
joi               eikä 

 
Eikä hän nähnyt kolmeen päivään, eikä syönyt eikä juonut. 

 

ית  10 ַדָָ̅א  הָבֵּ֣ יןָב  אָּדֵּ ָ̅֗הו  יד  וקַָתלמ   ָ̅אַָחד̅רמסֻּ
yksi            oppilas               Darmsok’ssa       siinä    mutta         oli          (akk.)        . 

֑אָ ַנני  ֖אַָחֵּ֣ זו  הָבחֵּ ַמרָלֵּ אָאֵּ רי  ֖אָומ  ַנני  אַָחֵּ֣ הָהו   ַּדשמֵּ
Chananja        näyssä     hänelle     sanoi         Herra ja      Chananja         oli    nimensä jonka 

ר֖י׃ אָמ  נ  אָאֵּ אַמ֖רָה   וֵּ
herrani     minä     katso        sanoi ja 

 
Mutta siellä Darmsok’ssa oli yksi oppilas, jonka nimi oli Chananja, ja Herra sanoi hänelle näyssä, 
”Chananja!” Ja hän sanoi, ”katso, minä se olen, minun Herrani”. 

  



תומ ָ  11 אָּדמֵּ וק  לָלשֻּ וםָזֵּ ֖הָקֻּ ַמרָלֵּ ֑אַָ̅רןָאֵּ יצ  אָתר   קרֵּ
suora          kutsuttu joka            kadulle      mene nouse hänelle     sanoi herramme ja       . 

יָבבַַָ̅וב ָ̅ע  וד  יהֻּ ֵּ֣ אָּד  איַתָ̅ית  לָּד  או  ש  וסָ̅אָלֵּ֣ רס  ןַָטֵּ֣  ו֗היָמֵּ
Tarsos’sta                 se joka             Shaul’lle              Jehuda’n            kodissa      pyydä ja 

ָ ירַָּכד̅מד  אָגֵּ ֖אָה  ֑א׃ָ̅י֗נת  וָמַצלֵּ  הֻּ
rukoili       hän     kun      sillä   katso               kaupunki 

 
Ja meidän Herramme sanoi hänelle, ”nouse, mene sille kadulle, jota kutsutaan suoraksi, ja pyydä 
Jehudan kodissa Shaul’ia, joka on se Tarsos’n kaupungista, sillä katso, kun hän rukoili, 

 

אָלגַָ  12 זו  אָבחֵּ םָ̅ב̅חז  ֑אָּדַעלָוס  ַנני  הַָחֵּ֣ אַָּדשמֵּ  ר 
laittoi ja sisään että  Chananja   nimensä jonka       miehen           näyssä           näki           . 

ָ יד  תָ֑̅אַָאיך̅עַלו֗היָא  ׃ּ̅דנֵּ ַָעיַנו֗ה֖י֑֞ ן֑֞  ַפתח 
silmänsä       avautuisivat että       kuin         kädet              ylleen 

 
hän näki näyssä miehen, jonka nimi oli Chananja, että hän tuli sisään, ja laittoi kädet hänen päälleen, 
että hänen silmänsä avautuisivat”. 

 

ת  13 מעֵּ ר֖יָשֵּ ֖אָמ  ַנני  אַמרַָחֵּ֣ ַָעלַָגבָ̅וֵּ אא֑֞ יֵּ ןַָסג  אָ̅מֵּ  ר 
mies        ylle                 paljosta              kuullut     herrani     Chananja       sanoi ja            . 

֑אַָּדכ נ  אָ̅ה  ת ָמ  יש  ֖ם׃̅ב  שלֵּ אור  ֵּ֣ ָבֻּ יַשיך ֑֞ לָלַקּד  ַָאסבֵּ  א֑֞
Jerusalemissa               pyhillesi       aiheuttanut             pahaa        kuinka että       tämä 

 
Ja Chananja saoi, ”minun Herrani, minä olen kuullut paljon tästä miehestä, että kuinka paljon pahaa 
hän on aiheuttanut sinun pyhillesi Jerusalemissa”. 

 

ף  14 אָא  יתָ̅וה  אָא  רּכ  ָָ̅ה  ֑א֑֞ הנֵּ ָּכ  ןַָרַבי֑֞ אָמֵּ נ  ולט  הָשֻּ  לֵּ
papit         suurista           äskyvalta     hänelle     on                täällä     myös katso ja            . 

ורָלכָֻּ אסֻּ וןָּ̅דנֵּ ךלהֻּ יןָשמ  רֵּ יןָּדק   ׃ַָ̅אילֵּ
nimesi kutsuvat jotka     ne                kaikille       vangitseva että 

 
Ja katso, täälläkin hänellä on käskyvalta ylipapeilta vangita kaikki ne, jotka kutsuvat sinun nimeäsi. 



ו  15 אָהֻּ אנ  לָּדמ  טֻּ ֖לָמֵּ וםָזֵּ ֖אָקֻּ רי  הָמ  אַמרָלֵּ יַָגבָוֵּ ֑אָ̅ל   י 
valittu minulle hän        astia että        koska   mene  nouse       Herra     hänelle    sanoi ja            . 

ַָוב א֑֞ מיָבַע֗ממֵּ ולָשֵּ שקֻּ ָובֵָּּ̅דנֵּ ֖א֑֞ ֖ל׃ָ̅יתַ̅מלּכֵּ יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא   בַני֑֞
Israel       lapset    huone ja    kuninkaissa ja    kansakunnissa    nimeni         kantava että 

 
Ja Herra sanoi hänelle, ”nouse, mene, koska hän on minulle se valittu astia, että hän on kantava 
minun nimeni kansakuntien keskuuteen, ja kuninkaille ja israelilaisten huoneelle. 

 

יו֗ה֑יָ  16 ַחוֵּ ירָאֵּ אָגֵּ נ  אָעת ָאֵּ מי׃ָָ̅ידּ̅כמ  לָשֵּ טֻּ ַחשָמֵּ  למֵּ
nimeni      tähden    kärsimään         tuleva        kuinka   hänelle osoitan    sillä        minä            . 

 
Sillä minä osoitan hänelle, kuinka paljon hän on tuleva kärsimään minun nimeni tähden. 

 

יןָ  17 יּדֵּ ַזלָלבַָה  אָאֵּ ַנני  ַָ̅חֵּ֣ תֵּ אָלו  ָ̅ית  יד  םָעַלו֗היָא   אָ֑̅הָוס 
kädet         ylleen     laittoi ja    luokseen          talolle          meni     Chananja         silloin             . 

את ועַָשּדַרנ֑יַָהוָּדֵּ ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ ח֑יָמ  לָא  או  ֵּ֣ ֖הָש  אַמרָלֵּ יָ̅וֵּ  חז 
näyttäytyi joka   hän minut lähetti    Jeshua herramme veljeni        Shaul      hänelle      sanoi ja 

ך ֖אַָּכדָ̅ל  אורח  ָָ̅בֻּ תֵּ תָ̅אַָא֗נ֑תַָאיך̅א  ָּ̅דנֵּ ַָעיַניך ֑֞ ן֑֞  ַפתח 
silmäsi     avautuisivat että      kuin        sinä           tulet         kun             tiellä          sinulle 

ָ וד̅̅תותֵּ אָּדקֻּ וח  אָרֻּ ֖א׃̅מלֵּ  ש 
pyhyyden         henki              täyttyisit ja 

 
Silloin Chananja meni sille talolle ja laittoi kädet hänen päälleen ja sanoi hänelle, ”Shaul, minun 
veljeni, meidän Herramme Jeshua lähetti minut, hän, joka näyttäytyi sinulle sillä tiellä tullessasi, että 
sinun silmäsi avautuisivat ja sinä täyttyisit pyhyyden hengellä. 

  



ָ̅ובַָ  18 עתֵּ ָ̅הָנפַָ̅רָש  םָּדד  ּדֵּ ָמֵּ ןַָעיַנו֗הי֑֞ פֵָּ̅לָמֵּ אַָלקל  ָ̅מֵּ  ֑א֑֞
suomujen    kaltaisten          asia                 silmistään     putosi                     yhtäkkiä ja           . 

את םָעַמד̅וֵּ ָוק   ׃ַָ̅פַתחַָעיַנו֗ה֖י֑֞
kastoi    nousi ja    silmänsä                   avautui ja 

 
Ja yhtäkkiä hänen silmistään putosi se suomujen kaltaisuus ja hänen silmänsä avautuivat, ja hän 
nousi, kävi kasteella. 
 

את  19 אָוֵּ רת  לַָסיב  ָ̅וַקבֵּ ת  אַָיומ  תַ̅חַי֖לַָוהו  ָלו  ָָ̅א֑֞ ידֵּ ַָ̅תלמ   א֑֞
oppilaat      luona         päivät             oli ja        voimistui ja              siunaus vastaanotti ja          . 

אית ֖וןָּד  נֻּ ַדָָ̅ה  ו֖ק׃̅֗הַווָבֵּ֣  רמסֻּ
Darmsok’ssa    olivat           jotka        nämä 

 
Ja hän sai sen siunauksen, ja voimistui, ja oli ne päivät näiden oppilaiden luona, jotka olivat 
Darmsok’ssa. 

 

ָ̅ובַָ  20 עתֵּ אַָבכ̅הַָמכ̅רָש  זָ֗הו  ָ̅רֵּ ת  וש  ָ̅נֻּ וד  יהֻּ ָּד  ָ̅א֑֞ א֑֞  יֵּ
juutalaisten      kokouspaikassa         oli               julisti                   yhtäkkiä ja            . 

֖א׃ ה  הַָּדאל  וָברֵּ ויֻּ ו֑עָּדהֻּ ֵּ֣שֻּ  ַעלָיֵּ
Jumalan    poikansa    hän että     Jeshua        ylle 

 
Ja yhtäkkiä hän oli julistamassa juutalaisten kokouspaikasta Jeshuasta, että hän on Jumalan poika. 

  



יןָ֗הַו֖וָ̅וַתָ  21 אמר  ֑הָו  יןָ֗הַווָלֵּ מע  יןָּדש  ֖וןַָאילֵּ להֻּ יןָ֗הַווָּכֻּ יה   מ 
olivat     sanoivat ja  hänelle  olivat   kuulivat jotka            ne              kaikki     olivat     ihmettelivät ja        . 

ָ דֵּ ֑אַָהוָּדר  נ  אָה  אָ֗הו  אָלכָָֻּ̅ף̅ל  יןָ֗הַווָ̅֗הו  רֵּ יןָּדק  וןַָאילֵּ  להֻּ
olivat kutsuivat jotka        ne              kaikille          oli      vainosi joka    se       tämä          ole       eikö 

ף ֑םָא  שלֵּ אור  ֵּ֣ אָבֻּ נ  אָה  ַָָ̅לשמ  דֵּ יהַָעלָה  אָעלֵּ רּכ   אָ̅לה 
tämä    ylle       vastaan            sinne         myös        Jerusalemissa           tämä            nimelle 

֑אַָאיך ׃ָָ̅מַשַּדרָ֗הו  א֑֞ הנֵּ ָּכ  וןָלַרַבי֑֞ נֻּ לָאֵּ ורַָנובֵּ אסֻּ  ּדנֵּ
papit      suurille      heitä     saattava  vangitseva että     kuin           oli                lähetti 

 
Ja kaikki ne, jotka olivat häntä kuulemassa, ihmettelivät ja sanoivat, ”eikö tämä ole se, joka vainosi 
kaikkia niitä, jotka kutsuvat tätä nimeä Jerusalemissa? Hän lähetti sinne myös tätä vastaan, että 
vangittuina saattaisi heidät ylipapeille”. 

 

ת  22 ירָמֵּ יןַָית  לָּדֵּ או  ֵּ֣ וןָ̅ש  אָלהֻּ יעָ֗הו  ֑אַָומז   ַחַילָ֗הו 
heille          oli    hämmensi ja    oli          voimallistui enemmän mutta       Shaul              . 

ָ וד  יהֻּ יןָ֗הַוו̅ל  מר  וןָּדע  נֻּ ָה  ֖א֑֞ ַדָָיֵּ ו֑קַָּכד̅בֵּ֣ אָָ̅רמסֻּ אָ֗הו   מַחוֵּ
oli           osoitti       kun        Darmsok’ssa          olivat asustivat jotka     nämä      jehudialaisille 

֖א׃ יח  ַנוָמש   ּדה 
Messias      tämä että 

 
Mutta Shaul voimallistui enemmän, ja sai ne juutalaiset hämmennyksiin, nämä, jotka asustivat 
Darmsok’ssa, osoittaessaan, että tämä on se Messias. 

 

ָ̅סגָ ָ̅̅דוכַָ  23 ת  ןַָיומ  הַָתמ  ָעבַָ̅יוָלֵּ כ̅̅ד֑א֑֞ אָ̅וָעַלו֗היָנֵּ  ל 
petos      vastaansa      tekivät            päivät        siellä    hänelle paljon    kun ja            . 

ָ וד  הֻּ י֗ה֖י׃̅י  ונ  קטלֻּ ָּדנֵּ ֖א֑֞  יֵּ
hänet tappaisivat että    jehudialaiset 

 
Ja kun hän oli ollut siellä monia päiviä, tekivät juutalaiset salaliiton häntä vastaan, tappaakseen 
hänet. 

 



ת  24 ֑אָּדבָ ̅אֵּ ַפרסנ  לָא  או  ש  יןָלֵּ֣ הָּדֵּ יןָ֗הַווַָ̅בַּדקָלֵּ  עֵּ
olivat  etsivät että      suunnitelma        Shaul’lle        mutta hänelle     selvitettiin             . 

עַבד ָָ̅למֵּ ַָּדמד  א֑֞ יןָ֗הַווַָתרעֵּ טר  ֖הָונ  אָ̅לֵּ מ  ימ  ֖אָא   י֗נת 
päivä           kaupungin                portit       olivat vartioivat ja    hänelle      tekemään 

י֗ה֖י׃ ונ  קטלֻּ ֖אָּדנֵּ לי   ול 
hänet tappaisivat että              yö ja 

 
Mutta hänelle, Shaul’lle, selvitettiin se suunnitelma, jota he aikoivat hänelle tehdä. Ja kaupungin 
portteja vartioitiin päivät ja yöt, että hänet tapettaisiin. 

 

יןָ  25 יּדֵּ ָה  ידֵּ ו֗היַָתלמ  מֻּ ָ̅ס  יד  אספר  ָבֵּ ו֗היָ̅א֑֞  ֑אָוַשבֻּ
laskivat ja                    korissa                    oppilaat           laittoivat          silloin           . 

֖א׃ לי  אָבל  ור  ןָשֻּ  מֵּ
yöllä                    muurista 

 
Silloin ne oppilaat laittoivat hänet koriin ja laskivat hänet yöllä muurilta. 

 

בֵָּ  26 ֖םָוצ  שלֵּ ֵּ֣אור  הָלֻּ אַזלָלֵּ ת̅וֵּ אָלמֵּ פָֻּ̅אָ֗הו  ָ̅וָלַתַָ̅נק  ידֵּ ָ̅למ   ֑א֑֞
oppilaat             liittymään             oli         tahtoi ja        Jerusalemille     hänen     meni ja          . 

וןָ̅וכָֻּ יןָ֗הַווָּדַתָלהֻּ אָמַהימנ  הָול  נֵּ יןָ֗הַווָמֵּ חל  ָּ̅ד  יד  ֖ו׃̅למ   אָהֻּ
hän          oppilas että      olivat           uskoivat         eikä     hänestä    olivat  pelkäsivät       he kaikki ja 

 
Ja hän meni Jerusalemiin, ja tahtoi tulla liitetyksi niihin oppilaisiin, ja he kaikki pelkäsivät häntä, 
eivätkä uskoneet, että hän on oppilas. 

  



רַנבַָ  27 תַ̅בֵּ֣ הָלו  הַָואיתיֵּ יןַָאחּדֵּ וןָָ̅אָּדֵּ יָלהֻּ אשַתע  ָוֵּ ֖א֑֞ יחֵּ  של 
heille            tiedotti ja        lähetetyt       luokse    hänet vei ja       kiinniotti     mutta       Bar-Naba            . 

֖אָוַדָ רי  אָלמ  אָחז  אורח  אָבֻּ אַָ̅איַּכנ  ֖הַָואיַּכנ  לַָעמֵּ אַָמלֵּ  איַּכנ 
kuinka ja    kanssaan    puhui          kuinka että ja        Herralle         näki                  tiellä                    kuinka 

ַדָ יןַָבג̅בֵּ֣ וקָע  ו֖ע׃̅רמסֻּ שֻּ יֵּ הָּדֵּ֣ לַָבשמֵּ אַָמלֵּ  לֵּ
Jeshuan     nimessään      puhui      avoimessa silmät             Darmsok’ssa 

 
Mutta Bar-Naba otti hänet kiinni ja vei hänet apostolien luokse, ja hän kertoi heille, kuinka hän näki 
Herran sillä tiellä, ja kuinka hän puhui hänen kanssaan, ja kuinka hän julkisesti puhui Jeshuan nimessä 
Darmsok’ssa. 

 

פֵָּ  28 וןָונ  אַָעמהֻּ לָ֗הו  אֵּ ֖ם׃̅וע  שלֵּ אור  ֵּ֣  קָבֻּ
Jerusalemissa       ulos ja       kanssaan         oli        meni ja             . 

 
Ja hän meni hänen kanssaan sisään ja ulos Jerusalemissa. 

 

יןַָבג  29 ועָע  שֻּ יֵּ הָּדֵּ֣ אַָבשמֵּ לָ֗הו  ַָ̅ומַמלֵּ ֑אָוד  אָ̅לֵּ שָ֗הו   רֵּ
oli     saarnasi ja avoimessa silmät      Jeshuan       nimessään           oli              puhui ja          . 

ָ וד  הֻּ דַ̅עםָי  יןָּדי  ַָאילֵּ ֖א֑֞ ת̅יֵּ אי  יןָ֗הַווַָיונ  בֵָָּ̅ע  יןָצ  וןָּדֵּ נֻּ  יןָ̅הֵּ
tahtoivat mutta   nämä   kreikkalaisesti  olivat  tiesivät jotka           ne        juutalaiset    kanssa 

֖ה׃ קטלֵּ  ֗הַווָלמֵּ
häntä tappamaan   olivat 

 
Ja hän puhui Jeshuan nimessä julkisesti ja väitteli niiden juutalaisten kanssa, jotka tiesivät 
kreikkalaisella tavalla. Mutta nämä tahtoivat tappaa hänet. 

 

ַדָָ̅̅דוכַָ  30 ַי֖אָ̅י  ַסר  קֵּ אָלֵּ֣ לי  ו֗היָבל  ַָאיתיֻּ ֑א֑֞  עוַָאחֵּ
Kesarea’lle           yöllä           hänet veivät        veljet      tiesivät     kun ja          . 

ןָ ןַָתמ  ו֖ס׃ומֵּ ַטרס  ו֗היָלֵּ֣  ַשּדרֻּ
Tarsos’lle               lähetti           siellä –sta ja 

 
Ja veljien saadessa tietää, he veivät hänet yöllä Kesareaan, ja sieltä lähettivät hänet Tarsos’lle. 



אַָּדב  31 ּ֗דת  יןָע  וד̅כָֻּ̅בַרםָּדֵּ ֵּ֣הֻּ הָי  אַָוב̅ג̅ובַָָ̅ל  יל  יןָ֑̅ל  מר  יתָש   ָ̅א 
(akk.)     Samariassa ja        Galileassa ja      Jehud   kaikessaan joka   seurakunta mutta kuitenkin         . 

֑אַָּכד מ  הָשל  אָב  תָ̅֗הו  ת̅מֵּ אָ֗הו  דַָ̅בני  ָ̅ור  אָבדֵּ ֖אָָ̅חַלת̅י  ה   ַאל 
Jumala    kunnioituksessa   edistyi ja        oli               rakentui         kun           rauha        siinä              oli 

וד̅בַָֻּ̅וב אָּדקֻּ וח  אָּדרֻּ א  ג̅וי  אָס  ת̅ש  אָ֗הו   ׃ָ̅י 
oli          lisääntyi          pyhyyden           hengen       lohdutuksessa ja 

 
Mutta kuitenkin se seurakunta, joka oli koko Jehud’ssa, ja Galileassa ja Samariassa, oli rauhassa, 
lisääntyen, rakentuen ja edistyen Jumalan kunnioituksessa ja pyhyyden hengen lohdutuksessa. 

 

אָּדכַָ  32 תָ̅̅דַוהו  ך̅מֵּ ָָּ̅כרֵּ וןַָבמד  מעֻּ ֵּ֣ אָשֵּ ָ̅֗הו  ת  ת̅ינ  ָנחֵּ ףָ֑̅א֑֞  ָ̅א 
myös       alas          kaupungissa            Shimeon          oli       matkustanut   kun että         oli ja           . 

ת ודָ̅לו  לֻּ יןָבֵּ֣ מר  ָּדע  א֑֞ ישֵּ ַָָ̅קּד  ֖א׃̅מד   י֗נת 
kaupunki     Lod’ssa    asustivat jotka           pyhät         luokse 

 
Ja kun Shimeon oli kiertänyt siinä kaupungissa, hänkin meni alas, niiden pyhien luokse, jotka asustivat 
Lod’n kaupungissa. 

 

אשַּכחַָגב  33 אַָחד̅וֵּ אָָ̅ר  אָ֗הו  ַי֑סַָּדרמֵּ נ  הַָאֵּ֣  ַּדשמֵּ
oli     makasi joka        Anis    nimensä jonka     yksi           mies             löytyi ja            . 

֖א׃ נֵּ ָתמ  ין֑֞ אַָומַשַריָשנ   בַערס 
kahdeksan  vuodet halvaantunut ja       vuoteessa 

 
Ja hän löysi sieltä yhden miehen, jonka nimi oli Anis, joka makasi vuoteessa, ja oli halvaantunut 
kahdeksan vuotta sitten. 

  



ך  34 אָל  ַי֖אַָמאסֵּ נ  ֖וןַָאֵּ֣ מעֻּ ֵּ֣ הָשֵּ אַמרָלֵּ ֖אָָ̅וֵּ יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ  יֵּ
Messias      Jeshua    sinulle   parantaa          Ania          Shimeon    hänelle     sanoi ja           . 

ך אַָערס  וםָוַשו  ָ̅ובַָָ̅קֻּ עתֵּ ֖ם׃̅רָש   הָק 
nousi           siinä hetkessä ja     vuoteesi     valmista ja   nouse 

 
Ja Shimeon sanoi hänelle, ”Ania, Jeshua, Messias parantaa sinut. Nouse ja valmista vuoteesi”. Ja siinä 
hetkessä hän nousi. 

וד  35 לֻּ יןָבֵּ֣ מר  וןָּדע  להֻּ ֗היָּכֻּ וַנ֑אַָ̅ובַָ̅וחַזאוֻּ  ַסר 
Sarona’ssa ja     Lod’ssa  asustivat jotka     he kaikki       sen näkivät ja         . 

את ת̅וֵּ יוָלו  א׃ָָ̅פנ  ה   ַאל 
Jumala    luokse        kääntyivät ja 

 
Ja sen näkivät kaikki, jotka asustivat Lod’ssa ja Saronassa, ja he käänsivät kasvonsa Jumalan puoleen. 

 

ית  36 ָָ̅א  אָחד  יּדת  יןַָתלמ  אָּדֵּ ָ̅֗הו  אָמד  ופ  י  ֖אָ̅אָבֵּ֣  י֗נת 
kaupunki     Joppe’ssa         yksi                naisoppilas        mutta     oli          (akk.)           . 

בָ  אָטֵּ֣ הָהו  ַָּ̅דשמ  ָ̅ית  דֵּ ת֖̅אָה  אָ֗הו  יר  ַָ̅בעבָ ָ̅אַָעת  בֵָּ̅דֵּ ָט  ָ̅א֑֞  ֖א֑֞
hyvät           teoissa            oli                rikas            tämä           Tabitha             oli   nimensä jonka 

דַ̅וב ָ̅זֵּ ת  ב̅ק  ָּדע  ת֖̅א֑֞ אָ֗הו   ׃ָּ̅ד 
oli      teki jota hyväntekeväisyydessä ja 

 
Mutta siellä, Joppen kaupungissa, oli yksi naisoppilas, jonka nimi oli Tabitha. Tämä oli rikas hyvissä 
teoissa ja siinä hyväntekeväisyydessä, jota hän teki. 

 

ת  37 ַָָּ̅כרַהת̅אֵּ ת  וןַָיומ  נֻּ וןָבה  יןָבהֻּ יַתָּ̅דֵּ ָומ   ָ̅ת̅א֑֞
kuoli ja          päivät           niissä          näissä   mutta          sairasti                      . 

והָ ית ַָואסחיֻּ ל  והָבעֵּ מֻּ  ֖א׃̅וס 
yläkerrassa    laittoivat ja     hänet pesivät ja 

 
Mutta hän sairasti juuri näissä päivissä ja kuoli, ja hänet pestiin ja laitettiin sinne yläkertaan. 



38  ָ ידֵּ ודַ̅ושַמעוָ֗הַווַָתלמ  לֻּ וןָבֵּ֣ מעֻּ שֵּ ָּדֵּ֣ ָָ̅א֑֞ וָמד  יָ̅הֻּ֗ ֑אָה   י֗נת 
se          kaupunki        se     Lod’ssa       Shimeon’n                  oppilaat      olivat     kuulivat ja            . 

ָ איתֵּ ֗נבּ̅ד  ָָ̅יהַָעלָגֵּ תֵּ ֑אָוַשַּדרוָ֗הַווָלו  ֵּ֣ופ  ָ̅הַָגב̅י  ין֑֞ ָתרֵּ א֑֞  רֵּ
kaksi      miehet      luokseen    olivat   lähettivät ja     Joppe       sivu      yllä             on se joka 

ב ָּ̅דנֵּ אתֵּ הָּדנ  ַמאןָלֵּ אָתֵּ ֑הָּדל  נֵּ וןָמֵּ אַדָ̅עֻּ ון֖׃̅אָצֵּ  יהֻּ
heidän mukanaan     tulisi että    hänelle     epäröi      älä että    hänestä  pyytävät että 

 
Ja ne oppilaat olivat kuulleet Shimeon’n olevan Lod’ssa, siinä kaupungissa, joka on siinä Joppen 
vierellä, ja he lähettivät hänen luokseen kaksi miestä, että pyytäisivät häneltä, ettei epäröisi tulla 
heidän mukanaan. 

 

֖וןָוכַָ  39 ַזלַָעמהֻּ וןָאֵּ מעֻּ ֵּ֣ םָשֵּ ָָ̅ד̅וק  ת  ָ̅אֵּ ית  ל  ו֗היָלעֵּ  ֖אָ֖̅אַָאסקֻּ
yläkerralle              nousi               tuli         kun ja     kanssaan      meni        Shimeon    nousi ja         . 

ַָ̅וכ יןָחד  םָלהֵּ ַָ̅נשָק  ת  יןַָארמל  להֵּ ָּכֻּ ַָּכדַ̅רו֗הי֑֞ כָ֖̅א֑֞ ָ̅ב  ן֑֞  י 
itkivät     kun             lesket                     kaikki          ympäröivät    heidän nousi kokoontui ja 

ָ ת  יני  ות  ֑הָּכֻּ ָלֵּ ן֑֞ תַ̅ומַחוי  אָ֗הו  הב  יןָּדי  לֵּ ָה  ֖א֑֞ וטֵּ ָוַמרטֻּ  ָ̅א֑֞
oli     antoi jonka    nämä                 tallithit ja                vaatteet         hänelle osoittivat ja 

בָ  יןָטֵּ֣ ָ̅להֵּ ֖א׃ָ֖̅אַָּכד̅ית   ַחי 
elää       kun           Tabitha           heille 

 
Ja Shimeon nousi, meni heidän kanssaan, ja kun hän tuli, hän nousi siihen yläkertaan ja heidän 
ympärilleen kokoontuivat kaikki ne lesket, itkien, ja he osoittivat hänelle niitä viittoja ja tallitheja, 
näitä, jotka Tabitha oli antanut heille, kun hän oli elossa.  

  



קָלכָֻּ  40 יןַָאפֵּ וןָּדֵּ מעֻּ ֵּ֣ אָלבַָ̅שֵּ ש  וןָ֗אנ  ד̅להֻּ  ַעלָָ֑̅רַָוקעֵּ
yllä kumartui ja ulkopuoli    ihmiset            kaikille           poisti    mutta     Shimeon              . 

את ֖יָוֵּ ָוַצל  ורַּכו֗הי֑֞ ת̅בֻּ יָלו  בָ ָ̅פנ  אַמ֖רָטֵּ֣ אָוֵּ ָ̅שַלּד  ומ֖יָ̅ית   ֑אָקֻּ
nouse        Tabitha             sanoi ja        ruumis       luokse         kääntyi ja   rukoili ja            polvillaan 

ת יןָפֵּ יָּדֵּ ָוכַַָָ̅חת̅ה  י֖ה֑֞ ָָ̅̅דַעינֵּ תֵּ ת̅חז  ֖וןָיֵּ מעֻּ שֵּ  ׃ַָ̅בת̅הָלֵּ֣
istui           Shimeon’n              näki      kun ja     silmänsä           avasi        mutta   hän 

 
Mutta Shimeon poisti kaikki ihmiset ulkopuolelle ja kumartui polvilleen ja rukoili, ja käänsi kasvonsa 
sen ruumiin luokse ja sanoi, ”Tabitha kuumi!” Mutta hän avasi silmänsä, ja kun hän näki Shimeon’n, 
hän istui. 

 

41  ָ ידֵּ הָא  טָל  ַָ̅ואושֵּ א֑֞ ישֵּ אָלַקּד  ֖הַָוקר  ימ   הַָואק 
pyhille      kutsui ja    hänet nosti ja        kätensä hänelle       ojensi ja            . 

ת ָ ֖וןַָּכד̅וַלארמל  הָלהֻּ ָוַיהב  ֖א׃ָ֖̅א֑֞  ַחי 
elää       kun      heille         antoi ja                           leskille ja 

 
Ja hän ojensi kätensä, ja hän nosti hänet, ja kutsui ne pyhät ja lesket, ja hän antoi hänet heille 
elävänä. 

 

את  42 ַָָ̅עתַ̅יד̅וֵּ דֵּ ָ̅אָבכָֻּ̅ה  הָמד  ַרן֖׃̅ל  נוָבמ  ַָהימֵּ אא֑֞ יֵּ ֖אָוַסג   י֗נת 
herrassamme uskoivat         monet ja             kaupunki       kaikkensa        tämä             tunnettiin ja          . 

 
Ja tämä tuli tunnetuksi koko siinä kaupungissa, ja monet uskoivat meidän Herraamme. 

 

43  ָ ת  אַָיומ  ופ  י  הָבֵּ֣ יןָב  אָּדֵּ ַָּכד̅הו  ין֑֑֞ ור  אָזעֻּ ָל  אָָ̅א֑֞ אָ֗הו   שרֵּ
oli         asui         kun      vähäiset          ei         päivät           Joppe’ssa    siinä   mutta        oli             . 

ית א׃ָָ̅בֵּ י  ורס  וןָבֻּ מעֻּ ֵּ֣  שֵּ
nahkuri          Shimeon             koti 

 
Mutta hän oli siellä Joppessa ne päivät, ei mitkään vähäiset, asuen nahkuri Shimeon’n kodissa. 
 

 



ית 10:1  יןָא  ַיאָּדֵּ ַסר  קֵּ אַָגבָ̅בֵּ֣ אַָחד̅֗הו   ָ̅ר 
yksi        mies             oli        (akk.)   mutta         Kesarea’ssa                         . 

יַראָ ןָספ  ו֑סָמֵּ י  ל  ורנ  ֵּ֣ אָק  הָ֗הו  ֑אַָּדשמֵּ ונ  נטרֻּ  קֵּ
hallitusalueelta              Kornelius             oli   nimensä jonka              kenturion 

ת יָּדמֵּ ֖א׃̅ה  יק  יַטל  אָא   ַקרי 
Italikia            kutsuttiin jota           se 

 
Mutta Kesareassa oli yksi mies, sadanpäämies, jonka nimi oli Kornelius, siltä hallitusalueelta, jota 
kutsuttiin Italikia. 

 

2  ָ אָוד  יקָ֗הו  וָובַָ̅וַזּד  ֖אָהֻּ ה  ןַָאל  אָמֵּ לָ֗הו  הָ̅חֵּ  יתֵּ
huoneensa ja   hän             Jumalasta         oli       pelkäsi ja         oli     puhdas ja         . 

בֵָּ ֖הָוע  לֵּ דָ̅̅דּכֻּ אָזֵּ ָ̅֗הו  ת  ָ̅ק  את  י  ַָסג  ֖אָ̅א֑֞ ָבַעמ   א֑֞
kansassa       monenlaiset hyväntekeväisyys    oli            teki ja kaikkensa 

֖א׃̅לזבַָ̅כַָֻּ̅וב ה  ןַָאל  אָמֵּ אָ֗הו  עֵּ  ןָב 
Jumalasta         oli     esirukoili    ajat kaikessa ja 

 
Ja hän oli puhdas, ja pelkäsi Jumalaa, hän ja hänen koko kotinsa, ja hän teki monenlaista 
hyväntekeväisyyttä kansan keskellä, ja koko ajan esirukoili Jumalaa. 

 

אַָמַלאכָ   3 אָחז  נ  ת̅ה  אי  אַָגלי  זו  אָבחֵּ ה  ָתַשעָָ̅אַָּדאל   ַלאַפי֑֞
yhdeksän    kasvoille        avoimesti          näyssä             Jumalan                enkeli            näki        tämä         . 

תֵָּ ֑אָּדַעלָלו  מ  אימ  ָב  ין֑֞ ע  ֑א׃̅ש  יֵּ ל  ורנ  ֵּ֣ ֖הָק  אַמרָלֵּ  הָוֵּ
Kornelie     hänelle    sanoi ja     luokseen sisään joka         päivässä                hetki 

 
Tämä näki Jumalan enkelin näyssä, avoimesti vasten kasvojaan, päivän yhdeksännellä hetkellä, joka 
tuli sisälle hänen luokseen ja sanoi hänelle, ”Kornelie!” 

  



הַָוד  4 רָבֵּ וָח  הַָמַלאכָ ̅והֻּ אַמרָלֵּ ר֖יָוֵּ אָמ  נ  אַמ֖רָמ  ֖לָוֵּ  ֖אָ̅חֵּ
enkeli    hänelle    sanoi ja   herrani         mitä       sanoi ja    pelkäsi ja hänessä katsoi     hän ja   . 

ת ָ דָ̅ך̅צַלו  ָ̅וזֵּ ת  ָָ̅ך̅ק  קָלדֻּ ָ̅וכ̅סלֵּ אָקד  נ  ֖א׃̅ר  ה   םַָאל 
Jumala      edessä            muistolle     nousi hyväntekeväisyytesi ja rukouksesi 

 
Ja hän katsoi häneen ja pelkäsi ja sanoi, ”mitä, herrani?” Ja se enkeli sanoi hänelle, ”sinun rukouksesi 
ja hyväntekeväisyytesi on noussut Jumalan eteen muistetuksi”. 

 

אַָשַּדרַָגב  5 ש  ָ̅וה  אָמד  ופ  י  ָלֵּ֣ א֑֞ אָ̅רֵּ ֑אַָואית   י֗נת 
tuo ja           kaupunki         Joppe’lle        miehet       lähetä           nyt ja          . 

ת וןָּדמֵּ מעֻּ שֵּ אפָ ̅לֵּ֣ אָּכ   ֖א׃̅קרֵּ
Keefa           kutsuttu joka         Shimeon’lle 

 
Ja nyt, lähetä miehet Joppen kaupunkiin tuo Shimeon, jota kutsutaan ”Keefa”. 

 

אָבבַָ  6 אָשרֵּ איַתָ̅ה  ֖אַָהוָּד  י  ורס  וןָבֻּ מעֻּ שֵּ הָּדֵּ֣  ו֗היָ̅יתֵּ
se on joka       se            nahkuri          Shimeon’n         kodissaan         asuu       katso       . 

֖א׃ַָ̅עלַָיד  ַימ 
meri     sivu       yllä 

 
Katso, hän asuu nahkuri Shimeon’n kodissa, siinä, joka on meren vieressä. 

 

הַָמַלאכָ ָ̅ד̅וכַָ  7 ַזלָלֵּ ָ̅אֵּ ין֑֞ אָתרֵּ ֑הָקר  לַָעמֵּ  אָּדַמלֵּ
kaksi      kutsui     kanssaan puhui joka          enkeli          hänelle meni      kun ja       . 

הָופָ  ַָביתֵּ ןָבַני֑֞ אַָחד̅מֵּ ָָ̅לח  אָּ̅דד  ֖אַָאינ  ה  לַָלאל   חֵּ
sellainen      Jumalalle     pelkäsi joka       yksi    palvelija ja                kotinsa     lapsista 

֑ה׃ אָלֵּ אָ֗הו  תּדנֵּ  ּדמֵּ
hänelle      oli    päättäväinen jotka 

 
Ja kun se enkeli meni, joka hänen kanssaan puhui, hän kutsui kaksi hänen perheestään, ja yhden 
palvelijan, joka pelkäsi Jumalaa, sellainen, josta hän oli tehnyt päätöksen. 

 



א׃ָ  8 ופ  י  וןָלֵּ֣ נֻּ ֖אָוַשַּדרָאֵּ םַָּדחז  ּדֵּ למֵּ וןָּכֻּ יָלהֻּ אשַתע   וֵּ
Joppe’lle    heitä        lähetti ja    näki jota       asia kaikki         heille               tiedotti ja       . 

 
Ja hän kertoi heille kaiken, mitä näki, ja lähetti heidät Joppeen. 

 

אַָּכד  9 נ  אָ֗אחר  ַָָ̅ולַיומ  דֵּ וןָר  נֻּ יבָ ̅הֵּ אָוַקר  אורח   יןָ̅יןָבֻּ
lähestyivät ja                 tiellä      matkasivat nämä      kun           toinen           päivälle ja         . 

ָ תַ̅למד  אָבשֵּ ֖אַָּדנַצלֵּ ר  אג  וןָלֵּ מעֻּ ֵּ֣ קָשֵּ ֑אָסלֵּ ׃ָ̅י֗נת  ין֖֑֞ ע   ש 
hetki     kuudessa rukoileva että        katolle          Shimeon         nousi                kaupungille 

 
Ja seuraavana päivänä, kun nämä matkustivat tiellä ja lähestyivät sitä kaupunkia, nousi Shimeon 
katolle, että rukoilisi kuudennella hetkellä. 

 

בֵָּ̅פֵַָּ̅וכ  10 לַע֖סָוכַָ̅ןָוצ  אָּדנֵּ וןַָמתָ̅ד̅אָ֗הו  נֻּ ֑הָ̅הֵּ יןָלֵּ  קנ 
hänelle         ostetut       nämä     kun ja      syövä että          oli        tahtoi ja    nälkä ja          . 

֖א׃̅נפַָ מה   לָעַלו֗היָתֵּ
ihmetys         ylleen        lankesi 

 
Ja hänen oli nälkä, ja hän tahtoi syödä, ja kun sitä oltiin ostamassa hänelle, lankesi hänen päälleen 
ihmeellinen asia. 

 

אַָּכד  11 אָשַמי  ַָָ̅וחז  אַָחד̅פת  אנ  יןָ֑ומ  ירַָָּ̅כדָ̅יח   ַאס 
sidottu       kun      yksi           vaate ja      avautuivat       kun       taivaat          näki ja            . 

ָ ָוד  ן֖֑֞ אָלכֵַָּ̅בארַבעַָקרנ  אָ֗הו  ב̅מֵּ אֵּ ֖אָוש  אַָרב  נ  אָָ̅ת   ֗הו 
oli       laski ja           suuri         kankaan            oli      kaltainen ja   kulmat               neljässä 

֖א׃ אַָעלַָארע  ןָשַמי   מֵּ
maa     päälle                  taivaista 

 
Ja hän näki taivasten avautuvan, ja yksi vaate, neljästä kulmasta sidottu, ja suuren kankaan 
kaltainen, ja se laski taivaista maan päälle. 
 

 



אית  12 ָָ̅ו  ת  יןַָחיו  להֵּ הָּכֻּ אָבֵּ ת̅֗הו  ַָּדארבע  גָ̅א֑֞ ָ̅רֵּ ֖א֑֞  לֵּ
jalat               neljän              olennot        ne kaikki     siinä         oli        (akk.) ja            . 

֖אָופָ  אַָּדארע  ָ̅וַרחש  ֖א׃ַ̅רחת   אַָּדשַמי 
taivasten               linnut ja                maan               matelijat ja 

 
Ja siinä oli niitä kaikkia nelijalkaisia olentoja ja maan matelijoita ja taivasten lintuja. 

 

13  ָ ת  אָאֵּ ל  וסַָואכָֻּ̅וק  וםָּכֻּ וןָ֑קֻּ מעֻּ ֵּ֣ אַמ֖רָשֵּ הָּד   ו֖ל׃̅אָלֵּ
syö ja teurasta  nouse       Shimeon        sanoi joka hänelle        tuli           ääni ja            . 

 
Ja hänelle tuli ääni, joka sanoi, ”Shimeon, nouse, teurasta ja syö!” 

 

14  ָ מתֻּ ר֑יָּדמֵּ סָמ  ַמ֖רָח  וןָאֵּ מעֻּ שֵּ כ̅וֵּ֣ אָאֵּ ת̅וםָל   ָ̅לֵּ
syönyt       en    milloinkaan että    herrani   ei kai!      sanoi       Shimeon ja             . 

לַָּדמַסַיב  ַוטַמ֖א׃ָּ̅כֻּ
virhe ja saastainen joka kaikki 

 
Ja Shimeon sanoi, ”ei suinkaan, herrani, sillä en minä ole milloinkaan syönyt mitään saastaista ja 
virheellistä!” 

 

15  ָ יּ̅דַתָָ̅וב̅ותֻּ ַָזברתֵּ ָ̅ן֑֞ תֵּ אָלו  אָהו  ל  ָק  ין֑֞ יןָ̅נ   ֖הַָאילֵּ
ne         luokseen         oli           ääni       kerrat                 toisen       taas ja             . 

ב אָתַסיֵּ ֑יַָא֗נתָל  אַָּדּכ  ה   ׃ַָּ̅דאל 
saastainen      ei        sinä     puhdisti      Jumala jotka 

 
Ja taas, toisen kerran oli se ääni häntä kohtaan, ”niitä, jotka Jumala puhdisti, sinä et saa 
saastaiseksi”. 

 

16  ָ דֵּ ת̅ה  יןָהו  תָ̅אָּדֵּ אתַ̅זבָ̅תל  ָוֵּ ין֑֑֞ א׃ָ̅נ  אַָלשַמי  אנ  הָמ  יָלֵּ  ַעל 
taivaille           vaate      sen      ylennettin ja       kerrat      kolme          oli      mutta       tämä             . 

 
Mutta tämä tapahtui kolme kertaa, ja se vaate kohotettiin taivaisiin. 

 



וןָבַנפָ̅̅דוכַָ  17 מעֻּ ֵּ֣ תַּדַמרָשֵּ יוָ̅מֵּ ֑אַָמט  אַָּדחז  זו  ַנוָחֵּ הָּדמ   שֵּ
saapuivat    näki jota        näky     mikä että     sielussaan           Shimeon            ihmetteli        kun ja         . 

אַָ̅גב לוַָעלַָבית  ו֑סָוַשאֵּ י  ל  ורנ  ֵּ֣ ןָק  אשַתַּדרוָ֗הַווָמֵּ וןָּדֵּ נֻּ ָה  א֑֞  רֵּ
koti      ylle      kysyivät ja                Kornelius’sta       olivat       lähettämät jotka      nämä          miehet 

אַתָ ֖וןָוֵּ מעֻּ ֵּ֣ הָשֵּ אָבֵּ ַָּ̅דשרֵּ אָּדד  מוַָעלַָתרע  ֖א׃̅וָוק   רת 
pihan            portti         yllä seisoivat ja tulivat ja      Shimeon       siinä       asui jossa 

 
Ja kun Shimeon ihmetteli sielussaan, että mikä oli se näky, jonka hän näki, saapuivat nämä miehet, 
jotka olivat Korneliuksen lähettämät, ja he kysyivät siitä hänen kodistaan, jossa Shimeon asui, ja he 
tulivat, ja seisoivat pihan portilla. 

 

יןָ  18 רֵּ תוק  וןָּדמֵּ מעֻּ ֵּ֣ אןָשֵּ יןָּ֑דֵּ ןַָומַשאל  אָ̅֗הַווַָתמ   קרֵּ
kutsutaan jota     Shimeon      jos että            kysyivät ja     siellä       olivat seisoivat ja        . 

אפָ  ֖א׃ּ̅כ  אָשרֵּ רּכ   אָה 
asuu          tässä                   Keefa 

 
Ja he olivat siellä seisomassa, ja kysyivät, että asuuko tässä Shimeon, jota kutsutaan ”Keefa”. 

 

אָָ̅̅דוכַָ  19 ֖אָה  וח  הָרֻּ ַמרָלֵּ ֑אָאֵּ זו  אָבחֵּ אָ֗הו  נֵּ וןָר  מעֻּ ֵּ֣  שֵּ
katso          henki   hänelle    sanoi          näyssä            oli        mietti       Shimeon        kun ja         . 

ַָ̅גב ת  ָתל  א֑֞ ך̅רֵּ יןָל  עֵּ  ׃ָאָב 
sinulle kysyvät           kolme            miehet 

 
Ja kun Shimeon mietti sitä näkyä, henki sanoi hänelle, ”katso, ne kolme miestä kysyvät sinua”. 

 

ות  20 וםָחֻּ ֖וןַָּכדָ̅קֻּ לַָעמהֻּ תָ̅וזֵּ אָמֵּ ךַָ̅פַלג̅ל  נ  עי  לָָ̅רֵּ טֻּ  מֵּ
koska     ajatuksesi    jakaantunut      älä       kun     kanssaan mene ja      alas      nouse            . 

ת וַָשּדרֵּ אָהֻּ אנ  ון֖׃ָּ̅דֵּ נֻּ  אֵּ
heidät     lähettänyt      se       minä että 

 
Nouse, mene alas ja mene heidän kanssaan, ajatustesi jakaantumatta, koska minä olen heidät 
lähettänyt. 



ת  21 יןָנחֵּ יּדֵּ תָ̅ה  וןָלו  מעֻּ ֵּ֣ וַָ̅גבָ̅שֵּ אָהֻּ נ  ֖וןָאֵּ אַמרָלהֻּ וןָוֵּ נֻּ ָה  א֑֞  רֵּ
se      minä      heille        sanoi ja       nämä        miehet     luokse       Shimeon   laskeutui         silloin           . 

ָּ̅דבָ  ֖וןַָאיד  יןָא֗נתֻּ ָ̅עֵּ לת  ָ̅אָ֗היָעֵּ ת  ל  טֻּ ַתָ̅אָּדמֵּ ון֖׃̅הָאֵּ  יתֻּ
tulleet         tähtensä jonka          aihe            se     millainen            te         etsitte jota 

 
Silloin Shimeon laskeutui näiden miesten luokse ja sanoi heille, ”minä se olen, jota te etsitte. Millainen 
on se syy, jonka tähden te olette tulleet?” 

 

֖הַָגב  22 יןָלֵּ מר  אַָחד̅א  אָָ̅ר  ונ  נטרֻּ ו֖סָקֵּ י  ל  ורנ  ֵּ֣ הָק   ַּדשמֵּ
kenturion            Kornelius       nimensä jonka  yksi           mies    hänelle     sanoivat            . 

ָ אָּדד  אנ  דּ̅כ  ֖אָוַמסהֵּ ה  ןַָאל  לָמֵּ אָָ̅חֵּ הַָעמ  לֵּ  עַלו֗היָּכֻּ
kansa   kaikkensa      ylleen          todisti ja                Jumalasta    pelkää joka          puhdas 

ָ וד  יהֻּ ָּ̅ד  תֵּ ָאֵּ ֑א֑֞ ןַָמַלאכָ ̅יֵּ אָמֵּ זו  הָבחֵּ ֑אָ̅אַמרָלֵּ יש   אַָקּד 
pyhä                   enkelistään          näyssä     hänelle         sanottu               juutalaisten 

ך ָ̅לבַַָָּ̅דנַשַּדרַָנעל  לת  שַמעָמֵּ ֑הָונֵּ ך̅יתֵּ נ   ׃ָ̅אָמֵּ
sinusta          sana           kuuleva ja       kodilleen        sisään     lähettävä että 

 
Ja he sanoivat hänelle, ”yksi mies, jonka nimi on Kornelius, sadanpäämies, puhdas, joka pelkää 
Jumalaa ja hänestä koko juutalaisten kansa todistaa; hänelle sanottiin näyssä hänen pyhän enkelinsä 
kautta, että hän on lähettvä sinut sisään hänen kotiinsa, ja hän on kuuleva sanaa sinulta”. 

 

אָ  23 אָ֗הו  וןַָּכרַָּדשרֵּ נֻּ לָאֵּ וןָ֑וַקבֵּ מעֻּ ֵּ֣ וןָשֵּ נֻּ לָאֵּ  ַואעֵּ
oli       asui joka        kun    heidät vastaanotti ja Shimeon      heidät      sisään ja           . 

םָלבָ  ֖אַָונפַָ̅̅תוק  הָּדַיומ  הָ̅רֵּ אַזלוַָעמֵּ ֖וןָוֵּ ַזלַָעמהֻּ  קָאֵּ
kanssaan menivät ja    kanssaan     meni         ulos ja       päivän         perässään        nousi ja 

֖א׃ ופ  י  ָּדֵּ֣ א֑֞ ןַָאחֵּ שָמֵּ שָ֗אנ   ֗אנ 
Joppen             veljistä      ihminen     ihminen 

 
Ja Shimeon otti heidät sisään ja majoitti heidät, ja nousi seuraavana päivänä ja meni ulos heidän 
kanssaan, ja jotkut Joppen veljistä menivät hänen kanssaan. 

 



אָ  24 יןָמַקוֵּ וסָּדֵּ י  ל  ורנ  ֵּ֣ ַי֖אָק  ַסר  קֵּ אַָעלָלֵּ֣ נ  אָ֗אחר   ַולַיומ 
odotti    mutta         Kornelius            Kesarea’lle      sisään           toinen         päivälle ja            . 

וןַָּ֑כד אָלהֻּ ֖הָ̅מכַָָ̅֗הו  והמֵּ ָטֻּ וןָבַני֑֞ להֻּ הָּכֻּ יןָלֵּ  נש 
perheensä lapset      he kaikki   hänelle kokoontuivat     kun      heille               oli 

אף יבֵָָּ̅ו  ַָחב  א֑֞ חמֵּ אית̅ר  ָּד  ֖ה׃ָ̅א֑֞  ֗הַווָלֵּ
hänelle olivat           jotka          rakkaat         ystävät       myös ja 

 
Ja seuraavana päivänä he menivät Kesareaan. Mutta Kornelius oli odottamassa heitä, kun sinne 
kokoontui koko hänen perheensä, ja myös ne rakkaat ystävät, joita hänellä oli. 

 

ו֑סַָונפַָָ̅̅דוכַָ  25 י  ל  ורנ  ֵּ֣ הָק  וןַָ֑ארעֵּ מעֻּ ֵּ֣ לָשֵּ אֵּ גָ̅ד̅לָסגֵָּ̅ע  ׃̅לרֵּ  ַלו֗ה֖י֑֞
jaloilleen     kumarsi putosi ja            Kornelius           kohtasi          Shimeon      sisään       kun ja          . 

 
Ja kun Shimeon meni sisään, kohtasi hän Korneliuksen, ja hän lankesi kumartamaan hänen 
jalkoihinsa. 

 

ך  26 וםָל  ֖הָקֻּ אַמרָלֵּ הָוֵּ ימֵּ וןַָאק  מעֻּ שֵּ  ָ̅וֵּ֣
sinulle nouse hänelle   sanoi ja      hänet nosti         Shimeon ja           . 

אף ֖א׃ָ̅ו  אָ֗אנ  ש  אַָברנ  נ   אֵּ
minä      ihmispoika         minä     myös ja 

 
Ja Shimeon nosti hänet ja sanoi hänelle, ”nouse, minäkin olen ihminen!” 

 

אַתָָ̅̅דוכַָ  27 ָּדֵּ אא֑֞ יֵּ אשַּכחַָסג  ֑הַָעלָוֵּ לַָעמֵּ ן֖׃̅וָ֗הַווָלַתָ̅מַמלֵּ  מ 
sinne    olivat tulivat jotka            monet               löysi ja    sisään kanssaan       puhui        kun ja           . 

 
Ja hänen puhuessaan hänen kanssaan, hän meni sisään, ja havaitsi, että sinne oli tullut monia. 

  



ד  28 וןָי  ֖וןַָא֗נתֻּ אַמרָלהֻּ אַָמַפסָלגַָ̅וֵּ וןָּ֑דל  יןָא֗נתֻּ אָ̅ב̅ע   ר 
miehelle        varmaa       ettei            te            tiedätte             te             heille         sanoi ja          . 

ָ וד  הֻּ ַקף̅י  ֑אָּדנֵּ וכָ̅י  אָנֻּ ש  ָ̅ל֗אנ  אַָברַָשרבתֵּ אָ֗הו  אָּדל  י   ֖הָ̅ר 
sukukuntansa   poika        oli        ei joka     muukalainen        ihmisille     liittyvä että     juutalainen 

שַָּדטַמאַָאוָמַסַיב ַמרַָעלָ֗אנ  אָא  אַָחוַינ֑יָּדל  ה  יַָאל   ׃ָ̅ול 
saastainen tai epäpuhdas joka ihminen    ylle      sanon       etten       osoitti         Jumala minulle ja 

 
Ja hän sanoi heille, ”te tiedätte, ette juutalaiselle miehelle ole sallittua liittyä vieraisiin ihmisiin, joka ei 
ole hänen sukukuntaansa, ja Jumala osoitti minulle, etten sano ihmisestä, että ’epäpuhdas’ tai 
’saastainen’”. 

 

29  ָ אָעת  נ  לָה  טֻּ ָ̅מֵּ ת̅יד  ָָ̅אי  ת  ַתַָָּ̅כדָ̅ית̅אֵּ וןָב   ר֖יָבַרםַָ̅שַּדרתֻּ
kuitenkin    perässäni       lähetetyt         kun          tullut                  valmiiksi         tämä      tähden            . 

אָלכָֻּ לָ֗אנ  ַתָ̅מַשאֵּ וןָב  אַָשַּדרתֻּ נ  לָמ  טֻּ  ריָ׃̅וןָ֑מֵּ
perässäni       lähettänyt         minkä     tähden       teille       minä                  kysyn 

 
Tämän tähden minä olin valmiiksi tulossakin, kun minua hakemaan lähetettiin, kuitenkin minä kysyn 
teiltä; minkä tähden te olette lähettäneet minua hakemaan? 

 

ית  30 ָא  ין֑֞ ַָיומ  א֑֞ ו֖סַָארבע  י  ל  ורנ  ֵּ֣ הָק  ַמרָלֵּ אָ̅עַדָָ̅א  ש  אָלה   מ 
tälle         saakka        (akk.)       päivät                neljä                 Kornelius     hänelle     sanoi             . 

֖אָובַָ םָ֗אנ  אֵּ ןָּדצ  אָמֵּ ַָּכד̅̅תה  ין֑֞ ע  אָבבַַָָ̅שעָש  אָ֗אנ   ית֑יָ̅מַצלֵּ
kodissani      minä        rukoilin       kun       hetki   yhdeksännessä ja   minä             paastosta          katso 

םַָגב אַָחד̅ק  ָָ̅ר  ׃̅לבָ ַָ̅מ֖יַָּכד̅קד  ֖א֑֞ רֵּ ו   ישָחֵּ
valkoiset   puettu         kun    edessäni        yksi      mies            seisoi 

 
Kornelius sanoi hänelle, ”neljä päivää sitten tähän saakka, katso minä paastosin, ja yhdeksännellä 
hetkellä, kunminä rukoilin, kodissani seisoi yksi mies minun edessäni, valkoisiin puettuna”.  

  



שַתמַעת  31 ֑אָאֵּ יֵּ ל  ורנ  ֵּ֣ ֖יָק  אַמרָל  ות ָָ̅וֵּ דָ̅ך̅צלֻּ ַָ̅ולזֵּ ת   ָ̅ך̅ק 
puhtaudellesi ja    rukouksesi                     kuultu              Korneliee     minulle sanoi ja            . 

וכ ָּ̅דֻּ אָקד  אָהו  נ  ֖א׃̅ר  ה   םַָאל 
Jumala    edessä            oli                   muisto 

 
Ja hän sanoi minulle, ”Korneliee, sinun rukouksesi on kuultu ja sinun puhtautesi on tullut muistoon 
Jumalan edessä”. 

 

32  ָ אָמד  ופ  י  ת̅בַרםַָשַּדרָלֵּ֣ וןָּדמֵּ מעֻּ שֵּ אָלֵּ֣ ֑אַָואית  אָ̅י֗נת   קרֵּ
kutsutaan jota       Shimeon’n              tuo ja           kaupunki         Joppe’lle        lähetä    kuitenkin         . 

אפָ  אָּ̅כ  אָשרֵּ אָּדַעלַָיד̅בבַָ֖אָה  י  ורס  וןָבֻּ מעֻּ שֵּ הָּדֵּ֣ ֖אָָ̅יתֵּ  ַימ 
meri     sivu  yllä joka           nahkuri          Shimeon’n         kodissaan         asuu       katso               Keefa 

ָ אתֵּ וָנ  ך̅והֻּ לַָעמ   ׃ָ̅אָנַמלֵּ
kanssasi    puhuva         tuleva       hän ja 

 
Kuitenkin, lähetä Joppen kaupunkiin ja tuo Shimeon, jota kutsutaan ”Keefa”, katso, hän asuu nahkuri 
Shimeonin kodissa, joka on meren vierellä, ja hän on tuleva puhumaan sinun kanssasi. 

 

ָ̅ובַָ  33 עתֵּ ת̅רָש  ָָ̅הַָשּדרֵּ ת  ירָעבַָָ̅ך̅לו  אַתַָ̅וא֗נתַָשפ   י֖תָּ̅דתָּדֵּ
tullut että        tehnyt          kaunis           sinä ja      luoksesi     lähettänyt           hetkessä siinä ja           . 

ָ ַלןָקד  אָחַנןָּכֻּ בֵָּ̅וה  ָוצ  ֖ אתַ̅מיך  אָּדֵּ לָמ  שַמעָּכֻּ ָ֖ןָּדנֵּ ד̅יַנ֖  ָ̅פקֵּ
käsketty jota    mitä    kaikki  kuuleva että    tahdomme ja      edessäsi       kaikki     me      katso ja 

ך תָ̅ל  ןָלו  ֖א׃ָ̅מֵּ ה   ַאל 
Jumala     luokse –sta   sinulle 

 
Ja siinä hetkessä minä olen lähettänyt sinun luoksesi, ja sinä olet tehnyt kauniisti tullessasi, ja katso, 
me kaikki olemme sinun edessäsi ja me tahdomme kuulla kaiken, mitä sinulle on Jumalan luota 
käsketty. 

  



אַָאד̅פַתָ  34 ר  אַמ֖רַָבשר  הָוֵּ ומֵּ וןָפֻּ מעֻּ ֵּ֣ יןָשֵּ  ָ̅̅תרכֵָּ̅חָּדֵּ
ymmärrän      totuudessa          sanoi ja      suunsa        Shimeon    mutta         avasi            . 

ב סֵּ אָנ  אָ֗הו  אָל  ה  ׃ַָּ̅דאל  ֖א֑֞  ַבאפֵּ
kasvoissa hyväksyjä      ole          ei          Jumala että 

 
Mutta Shimeon avasi suunsa ja sanoi, ”totuudessa, minä ymmärrän, ettei Jumala ole puolueellinen”. 

 

אָבכָֻּ  35 ל  ָ̅אֵּ אָּדד  ַָאינ  א֑֞ וןַָע֗ממֵּ הָופָ ̅להֻּ נֵּ לָמֵּ  ַלחָ̅חֵּ
palvelee ja hänestä pelkää joka   sellainen        kansat         niissä kaikissa      vaan            . 

ָ ות  אנֻּ ָּ̅כ  תֵּ וָלו   ֖ה׃֑̅אָמַקַבלָהֻּ֗
luokseen   hän vastaanottaa                puhtaus 

 
Vaan niissä kaikissa kansakunnissa sellaisen, joka häntä pelkää ja palvelee puhtaasti, hän ottaa 
luokseen vastaan. 

 

36  ָ לת  ירָּדַשַּדרַָלב̅מֵּ אָ̅אָגֵּ מ  וןָשל  נֻּ ֑לָוַסַברָאֵּ יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא   ַני֑֞
rauha     heitä evankelioi ja          Israel             lapsille  lähetti jonka     sillä             sana             . 

אָבַיד אָּדכָָֻּ̅וַשינ  רי  ַנוָמ  ֑אָה  יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ  ֖ל׃̅יֵּ
kaikkien     Herra      tämä            Messias       Jeshua      kautta            lepo ja 

 
Sillä on se sana, jonka hän lähetti israelilaisille, ja evankelioi heitä; rauhaa ja lepoa Messias Jeshuan 
kautta – tämä on kaikkien Herra. 

 

אף  37 דָ̅ו  וןָי  ַָ̅א֗נתֻּ לת  וןָבמֵּ יןָא֗נתֻּ ת̅ע  וד̅בכָָֻּ̅אַָּדהו  ֵּ֣הֻּ הָי   ָ̅ל 
Jehud    kaikessaan   ollut jota           sanassa                te           tiedätte               te       myös ja         . 

ַתָָ̅̅תַּדאקפַָ אָב  יל  ל  ןָגֵּ֣ ָ̅מֵּ וד  ָ̅רַָמעמֻּ ן֑׃̅אַָּדאכ̅ית  ֵּ֣וַחנ  זָיֻּ  רֵּ
Jochannan    julisti jota                     kaste               jälkeen            Galileasta          lähtenyt joka 

 
Ja myös te tiedätte sen sanan kautta, jota on ollut koko Jehud’ssa, joka lähti Galileasta sen kasteen 
jälkeen, jota Johannan julisti. 
 

 



ֵּ֣צַרת  38 ןָנ  ועָּדמֵּ ֵּ֣שֻּ ודַָ̅עלָיֵּ אָּדקֻּ וח  הָברֻּ אַָמשחֵּ ה  אַָּ̅דאל   ש 
pyhyyden          hengessä            voiteli         Jumala jonka   Natsareth’sta joka     Jeshua       ylle           . 

תַ̅וב וָּדמֵּ ויֻּ ֖אָוהֻּ ךַ̅חיל  אתָּ̅כרֵּ וןָּדֵּ נֻּ אָלה  אָוַמאסֵּ  יוָ̅נכָ ̅֗הו 
vahingoittuneet jotka    heille             paransi ja         oli             kierteli että         oli ja          voimassa ja 

֖ה׃ אַָעמֵּ אָ֗הו  ה  לַָּדאל  טֻּ ֖אָמֵּ יש  ןָב   מֵּ
kanssaan       oli         Jumala että       koska                     pahasta 

 
Jeshuasta, joka oli Natsareth’sta, jonka Jumala voiteli pyhyyden hengessä ja voimassa, ja joka kierteli 
ja paransi ne, jotka olivat pahan vahingoittamia, koska Jumala oli hänen kanssaan. 

 

אַָּדעבַָ  39 לָמ  ַָעלָּכֻּ הַּדו֗הי֑֞ אָ̅בכָָֻּ̅דַ̅וחַנןָס  הַָארע   ל 
maa    kaikessaan      teki jota      mitä    kaikki    ylle       todistimme        me ja          . 

וד יהֻּ ֵּ֣ ָָּ̅ד  ָ̅ודֻּ וד  הֻּ ֗היָי  אָתַלאוֻּ נ  הָלה  ֖םָלֵּ שלֵּ ָ̅אור  א֑֞  יֵּ
juutalaiset hänet ripustivat       tämän   hänelle          Jerusalemin ja           Jehud’n 

ו֗ה֖י׃ אָוַקטלֻּ  ַעלַָקיס 
hänet tappoivat ja        puu         ylle 

 
Ja me todistimme kaikesta, mitä hän teki koko Jehud’n ja Jerusalemin maassa. Tämän juutalaiset 
ripustivat puuhun ja tappoivat hänet. 

 

אַָלת  40 ה  יםַָאל  הַָאק  ָ̅ולֵּ ת  הָ̅ל  ָוַיהבֵּ ין֖֑֞  אַָיומ 
antoi ja       päivät          kolmelle          Jumala           nostaa    hänen ja        . 

ת יןַָבגּ̅דנֵּ אָע  ֑א׃̅חזֵּ  לֵּ
avoimessa silmät näyttäytyvä että 

 
Ja hänet Jumala aikoi nostaa sinä kolmantena päivänä, ja antoi hänen näyttäytyä julkisesti. 

  



יןָלכָֻּ  41 אָּדֵּ אָ̅ל  ה  ןַָאל  יןָּדמֵּ אַָלןַָאילֵּ ל  ֑אָאֵּ הַָעמ   לֵּ
Jumalasta jotka           ne     meille      vaan        kansa     kaikelleen  mutta      ei             . 

ת הָ̅גבָ ̅אֵּ אָלֵּ הוֵּ אכַָיןָּדנֵּ ָּדֵּ ֖א֑֞ הּדֵּ יןָ̅ס  אשת  הָוֵּ  לןַָעמֵּ
joivat ja    kanssaan  söivät jotka       todistajat hänelle   olevat että                 valitut 

ַתָ ן־ב  ית̅מֵּ ןָבֵּ הָּדמֵּ מתֵּ ָ̅רָקי  יתֵּ ׃̅־מ   ֖א֑֞
kuolleet huoneesta että             nosti            jälkeen –sta 

 
Mutta ei koko kansalle, vaan meille, niille, jotka Jumala valitsi olemaan hänelle todistajia, jotka 
söimme hänen kanssaan, ja joimme, sen jälkeen, kun hän nosti hänet kuolleista. 

 

ד̅ןָּדַנכ̅קַדָ̅ופַָ  42 זַָונַסהֵּ אתָ̅רֵּ ַנוָּדֵּ ֑אָּדה  אָ̅לַעמ  ה  ןַָאל  שָמֵּ  פרֵּ
Jumalasta     erotettu joka           tämän        kansalle     todistava ja julistava että        käski ja          . 

ַָוד א֑֞ אָּדַחיֵּ נ  ַָּ̅די  יתֵּ ׃̅מ   ֖א֑֞
kuolleiden ja     elävien        tuomari 

 
Ja hän käski julistamaan ja todistamaan tälle kansalle, että hänet on Jumala erottanut olemaan 
elävien ja kuolleiden tuomari. 

 

ד  43 וןָנבָ ַ̅ועַלו֗היַָאסהֵּ להֻּ ָּדכָֻּ̅וָּכֻּ ֑א֑֞ ןָ̅יֵּ  לַמןַָּדמַהימֵּ
uskovat jotka  jokainen että  profeetat   he kaikki       todistavat         hänestä ja           . 

וב לָשֻּ ֑הָנַקבֵּ ׃ַָ̅בשמֵּ א֑֞ הֵּ ןָחט   ק 
synnit    jättämiset vastaanottakoon nimessään 

 
Ja hänestä todistavat ne kaikki profeetat, että jokainen, joka uskoo hänen nimessään, saa ottaa 
vastaan vapautuksen synneistä. 

  



ַָאגַנתָ̅̅דוכַָ  44 ֑א֑֞ לֵּ יןָמֵּ לֵּ אָה  לָ֗הו  וןָמַמלֵּ מעֻּ ֵּ֣ וָשֵּ אָָ̅הֻּ וח   רֻּ
henki       lepäsi          sanat       nämä          oli           puhui           Shimeon     hän     kun ja          . 

וד ָּ̅דקֻּ לת  יןָ֗הַווָמֵּ מע  וןָּדש  להֻּ אַָעלָּכֻּ  ֖א׃̅ש 
sana     olivat   kuulivat jotka       he kaikki       ylle                pyhyyden 

 
Ja kun hän, Shimeon, oli puhunut nämä sanat, laskeutui se pyhyyden henki lepäämään kaikkien niiden 
ylle, jotka olivat kuulemassa sitä sanaa. 

 

אַתַָ̅מהוַָותַ̅ות  45 וןָּדֵּ נֻּ ָה  א֑֞ ירֵּ ָגז  א֑֞ אףַ̅הרוַָאחֵּ ֑הָּד   ַעלָָ̅וַָעמֵּ
ylle myös että kanssaan tulivat jotka nämä ympärileikatut veljet ihmettelivät ja hämmästyivät ja       . 

ַָמוַהב א֑֞ ודַ̅ע֗ממֵּ אָּדקֻּ וח  אָּדרֻּ שַתפַעת̅ת  אָאֵּ  ׃ָ̅ש 
vuodatettiin            pyhyyden            hengen                     lahja          kansakunnat 

 
Ja he hämmästyivät, ja ne ympärileikatut veljet ihmettelivät näitä, jotka tulivat hänen kanssaan, että 
se pyhyyden hengen lahja vuodatettiin kansakuntienkin ylle. 

 

י֖רַָּכד  46 וןָגֵּ יןָ֗הַווָלהֻּ מע  ןָָ֑̅ש  ש  ןָלֵּ ש  יןָבלֵּ  מַמלל 
kielet      kielissä           puhuivat       kun     sillä       heille     olivat       kuulivat              . 

ון֖׃̅וַמורבָ  מעֻּ ֵּ֣ אָשֵּ אַמרָ֗הו  ֖אָוֵּ ה   יןָ֗הַווַָלאל 
Shimeon         oli         sanoi ja         Jumalalle       olivat       korottivat ja 

 
Sillä he kuulivat heidän puhuvan eri kielillä ja korottavan Jumalaa, ja Shimeon sanoi, 

 

47  ָ עמדֻּ אָנֵּ ֑אָּדל  לֵּ שָּכ  שַּכחָ֗אנ  ָמֵּ א֑֞ אַָמי  וןַָּ֑̅דלמ  נֻּ  וןָה 
nämä     kastettaisi        ettei       kieltää     ihminen       pystyykö        vettä            onko             . 

לו אַָקבֵּ ודָּדה  אָּדקֻּ וח  אַָאיך̅רֻּ אַָּדחַנן֖׃ָ̅ש   מ 
me että    mitä        kuin           pyhyyden            henki         saivat     katso että 

 
Onko vettä? Voiko joku kieltää, etteikä näitä kastettaisi, sillä katso, he saivat sen pyhyyden hengen 
niin kuin mekin. 

 
 



יןָפַקד  48 יּדֵּ ָָ̅ה  עמדֻּ וןָּ֑דנֵּ ֖אָ̅להֻּ יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ הָּדמ   וןַָבשמֵּ
Messias      Jeshua    herramme    nimessään   kastettaisiin että     heille        käski         silloin             . 

הַָאיךַ̅וב נֵּ תַָ̅עוָמֵּ אָלו  ַָּ̅דנַקוֵּ ת  וןַָיומ  ׃ָ̅הֻּ  א֑֞
päivät       luonaan         pysyisi että      kuin   hänestä pyysivät ja 

 
Silloin hän käski heitä, että heidät kastettaisiin meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä. Ja he 
pyysivät häntä pysymään heidän luonaan ne päivät. 

 

ָ 

אשַתמַעת 11:1  תָ̅וֵּ ָּדבָ ָ̅֗הו  א֑֞ ָוַלאחֵּ א֑֞ יחֵּ ודַ̅לשל   ָ̅יהֻּ
Jehudiassa jotka    veljille ja          lähetetyille          ollut                     kuultiin ja                            . 

אף לת ָָּ̅ד  לוָמֵּ ַָקבֵּ א֑֞ א׃ַָ̅ע֗ממֵּ ה   אַָּדאל 
Jumalan          sana vastaanottivat kansakunnat myös että 

 
Ja apostolit ja ne veljet, jotka olivat Jehud’ssa, olivat kuulleet, että myös kansakunnat ottivat vastaan 
Jumalan sanan. 

 

הָָ̅ד̅וכַָ  2 יןָ֗הַווַָעמֵּ ינ  ֑םָּד  שלֵּ ֵּ֣אור  וןָלֻּ מעֻּ ֵּ֣ קָשֵּ  סלֵּ
kanssaan olivat tuomitsivat     Jerusalemille           Shimeon        nousi      kun ja       . 

֖א׃ ורת  ןָגזֻּ וןָּדמֵּ נֻּ  ה 
ympärileikatuista jotka      nämä 

 
Ja kun Shimeon nousi Jerusalemiin, hänen kanssaan tekivät tuomiota nämä, jotka olivat 
ympärileikatuista. 

 

תַָּ̅כד  3 יןַָּ֑דלו  מר  ון֖׃ָ̅א  סַָעמהֻּ ַָעלַָולעֵּ א֑֞ ורלֵּ אָעֻּ ש   ֗אנ 
kanssaan syö ja sisään ympärileikkaamattomat ihmiset    luokse että     sanoivat       kun     . 

 
Sanoessaan, että ”ympärileikkaamattomien luokse hän menee sisään ja syö heidän kanssaan”. 

  



ף  4 ַתַָָ̅ואקֵּ וןָב  מעֻּ ֵּ֣ אָשֵּ ַתָ̅֗הו  ון֑׃̅רָב  אַמרָלהֻּ  רָלמ 
heille      sanomaan        jälkeen    perässä       Shimeon             oli         alkoi ja       . 

 
Ja Shimeon alkoi järjestyksessään sanomaan heille, 

 

יתָ̅דּ̅דכַָ  5 אָ֗הו  יתָ̅מַצלֵּ ֑אָחז  ופ  י  תָ̅בֵּ֣ ֑אַָּדנחֵּ זו  אָָ̅בחֵּ  ֗הו 
oli        alas joka         näyssä        nähnyt       Joppe’ssa         olin          rukoilin      kun että      . 

אַָחד אנ  ָָ̅מ  אָּדד  אָלכֵַָּ̅אינ  אָ֗הו  ָ̅מֵּ אַָבארַבע֑֞ ירָ֗הו  ֖אַָואס  נ   ת 
neljässä        oli        sidottu ja       vaatteen             oli    kaltainen joka sellainen      yksi              vaate 

ָ תֵּ בַ̅קרנ  אֵּ ָוש  ָָ֖̅ה֑֞ את  ֖אָוֵּ ןָשַמי  אָמֵּ ת̅אָעַדָ̅֗הו  אָלו   ֖י׃̅מ 
luokseni        saakka              tuli ja                taivaista            oli            laski ja           kulmansa 

 
Että kun olin rukoilemassa Joppe’ssa, minä olin nähnyt näyssä, että tuli alas yksi sellainen vaate, joka 
oli sen viitan kaltainen, ja se oli sidottu neljästä kulmastaan, ja se laski taivaista ja tuli minun luokseni 
saakka. 

 

ת  6 רֵּ יתָ̅וח  אָ֗הו  זֵּ ֖הָוח  איתָ̅בֵּ ָָּ̅ד  ת  הַָחיו  ת̅בֵּ ַָּדארבע   ָ̅א֑֞
neljät joilla        olennot       siinä     oli jossa           olin        näin ja     siinä    katsonut ja      . 

ג אף̅רֵּ ֖אָו  אַָּדארע  ָוַרחש  ין֖֑֞ ַָָ̅ליהֵּ ַרחת  ֖א׃̅פ   אַָּדשַמי 
taivasten             linnut        myös ja             maan            matelijat ja                    jalat 

 
Ja minä olin katsonut siihen ja näin siinä olevan olentoja, joilla oli neljä jalkaa, ja maan matelijoita ja 
taivasten lintujakin. 

 

ת  7 מעֵּ יתָ̅ושֵּ וןָָ֑̅֗הו  מעֻּ ֵּ֣ ֖יָשֵּ אָל  אַמרָ֗הו  אָּד  ל   ק 
Shimeon minulle      oli      sanoi joka         ääni            olin            kuullut ja         . 

וסַָואכָֻּ וםָּכֻּ  ו֖ל׃̅קֻּ
ala syömään ja   teurasta nouse 

 
Ja minä olin kuullut äänen, joka sanoi minulle, ”Shimeon, nouse, teurasta ja ala syömään!” 
 

 



ת  8 אמרֵּ ָָ̅וֵּ מתֻּ ר֑יָּדמֵּ סָמ  אַָעלָלפָֻּ̅ח   ומיָ̅וםָל 
suulleni     sisään     ei     milloinkaan että  herrani     ei kai         sanonut ja      . 

 ׃ָ̅מַסַיבַּ̅דטַמאָוַדָ
saastainen joka ja epäpuhdas joka 

 
Ja minä olin sanonut, ”ei suinkaan, herrani, sillä ei suuhuni ole milloinkaan mennyt epäpuhdasta ja 
saastaista”. 

 

9  ָ אָָ̅וב̅ותֻּ ה  םַָּדאל  ּדֵּ ֑אָּדמֵּ ןָשַמי  יָמֵּ ַמרָל  אָאֵּ ל   ק 
Jumalan      asia jonka              taivaista    minulle   sanoi          ääni         taas ja       . 

ב אָתַסיֵּ ֑יַָא֗נתָל   ׃ַָּ̅דּכ 
saastainen      ei        sinä     puhdisti 

 
Ja taas se ääni sanoi minulle taivaista, ”sitä, minkä Jumala puhdisti, et sinä tee saastaiseksi”. 

 

10  ָ דֵּ ת̅ה  תָ̅אָהו  ֖א׃ַ̅זבָ̅תל  םַָלשַמי  ּדֵּ למֵּ הָּכֻּ אסַתַלקָלֵּ ָוֵּ ין֑֑֞  נ 
taivaille         asia kaikki       sen          nostettiin ja        kerrat       kolme        oli            tämä             . 

 
Tämä tapahtui kolme kertaa, ja se nostettiin kaikkineen taivaisiin. 

 

ָ̅ובָ   11 עת  ָ̅הָבש  ת  ָ̅אַָגב֑̅אָתל  ין֑֞ תר  אשַתַּדרוָלו   יָּ̅דֵּ
luokseni    lähetettiin jotka        miehet              kolme            hetkessä       siinä ja           . 

ַתָ ַי֑אָאֵּ ַסר  ֵּ֣ ןָקֵּ וסָמֵּ י  ל  ורנ  ֵּ֣ ןָק  אָ̅מֵּ מוַָעלַָתרע   וָוק 
portti    yllä seisoivat ja    tulivat              Kesarea’sta                        Kornelius’sta 

ָ יתּ̅דד  אָ֗הו  ֖אַָּדשרֵּ ֖ה׃ָ̅רת   ב 
siinä          olin         asui jossa                    pihan 

 
Ja siinä hetkessä ne kolme miestä, jotka Kornelius Kesareasta lähetti minun luokseni, he tulivat ja 
seisoivat pihan portilla, siinä, jossa minä asuin. 

  



גָ   12 ול  אָפֻּ וןָּדל  לַָעמהֻּ ֖אָּדזֵּ וח  יָרֻּ אַמרָל  אַתָ̅וֵּ  וַָעמיָ֖̅אָוֵּ
kanssani tulivat ja jakaantunut       ettei    kanssaan mene että       henki    minulle sanoi ja            . 

ף ָוַעלןָלבַָָ̅א  ין֖֑֞ אַָאח  יןָשת  לֵּ הָּדגַָ̅ה  ֖א׃̅ב̅יתֵּ  ר 
miehen        kodilleen      sisään ja       veljet         kuusi       nämä       myös 

 
Ja henki sanoi minulle, että ”mene heidän kanssaan ilman jakaantumista”, ja he tulivat minun 
kanssani, myös nämä kuusi veljeä, ja me menimme sen miehen kotiin sisälle. 

 

אָבבַָ  13 אָחז  יַָלןַָ֑איַּכנ  אשַתע  הַָמַלאכָ ̅וֵּ םָ̅יתֵּ  ֑אָּדק 
seisoi joka        enkeli            kodissaan          näki          kuinka       meille       kertoi ja              . 

ָ אָמד  ופ  י  ֖הָּדַשַּדרָלֵּ֣ אַמרָלֵּ וןָ̅וֵּ מעֻּ שֵּ אָלֵּ֣ ֑אַָואית   י֗נת 
Shimeon’lle          tuo ja             kaupunki          Joppe’lle    lähetä että   hänelle      sanoi ja 

ת אפָ ּ̅דמֵּ אָּכ   ֖א׃̅קרֵּ
Keefa                kutsuttu joka 

 
Ja hän kertoi meille, kuinka hän näki kodissaan enkelin, joka seisoi ja sanoi, että ”lähetä Joppen 
kaupunkiin, ja tuo Shimeon, jota kutsutaan Keefa”, 

 

ך  14 לַָעמ  וָנַמלֵּ ַָּדבָ̅והֻּ א֑֞ לֵּ ֖אַָא֗נתָוכָֻּ̅מֵּ חֵּ יןָת  ך̅הֵּ הַָבית   ׃ָ̅לֵּ
kotisi   kaikkensa ja     sinä         elävä    niissä jotka        sanat      kanssasi   puhuva      hän ja          . 

 
Ja hän on puhuva sinun kanssasi ne sanat, joiden kautta sinä olet elävä, ja koko sinun kotisi. 

 

יתָ̅̅תַאקפֵָָּ̅̅דוכַָ  15 ֑וַָאגַנתָ̅֗הו  לֻּ ןַָלמַמל  ודַָ̅תמ  אָּדקֻּ וח  אָ̅רֻּ  ש 
pyhyyden         henki            peitti          puhumaan        siellä           olin          alkanut      kun ja           . 

֖וןַָאיך ָָ̅עַליהֻּ ןָקד  אַָּדעַליןָמֵּ  י֖ם׃̅מ 
entisestä    yllemme että   kun       kuin                ylleen 

 
Ja kun minä olin alkanut puhumaan siellä, se pyhyyden henki laskeutui heidän ylleen, niin kuin oli 
ennen meidänkin yllämme. 
 

 



אתַּדכ  16 ת̅וֵּ ָָ̅רֵּ לתֵּ ד̅מֵּ ןַָאעמֵּ וַחנ  יֻּ ֑אָּדֵּ֣ אַמרָ֗הו  ַרןָּדֵּ  ָ̅הָּדמ 
kastoi  Johannan että       oli             sanoi    herramme         sanansa           muistutettiin ja          . 

ָ ֑א֑֞ ָבַמי  עמדֻּ יןָתֵּ וןָּדֵּ ודַ̅א֗נתֻּ אָּדקֻּ וח  ֖א׃̅וןָברֻּ  ש 
pyhyyden         hengessä         kastettavat     mutta            te             vedessä 

 
Ja minua uistutettiin siitä meidän Herramme sanasta, jonka hän sanoi, että ”Johannan kastoi vedessä, 
mutta teidät tullaan kastamaan pyhyyden hengessä”. 

 

כָ   17 ןָה  ת̅אֵּ אי  אַָשוי  ה  הַָמוַהבָ̅ילַָאל  ַָ̅יהב  ֑א֑֞ אָלַע֗ממֵּ  ת 
kansakunnille            lahja                  antoi        arvollisesti           Jumala     sen tähden   jos           . 

ַרן נוָבמ  יןָּדַהימֵּ אַָאיךַָאילֵּ יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ אףָ̅יֵּ אָָּ̅ד  נ   ַלןָ֑אֵּ
minä minulle myös että    kuin         Messias         Jeshua herrassamme uskovat jotka                ne 

ית יתַָ̅מןָ֗הו  אסַפקָ֗הו  אכָּ̅דֵּ ֖א׃ּ̅דֵּ ה  אַָלאל   לֵּ
Jumalalle        estää joka       olisin      poistaa joka         olen        kuka 

 
Sen tähden, jos Jumala katsoi arvolliseksi antaa sen lahjan kansakunnille, niille, jotka uskovat meidän 
Herraamme Jeshuaan, Messiaaseen, niin kuin minäkin, kuka minä olen estämään Jumalaa? 

 

וןָוַשַבחוָָ̅̅דוכַָ  18 יוָלהֻּ ָשַמע֑וָשל  א֑֞ לֵּ יןָמֵּ לֵּ  ה 
ylistivät ja    heille           vaiti         kuulivat        sanat       nämä      kun ja          . 

יןָ֗הַו֑וַָּדכ אמר  ֖אָו  ה  ף̅בַַָ̅לאל  אָָ̅רָא  ה  ַָאל  א֑֞  לַע֗ממֵּ
Jumala      kansakunnille    myös   ehkä että    olivat       sanoivat ja            Jumalalle 

ַָָ̅י֗הב ות  בֻּ ׃ָ̅תי  א֑֞  אָלַחיֵּ
elämälle      kääntymys           antoi 

 
Ja kun he kuulivat nämä sanat, he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa ja sanoivat, että ehkä Jumala 
antoi muillekin kansakunnille sen kääntymyksen, elämää varten. 

  



את  19 יןָּדֵּ וןָּדֵּ נֻּ אָ̅ה  אָ֗הו  אַָּדהו  נ  ולצ  ןָאֻּ  ַבַּדרוָ֗הַווָמֵּ
oli tapahtui joka        kärsimyksestä       olivat  hajaantuneet jotka mutta    nämä           . 

פַָ סטֵּ ֵּ֣ יוָ֗הַווָעַדַָ̅עלָאֵּ ו֑סַָמט  פָֻּ̅נ  אָלֵּ֣ אף̅מ  ֖אָו  יק  אַָ̅לאתָ̅ונ   ר 
maalle     myös ja       Foinikia’lle           saakka        olivat saapuivat           Estefanos             ylle 

כָ  י  ו֖סָוַלֵּ֣אנט  ופר  קֻּ יןָ֗הַווַָָ̅י֑אַָּכדּ̅דֵּ֣ אָמַמלל  שָל   ַעםָ֗אנ 
olivat       puhuivat          ei      ihminen kanssa    kun               Antiokia’lle ja                   Kypros’n 

ָ לת  וד̅מֵּ אַָבלחֻּ ל  ָָ֑̅אָאֵּ וד  הֻּ ׃ַ̅עםָי  ֖א֑֞  יֵּ
juutalaiset     kanssa          yksin          vaan                   sana 

 
Mutta nämä, jotka olivat hajaantuneet siitä kärsimyksestä, jota Etefanos’lle tapahtui, olivat 
saapuneet Foinikialle saakka, ja myös Kypros’n maalle ja Antiokia’lle, eivätkä he puhuneet sanaa 
kenenkään muiden kuin juutalaisten kanssa. 

 

ית  20 ֑אָָ̅א  ינ  ור  ֵּ֣ ןָקֻּ וסָומֵּ ופר  ֵּ֣ ןָקֻּ וןָמֵּ נהֻּ אָמֵּ ש  יןָ֗אנ   ֗הַווָּדֵּ
Kyrenii’sta ja                 Kypros’sta          heistä         ihmiset      mutta   olivat    siellä             . 

וכָ  י  יןַָעלוָ֗הַווַָלֵּ֣אנט  לֵּ ָ̅ה  ֖א֑֞ יֵּ יןָ֗הַווַָעםַָיונ   ֖יַָומַמלל 
jaavanilaiset kanssa olivat      puhuivat ja          Antiokii’lle        olivat    sisään        nämä 

ו֖ע׃ ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ יןָ֗הַווַָעלָמ   ַומַסבר 
Jeshua herramme ylle   olivat    evankelioivat ja 

 
Mutta siellä oli joitakin Kypros’sta ja Kyrenia’sta, nämä menivät Antiokii’lle ja puhuivat kreikkalaisten 
kanssa, ja evankelioivat meidän Herraamme Jeshuaa. 

 

אית  21 תָ̅ו  ָָ̅֗הו  ידֵּ וןָא  נוַָ̅עמהֻּ ַָהימֵּ אא֑֞ יֵּ ֖אָוַסג  רי   הָּדמ 
uskoivat          monet ja           herran        kätensä        kanssaan         oli          (akk.) ja          . 

את ת̅וֵּ יוָלו  אָ׃ָ̅פנ  רי   מ 
Herra     luokse         kääntyivät ja 

 
Ja Herran käsi oli heidän kanssaan, ja monet uskoivat ja käänsivät kasvonsa Herran luokse. 

 



אשַתמַעת  22 תָ̅וֵּ ָָ̅֗הו  דֵּ יָה  אד̅ה  ַָּדב̅אָלֵּ ון֑֞ אַָ̅ניהֻּ ּ֗דת  ָע   ַני֑֞
seurakunta    lasten           korvilleen            tämä       se         oli                           kuultiin ja         . 

בַָּ̅דבָֻּ ֑םָוַשַּדרוָלֵּ֣ שלֵּ וכָ ̅רַנבַָ̅אור  י  אנט   ֖י׃̅אַָלֵּ֣
Antiokii’lle         Bar-Naba’n       lähettivät ja         Jerusalemissa joka 

 
Ja tämä kuului niiden seurakuntalaisten korviin, jotka olivat Jerusalemissa, ja he lähettivät Bar-
Naba’n Antiokii’lle. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  23 ת  ָ̅אָלַתָ̅אֵּ ותֵּ אַָטיבֻּ ןַָוחז  ָ̅מ  ֑אָחד  ה  אָ̅יָובָ ̅הַָּדאל   עֵּ
pyysi ja        iloitsi         Jumalan       siunauksensa        näki ja        sinne              tuli       kun ja           . 

וןַָּ֑דב נהֻּ אָמֵּ יפָ ̅כָֻּ̅֗הו  וןַָנק  הוֻּ וןָנֵּ בהֻּ הָלֵּ ַרן֑׃̅לֵּ  יןָלמ 
herrallemme liittyisivät    olisivat   sydämensä kaikessaan että       heistä               oli 

 
Ja kun hän tuli sinne ja näki sen Jumalan siunauksen, hän iloitsi ja pyysi heitä, että olisivat 
kokosydämisesti meidän Herraamme liittyneenä. 

 

לָּדגַָ  24 טֻּ בָ ̅ב̅מֵּ אָט  אָ֗הו  אָ̅ר  וח  אָברֻּ  ֑אַָומַשמַליָ֗הו 
hengessä         oli            täytetty ja           hyvä          oli          mies että         koska           . 

וד אַָובּ̅דקֻּ ָ̅ש  ות  נֻּ אתַתוַסףַ̅הימ  ַרן֖׃ָ֖̅אָוֵּ אאָלמ  י  אַָסג  אַָעמ   ֗הו 
herrallemme      paljon       kansaa           oli                 lisättiin ja           uskollisuudessa ja               pyhyyden 

 
Koska hän oli hyvä mies, ja täytetty pyhyyden hengellä, ja uskollisuudella, ja meidän Herrallemme 
lisättiin paljon kansaa. 

 

וָנפַָ  25 ב̅והֻּ וסָלמֵּ ַטרס  אָלֵּ֣ ֖ל׃̅קָ֗הו  או  ש  אָלֵּ֣  ע 
Shaul’lle           etsimään           Tarsos’lle             oli      poistui    hän ja         . 

 
Ja hän meni pois, Tarsos’lle, etsimään Shaul’ia. 

  



כָ ָ̅̅דוכַָ  26 י  אנט  הַָלֵּ֣ הַָעמֵּ ֑הַָאיתיֵּ שּכחֵּ הָ̅אֵּ ל  אָּכֻּ  ַי֖אָוַש֗נת 
kaikkensa       vuosi ja            Antiokia’lle        kanssaan       hänet toi                 löysi          kun ja          . 

ַָ̅אכ ֖אָ̅חד  ּ֗דת  יןָ֗הַווָבע  יש  פאָּכנ  א֖אַָ̅ואלֵּ י  אַָסג   וַָעמ 
paljon       kansaa   opettivat ja   seurakunnassa  olivat   kokoontuivat            yksi kuin 

יןַָקד יּדֵּ ןָה  ַית̅מֵּ תָ̅מ  וכָ ̅אֵּ י  אנט  יוַָבֵּ֣ ָ̅קר  ידֵּ אָ֑֞̅יַָתלמ  נֵּ סטי  ָּכר   א֑֞
kristityt                oppilaat              Antiokii’ssa          kutsuttiin        ensimmäinen           silloin –sta 

 
Ja kun hän löysi hänet, hän toi hänet hänen kanssaan Antiokiaan, ja koko sen vuoden he olivat 
kokoontuneena kuin yhtenä siinä seurakunnassa, ja opettivat paljon kansaa. Silloin, Antiokiassa, 
alettiin ensin kutsumaan niitä oppilaita ”kristityiksi”. 

 

ַָ̅וב  27 ת  ַתַָ̅יומ  וןָ֑אֵּ נֻּ ָה  םָלַתָ̅א֑֞ שלֵּ ור  ֵּ֣ ןָאֻּ ןָנבָ ̅וָמֵּ ׃̅מ  ֖א֑֞  יֵּ
profeetat      sinne                  Jerusalemista        tulivat      nämä              päivissä ja           . 

 
Ja näinä päivinä tuli Jerusalemista sinne profeettoja. 

 

םַָחד  28 גַָָ̅וק  אַָאֵּ֣ הָהו  וןַָּדשמֵּ נהֻּ וןָ̅בָ ̅מֵּ נֻּ  ו֖סַָואוַּדעָאֵּ
heitä     tiedotti ja         Agabus           oli   nimensä jonka       heistä         yksi    nousi ja        . 

ו֑חָּדכַָ אָ̅̅פברֻּ אַָרב  אָבכָֻּנ  וֵּ אַָּכפ̅ה  ֖אַָוהו  הַָארע  אָ̅ל   נ 
nälkä         oli  ja           maa        kaikessaan         on        suuri         nälkä että      hengessä 

ָ ַלוד  ָקֵּ֣ ֖אָבַיוַמי֑֞ נ  ַס֖ר׃̅ה  וסָקֵּ  י 
keisari          Klaudius          päivissä         tämä 

 
Ja yksi heistä nousi, jonka nimi oli Agabus, ja teki heille tiettäväksi hengen kautta, että koko maassa 
on oleva suuri nälkä, ja tämä nälkä tapahtui keisari Klaudius’n päivinä. 

  



29  ָ ידֵּ יןַָתלמ  ַָאיך̅בַרםָּדֵּ איתָ̅א֑֞ אָּד  שָָ̅מ  אָל֗אנ   ֗הו 
ihmiselle         oli          että           kun       kuin          oppilaat           mutta kuitenkin        . 

ָ וןָלתֵּ וןָ֑פַרשוַָּדנַשּדרֻּ נהֻּ שָמֵּ ָ̅֗אנ  א֑֞ אַָּדאחֵּ שת   שמֵּ
veljien             palvelutyölle         lähettäisivät että     erottivat        heistä         ihmisiä 

וד יהֻּ ֵּ֣ יןָב  מר  יןָּדע   ׃ַָ̅אילֵּ
Jehud’ssa   asustivat jotka              ne  

 
Mutta kuitenkin ne oppilaat, sen mukaan kuin mitä kenelläkin heistä oli, erottivat heitä lähetettäväksi 
jotain niiden veljien palvelutyöhön, jotka asustivat Jehud’ssa. 

 

רַנבַָָ̅וַשַּדרוָבַיד  30 ָּדַתַָ̅בֵּ֣ א֑֞ ישֵּ לָלַקש  או  ש  ן̅אָוֵּ֣  מ 
siellä jotka       vanhimmille            Shaul ja       Bar-Naba       kautta    lähettivät ja        . 

 
Ja he lähettivät Bar-Naba’n ja Shaul’n käsien kautta niille vanhimmille, jotka olivat siellä. 

 

ָ 

יןַָזב 12:1  יַדָ̅בַהוָּדֵּ אָא  יָ֗הו  ֑אַָארמ  ָ̅נ  ין֑֞ ש  ַָעלָ֗אנ  א֑֞  י 
ihmiset vastaan      kädet              oli        kohotti           aika     mutta      siinä                          . 

֑אַָאיךַּ̅דב ּ֗דת  ָּ̅דַנבֵָָּ̅ע  ודֵּ ר  ֵּ֣ וןָהֵּ ֑אַָהוָ̅אשָלהֻּ  סַָמלּכ 
se      kuningas           Herodes       heille      pahaa että          kuin seurakunnissa jotka 

ת גּ̅דמֵּ אַָאֵּ֣ אָ֗הו  ַפו֖ס׃ַּ̅כנֵּ  ר 
Agrippus           oli        lisänimetty joka 

 
Mutta siihen aikaan kohotti kädet niitä vastaan, jotka olivat seurakunnassa, tehdäkseen heille pahaa, 
se kuningas Herodes, joka oli lisänimetty ”Agrippus”. 

 

וב  2 ַיעקֻּ אָלֵּ֣ ן֖׃ַָ̅וקַטלָבַסיפ  וַחנ  יֻּ ו֗היָּדֵּ֣  ַאחֻּ
Johannan’n     veljensä           Jakob’n           miekassa      tappoi ja         . 

 
Ja hän tappoi miekalla Jakob’n, Johannan’n veljen. 

 



פָ̅ד̅וכַָ  3 אָּדשֵּ ַָָ̅רת̅חז  דֵּ ָ̅ה  וד  יהֻּ ף̅אָל  ַָאוסֵּ ֑א֑֞ אַחדָ̅יֵּ אָלמֵּ  ָ̅֗הו 
kiinniottamaan        oli           lisää           juutalaisille         tämä     kaunista että        näki         kun ja      . 

ף אפָ ָ̅א  וןָּכ  מעֻּ שֵּ איַתָ̅לֵּ֣ ָ֖̅אָו  ת  וןָ֗הַווַָיומ  ָּדפַָ̅יהֻּ ׃̅א֑֞ ֖א֑֞ ירֵּ  ט 
happam.leivän         päivät       olivat           he siellä ja           Keefa        Shimeon’lle        myös 

 
Ja kun hän näki, että tämä miellytti juutalaisia, hän alkoi ottamaan kiinni lisää juutalaisia, myös 
Shimeon Keefa’n. Ja silloin olivat ne happamattoman leivän päivät. 

 

ית  4 הָבֵּ הַָוארמיֵּ הָשתַ̅ואחּדֵּ םָלֵּ ַָואשלֵּ ֖א֑֞ ירֵּ  עַסרַָ̅תָ̅־ַאס 
kuusitoista hänelle luovutti ja              vangit          huone    heitti hänet ja      kiinniotti ja       . 

ַתָ ן־ב  ֑הָּדמֵּ ונֵּ טרֻּ ָּדנֵּ ין֑֞ וט  יו֗היָ̅סטַרט  אַָנשלמ  צח   רָפֵּ
hänet luovuttaisi    pääsiäinen          perässä –sta       vartioisivat että                      sotilaat 

ָ וד  יהֻּ אָּד  ׃̅לַעמ  ֖א֑֞  יֵּ
juutalaisten           kansalle 

 
Ja hän otti hänet kiinni ja heitti hänet vankilaan, ja luovutti hänet kuudentoista sotilaan 
vartioitavaksi, että pääsiäisen jälkeen luovuttaisi hänet juutalaisten kansalle. 

 

תָ̅ד̅וכַָ  5 וןָמֵּ מעֻּ ֵּ֣ וָשֵּ ית̅הֻּ אָבֵּ ות ָ̅נַטרָ֗הו  ָצלֻּ ֑א֑֞ ירֵּ  אָ̅־ַאס 
rukous             vangit       huone            oli          vartioitu        Shimeon      hän    kun ja        . 

ת אָמֵּ ינת  תַ̅קרבָ ַ̅אמ  פַָָ̅אָ֗הו  אָחל  ּ֗דת  ןָע  ֖א׃̅מֵּ ה   ו֗היַָלאל 
Jumalalle       puolestaan        seurakunnasta          oli            lähestyttiin              totuudellinen 

 
Ja kun häntä, Shimeon’ia, vartioitiin vankilassa, seurakunnasta lähestysttiin Jumalaa hänen 
puolestaan totuudellisella rukouksella. 

  



אַָּדלַצפ̅ובֵָּ  6 לי  ָ̅הָבַהוָל  אָעת  יו֗ה֑יַָּכדָ̅יד̅ר  אָּדַנשלמ   ָ̅֗הו 
kun hänet luovutettava että    hän         tuleva            aamulle että           yö             siinä siinä ja      . 

ך יתָּ̅דמֵּ וןָבֵּ מעֻּ ֵּ֣ אָשֵּ אָָ̅֗הו  ירָ֗הו  ַָואס  ין֑֑֞ וט  י  סטַרט  ָאֵּ ין֑֞  תרֵּ
hän      vangittu ja                        sotilaat             kaksi       välissä      Shimeon           oli         nukkui 

ָּדבֵָּ̅בַתָ א֑֞ יןָ֗הַווַָתרעֵּ טר  ָנ  א֑֞ נֵּ ַָו֗אחר  ן֑֑֞ של  ָש  ין֑֞ ׃̅ית̅רתֵּ ֑א֑֞ ירֵּ  ־ַאס 
vanki          talon              ovea       olivat   vartioivat             toiset ja          kahleet                kaksissa 

 
Ja juuri sinä yönä, jolloin tulevana aamuna hänet luovutettaisiin, kun Shimeon oli nukkumassa kahden 
sotilaan välissä, ja hänet oli vangittu kaksilla kahleilla ja toiset vartioivat vankilan ovea, 

 

גַ̅מַלאכָ   7 אַָאזלֵּ והר  ֖הָונֻּ נֵּ לָמֵּ םָלעֵּ אָק  רי  הָ̅בכָָֻּ̅אָּדמ   לֵּ
kaikkensa       loisti           valkeus ja    hänestä   ylleen     seisoi           Herran             enkeli             . 

֖אָוַדָ הָבגַַָ̅בית  וםָעגַָ̅קרֵּ ֖הָקֻּ אַמרָלֵּ ֖הָוֵּ ימֵּ הַָואק   ֖לָ̅בֵּ
nopeasti  nouse hänelle     sanoi ja     hänet nosti ja     selkäänsä        tönäisi ja     se  huone 

ַָ̅ונפַָ ת  של  יַדָ̅לָש  ןָא  ָמֵּ ׃̅א֑֞  ו֗ה֖י֑֞
hänen käsistään           kahleet    putosivat ja 

 
Herran Jumalan enkeli seisoi hänen yläpuolellaan, ja valkeus loisti koko siinä huoneessa, ja hän tönäisi 
hänen selkäänsä, ja nosti hänet ja sanoi hänelle, ”nouse nopeasti!” ja kahleet putosivat hänen 
käsistään. 

 

הַָמַלאכָ   8 אַמרָלֵּ ַָועבַָ̅וֵּ ֑֖֞ ַריך  ל  ָוַסאןָטֵּ ורַָחַציך ֑֞  ָ̅ד֖̅אַָאסֻּ
teki ja         kenkäsi        laita ja      rintasi             vyötä           enkeli         hänelle     sanoi ja      . 

כַָ ָ̅ה  ֖אָותֻּ תָ̅וב̅נ  ֖הָאֵּ ַמרָלֵּ ַָ̅תכַָ̅ע֗טף̅אֵּ ית  ָָ̅ך̅ס  ַתָ̅ות   ר֖י׃̅אָב 
perässäni     tule ja          viittasi                  kääri             hänelle    sanoi         taas ja              siten 

 
Ja se enkeli sanoi hänelle, ”vyötä rintasi ja laita kenkäsi”, ja hän teki niin, ja taas hän sanoi hänelle, 
”kääri viittasi ja tule minun perässäni.” 

 
 
 
 



תַ̅ונפַָ  9 אָב  לָ֗הו  אזֵּ ֑הַָּכד̅קָו  ַדָָ̅רֵּ אָי  ת̅ל  אָ֗הו  יר  אָּדַשר   ָ̅עָ֗הו 
oli       todellinen että       oli      tiennyt      ei       kun     perässään         oli        meni ja        lähti ja      . 

ת אָ֗הו  וי  ֖יָּדה  בַַָ̅מַלאכָ ָ̅בַידָ̅ה  אָ֖̅אָס  זו  ירָּדחֵּ אָגֵּ  רָ֗הו 
näky että      sillä          oli        toivoi             enkeli        kädessä       oli     tapahtuu joka     se 

֖א׃ אָ֗הו  זֵּ  ח 
oli           näki 

 
Ja hän lähti ja meni hänen perässään, eikä tiennyt, että se oli totta, se, mitä oli tapahtumassa enkelin 
käden kautta, sillä hän toivoi, että hän olisi nähnyt näkyä. 

 

ָ̅עבַָָ̅̅דוכַָ  10 אַָוד̅אַָקד̅רוַָמַטרת  ית  ַתַָ̅תָ̅מ  ָאֵּ ין֑֑֞ אָ̅וָעַדָ̅רתֵּ  מ 
saakka    tulivat               toisen ja        ensimmäinen             vartio           ohittivat    kun ja          . 

אָּדפַָ̅לַתָ את̅רע  ֖אָוֵּ ןָצבָֻּ̅פַתָ̅רזל  וןָמֵּ ֖הָוכַַָ̅נפָ̅ות̅חָלהֻּ  ָ̅̅דשֵּ
kun ja    sielunsa               tahdosta          heille             avautui ja             raudan                        portille 

אַָחד̅קוַָועבַָ̅נפַָ וק  ָָ̅רוָשֻּ תֵּ ןָלו   ֖א׃̅הַָמַלאכָ ̅פַרקָמֵּ
enkeli                luotaan      poistui      yksi              katu      ylittivät ja      lähtivät 

 
Ja kun he ohittivat ensimmäisen vartion, ja toisen, he tulivat rautaiselle portille saakka, ja se avautui 
heille hänen sielunsa tahdosta, ja kun he lähtivät ja ylittivät yhden kadun, se enkeli poistui hänen 
luotaan. 

 

וןָ  11 מעֻּ ֵּ֣ שַתוַּדעָשֵּ יןָאֵּ יּדֵּ דה  אָיֵּ ש  אַמ֖רָה  ת̅וֵּ ֖אָָ̅עֵּ ושת   בקֻּ
totuudessa         tiedän          nyt           sanoi ja       Shimeon           ymmärsi                 silloin            . 

אַָשַּדרַָמַלאכֵָּ רי  ָ̅הָופַָּ̅דמ  ידֵּ ןָא  ָ̅לַטניָמֵּ ודֵּ ר  הֵּ ֑אָ̅הָּדֵּ֣  סַָמלּכ 
kuningas         Herodes’n            kädestään minut pelasti ja        enkelinsä       lähetti           Herra että 

ת םָּדמֵּ ּדֵּ ןָמֵּ ַָ̅חשבָ ̅ומֵּ וד  הֻּ ׃̅יןָ֗הַווָעַליָי  ֖א֑֞  יֵּ
Jehudia   vastaani  olivat      suunnittelivat että                asiasta ja 

 
Silloin Shimeon ymmärsi ja sanoi, ”nyt minä todella tiedän, että Herra lähetti hänen enkelinsä, ja 
pelasti minut kuningas Herodeksen kädestä, ja siitä, mitä juutalaiset suunnittelivat minua vastaan.” 

 



ָָ̅̅דוכַָ  12 ת  סַתַּכ֑לָאֵּ הָלבַָ̅אֵּ ָ֖ןָ̅אָלֵּ ֖ וַחנ  יֻּ הָּדֵּ֣ מֵּ ַמרַיםָאֵּ אָּדֵּ֣  ית 
Johannan’n    äitinsä          Mirjam’n           talolle       hänen        tuli            mietti              kun ja          . 

את יןַָ̅הוָּדֵּ יש  ןָּכנ  ַָתמ  אא֑֞ יֵּ ַָסג  א֑֞ לַָּדאחֵּ טֻּ ו֑סָמֵּ רק  יַָמֵּ֣  ַּכנ 
kokoontuneet  sinne              paljon         veljien        tähden           Markus        lisänimi jonka    hän 

ין֖׃  ֗הַו֖וַָומַצלֵּ
rukoilivat ja   olivat 

 
Ja hänen miettiessään, hän tuli Mirjamin talolle, Johannan’n – jonka lisänimi on Markus – äidin. 
Niiden veljien tähden sinne oli kokoontuneena monia, ja he rukoilivat. 

 

ַָ̅ונַקשָבַתָ  13 אָּדד  פ̅רע  ֑אָונֵּ ַָָ̅קת̅רת  ָּ̅דתֵּ ית  יו֗היָטל   אָ̅ענֵּ
tyttö       vastaisi että               lähti ja                  pihan            portissa         koputti ja          . 

ָ וד  ֵּ֣ הָר   ֖א׃ַּ̅דשמ 
Rode nimensä jonka 

 
Ja hän koputti pihan portilla ja siihen vastaamaan lähti tyttö, jonka nimi oli Rode. 
 
Rode, ”pisara”. 

 

אשַתוּדַעת  14 וןַָ֑ובָ̅וֵּ מעֻּ שֵּ הָּדֵּ֣ לֵּ ָ̅ק  ַָ̅חדֻּ ת̅ות  אָפֵּ הַָָ̅חת̅הָל   לֵּ
hänelle        avasi             ei            ilossaan ja           Shimeon’n        äänensä                     tunnisti ja            . 

פ אָהֵּ ל  ֑אָאֵּ וןַָָּ̅כתַ̅תרע  מעֻּ ֵּ֣ ֖וןָשֵּ אָלהֻּ אמר  אָו  הט   ברֵּ
Shimeon        heille           sanoi ja        juostessa                 palasi        vaan                  portti 

אָ םַָעלַָתרע  אֵּ אָק  ָה  ֖א׃ּ̅דד   רת 
pihan            portti       yllä      seisoo      katso 

 
Ja hän tunnisti Shimeon’n äänen, eikä iloissaan avannut hänelle sitä porttia, vaan palasi juosten ja 
sanoi heille, ”Shimeon, katso, seisoo pihan portilla!” 

  



עת  15 עָז  ֖הָמז  יןָל  מר  כא  ת̅יָלֵּ יָמֵּ ת֖̅יָוה  אָ֗הו  ַָָ̅חרי  דֵּ  אָּ̅דה 
tämä jota         oli                vastusti       hän ja  sinulle          järkytetty      hänelle       sanoivat           . 

כַָ ֖הָּכבַָ̅ה  יןָל  מר  אָ֗ה֖יָא  ֖ו׃̅רַָמַלאכֵָּ̅נ   הָהֻּ֗
hän             enkeli         ehkä    hänelle sanoivat          se               siten 

 
He sanoivat hänelle, ”sinä olet sekaisin”,  

 

אָבַתָ  16 שָ֗הו  קֵּ וןָנ  מעֻּ שֵּ ֖אַָונפַָ̅וֵּ֣ ֗היָ̅רע   קוָחַזאוֻּ
hänet näkivät poistuivat ja         portissa            oli      koputti        Shimeon ja            . 

ון֖׃ַ̅ות  ַמהוָלהֻּ
heille ihmettelivät ja 

 
Ja Shimeon oli koputtamassa portilla, ja he menivät ulos ja näkivt hänet, ja ihmettelivät. 

 

יף  17 ַָָ̅ומנ  ידֵּ וןָא  אָלהֻּ ֖וןָָ֑̅הַָאיך̅֗הו  וןָלהֻּ שתקֻּ  ּדנֵּ
heille          hiljaa että           kuin       kätensä      heille           oli         viittoi ja           . 

ית ןָבֵּ הָמֵּ אַָאפקֵּ רי  אָמ  וןַָ֑איַּכנ  יָלהֻּ אשַתע  ָ̅וַעלָוֵּ ֖א֑֞ ירֵּ  ־ַאס 
vangit          huoneesta            ulos             herra          kuinka         heille               tiedotti ja sisään ja 

וב ַיעקֻּ יןָלֵּ֣ לֵּ שַתַעוָה  ֖וןָאֵּ אַמרָלהֻּ ַָונפַָָ̅וֵּ ַזלָ̅וַלאַחין֖֑֞  קָאֵּ
meni    poistui ja      veljille ja              Jakob’lle       nämä          kertokaa         heille          sanoi ja 

הַָלאַתָ ין׃̅לֵּ  רָ֗אחר 
toinen        paikalle  hänelle 

 
Ja hän viittoi heille kädellään, että olisivat vaiti, ja hän meni sisään ja kertoi heille, kuinka Herra sai 
hänet ulos vankilasta, ja sanoi heille, ”kertokaa nämä Jakob’lle ja veljille”, ja hän meni pois, erääseen 
toiseen paikkaan. 

  



אַָצפָ̅̅דוכַָ  18 ית̅הו  אאָבֵּ י  אַָסג  אַָרוב  אָ֗הו  ֑אָהו   ָ̅ר 
huone           paljon           meteli        oli     tapahtui         aamu           oli        kun ja           . 

֖ה׃ אָלֵּ אָהו  נ  וןָּדמ  מעֻּ ֵּ֣ ַָעלָשֵּ ֑א֑֞ וטֵּ י  סטַרט   אֵּ
hänelle       oli       mitä että       Shimeon       ylle                                   sotilaat 

 
Ja kun oli aamu, sotilaiden huoneessa oli paljon meteliä Shimeon’sta, että mitä hänelle oli 
tapahtunut. 

 

19  ָ ודֵּ ר  ֵּ֣ יןַָּכד̅הֵּ וןָָ̅סָּדֵּ נֻּ ןָאֵּ ֑הָּד  שּכחֵּ אָאֵּ י֗היָול   בע 
heitä tuomitsi         löytänyt          eikä             kysyi      kun  mutta       Herodes              . 

ַָופ א֑֞ ורֵּ טֻּ ַָָ̅קד̅לנ  ותֻּ וד֖̅וןַָונפַַָּ̅דנמֻּ ֵּ֣הֻּ ןָי  הָמֵּ איַתָָ̅קָלֵּ  ו֗היָ̅ו 
se siellä ja          Jehud’sta  hänelle poistui ja kuoletettava että     käski ja              vartijoille 

ַי֖א׃ ַסר  קֵּ אָבֵּ֣  ֗הו 
Kesarea’ssa oli 

 
Mutta Herodes, kun kysyi häntä, eikä löytänyt, tuomitsi ne vartijat ja käski heidät tapettavaksi, ja 
meni pois Jehud’sta ja oli Kesareassa. 

 

לַָּדרגָ   20 טֻּ ת̅ומֵּ ָאֵּ ֑א֑֞ יֵּ נ  ָוַעלַָציּד  א֑֞ יֵּ ור  אַָעלָצֻּ  ַּכַנשוָ̅יזָ֗הו 
kokoontuivat   Tsidon’laiset vastaan ja Tsur’laiset vastaan       oli     viha että      koska ja            . 

אַתָ ָ̅וֵּ תֵּ ָ̅הַָאכ̅וָלו  יסוַָלֵּ֣ב̅חד  הָ̅אַָואפ  נֵּ ונק  וסַָקיטֻּ  ַלסט 
hovipalvelijansa          Blastus’n          vakuuttivat ja         yksi kuin        luokseen     tulivat ja 

לָּדפָֻּ טֻּ ֑אָמֵּ וןַָשינ  אָלהֻּ הוֵּ ֑הָּדנֵּ נֵּ אלוָמֵּ ֖אָושֵּ אָּ̅דַמלּכ  ס   ורנ 
kannatus että       koska          rauha      heille      oleva että      hänestä  kysyivät ja            kuninkaan 

ַָּ̅דאת ותֵּ ןַָמלּכֻּ וןָמֵּ ָהָ̅רהֻּ ודֵּ ר  הֵּ אָּדֵּ֣  ֖ס׃̅֗הו 
Herodes’n        oli      kuningaskunnastaan       heidän alueensa 

 
Ja koska oli vihaa Tsur’laisia ja Tsidon’laisia vastaan, he kokoontuivat ja tulivat hänen luokseen kuin 
yhtenä, ja vakuuttivat kuninkaan hovipalvelija Blastus’n, ja pyysivät häneltä heille rauhaa, koska 
heidän alueensa tuki Herodes’n kuningaskuntaa. 

 



21  ָ ד  יןָי  אָּדֵּ ֑אָלבֵָּ̅בַיומ  ָ̅יע  ודֵּ ר  ֵּ֣ אָהֵּ ָ̅סָלבָֻּ̅שָ֗הו  ות  אָּדַמלּכֻּ  אָ̅וש 
kuningaskunnan          puku              Herodes            oli       puettu      tunnettu   mutta        päivässä           . 

ָ יתֵּ ֖א׃ָ̅ב̅ו  נש  אַָעםָּכֵּ לָ֗הו  י֖םַָומַמלֵּ  ַעלָב 
kokous kanssa      oli               puhui ja valtaistuin yllä        istui ja 

 
Mutta sinä tunnettuna päivänä Herodes oli puettu kuningaskunnan pukuun, ja hän istui 
tuomioistuimella, ja puhui sen kokouksen kanssa. 

 

ת  22 יןָבנ  לֵּ אַמ֖רָה  אָו  אָ֗הו  עֵּ הָק  לֵּ יןָּכֻּ אָּדֵּ ַָָ̅עמ  א֑֞ לֵּ  ק 
äänet      tytär       nämä        sanoi ja          oli          huusi kaikkensa  mutta      kansa           . 

ָ אָ֗הַוי֑֞ ָול  ין֖֑֞ נֵּ אָאֵּ ה  ׃ַּ̅דבַּדאל  ֖א֑֞ ש   ַנינ 
ihmislasten       oli        eikä         ovat               Jumalan 

 
Mutta koko kansa huusi ja sanoi, ”nämä ovat sitä Jumalan hiljaista ääntä, eikä ihmisten!” 

 

ף  23 אַָי֗הבַָ̅וחל  ָָּ̅דל  עת  הָבש  ֑אָב  ה  אַָלאל  וחת  שבֻּ  אָ̅תֵּ
hetkessä    siinä            Jumalalle                  kunnia             antoi          ettei puolesta ja          . 

י֗היַָמַלאכֵָּ ֑אַָורפַָ̅מח  רי  ית̅בַתָָ̅̅תהָּדמ  ָומ  א֑֞  ׃ָ̅ולעֵּ
kuoli ja       madoissa         täynnä ja            Herran          enkelinsä             häntä löi 

 
Ja koska hän ei käntynyt antamaan kunniaa Jumalalle, siinä hetkessä Herran enkeli löi häntä, ja hän 
tuli täyteen matoja ja kuoli. 

 

ַָ̅וסבַָ  24 ת̅רת  אָמֵּ ה  ת̅אַָּדאל  אָ֗הו  בַָּ̅כרז  א׃ָ̅ור   י 
suureni ja          oli              julistettiin           Jumalan           evankeliumi ja          . 

 
Ja sitä Jumalan evankeliumia julistettiin, ja se kasvoi. 

  



רַנבַָ  25 וכָ ַ̅בֵּ֣ י  אנט  םַָלֵּ֣ שלֵּ ור  ֵּ֣ ןָאֻּ ֖לָפַנוָמֵּ או  ש  יןָוֵּ֣  ֑יָ̅אָּדֵּ
Antiokii’lle               Jerusalemista   kääntyivät    Shaul ja    mutta     Bar-Naba             . 

ַתָ ן־ב  ֖וןַָוד̅מֵּ שתהֻּ שמֵּ מוָתֵּ וןָ̅בַָ̅רָּדַשלֵּ  רוַָעמהֻּ
kanssaan johdattivat ja             palvelutyöt loppuunsaattoivat että jälkeen -sta 

את ָ֖ןַָהוָּדֵּ ֖ וַחנ  יֻּ ו֖ס׃̅לֵּ֣ רק  יַָמֵּ֣  ַּכנ 
Markus   lisänimetty joka hän     Johannan’n 

 
Mutta Bar-Naba ja Shaul käänsivät kasvonsa Jerusalemista Antiokii’lle sen jälkeen, kun olivat 
saattaneet päätökseen heidän palvelutyönsä, ja johdattivat heidän kanssaan Johannan’n, hänet, joka 
oli lisänimetty ”Markus”. 

 

ָ 

ית 13:1  ָָ̅א  אָּדֵּ כָ ֗הו  י  אנט  אַָּדֵּ֣ ּ֗דת  ַָ̅י֑אָנבָ ̅יןָבע  א֑֞  יֵּ
profeetat         Antiokia’n         seurakunnassa mutta        oli          (akk.)                         . 

רַנבַָ̅וַמלפָ  ַָבֵּ֣ ֖א֑֞ ת̅נֵּ וןָּדמֵּ מעֻּ שֵּ סָ֖̅אָוֵּ֣ י  וק  לֻּ ֖רָוֵּ֣ יגֵּ ֵּ֣ אָנ   קרֵּ
Lukas ja     Nigger        kutsuttu joka         Shimeon ja        Bar-Naba           opettajat ja 

ָ אָמד  ינ  ור  ֵּ֣ ןָקֻּ ָּ̅דמֵּ ַנו֗הי֑֞ לַָברָמַרבי  ַמַנאיֵּ ֖אָוֵּ֣  י֗נת 
ylimpänsä    poika    Manael ja            kaupunki                   Kyrenia’sta joka 

ָ ודֵּ ר  הֵּ טַררכַָּ̅דֵּ֣ ֖ל׃֖אָ̅סָטֵּ או  ש   וֵּ֣
Shaul ja              tetrarkka                Herodes’n 

 
Mutta Antiokian seurakunnassa oli profeetat ja opettajat; Bar-Naba ja Shimeon, jota kutsuttiin 
”Nigger”, ja Lukas, joka on Kyrenian kaupungista,ja Manael, tetrarkka Herodeksen ylimyksen poika, ja 
Shaul. 

  



תָ̅ד̅וכַָ  2 יןָ֗הַווָומֵּ ימ  וןָצ  נֻּ מַרתַּ̅כשפָ ̅הֵּ ֑אָאֵּ ה  וןָָ̅יןַָלאל   להֻּ
heille          sanoi           Jumalalle                    rukoilivat ja     olivat paastosivat    nämä   kun ja        . 

וד אָּדקֻּ וח  יָ̅רֻּ ושוָל  ֖אָפרֻּ בַָש  לַָולֵּ֣ או  ש  ָ֑̅אַָלעבָ ̅רַנבַָ̅לֵּ֣  אָ̅ד 
työlle          Bar-Naba’n ja         Shaul’n     minulle erottakaa          pyhyyden                  henki 

ית אָקר  אנ  אָּדֵּ ון֖׃ַָ̅אינ  נֻּ  אֵּ
heidät     kutsunut minä johon    sellainen 

 
Ja kun nämä olivat paastossa, ja rukoilivat henkivaltoja sitoen, pyhyyden henki sanoi heille, ”erottakaa 
minulle Shaul ja Bar-Naba sellaiseen työhön, johon minä olen heidät kutsunut”. 
 
Jae käyttää ”vastustavia henkivaltoja vähentävää” rukous-sanaa. Seuraavassa tavallinen rukous. 

 

ַָ̅תָ̅ובָ   3 יד  וןָא  מוָעַליהֻּ י֑וָס  מוָוַצל  וןָ׃̅רָּדצ  נֻּ  אָוַשַּדרוָאֵּ
heidät    lähettivät ja       kädet      ylleen laittoivat rukoilivat ja paastosivat että jälkeen ja      . 

 
Ja sen jälkeen, kun he olivat paastonneet ja rukoilleet, he laittoivat kädet heidän päälleen ja 
lähettivät heidät. 

 

וןַָּכד  4 נֻּ ודָ̅והֵּ אָּדקֻּ וח  ןָרֻּ שתַלחוָמֵּ ת̅אֵּ ֑אָנחֵּ וןָ̅ש   וָלהֻּ
heille laskeutuivat         pyhyyden             hengestä                lähetettiin        kun     nämä ja      . 

ןָרַדָ ןַָתמ  ַי֖אָומֵּ וק  ל  סֵּ אָעַדָ̅לֵּ֣ ו֖ס׃̅וָבַימ  ופר  קֻּ אָלֵּ֣  מ 
Kypros’lle         saakka        meressä matkustivat       sieltä ja               Selaukia’lle 

 
Ja kun pyhyyden henki lähetti nämä, he menivät alas Seleukiaaan, ja sieltä he matkustivat meren 
kautta Kyprokselle saakka. 

 

ָָ̅ד̅וכַָ  5 אָמד  נ  ַסַלמ  ַָ̅עלוָלֵּ֣ לתֵּ יןָ֗הַווָמֵּ ֑אָמַסבר  ַרןָ̅י֗נת   הָּדמ 
herramme    sanansa      olivat      evankelioivat        kaupunki         Salaminia’lle      sisään     kun ja      . 

ת ַָ̅בכ וש  ָ̅נֻּ וד  יהֻּ ָּד  ָ̅א֑֞ ֖א֑֞ ון֖׃יֵּ אָלהֻּ שָ֗הו  ןָמַשמֵּ וַחנ  יֻּ  וֵּ֣
heille           oli           palveli         Johannan ja      juutalaisten          kokouspaikassa 

 
Ja kun he menivät sisään Salaminian kaupunkiin, he olivat evankelioimassa meidän Herramme sanaa 
siinä juutalaisten kokouspaikassa, ja Johannan oli palvelemassa heitä. 



תָ̅ד̅וכַָ  6 והָלכָֻּ̅אֵּ אָעַדַָּ̅כרּכֻּ ַזרת  הָג  ַפפָ ̅ל  אָלֵּ֣ ָ̅מ  ֑אָ̅וסָמד   י֗נת 
kaupunki        Pafos’lle           saakka              saari        kaikelleen                kiertelivät       kun ja      . 

שַּכחוַָגב אַָחד̅אֵּ ָָ̅ר  וד  הֻּ אָי  ש  איַתַָ̅חר  אָּד  אָנבָ ̅י  אָ̅ו֗היָ֗הו   י 
profeetta      oli              siellä että      juutalainen           velho           yksi              mies               löysivät 

֖א׃ ומ  רשֻּ אַָבֵּ֣ הָהו  ֑אַָּדשמֵּ ל   ַּדג 
Bar-Shuma           oli nimensä jonka      valheen 

 
Ja kun he kiersivät koko sen saaren, Pafos’n kaupunkiin saakka, he löysivät yhden miehen, juutalaisen 
velhon, joka oli siellä valheen profeetta; jonka nimi oli Bar-Shuma. 
 
Nimi merkitsee maallisen omaisuuden arvostamista. 

 

אָלגַָ  7 יקָ֗הו  אַָּדב  נ  איַתָ̅̅בה  ֖אָּד  ימ  אַָחּכ  אָ̅ר   ו֗היָ֗הו 
oli                   se joka               viisas           miehelle           oli         seurasi         tämä         . 

ָ תַ̅אנתֻּ ו֑סָומֵּ אָ̅וַפט  ו֖סַָוקר  ול  וסַָפֵּ֣ י  רג  ֵּ֣ אָסֵּ אָ֗הו   קרֵּ
kutsui ja       Paulos          Sergius              oli                 kutsuttu ja                  anthopatos 

ָ אַָאנתֻּ בַָ̅֗הו  לַָולֵּ֣ או  ש  וסָלֵּ֣ ֑אָ֖̅אָובָ ̅רַנבַָ̅וַפט  אָ֗הו   עֵּ
oli       etsi ja         Bar-Naba’lle ja          Shaul’lle                   anthopatos              oli 

ָ לת  וןָמֵּ נהֻּ שַמעָמֵּ ֖א׃ּ̅דנֵּ ה   אַָּדאל 
Jumalan         sana              heistä          kuuleva että 

 
Tämä oli sen viisaan miehen seurassa, sen, joka oli konsuli, ja jota kutsuttiin Sergius Paulos, ja se 
konsuli kutsui Shaul’n ja Bar-Naba’n, ja pyysi, että kuulisi heiltä sitä Jumalan sanaa. 

  



וקבַָ  8 יןָלֻּ אָּדֵּ םָ֗הו  אֵּ ֑אָ̅ק  ומ  רשֻּ אַָבֵּ֣ ש  אַָחר  נ  וָה  ֖וןָהֻּ  להֻּ
Bar-Shuma            velho         tämä      hän       heitä vastaan     mutta        oli           nousi        . 

בֵָּ לָּדצ  טֻּ וַמ֑סָמֵּ לֻּ ֵּ֣ הָאֵּ תַתרַגםָשמֵּ יו֗היָּ̅דמֵּ אַָּדנַעקמ   אָ֗הו 
kääntää pois että        oli     tahtoi että         koska         Alomas       nimensä         käännettynä joka 

ָ ַָ̅לאנתֻּ ות  נֻּ ןַָהימ  וסָמֵּ  ֖א׃̅וַפט 
uskollisuudesta                  anthopatos’lle 

 
Mutta tämä velho, Bar-Shuma, jonka nimi on käännettynä Alomas, oli noussut heitä vastaan, koska 
hän tahtoi kääntää sen konsulin pois siitä uskosta. 

 

את  9 יןַָהוָּדֵּ לָּדֵּ או  ֵּ֣ ת̅ש  ו֑סָאֵּ ול  יַָפֵּ֣ אָ̅קר  וח  אָברֻּ יָ֗הו   מל 
henki           oli           täyttyi            Paulos           kutsuttu joka     hän   mutta       Shaul          . 

וד ה׃ּ̅דקֻּ רָבֵּ ֖אָוח   ש 
hänessä katsoi ja            pyhyyden 

 
Mutta Shaul, hän, joka oli kutsuttu ”Paulos”, täyttyi pyhyyden hengellä ja katsoi häneen, 

 

כ  10 לָנֵּ אָּכֻּ וַָּדמלֵּ אַמ֖רָא  ָוכָֻּ̅וֵּ ין֑֞ ָ̅ל  ת  יש  יןָב  הָ̅להֵּ ָברֵּ  ֖א֑֞
poikansa           paha         kokonaan ja    valheet   kaikki   täynnä joka     voi       sanoi ja          . 

אכֵָּ ֖אַָובּ̅ד  לּדבָ ̅לַָקרצ  ָּ̅דכָֻּאָ̅בָ ̅עֵּ ות  אנֻּ הָּכ  אָ̅ל  לֵּ אָש   ֑אָל 
lakkaa      etkö           puhdas             kaiken                   vastustaja ja                  paholaisen        . 

ָ תֵּ ורח  ֑וָאֻּ מֻּ ַָ̅א֗נתַָלמַעק  ת  יצ  ָתר  ֖א׃̅ה֑֞ רי  ָּדמ   א֑֞
herran               suoraa                     tiensä               vääristelet               sinä 

 
Ja sanoi, ”voi sinua, joka olet täynnä kaikkea valhetta, ja kokonaan paha, paholaisen poika, ja kaiken 
puhtaan vastustaja, etkö sinä lakkaa vääristämästä Herran suoraa tietä?” 

  



11  ָ ידֵּ אָא  ש  ָ̅וה  ָותֵּ ֑ אָעַליך  רי  אָ̅הָּדמ  חזֵּ אָתֵּ אָול  אָסמֵּ  הוֵּ
näkevä         etkä        sokea          oleva ja          ylläsi          herran          kätensä            nyt ja             . 

אָעַדָ מש  אָלַזב̅שֵּ ֖אָובָ ̅מ  ָ̅נ  עת  אָלָעַלו֗היַָעמ֖̅אָנפַָ̅הָבש  נ   ט 
synkkä          ylleen        putosi        hetkessä           siinä ja           ajalle           saakka                   auriko 

וכָ  שֻּ ת̅וחֵּ ך֑̅אָומֵּ אָובָ ָּ̅כרֵּ וד̅֗הו  אחֻּ וָנֵּ ֖אָּדַמנֻּ ָָ̅עֵּ אידֵּ  ֖ה׃̅ב 
kädessään     kiinniottaa kuka että          etsi ja           oli                kierteli ja              pimeys ja 

 
”Ja nyt, Herran käsi on sinun päälläsi ja sinä olet oleva sokea, etkä näkevä aurinkoa siihen 
määräaikaan saakka”. Ja siinä hetkessä hänen päälleen putosi synkkyys ja pimeys, ja hän kierteli ja 
etsi, että kuka ottaisi kiinni hänen kädestään. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  12 אַָאנתֻּ תַּדַמרָ̅חז  ֑אָאֵּ םַָּדהו  ּדֵּ וסָמֵּ  וַפט 
hämmästyi      oli jota           asia                  anthopatos         näki      kun ja          . 

א׃ָ רי  הָּדמ  נֵּ ולפ  ןָביֻּ  וַהימֵּ
Herran    opetuksessaan         uskoi ja 

 
Ja kun konsuli näki, mitä tapatui, hän hämmästyi ja uskoi Herran opetusta. 

 

בַָ  13 יןָוֵּ֣ וסָּדֵּ ול  פָ ֖̅אָרַדָ̅רַנבַַָ̅פֵּ֣ ןַָפֵּ֣ אָמֵּ ָ̅וָבַימ  ֑אָ̅וסָמד   י֗נת 
kaupunki        Pafos’sta         meressä matkustivat Bar-Naba ja    mutta       Paulos              . 

אַתָ רגָ ̅וֵּ פֵּ וןָלֵּ֣ ָ̅וָלהֻּ ַפמפָֻּ̅אָמד  אָּדֵּ֣ ַי֖אַָופ̅י֗נת  וןָ̅ול  נהֻּ  ַרשָמֵּ
heistä      erosi ja             Pamfylia’n                kaupunki             Perga’lle        heille       tulivat ja 

הָ אַזלָלֵּ ןָ֑וֵּ ֵּ֣וַחנ  ֖ם׃יֻּ שלֵּ ֵּ֣אור   לֻּ
Jerusalemille     hänelle meni ja   Johannan 

 
Mutta Paulos ja Bar-Naba matkustivat meren kautta Pafos’n kaupungista, ja he tulivat Pamfylian 
Pergan kaupunkiin, ja Johannan erosi heistä ja hän meni Jerusalemiin. 

  



יןָנפַָ  14 וןָּדֵּ נֻּ ןָ̅הֵּ רגָ קוָמֵּ ֵּ֣ אַתָ̅פֵּ כָ ֑̅אָוֵּ י  אנט  ָ̅וַָלֵּ֣ אַָ̅יאָמד   י֗נת 
kaupunki           Antiokia’lle          tulivat ja           Perge’sta     poistuivat mutta    nämä            . 

ָ יד  יס  פ  ַָ̅י֖אָוַעלוַָלכּ̅דֵּ֣ יתֵּ ֖אָו  ושת  ָ̅ב̅נֻּ אָוַשבת   ֖א׃̅וָבַיומ 
se sapatti ja       päivässä    istuivat ja       kokouspaikalle    sisään ja                      Pisidia’n 

 
Mutta nämä menivät pois Pergestä ja tulivat Antiokiaan, Pisidian kaupunkiin, ja menivät sisään sinne 
kokouspaikalle, ja he menivät istumaan, ja se päivä oli sapatti. 

 

אתַ̅תָ̅ובָ   15 אַָונבָ ̅רָּדֵּ וס  מֻּ יָנ  ָ̅קר  א֑֞ ישֵּ וןַָקש  ָשַלחוָלהֻּ ֑א֑֞  יֵּ
vanhimmat      heille      lähettivät profeetat ja           sana               luettu että     jälkeen ja           . 

אַמר֖וַָגבַּ̅דכ אָוֵּ ושת  אית̅נֻּ וָּד  ןָהֻּ ָאֵּ ַָאַחין֑֑֞ א֑֞ ָוןָ̅לכָָֻּ̅רֵּ לת   אָ̅מֵּ
sana        teille      on joka        se      jos      veljet        miehet       sanoivat ja             kokouspaikan 

֖א׃ּ̅דבָֻּ לוַָעםַָעמ  ֑אַָמלֵּ א   וי 
kansa   kanssa   puhukaa       lohdutuksen 

 
Ja sen jälkeen, kun tooraa ja profeettoja oli luettu, lähettivät sen kokouspaikan vanhimmat heille ja 
sanoivat, ”miehet, veljet, jos teillä on lohdutuksen sana, puhukaa se kansan kanssa”. 

 

יף  16 וסַָואנ  ול  םַָפֵּ֣ ָָ̅וק  ידֵּ אַמ֖רַָגב̅א  לָ̅הָוֵּ יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא  ָבַני֑֞ ֖א֑֞  רֵּ
Israel    lapset        miehet        sanoi ja      kätensä     kohotti ja        Paulos      nousi ja          . 

ָ יןָּדד  ֑אָשַמע֖ו׃ַ̅ואילֵּ ה  ןַָאל  יןָמֵּ  חל 
kuulkaa              Jumalasta     pelkäätte jotka            ne ja 

 
Ja Paulos nousi ja kohotti kätensä, ja sanoi, ”miehet, israelilaiset, ja ne, jotka pelkäävät Jumalaa, 
kuulkaa!” 

  



אָגבָ   17 נ  אָה  הָּדַעמ  הֵּ ַתָ̅אַָלאבָ ַ̅אל  ב̅ה  יםַָואורֵּ ַָואר   ָ̅ן֑֑֞
lisäsi ja      korotti ja          isillemme           valitsi      tämä        kansan        Jumalansa           . 

וןַָּ֑כד נֻּ בֵָָּ̅אֵּ ֖יןָובַָ̅הַווַָתות  צרֵּ מֵּ אָּדֵּ֣ ַָבארע  אָ̅ד̅א֑֞ מ  אָר  ע   ר 
korkea käsivarressa ja       Mitsrain’n             maassa         muukalaiset    olivat     kun       heidät 

֖ה׃ נ  וןָמֵּ נֻּ קָאֵּ  ַאפֵּ
siitä      heidät          poisti 

 
Tämän kansan Jumala valitsi meidän isämme, ja lisäsi heidät, heidän ollessaam muukalaiset Egyptin 
maassa, ja korkealla käsivarrella hän vei heidät siitä ulos. 

 

וןָבַמד̅וַתָ  18 נֻּ יָאֵּ ׃̅רס  ין֖֑֞ ָשנ  ין֑֞ אַָארבע   בר 
vuodet               40               erämaassa            heitä        elätti ja              . 

 
Ja hän tuki heitä siellä erämaassa neljäkymmentä vuotta. 

 

כ̅םַָשבַ̅והגַָ  19 אַָּדֵּ֣ ַָבארע  ין֑֞ אַָע֗ממ  וןַָָ̅נעןָ֑וַי֗הב̅ע   להֻּ
heille     antoi ja    Kanaan’n            maassa               kansat       seitsemän     tuhosi ja          . 

וןָ ֖א׃ַארעהֻּ נ  ורת   ליֻּ
perintöosalle heidän maansa 

 
Ja hän tuhosi ne seitsemän kansaa Kanaan’n maassa, ja antoi heille sen heidän maansa, 
perintöosaksi. 

 

ַָי֗הב  20 ין֑֞ יןָשנ  אאָוַחמש  ָעַדַָָ̅וארַבעָמ  ֑א֑֞ נֵּ וןַָּדי  אָ̅להֻּ  מ 
saakka    tuomarit     heille       antoi      vuodet                 50 ja             sata          neljä ja             . 

לָנבָ  ואיֵּ ֖א׃ַ̅לֵּ֣שמֻּ  י 
profeetta             Shamuel’lle 

 
Ja neljäsataaviisikymmentä vuotta hän antoi heille tuomareita, profeetta Shamuel’iin saakka. 

  



יןָ  21 יּדֵּ ֑אָוַי֗הבוה  וןַָמלּכ  אלוָלהֻּ לַָברָָ̅שֵּ או  ש  אָלֵּ֣ ה  וןַָאל   להֻּ
poika        Shaul’n           Jumala        heille      antoi ja      kuningas       heille        pyysivät       sitten ja            . 

י֖שַָגב ֵּ֣ ָ̅ק  ןַָשרבת  אָמֵּ בֵָּ̅ר  ָ̅אָּדֵּ֣ ין֑֞ ֖יןָשנ  מ  ין֖׃ני   ַארבע 
40          vuodet      Benjamin’n                sukukunnasta             mies              Kiis 

 
Ja sitten he pyysivät kuningasta, ja Jumala antoi heille Shaul’n, Kiis’n pojan, Benjaminin 
sukukunnasta, neljäksikymmeneksi vuodeksi. 

 

ַדָ  22 וןָלֵּ֣ יםָלהֻּ ֖הַָואק  יד̅וַנסבֵּ דָ̅ו  ֖אַָואסהֵּ  עַלו֗היַָָ̅מלּכ 
ylleen      todistaa ja      kuningas       David’n        heille           nosti ja     hänet otti ja         . 

ת אשּכחֵּ אַמ֖רָּדֵּ ַדָָ̅וֵּ יד̅לֵּ֣ איַשיַָגבָ̅ו  ֵּ֣ הָּד  אַָאיך̅ברֵּ ב֑יָָ̅ר   לֵּ
sydämeni   kuin            mies           Iisain        poikansa      David’n            löytänyt että          sanoi ja 

ד עבֵּ וָנֵּ בָ̅הֻּ וןָצֵּ להֻּ ׃ּ̅כֻּ ַנ֖י֑֞  י 
tahtoni     ne kaikki        tekevä      hän 

 
Ja hän otti hänet, ja nosti heille sen kuningas David’n, ja todisti hänest ja sanoi, että ”minä olen 
löytänyt David’n, Iisain pojan, mies niin kuin minun sydämeni, hän on tekevän kaiken minun tahtoni”. 

 

֖לַָאיך  23 יֵּ איסר  ֵּ֣ אָל  ה  יםַָאל  אַָאק  נ  הָּדה  ןַָזרעֵּ אָָ̅מֵּ  מ 
mitä        kuin           Israelille             Jumala          nosti             tämän         siemenestään          . 

֖א׃ וק  רֻּ ועָפ  שֻּ יֵּ ֑יָלֵּ֣ אשַתוּד   ּדֵּ
lunastaja       Jeshuan                   luvattu joka 

 
Tämän siemenestä Jumala nosti Israelille, mitä luvattu oli; Jeshuan, sen lunastajan. 

 

ָ֖ןָּדַנכ  24 ֖ וַחנ  יֻּ ָ̅וַשַּדרָלֵּ֣ זָקד  ָ̅רֵּ את  ָ̅םָמֵּ ָ̅יתֵּ וד  ָ֑̅הַָמעמֻּ  אָ̅ית 
kaste       tulemuksensa        edellä      julisti joka    Johannan’n     lähetti ja          . 

בַָֻּּ̅דת ָ̅י  ֖ל׃̅אָלכָֻּ̅ות  יֵּ איסר  ֵּ֣ אָּד  הַָעמ   לֵּ
Israelin         kansa      kaikelleen          kääntymyksen 

 
Ja hän lähetti Johannan’n, joka julisti hänen tulemuksensa edellä sitä kääntymyksen kastetta koko 
Israelin kansalle. 



וָָ̅̅דוכַָ  25 ֖אַָמנֻּ ַמרָ֗הו  ֑הָא  שתֵּ שמֵּ ןָתֵּ ֵּ֣וַחנ  אָיֻּ םָ֗הו   מַשלֵּ
kuka          oli         sanoi         palvelutyönsä       Johannan        oli              lopetti      kun ja           . 

ב איַתָ̅ס  וןָּד  יןָא֗נתֻּ ית̅ר  אָ֗הו  ָָ֖̅יָל  תֵּ אָא  אָה  ל  ֑אָאֵּ נ  ַתָ̅אֵּ  ר֑יָ̅אָב 
perässäni       tulee       katso        vaan        minä           ole           en      olen että             te                 luulette 

׃ ַנו֗ה֖י֑֞ ַָּדמס  א֑֞ אַָערקֵּ אשרֵּ ֑אָּדֵּ אָ֗אנ  וֵּ אָש   ַהוָּדל 
sandaaliensa          side      vapauttaa että        minä      arvollinen etten          se 

 
Ja kun Johannan oli saattanut loppuun sen hänen palvelutyönsä, hän sanoi, ”kenen te toivotte minun 
olevan? Minä en ole se, vaan kasto, minun perässäni tulee hän, jonka sandaalien sidettä minä en ole 
arvollinen vapauttamaan”. 

 

ַָ̅גב  26 ַָשרבתֵּ ָבַני֑֞ ַָאַחין֖֑֞ א֑֞ אב̅רֵּ ָ̅הַָּדֵּ֣ יןָּדד  םַָואילֵּ ה  יןָ̅ר   חל 
pelkäävät jotka      ne ja              Abraham’n         sukukuntansa lapset      veljet            miehet           . 

֑אָלכַָֻּ̅עמכָֻּ ה  שַתּדַרת̅וןַָלאל  וָאֵּ ָָ̅וןָהֻּ֗ לת  ׃̅מֵּ ֖א֑֞  אָּדַחיֵּ
elämien        sana                         lähetti           hän       teille        Jumalalle        kanssanne 

 
Miehet, veljet, Abrahamin sukukuntalaiset, ja ne, jotka pelkäävät teidän kanssanne Jumalaa, teille on 
lähetetty se elämän sana. 

 

֑הָ  27 שוָב  אַָארגֵּ ָל  ון֑֑֞ ַניהֻּ ש  םָור  שלֵּ אור  ֵּ֣ ָּדֻּ א֑֞ ורֵּ מֻּ ירָע  יןָגֵּ לֵּ  ה 
hänessä tunnistaneet      ei         johtajansa ja           Jerusalemin              asukkaat        sillä       nämä           . 

פ אַָבכ̅א  ָ̅ל  ַָּדנבָ ̅בֵָּ̅ת  ת̅א֑֞ ָּדמֵּ א֑֞ יןָבכָֻּ̅יֵּ ו֗היָ̅קרֵּ נֻּ אָּד  ל  ֖אָאֵּ  לַָשב 
tuomitsivat    vaan        sapatti    kaikessa        luetaan joita      profeettojen kirjoituksissa         eikä edes 

יןַָּדכ לֵּ מוָה  ָ̅וַשלֵּ ׃̅יבָ ̅ת   ן֖֑֞
kirjoitetut jotka    nämä      täyttyivät ja 

 
Sillä nämä Jerusalemin asukkaat ja heidän johtajansa eivät häntä tunnistaneet, ei edes niiden 
profeettojen kirjoitusten kautta, joita luetaan jokaisena sapattina, vaan he tuomitsivat hänet, ja 
nämä täyttyivät, jotka olivat meille kirjoitetut. 

  



ָָ̅̅דוכַָ  28 לת  שַּכחוָעֵּ אָאֵּ אלוָ̅ל  ֑םָשֵּ ּדֵּ אָמֵּ  אָּדַמות 
kysyivät         asia         kuoleman              aihe            löytäneet        ei        kun ja          . 

י֗ה֖י׃ ונ  קטלֻּ ו֖סָּדנֵּ יַלט  ֵּ֣ ןָפ   מֵּ
hänet tappaisivat että                  Pilatuksesta 

 
Ja kun he eivät löytäneet mitään kuoleman aihetta, he pyysivät Pilatusta tappamaan hänet. 

 

םַָּדכָ̅̅דוכַָ  29 ּדֵּ למֵּ מוָּכֻּ ַָ̅שלֵּ ָָ̅יב̅ת  אָעַלו֗ה֑יַָאחתֻּ  ו֗היָ̅֗הו 
hänet alas          ylleen           oli     kirjoitettu joka    asia kaikki        täyttivät     kun ja           . 

יבָ  ןָצל  ית̅מֵּ ו֗היָבֵּ מֻּ ֖א׃̅־קבָֻּ̅אָוס   ור 
hauta      huone    hänet laittoi ja                     rististä 

 
Ja kun he täyttivät kaiki, mitä oli kirjoitettu hänestä, he ottivät hänet alas ristiltä ja laittoivat hänet 
hautaan. 

 

ית  30 ןָבֵּ הָמֵּ ימֵּ יןַָאק  אָּדֵּ ה  ַָ̅אל  יתֵּ ׃̅־מ   ֖א֑֞
kuolleet      huoneesta     hänet nosti      mutta     Jumala              . 

 
Mutta Jumala nosti hänet kuolleiden huoneesta. 

 

את  31 ָ̅וֵּ ת  ֖יַָיומ  אָ̅חז  יל  ל  ןָגֵּ֣ הָמֵּ קוַָעמֵּ יןַָּדסלֵּ ַָלאילֵּ א֑א֑֞ יֵּ ַָסג   א֑֞
Galileasta      kanssaan nousivat jotka         niille                monet          päivät        näyttäytyi ja            . 

ת ָלו  הַּדו֗הי֑֞ אָס  ש  וןָה  נֻּ וןָאֵּ נֻּ ֖םָוהֵּ שלֵּ ֵּ֣אור  ֖א׃ָ̅לֻּ  ַעמ 
kansa    luokse         todistavat          nyt         heidät     nämä ja              Jerusalemille 

 
Ja hän näyttäytyi monta päivää niille, jotka nousivat hänen kanssaan Galileasta Jerusalemiin, nämä, 
heidät hän laittoi hänen todistajikseen sen kansan luokse. 

  



אף  32 יַנןָלכָָֻּ̅ו  אָמַסבר  אָ̅חַנןָה  אַָהוַָּדהו  י  ו֗וּד   וןָּ֑דשֻּ
oli jota    se          lupaus että          teille     evankelioimme    katso     me     myös ja          . 

ת ַתַָ̅אבָ ָ̅לו  ׃̅ה   ן֑֑֞
isämme      luokse 

 
Ja mekin, katso evankelioimme teille sitä lupausta, joka oli meidän isiämme kohtaan. 

 

אַָלןַָלב  33 ה  הַָאל  אַָשמליֵּ ו֑עַָאיך̅ה  שֻּ יֵּ יםָלֵּ֣ ַָּדאק  ון֖֑֞  ַָ̅ניהֻּ
kuin       Jeshuan         nosti joka       lapsilleen      meille      Jumala         sen täytti       katso           . 

ַָּ̅דכ אַָּדתָ̅יב̅ת  ור  ָּדבֵָּ̅בַמזמֻּ ין֖֑֞ ך̅רֵּ ּדת  לֵּ אָי  נ  אַָיומ  נ   ׃ָ̅ריַָא֗נ֖תָאֵּ
sinut sain         tänään         minä       sinä poikani että   toinen joka           psalmissa      kirjoitettu että 

 
Katso, Jumala täytti sen meille, heidän lapsilleen, nostaessaan Jeshuan niin kuin kirjoitettu on siinä 
psalmissa, joka on toinen, että ”sinä olet minun poikani, tänään minä sinut synnytin”. 

 

כַָ  34 אָ̅וה  ה  הַָאל  ימֵּ אַָאק  יתנ  ןָבֵּ ָ̅מֵּ יתֵּ ָ̅־מ  ָּדתֻּ  ָ̅וב֑̅א֑֞
vielä että     kuolleet         huoneesta       Jumala        hänet nosti           siten ja             . 

וך הפֻּ אָנֵּ אָחבָ ָ̅ל  חזֵּ ֑אַָאיך̅נֵּ לָלכָָֻּ̅ל  אתֵּ אַמ֖רָּדֵּ  וןָּ̅דֵּ
teille   annan että     sanoo joka      kuin        turhuus         näkevä          palaisi             ei 

ָ ותֵּ ַדַָ̅טיבֻּ יד̅הָּדֵּ֣ ֖א׃ָ̅ו   מַהיַמנת 
uskolliset           David’n         siunauksensa 

 
Ja siten, Jumala nosti hänet kuolleista, ettei hän enää palaisi näkemään sitä turhuutta, niin kuin 
sanotaan, että ”minä annan teille ne uskolliset David’n siunaukset”. 

 

35  ָ ָָ̅וב̅ותֻּ ַמרָבדֻּ ָ̅וּכת ָ̅אֵּ ת  אַָי֗הב̅אָ֗אחר  ך֑̅אָּדל   ָ̅תָלַחסי 
puhtaallesi     antanut        ettei                toinen             paikassa              sanoo      taas ja           . 

אָ חזֵּ ֖א׃̅חבָ ּדנֵּ  ל 
turhuus     näkevä että 

 
Ja taas sanoo toisessa paikassa, että ”sinä et ole antanut sinun puhtaallesi, että hän näkisi sen 
turhuuden”. 



יד  36 ו  ַָָּ̅דֵּ֣ ירָבַשרבתֵּ ב̅גֵּ שָצֵּ אַָושכֵָּ֖̅הַָשמֵּ ה  הַָּדאל  נֵּ  ָ̅ב̅י 
nukkui ja         Jumalan         tahtonsa         palveli        sukupolvessaan       sillä        David           . 

אתַתוַסף אָחבָ ַ̅עלַָאבָ ָ̅וֵּ ַָוחז  ֖א׃ַ̅הו֗הי֑֞  ל 
turhuus       näki ja           isiensä              ylle                    lisätty ja 

 
Silä David palveli Jumalan tahtoa hänen sukupolvessaan, ja nukkui, ja hänet koottiin isiensä luokse, ja 
hän näki sen turhuuden. 

 

אָחבָ   37 אָחז  ֖אָל  ה  יםַָאל  יןַָּדאק  אָּדֵּ נ  ֖א׃̅ה   ל 
turhuus       näki          ei         Jumala        nosti jonka    mutta    tämä             . 

 
Mutta tämä, jonka Jumala nosti, ei nähnyt sitä turhuutta. 

 

כָ   38 ָּדבֵַָּּ̅דעוָה  ת̅ילַָאַח֑י֑֞ אָמֵּ נ  זָלכָֻּ̅הָבה   וןָּ̅כרֵּ
teille      julistetaan          tässä hänessä että veljeni sen tähden tietäkää          . 

וב ׃̅שֻּ ֖א֑֞ הֵּ ןָחט   ק 
synnit vapauttamiset 

 
Sen tähden, tietäkää, minun veljeni, että tässä, hänen kauttaan teille julistetaan syntien 
vapauttaminen. 

 

39  ָ אָּדתֵּ ושֵּ מֻּ אָּדֵּ֣ וס  מֻּ וןָבנ  שַּכחתֻּ אָאֵּ לָּדל  ןָּכֻּ וןָ֑̅ומֵּ  זַּדּדקֻּ
puhdistuisitte että      Moshe’n                    sanassa          pystyneet            ei josta     kaikesta ja            . 

זַּדַּד֖ק׃ ןָמֵּ ֖ לַָּדמַהימֵּ אָּכֻּ נ   בה 
puhdistuvat   uskovat jotka   kaikki            tässä 

 
Ja kaikesta, josta ei ollut mahdollista Moshe’n sanassa puhdistua, tässä kaikki, jotka uskovat, 
puhdistuvat. 

  



כָ   40 זַּד֗הרוָה  ָ̅אֵּ אתֵּ אָנ  םָ̅י֑לַָּדלמ  ּדֵּ וןָמֵּ  אָעַליּכֻּ
asia         yllenne            tuleva           ettei        sen tähden         varokaa             . 

ַָּ̅דכ ׃ַ̅בנבָ ָ̅יב̅ת  ֑א֑֞  יֵּ
profeetoissa kirjoitettu joka 

 
Sen tähden, varokaa, ettei teidän päällenne tule mitään siitä, mitä on profeetoissa kirjoitettu. 

 

ַָּ̅דחַזוָמבַָ  41 ָותֵּ ֖א֑֞ נֵּ ָ̅̅תסר  וןָותֵּ ֖וןַָּדעבָ ̅̅תמהֻּ ַָ̅חבלֻּ בֵָּ̅ד  אָָ̅̅דאָע   ֗אנ 
minä       teen            teon              tulkaa turhiksi ja        ihmetelkää  ja         turmelijat    nähkää että         . 

אָלכָֻּ שַתעֵּ שָמֵּ ןָ֗אנ  וןָ֑אֵּ אָתַהימנֻּ אָּדל  ַָאינ  ון֑֑֞  ון֖׃̅בַיוַמיּכֻּ
teille        selittää            ihminen     jos         uskoisitte           ettei     sellainen           päivissänne 

 
Että ”nähkää, turmelijat, ja ihmetelkää, ja tulkaa hyödyttömiksi, sillä minä teen teidän päivinänne 
sellaisen teon, ettette usko, jos joku sen teille selittää”. 

 

פָ̅̅דוכַָ  42 אַדָ̅נ  ןָצֵּ יןָ֗הַווָמֵּ ָ̅ק  וןַָּדלַשבת  נהֻּ וןָ֑בַעוָמֵּ  אָ̅יהֻּ
sapatille           heistä     pyysivät           läsnäolostaan      olivat   poistuivat    kun ja          . 

ָ ת  ין֖׃̅֗אחר  לֵּ ָה  א֑֞ לֵּ וןָמֵּ וןַָעמהֻּ  אָנַמללֻּ
nämä        sanat         kanssaan     puhuisivat             seuraava 

 
Ja kun he menivät pois heidän läsnäolostaan, he pyysivät heitä seuraavana sapattina puhumaan näitä 
sanoja heidän kanssaan. 

  



אשַתרַית  43 ןָּדֵּ ָָ̅ומֵּ וד  הֻּ ָי  אא֑֞ יֵּ ֑אַָסג  ושת  ַתָּ̅כנֻּ ַזלוָב  ָאֵּ א֑֞ וןָ֑̅יֵּ  רהֻּ
perässään    menivät     juutalaiset          monet           kokouspaikka              hajaantui että –sta ja         . 

ָָ̅אףוָ  ָּדד  א֑֞ ורֵּ יֻּ יןָ֗הַווָ̅ג  וןָמַמלל  נֻּ ֖אָוהֵּ ה  ןַָאל  יןָ֗הַווָמֵּ  חל 
olivat     puhuivat         nämä ja             Jumalasta      olivat pelkäsivät jotka     vieraat   myös ja 

יפָ  וןַָנק  הוֻּ וןָּ֑דנֵּ יןָלהֻּ יס  ַָ̅ומפ  ותֵּ אָ׃̅יןָלַטיבֻּ ה   הַָּדאל 
Jumalan      siunauksilleen           liitetyt        olisivat että   heille       varmistivat ja 

 
Ja sen kokouspaikan hajaannuttua menivät monet juutalaiset heidän perässään, ja myös ne vieraat, 
jotka pelkäsivät Jumalaa, ja nämä olivat puhumassa ja vakuuttamassa heille, että tulisivat liitetyiksi 
niihin Jumalan siunauksiin. 

 

44  ָ ַָ̅ולַשבת  ת  נַשת̅אָ֗אחר  ָָ֑̅אָּכֵּ הָמד  ל  שַמעָּ̅כֻּ אָלמֵּ  י֗נת 
kuulemaan         kaupunki        kaikkensa  kokoontui           seuraava                sapatille ja          . 

ָ לתֵּ ֖א׃הָ̅מֵּ ה   ַּדאל 
Jumalan             sanansa 

 
Ja seuraavana sapattina kokoontui koko se kaupunki kuulemaan Jumalan sanaa. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  45 וד  הֻּ ת̅חַזוָי  א֑אָאֵּ י  אַָסג  נש  ָּכֵּ א֑֞ יןָ̅יֵּ ימ  ֖אָוק  מ  יוָחס   מל 
nousivat ja kateus täyttyivät monet kokous juutalaiset näkivät kun ja. 

וקבַָ ו֖סַָומגַָ̅֗הַווָלֻּ ול  אַָפֵּ֣ אַמרָ֗הו  ָּד  א֑֞ לֵּ  יןָ֗הַו֖ו׃ּ̅דפָ ̅לָמֵּ
olivat pilkkasivat ja Paulos oli puhui mitä asia vastaan olivat 

 
Ja kun ne juutalaiset näkivät sen suuren kokouksen, he täyttyivät kateudella ja nousivat sitä vastaan, 
mitä Paulos puhui, ja olivat pilkkaamassa. 

  



בַָ  46 וסָוֵּ֣ ול  יןַָפֵּ֣ ַמרָּדֵּ יןַָבג̅רַנבַָ̅אֵּ ֖אָלכָֻּ֖̅אָע  אָ̅לֵּ אָ֗הו  לֵּ וָו   וןָהֻּ֗
oli    täytyi     hän     teille     avoimessa silmät     Bar-Naba ja        Paulos        mutta      sanoi           . 

ַיתַ̅קד ָָ̅מ  ָּ̅דתֵּ ָ̅תֵּ לתֵּ ָ̅אַמרָמֵּ לָּדד  טֻּ אָמֵּ ל  ֖אָאֵּ ה  יןָ̅הַָּדאל   חֵּ
ajatte pois että    koska       vaan          Jumalan          sanansa         puhuttaisiin että                 ensin 

נכָֻּ הָמֵּ וןָל  וןַָעלַָנפ̅וןַָ֑ופ̅א֗נתֻּ וןָ̅שכַָֻּ̅סקתֻּ יןָא֗נתֻּ וֵּ אָש   וןָּדל 
te      arvolliset ettette        sielunne          ylle          päätätte  ja         teistä    hänelle                  te 

ת אָמֵּ ַל֑םָה  ַָּדלע  א֑֞ ת̅לַחיֵּ יַנןַָלןָלו  ׃ָ̅פנֵּ ֖א֑֞  ַע֗ממֵּ
kansakunnat luokse meille   käännymme      katso     iankaikkinen       elämille 

 
Mutta Paulos ja Bar-Naba sanoivat julkisesti, ”teillä täytyi se Jumalan sana puhua ensin, vaan koska 
te ajatte hänet pois teistä ja itse päätätte sieluistanne, ettette ole arvollisia siihen iankaikkiseen 
elämään, katso, me käännymme muiden kansakuntien luokse”. 
 
”Sanoivat” on verbin yksikkömuoto, he sanoivat sen yksimielisesti. Sama toistuu muuallakin hebrean 
ja aramean teksteissä. 

 

כַָ  47 ןַָאיך̅ה  ַר֖ ירַָפקַּדןָמ  אָגֵּ ַָּ̅דכָ̅נ  ךָ̅יב̅ת  מת  אָָּ̅דס  והר   נֻּ
valkeus sinut laittanut että kirjoitettu joka  kuin herramme      käski         sillä            siten           . 

ָ ָּדתֵּ ֑א֑֞ ָעַדָ̅לַע֗ממֵּ א֑֞ אָלַחיֵּ ֖א׃̅הוֵּ ַָּדארע  יה֑֞ אָלַסופֵּ  מ 
maan           äärilleen            saakka        elämälle         olisi että         kansakunnille 

 
Sillä siten käski meidän Herrame, niin kuin kirjoitettu on, ”että minä olen laittanut sinut olemaan 
valkeus kansakunnille, että elämä olisi maan ääriin saakka”. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  48 דֵּ ָח  ֑א֑֞ יןָ֗הַווַָע֗ממֵּ מע  ֖אָ̅ש  ה  יןַָלאל   יןָ֗הַו֑וַָומַשבח 
Jumalalle           ylistivät ja        olivat  iloitsivat kansakunnat  olivat      kuulivat          kun ja         . 

ַל֖ם׃ ַָּדלע  א֑֞ יןָ֗הַווָלַחיֵּ ימ  יןָּדס  נ֖וַָאילֵּ  וַהימֵּ
iankaikkinen    elämälle    olivat   laitetut jotka          ne          uskoivat ja 

 
Ja kun muut kansakunnat kuulivat, he iloitsivat ja ylistivät Jumalaa, ja uskoivat, ne, jotka oli säädetyt 
sille iankaikkiselle elämälle. 

 



49  ָ לתֵּ ת̅ומֵּ אָמֵּ רי  ת̅הָּדמ  אָ֗הו  הַָהוַָאת̅בכַָָֻּ̅מלל  ֖א׃̅לֵּ  ר 
paikka      se   kaikessaan        oli                puhutut                 herran            sanansa ja          . 

 
Ja sitä Herran sanaa puhuttiin kaikessa siinä paikassa. 

 

50  ָ וד  הֻּ ג̅י  יןַָגרֵּ ָּדֵּ א֑֞ ָ̅יֵּ ַָּדמד  א֑֞ שֵּ ָ̅וָלר  ת  יר  ַָעת  א֑֞ שֵּ אַָולנֵּ ָ̅י֗נת   ֖א֑֞
rikkaat          naisille ja             kaupungin          johtajille  kiihottivat mutta      juutalaiset          . 

ָ יןָּדד  ַָ̅אילֵּ ימוָרדֻּ ֑אַָואק  ה  וןַָלאל  ַָעמהֻּ ָ֗הַוי֑֞ ן֑֞ אַָעלָ̅ופ̅חל   י 
ylle           vaino              nostivat ja       Jumalalle         kanssaan       oli     pelkäsivät jotka          ne 

רַנבַָ וסָוַעלַָבֵּ֣ ול  ׃ַ̅פֵּ֣ ון֖֑֞ וַמיהֻּ ןָתחֻּ וןָמֵּ נֻּ קוָאֵּ  ֑אַָואפֵּ
rajaseuduistaan       heitä     poistivat ja        Bar-Naba       ylle ja          Paulos 

 
Mutta juutalaiset kiihottivat kaupungin johtajia ja rikkaita naisia, niitä, jotka heidän kanssaan 
pelkäsivät Jumalaa, ja he nostivat vainon Paulos’ia vastaan ja Bar-Nabaa vastaan, ja ajoivat heidät 
pois heidän seudultaan. 

 

ג̅ק֑וָנפַָ̅נפַָָ̅̅דוכַָ  51 אָּדרֵּ ל  וןָחֵּ אַתָ̅צוָעַליהֻּ ָוֵּ ון֖֑֞ וןַָ̅ליהֻּ  וָלהֻּ
heille      tulivat ja         jalkojensa          tomu     heitä vastaan  karistivat poistuivat kun ja           . 

ָ ןָמד  ו  נ  איק  ֵּ֣ ֖א׃̅ל   י֗נת 
kaupunki           Ikonion’lle 

 
Ja kun he menivät pois, he karistivat sen heidän jalkojensa tomun heitä vastaan, ja he tulivat 
Ikonion’n kaupungille. 

 

ָ̅וַתָ  52 ידֵּ ת̅למ  ָמֵּ ָ̅א֑֞ יןָ֗הַווַָחדֻּ ָ̅מלֵּ וד̅ות  אָּדקֻּ וח  א׃ָ̅אָורֻּ  ש 
pyhyyden        henki ja                  ilo            olivat        täytettiin                 oppilaat ja           . 

 
Ja ne oppilaat täytettiin ilolla ja pyhyyden hengellä. 

 

ָ 

 

 



אַתָ 14:1  וןָ̅וֵּ ַָ̅לכוָוַעלוָלהֻּ וד  יהֻּ אָּד  ושת  כַָ̅נֻּ ָוה  ֖א֑֞ לוָ̅יֵּ אַָמלֵּ  נ 
puhuivat        siten ja         juutalaisten          kokouspaikalle      heille     sisään ja tulivat ja                          . 

וןַָ֑איך ַָָ̅עמהֻּ וד  הֻּ ןָי  ָמֵּ אא֑֞ יֵּ וןַָסג  ׃ַּ̅דנַהימנֻּ ֖א֑֞ יֵּ ןַָיונ  ָומֵּ א֑֞  יֵּ
kreikkalaisista ja            juutalaisista          monet          uskoisivat että      kuin          kanssaan 

 
Ja he tulivat, ja menivät sisään juutalaisten kokouspaikalle, ja he puhuivat siten heidän kanssaan, että 
monet juutalaisista ja kreikkalaisista uskoisivat. 

 

2  ָ וד  הֻּ ג̅י  יןָ֗הַו֑וַָגרֵּ יס  תטפ  אָמֵּ יןָּדל  ֖יןַָאילֵּ ָּדֵּ א֑֞ ָ̅יֵּ ֑א֑֞  וָלַע֗ממֵּ
kansakunnille kiihottivat olivat         vakuuttuneet       ei jotka          ne         mutta juutalaiset          . 

׃ּ̅דַנבֵָּ ֖א֑֞ וןַָלאחֵּ וןָלהֻּ  אשֻּ
veljille       heille      pahaa tekisi että 

 
Mutta ne juutalaiset, jotka eivät vakuuttuneet, kiihottivat niitä, jotka olivat muista kansakunnista, 
että tekisivät veljille pahaa. 

 

וןַָזב  3 נֻּ יןַָבג̅והֵּ ןָוע  ֖ אאָ֗הַווַָתמ  י  אַָסג  יןָ֗הַווָ̅נ  אָמַמלל   לֵּ
olivat        puhuivat     avoimessa silmät ja   siellä      olivat          monet           ajat        nämä ja       . 

ד וַָמסהֵּ ֖אָוהֻּ רי  ַָָ̅עלָמ  לת  אַָעלָמֵּ ָ̅֗הו  ותֵּ את̅אָּדַטיבֻּ ָ֑̅הָב  ת  ָ̅ו   א֑֞
merkeissä          siunaustensa             sana          ylle          oli          todisti        hän ja       herra          ylle 

ַָ̅וב ָ̅ד̅תֵּ ת  בֵָּ̅מר  ָּדע  איַדָָ̅ד̅א֑֞ אָב  ׃̅֗הו  ון֖֑֞  יהֻּ
heidän käsissään       oli         teki jota                   ihmeteoissa ja 

 
Ja nämä olivat siellä kauan aikaa ja puhuivat Herrasta julkisesti, ja Hän todisti siitä hänen 
siunaustensa sanasta merkeillä ja ihmeteoilla, joita Hän teki heidän käsiensä kautta. 

  



ָ̅וכָֻּ  4 אַָּדמד  נש  הָּכֵּ יג̅לֵּ אָפל  יתָ̅י֗נת  וןָא  נהֻּ ֑אָמֵּ  ֗הַווָָ̅֗הו 
olivat (akk.)          heistä         oli     jakaantui          kaupungin              kansa   kaikkensa ja       . 

ָ וד  הֻּ יפָ ַ̅עםָי  וןַָנק  נהֻּ ָומֵּ ֑א֑֞ ׃̅יֵּ ֖א֑֞ יחֵּ  יןָ֗הַווַָלשל 
lähetetyille    olivat      liittyivät            heistä ja      juutalaiset   kanssa 

 
Ja koko se kaupungin kansa jakaantui heidän tähtensä, osa oli juutalaisten kanssa ja osa heistä  liittyi 
niihin apostoleihin. 

 

5  ָ וד  הֻּ ןָי  ָומֵּ ֑א֑֞ ןַָע֗ממֵּ אָמֵּ מ  וןָגז  יןָעַליהֻּ אָּדֵּ ָ̅הו  ון֑֑֞ ַניהֻּ ש  ָור  א֑֞  יֵּ
johtajansa ja          juutalaisista ja          kansakunnista       määräys     vastaansa    mutta        oli          . 

וןָבכָ  נֻּ וןָאֵּ רגמֻּ וןָונֵּ נֻּ וןָאֵּ ׃̅אפֵַָּּ̅דנַצערֻּ  ֖א֑֞
kivissä        heitä kivittäisivät ja heitä pahoinpitelisivät että 

 
Mutta heitä vastaan oli määräys kansakunnilta ja juutalaisilta ja heidän johtajiltaan, että 
pahoinpitelisivät heitä ja kivittäisivät heitä kivillä. 

 

ַדָָ̅ד̅וכַָ  6 את̅י  יוָוֵּ ָ̅ע֑וַָשנ  ַָ̅גַוסוַָבמד  ת  ֵּ֣וסטַראָ̅ינ  ַי֑אָלֻּ נ  וק  לֻּ ָּדֵּ֣  א֑֞
Lystra’lle             Lykanian             kaupungissa            turvaan ja       menivät tiesivät     kun ja        . 

ָ דֵּ ָ̅וֵּ֣ א֑֞ ורי  אָוקֻּ ָרב  ׃ַּ̅דחד  ין֖֑֞  ַריהֵּ
ympäröivät jotka           kylät ja             Derbe ja 

 
Ja heidän tietäessään he menivät, ja saivat turvan Lystrassa, siinä Lykanian kaupungissa, ja Derbe’ssä 
ja niissä kylissä, jotka olivat siinä ympärillä. 

 

יןָ֗הַוו׃̅וַתָ  7 ןָמַסבר   ָמ 
olivat   evankelioivat   siellä ja         . 

 
Ja he evankelioivat siellä. 

  



אַָחד̅ב̅וגַָ  8 ָָ̅ר  תֵּ ָָ̅ב̅י  וסטַראָמד  לֻּ אָבֵּ֣ ֑אַָּדסגָ ̅֗הו  אָָ̅יף̅י֗נת   ֗הו 
oli   raajarikko joka    kaupunki                     Lystrassa            oli        istui         yksi           mies ja        . 

ג ָחגָ ̅ברֵּ ַָ̅לו֗ה֑י֑֞ מתֻּ ֑הָּדמֵּ מֵּ סָאֵּ ןָּכרֵּ אָּדמֵּ ך̅יר  אַָהלֵּ ֖א׃ָ̅וםָל   ֗הו 
oli       vaelsi        ei    milloinkaan joka       äitinsä       kohdusta joka            rampa                 jaloissaan 

 
Ja Lystran kaupungissa istui yksi mies, joka oli raajarikko, jaloistaan rampa, joka ei äitinsä kohdusta 
saakka ollut milloinkaan kulkenut. 

 

֖לָוכַָ  9 וסַָּדמַמלֵּ ַפול  אָשַמעָלֵּ֣ נ  וסָָ̅̅דה  ול  י֗היַָפֵּ֣  חז 
Paulos    hänet näki   kun ja      puhui joka          Paulos’n            kuuli         tämä         . 

אית אשַתוַּדעָּד  ָָ̅וֵּ ות  נֻּ הַָהימ  ֑א׃̅בֵּ חֵּ  אָּדנ 
elävä että          uskollisuus      hänessä oli että                      tunnisti ja 

 
Tämä kuuli Paulos’n puhuvan, ja kun Paulos näki hänet ja tunnisti, että hänessä oli se elävä usko, 

 

ך  10 ֖אָל  מ  אָר  ל  הָבק  ַמרָלֵּ ַרןָָ̅אֵּ הָּדמ  ֑אַָבשמֵּ ַמרָ֗אנ   א 
herramme  nimessään       minä       sanon sinulle        ääni        korkeassa hänelle     sanoi             . 

ג וםַָעלָרֵּ אָקֻּ יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ך̅יֵּ םָוַהלֵּ ַָושַורָק  ֑֖֞  ׃ַָ̅ליך 
vaelsi ja    nousi hypähti ja      jaloillesi      ylle     nouse           Messias            Jeshua 

 
Hän sanoi hänelle sillä korkealla äänellä, ”minä sanon sinulle meidän Herramme Jeshuan, Messiaan 
nimessä, nouse jaloillesi!” Ja hän hyppäsi, nousi ja kulki eteenpäin. 

 

אַָּכד̅וכֵָּ  11 אָּדַעמ  םַָּדעבַָָ̅נש  ּדֵּ ימוָָ̅ד̅חַזוָמֵּ ו֑סַָאר  ול   ַפֵּ֣
korottivat        Paulos       teki jota         asia      näkivät   kun          kansan         kokous ja            . 

הַָּדאת נֵּ ש  וןָבלֵּ להֻּ יוָ̅ק  תַּדמ  ָאֵּ א֑֞ הֵּ ֖יןַָאל  אמר  אָו   ר 
kaltaistuneet       jumalat        sanoivat ja          paikan                 kielessään         äänensä 

תַ̅בב אַָונחֵּ ש  ָ֗אנ  ַתַָ̅ני֑֞  ן֖׃̅וָלו 
luoksemme laskeutuivat ja  ihmiset       lapsissa 

 
Ja kun se kansan kokous näki sen, mitä Paulos teki, he korottivat äänensä sen paikan kielellä ja 
sanoivat, ”jumalat ovat tulleet ihmisten kaltaisiksi, ja he laskeutuivat meidän luoksemme!” 



בַָ  12 יוָ֗הַווָלֵּ֣ י֑סָ̅רַנבַָ̅וַשמ  רמ  וסָהֵּ ַפול  ַָולֵּ֣ ֑א֑֞ הֵּ אַָאל  רֵּ  אָמ 
Hermes        Paulos’n ja          jumalat        herra         Bar-Naba’n       olivat nimesivät ja          . 

ָ לת  אָבמֵּ אָ֗הו  וָמַשרֵּ לָּדהֻּ טֻּ  ֖א׃̅מֵּ
sanassa          oli              alkoi      hän että         koska 

 
Ja he nimittivät Bar-Nabaa ”jumalien herra”, ja Paulos ”Hermes”, koska hän aloitti sillä sanalla. 

 

אית̅וכָֻּ  13 ַָהוָּד  ֖א֑֞ הֵּ אַָאל  רֵּ אָּדמ  אָלבַָָ̅ומר  ןָ̅֗הו   ר־מֵּ
ulkopuoli         oli               joka         se        jumalat          herran             pappi ja               . 

ָ ָוַָ̅מד  א֑֞ יַָתורֵּ ֑אַָאית  ָלַתָ̅כי֗נת  א֑֞ ילֵּ ָ̅ל  אָּדד  ֖אָ̅רע   רת 
pihan             portille         kruunut ja         härät            toi                   kaupunki 

בֵַָּ̅אַתָ יןָ֗הַו֑וָוצ  אַָּדנַדָ̅רַָּדשרֵּ ון֖׃̅אָ֗הו   ַבחָלהֻּ
heille    uhraava että         oli        tahtoi ja   olivat asuivat jossa       paikka 

 
Ja se jumalien herran pappi joka oli kaupungin ulkopuolella, toi härkiä ja kruunuja sen paikan pihan 
portille, jossa he asuivat, ja tahtoi uhrata heille. 

 

רַנבַָ  14 יןַָ̅בֵּ֣ ו֖סַָּכדאָּדֵּ ַפול  ָָ̅וֵּ֣ ון֑֑֞ קוַָנחַתיהֻּ  שַמע֑וַָסּדֵּ
viittansa      repivät       kuulivat        kun       Paulos ja     mutta       Bar-Naba           . 

תַ̅ושַורוַָונפַָ וןָלו  כָ̅קוָלהֻּ יןָ֗הַוו׃̅א  עֵּ ו֖סָוק   ל 
olivat huusivat ja       joukko          luota    heille poistuivat ja hyppäsivät ja 

 
Mutta Bar-Naba ja Paulos sen kuullessaan repivät viittansa ja hyppäsivät ylös, ja menivät sen joukon 
luota pois, ja huusivat, 

  



֖יןַָגב  15 אמר  ב̅ו  אָע  נ  ָמ  ֑א֑֞ ף̅רֵּ ֖וןָא  יןָא֗נתֻּ ָָּ̅ד  א֑֞ ש   חַנןָבַנינ 
ihmislapset      me       myös           te         teette               mitä       miehet         sanoivat ja          . 

ַָאכ א֑֞ ושֵּ שֻּ ת̅֗חַנןָח  יַנןָלכָֻּ̅כָֻּ̅ו  יןָ֖̅וןַָּדמַסבר  לֵּ ןָה   וןָּ֑דמֵּ
näistä jotka     teille    evankelioimme jotka     teidän kuin                tunteet           me 

ָ ת  ל  תַ̅בט  ָתֵּ ת֖̅א֑֞ וןָלו  ֑אַָהוַָּדעבַָָ̅פנֻּ אַָחי  ה  אָָ̅דַ̅אל   שַמי 
taivaat       teki joka       se        elävä      Jumala       luokse       kääntyisitte           turhuudet 

ָוכָֻּ א֑֞ ֑אָוַי֗ממֵּ איתַ̅וארע  וןָָ֑̅לָּד   ׃בהֻּ
heissä     on jota    kaikki ja       meri ja                 maa ja 

 
Ja sanoivat, ”miehet, mitä te teette? Mekin olemme ihmisiä, meillä on tunteet niin kuin teilläkin, 
meillä, jotka evankelioimme teitä pois näistä turhuuksista kääntymään sen elävän Jumalan luokse, 
joka teki taivaat ja maan ja meren, ja kaiken, mitä niissä on”. 

 

ַָ̅הוַָּדב  16 ַָקד̅ד  א֑֞ ָשבַָ̅רֵּ א֑֞ יֵּ וןָלכָֻּ̅מ  נֻּ אָאֵּ ָ̅קָ֗הו  ֑א֑֞ וןַָע֗ממֵּ  להֻּ
kansakunnat       kaikille          heitä           oli            jätti           ennen   sukupolvissa joka   hän          . 

ָ ת  אורח  ֗לוןָבֻּ אזֻּ ָּדַנפּ̅דנ  ון֑׃̅א֑֞  שהֻּ
sielujensa                      tiellä            menevät että 

 
Hän, joka menneissä sukupolvissa jätti kaikki kansakunnat menemään omien sielujensa tietä. 

 

אָשבַַָָּ̅כד  17 ֑וַָבד̅פקָנַָ̅ל  הּדֻּ אָס  הָּדל  בֵָּ̅שֵּ וןָָ̅ד̅ע  אָלהֻּ  ֗הו 
heille          oli         tehdessä      todistivat      ettei          sielunsa           jätti           ei        kun          . 

בָ  ָ̅ט  ת̅ת  ֑אָוַמחֵּ ןָשַמי  ָמֵּ אָָ̅א֑֞ אָ֗הו  ֑אַָומַרבֵּ טר  וןָמֵּ אָלהֻּ  ֗הו 
oli       lisääntyi ja           sade            heille            oli            laski ja               taivaista                hyvyys 

ָבַזב א֑֞ ארֵּ אָובַָ̅פ  י  ורס  אָתֻּ אָ֗הו  לֵּ ָומ  ון֑֑֞ ַָ̅ניהֻּ ות  ימֻּ ת̅ס  ַבו  ׃̅אָלֵּ ון֖֑֞  הֻּ
sydämensä                      ilossa ja               ravinto          oli           täytti ja            ajassaan            hedelmät 

 
Jättämättä omaa sieluaan todistuksia vaille, tehden heille taivaista hyvyyttä, ja laskien heille sateen, 
ja hedelmät lisääntyivät ajallaan, ja täyttäen ravinnolla ja ilolla heidän sydämensä. 

 



שָָ̅̅דוכַָ  18 ֑אָּד֗אנ  ןָּכַלוָלַעמ  ןַָמחסֵּ יןָ֗הַו֑וָמֵּ מר  יןָא  לֵּ  ה 
ihminen että    kansalle    kielsivät            estellen     olivat      sanoivat        nämä     kun ja           . 

אָנַדָ ון֖׃̅ל   ַבחָלהֻּ
heille      uhraava            ei 

 
Ja kun he olivat sanoneet nämä, he estellen kielsivät sitä kansaa, ettei kukaan uhraisi heille. 

 

ַתָ  19 יןָלַתָ̅אֵּ ָ̅וָּדֵּ וד  הֻּ ןָי  כָ ̅מ  י  נט  ןַָאֵּ֣ ןָומֵּ ו  נ  יק  ֵּ֣ ןָא  ָמֵּ א֑֞  ַי֑אָ̅יֵּ
Antiokiasta ja           Ikonion’sta        juutalaiset          sinne     mutta   tulivat            . 

אָוַרגַ̅ושגַָ וןָלַעמ  וסָוגַָ̅שוָעַליהֻּ ַפול  ו֗היָלֵּ֣ ו֗היָ̅מֻּ  רֻּ
raahasivat ja      Paulos’n          kivittivät ja        kansalle      vastaansa            kiihotti ja 

ָ̅לבַָ ןָמד  ב̅ר־מֵּ לָּדס  טֻּ ֑אָמֵּ יןָ֗הָ̅י֗נת  יתר  ֖ה׃ַָ̅ווָּדמ   לֵּ
hänelle kuoli että    olivat     luulivat että        koska                kaupungista    ulkopuoli 

 
Mutta sinne tuli juutalaisia Ikonion’sta ja Antiokiasta ja he kiihottivat sitä kansaa heitä vastaan, ja he 
kivittivät Paulos’n ja raahasivat hänet kaupungin ulkopuolelle, koska luulivat, että hän kuoli. 

 

ַָ̅וכ  20 ידֵּ ַָ̅נשוָעַלו֗היַָתלמ  םַָעלַָלמד  ָוק  אָ֑̅א֑֞  י֗נת 
kaupungille     ylle    nousi ja            oppilaat            ylleen    kokosivat ja          . 

֑אָנפַָ נ  אָ֗אחר  רַנבַַָ̅ולַיומ  ןַָעםַָבֵּ֣ ןַָתמ  הָמֵּ  ֑אָ̅קָלֵּ
Bar-Naba   kanssa             sieltä    hänelle poistui           seuraava          päivälle ja 

אַתָ ָ̅וֵּ ָ̅וָלדֵּ אָמד  ֖א׃̅רב   י֗נת 
kaupunki         Derbe’lle       tulivat ja 

 
Mutta ne oppilaat kokoontuivat hänen luokseen ja hän nousi sisään kaupunkiin, ja seuraavana 
päivänä hän meni sieltä pois Bar-Naba’n kanssa, ja he tulivat Derben kaupunkiin. 

  



יןָ֗הַווַָלבָ̅̅דוכַָ  21 ָ̅מַסבר  ָמד  דַ̅ני֑֞ ֑יַָתלמֵּ אָה   וָ̅י֗נת 
tekivät oppilaiksi se       kaupunki           lapsille    olivat    evankelioivat    kun ja          . 

ַָוהפַָ א֖א֑֞ יֵּ ַתָ̅כ̅֗הַווָלַסג  ָ̅וָאֵּ וסטַראָמד  לֻּ וןָלֵּ֣ אָ̅וָלהֻּ  י֗נת 
kaupunki             Lystra’lle            heille      tulivat     palasivat ja         monille          olivat 

כָ  י  ןָוַלֵּ֣אנט  ו  נ  איק  ֵּ֣  ַי֑א׃̅ול 
Antiokialle ja         Ikonion’lle ja 

 
Ja kun he evankelioivat niitä kaupunkilaisia, he tekivät monia oppilaiksi, ja he palasivat, tulivat 
Lystran kaupunkiin, ja Ikonion’iin ja Antiokiaan. 

 

יןָ֗הַווַָנפַָּ̅כד  22 ת̅מַשרר  ָּדַתָ̅ש  ון֑֞ ָ̅הֻּ ידֵּ ָובָ ̅למ  יןָ֑̅א֑֞ וןָעֵּ נהֻּ  ֗הַווָמֵּ
heistä    olivat pyysivät ja             oppilaiden            sieluilleen        olivat       todellistivat        kun         . 

ָ ות  נֻּ וןָבַהימ  וןָּדבַָֻּּ̅דנַקוֻּ יןָ֗הַווָלהֻּ אמר  אאָ֑̅אָו  י  אַָסג  נ   אולצ 
paljon     ahdistuksessa että      heille      olivat      sanoivat ja      uskollisuudessa jatkaisivat että 

ָ ותֵּ ַעלָלַמלּכֻּ אָלמֵּ לֵּ ֖א׃̅ו  ה   הַָּדאל 
Jumalan   kuningaskunnalleen       sisään      täytyy 

 
Vahvistaen oppilaiden sieluja, ja he pyysivät heitä jatkamaan siinä uskollisuudessa, ja he sanoivat 
heille, että ”monen ahdistuksen kautta täytyy mennä sisälle Jumalan kuningaskuntaan”. 

 

וןָבכָֻּ  23 ימוָלהֻּ ַָּכדַ̅ואק  ֑א֑֞ ישֵּ ֖אַָקש  ּ֗דת  יןָ֗הַווָָ̅לָע  ימ   צ 
olivat   paastosivat kun        vanhimmat     seurakunta kaikessa      heille        seisoivat ja          . 

יןָ֑וַמג וןַָומַצלֵּ ֖ה׃ַ̅עמהֻּ נוָבֵּ ןַָהוָּדַהימֵּ ַר֖ וןָלמ  יןָ֗הַווָלהֻּ  על 
hänessä uskovat jotka   se   herrallemme heille     olivat omistautuivat ja rukoilivat ja       kanssaan 

 
Ja he nostivat kaikkiin seurakuntiin vanhimmat, paastoten heidän kanssaan, ja rukoillen, ja he, jota 
häneen uskoivat, olivat meidän Herrallemme omistautuneita. 

  



תָ̅̅דוכַָ  24 כ̅אֵּ ָ̅וַָבאתּ̅כרֵּ יד  יס  פ  אָּדֵּ֣ ַתָ̅ר   וַָ̅י֑אָאֵּ
tulivat              Pisidia’n              alueessa               kiertelivät         kun ja        . 

ַפמפָֻּ וןָלֵּ֣ ַי֖א׃̅להֻּ  ול 
Pamfylia’lle          heille 

 
Ja kun he kiertelivät Pisidia’n alueella, he tulivat Pamfyliaan. 

 

רגָ ָ̅̅דוכַָ  25 פֵּ לוָבֵּ֣ ַָ̅מלֵּ ָ̅אָמד  לת  אָמֵּ ת̅י֗נת  ֑אָנחֵּ רי   וָ̅אָּדמ 
laskeutuivat      herran              sana              kaupunki           Pergessä       puhuivat    kun ja          . 

ַי֖א׃ איַטל  ֵּ֣ וןָל   להֻּ
Italia’lle         heille 

 
Ja kun he puhuivat sen Herran sanan Pergen kaupungissa, he laskeutuivat Italiaan. 

 

ןָרַדָ  26 ןַָתמ  אַתָ̅ומֵּ ֑אָוֵּ וןָ̅וָבַימ  כָ וָלהֻּ י  אנט  לַָ̅לֵּ֣ טֻּ  ַי֑אָמֵּ
koska           Antiokia’lle            heille      tulivat ja meressä matkustivat         sieltä ja            . 

ןַָמג ןַָתמ  ָּ̅דמֵּ ותֵּ יןָ֗הַווָלַטיבֻּ ֖אַָלעבָ ̅על  רי  ָ̅הָּדמ   אָ̅ד 
työlle          herran          siunaukselleen     olivat omistautuneet         sieltä    että 

מ֖ו׃  ַהוָּדַשלֵּ
loppuunsaattoivat jonka se 

 
Ja sieltä he matkustivat meren kautta, ja tulivat Antiokiaan, koska sieltä he olivat omistautuneet sille 
Herran siunausten työlle, jonka he saattoivat loppuun. 

 

םַָּדעבַָָ̅̅דוכַָ  27 ּדֵּ למֵּ יןָ֗הַווָּכֻּ שַתעֵּ ֑אָמֵּ ּ֗דת  הָע  ל   ָ̅דּ̅כַנשוָּכֻּ
teki jota       asia kaikki      olivat         kertoivat        seurakunta kaikkensa kokoontui    kun ja         . 

֑אָוַדָ ה  וןַָאל  ַָ̅תָ̅פַ̅עמהֻּ ות  נֻּ אָּדַהימ  ׃̅חַָתרע  ֖א֑֞  אָלַע֗ממֵּ
kansalle          uskollisuuden               portti      avasi että ja         Jumala           kanssaan 

 
Ja kun koko seurakunta kokoontui, he kertoivat kaiken, mitä Jumala teki heidän kanssaan, ja että Hän 
avasi sen uskollisuuden portin muille kansakunnille. 



ת̅וַזב 28  ןָלו  אאָ֗הַווַָתמ  י  אַָסג  ָָ̅נ  ידֵּ ׃ַָ̅תלמ   א֑֞
oppilaat    luokse     siellä       olivat           paljon          ajat ja            . 

 
Ja he olivat siellä kauan aikaa niiden oppilaiden luona. 

 
ָ 

ת 15:1  וד̅נחֵּ ֵּ֣הֻּ ןָי  אָמֵּ ש  יןָ֗אנ   יןָ֗הַווָ̅וַמלפָ ָ̅וָ֗הַווָּדֵּ
olivat   opettivat ja           Jehud’sta        ihmiset    mutta olivat laskeutuneet                      . 

ָ ד  וןַָבעי  יןָא֗נתֻּ זר  אָג  וָּדל  אןָהֻּ ָּדֵּ ֑א֑֞ וןַָלאחֵּ ֑אָ̅להֻּ וס  מֻּ  אָּדנ 
sanan         tavassa            te   ympärileikatut ei jotka     se    jos että          veljille          heille 

֖א׃ ח  וןָלמֵּ יןָא֗נתֻּ שּכח  אָמֵּ  ל 
elämään            te                 pystytte              ei 

 
Mutta joitakin oli tullut alas Jehud’sta ja he olivat opettamassa veljiä, että jos ette ole ympärileikatut 
sen kirjoitetun sanan tavan mukaan, te ette pysty elämään. 

 

אָשגָֻּ  2 אאַָובַ̅והו  י  אַָסג  ָ̅ושי  ת  בַָ̅ע  וסַָולֵּ֣ ַפול  ֖וןָ̅רַנבַָ֑̅אָלֵּ֣  אַָעמהֻּ
kanssaan    Bar-Naba’lle ja          Paulos’lle              kiista ja           paljon         levottomuus            oli ja      . 

ת בַַָָ̅והו  וסָוֵּ֣ ול  וןַָפֵּ֣ סקֻּ ת̅רַנבַָּ̅דנֵּ וןָ֑לו  ַָעמהֻּ א֑֞ נֵּ  ָ̅אַָו֗אחר 
luokse     kanssaan               toiset ja        Bar-Naba ja         Paulos    nousisivat että          oli ja 

ָּדבָֻּ א֑֞ ישֵּ ָוַקש  א֑֞ יחֵּ ֖םָ̅של  שלֵּ ָאור  דֵּ לָה  טֻּ ָ̅מֵּ ת   ֖א׃̅אָבע 
kiista       tämä       tähden      Jerusalemissa jotka         vanhimmat ja           lähetetyt 

 
Ja oli paljon levottomuutta ja kiistaa, Paulos’lla ja Bar-Naba’lla heidän kanssaan, ja tapahtui, että 
Paulos ja Bar-Naba laitettiin nousemaan, ja toisia heidän kanssaan, niiden apostolien ja vanhinten 
luokse, jotka olivat Jerusalemissa, tämän kiistan tähden. 

  



ַָָ̅שּדַרתָ̅וַלוַית  3 דֵּ ֖אָור  ּ֗דת  וןָע  נֻּ ֖אָ̅יןָ֗הַווָבכָֻּ̅אֵּ יק  ונ  ֵּ֣ הָפֻּ  ל 
Foinikia kaikessaan olivat matkustivat ja seurakunta    heidät         lähetti       saattoi ja       . 

אף יתָ̅ו  ַָּכדָ̅בֵּ ֑א֑֞ יֵּ מר  ָָ̅ש  ֖א֑֞ אָּדַע֗ממֵּ י  ונ  יןָ֗הַווַָעלָפֻּ שַתעֵּ  מֵּ
kansakuntien kääntyminen   ylle    olivat      muistelivat         kun            Samaria       huone myös ja 

ב ָ̅וע  יןָ֗הַווַָחדֻּ ָּ̅ד  ָ̅ות  ָ׃̅אָלכָֻּ̅אַָרבת  א֑֞ וןַָאחֵּ  להֻּ
veljet     heille kaikille         suuri                   ilo            olivat        tekivät ja 

 
Ja se seurakunta lähetti heidän saattaen, ja he matkustivat koko Foinikiassa ja Samarian 
huoneessakin, muistellen sitä kansakuntien kääntymistä, ja he aiheuttivat suurta iloa kaikille veljille. 

 

ַתָָ̅ד̅וכַָ  4 ת̅אֵּ ֑םָאֵּ שלֵּ ֵּ֣אור  ָ̅וָלֻּ א֑֞ יחֵּ ןָשל  אָומֵּ ּ֗דת  ןָע   ַקַבלוָמֵּ
lähetetyistä ja         seurakunnasta     vastaanotetut          Jerusalemille        tulivat     kun ja       . 

אַָּדעבַָ לָמ  וןָּכֻּ יוָלהֻּ אשַתע  ָוֵּ ֖א֑֞ ישֵּ ןַָקש  ֖א׃ָ̅ד̅ומֵּ ה  וןַָאל   ַעמהֻּ
Jumala      kanssaan               teki jotka       kaikki     heille            kertoivat ja                  vanhimmista ja 

 
Ja kun he tulivat Jerusalemiin, seurakunta ja apostolit ja vanhimmat ottivat heidät vastaan, ja he 
kertoivat heille kaiken, mitä Jumala teki heidän kanssaan. 

 

אָ  5 נ  ולפ  ןָיֻּ נוָ֗הַווָמֵּ יןָּדַהימֵּ ֖אַָאילֵּ ש  יןָ֗אנ  מוָ֗הַווָּדֵּ  ק 
opetuksesta      olivat uskoivat jotka           ne           ihmiset     mutta olivat nousivat        . 

וָלכַָֻּּ̅דפ אָהֻּ֗ לֵּ יןָּ֑דו  אמר  ָו  א֑֞ ישֵּ ג̅ר  וןַָ֑ות̅וןָלמֵּ נֻּ ָ̅פַַָ̅זרָאֵּ  וןָ̅קדֻּ
käskisivät ja heitä ympärileikkaamaan teille       se     täytyy että  sanoivat ja              fariseusten 

ָ אָּדֵּ֣ וס  מֻּ וןָנ  טרֻּ וןָּ֑דנֵּ נֻּ ֖א׃אֵּ ושֵּ  מֻּ
Moshe’n           sana        pitivät että           heitä 

 
Mutta jotkut niistä nousivat, jotka uskoivat fariseusten opetusta, ja sanoivat, että ”teidän tulee 
ympärileikata heidät ja käskeä heitä, että pitävät sen Moshe’n kirjoitetun sanan”. 

  



ת  6 ָ̅אֵּ לת  וןַָעלָמֵּ חזֻּ ָּדנֵּ ֑א֑֞ ישֵּ ָוַקש  א֑֞ יחֵּ יןָשל  ַָּ̅כַנשוָּדֵּ דֵּ  ֖א׃̅אָה 
tämä           sana         ylle  näkisivät että     vanhimmat ja        lähetetyt     mutta   kokoontuivat          . 

 
Mutta apostolit ja vanhimmat kokoontuivat, että katsoisivat tätä sanaa. 

 

תָ̅ד̅וכַָ  7 ָָ̅הו  ת  ָ̅בע  יאת  ֖וןָ̅אַָסג  אַמרָלהֻּ וןָוֵּ מעֻּ ֵּ֣ םָשֵּ  ֑אָק 
heille     sanoi ja        Shimeon      nousi       monenlainen             kiista          oli      kun ja        . 

דַ̅גב וןָי  ַָא֗נתֻּ ין֑֑֞ ַָאח  א֑֞ ןָ̅רֵּ וןָּ֑דמֵּ יןָא֗נתֻּ ת ָע  ַָקדַ̅יומ  ָ̅א֑֞ ֑א֑֞ יֵּ  מ 
ensimmäinen            päivästä että             te           tiedätte              te           veljet            miehet 

יליָגבָ  ומיָּד  ןָפֻּ ָ̅מֵּ לת  ָמֵּ ֑א֑֞ וןַָע֗ממֵּ שמעֻּ ֖אָּדנֵּ ה   אָ̅אַָאל 
sana    kansakunnat     kuulisivat että        Jumala          valitsi     omani                suustani 

ַָּ̅דסבַָ ון֖׃̅רת   אַָונַהימנֻּ
uskoisivat ja            evankeliumin 

 
Ja kun oli monenlaista kiistaa, nousi Shimeon ja sanoi heille, ”miehet, veljet, te tiedätte, että 
ensimmäisestä päivästä Jumala valitsi minun oman suuni, että ne kansakunnat kuulisivat sen 
evankeliumin sanan, ja uskoisivat”. 

 

ַדָ  8 אָּדי  ה  ת ָ̅עַָּדבַ̅ואל  ַבו  ד̅לֵּ ַָאסהֵּ וןָ֑וַי֗הבָ֖̅א֑֞ וןָָ̅עַליהֻּ  להֻּ
heille     antoi ja            ylleen        todistaa          sydämissä jota   tuntee joka     Jumala ja         . 

וד אָּדקֻּ וח  ֖אַָאיך̅רֻּ  ּדַלן֖׃ָ̅ש 
meille joka   kuin              pyhyyden              henki 

 
Ja Jumala, joka tuntee, mitä sydämissä on, todistaa heistä ja antoi heille sen pyhyyden hengen, niin 
kuin meillekin. 

  



םָ  9 ּדֵּ לָּדַדָומֵּ טֻּ וןָ֑מֵּ אָפַרשַָביַניןַָולהֻּ יָ̅ל   ּכ 
puhdisti että koska       heille ja       meidän     erota          ei         asia ja         . 

ָ ות  נֻּ ת̅בַהימ  ַבו  ׃̅אָלֵּ ון֖֑֞  הֻּ
sydämensä             uskollisuudessa 

 
Eikä mikään erota meitä ja heitä, koska hän puhdisti heidän sydämensä sen uskon kautta. 

 

֑אַָאיך  10 ה  וןַָלאל  יןָא֗נתֻּ אָמַנסֵּ נ  וןָמ  אַָא֗נתֻּ ש  וןַָּ̅דתָ̅וה  ימֻּ  ס 
laittaisitte että    kuin          Jumalalle                 te         kiusaatte       mitä                te               nyt ja             . 

ָּדַתָ ון֑֞ אַָעלַָצוַריהֻּ יר  ָ̅נ  ידֵּ אפ̅למ  אָּד  ַָאינ  אַָאבָ ֑̅א֑֞ ַתָ̅ל  פ̅ה  ָא  אָ̅ן֖֑֞  ל 
ei edes      isämme           ei edes jota      sellainen           oppilaiden            niskansa          ylle               ies 

טַען֖׃ שַּכחןָלמֵּ ָ֖ןָאֵּ  חַנ֖
kestämään      pystymme             me 

 
Ja nyt, mitä te kiusaatte Jumalaa, niin kuin laittaisitte niiden oppilaiden niskalle sellaisen ikeen, jota 
eivät edes meidän isämme, emmekä mekään pystyneet kestämään? 

 

11  ָ ותֵּ אָבַטיבֻּ ל  יח ָ̅אֵּ ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ יַנןָ֑הָּדמ   ֑אָמַהימנ 
uskomme           Messias        Jeshua    herramme    siunauksessaan        vaan             . 

אַָאכ חֵּ תּ̅דנ  ון֖׃̅ו   הֻּ
he kuin   eläisi että 

 
Vaan me uskomme meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunausten kautta elävämme, niin kuin he. 

  



12  ָ בַַָ̅ושתֵּ וסַָולֵּ֣ ַפול  יןָ֗הַווָלֵּ֣ מע  ֑אָוש  נש  הָּכֵּ לֵּ  ֑אָ̅רַנבַָ̅קוָּכֻּ
Bar-Naba’lle ja     Paulos’lle       olivat       kuulivat ja kansanjoukko kaikkensa       hiljaa ja            . 

אַָּדעבַָ לָמ  יןָ֗הַווָּכֻּ שַתעֵּ איַדָָ̅דּ̅דמֵּ אָב  ה  תַ̅אל  ָא  ון֑֑֞ ָ̅יהֻּ ת  ָ̅ו   א֑֞
merkit           käsissään              Jumala                   teki joita      kaikki   olivat         kertoivat jotka 

ָ̅בַַָ̅וג ת  ׃̅רו  ֖א֑֞ ָבַע֗ממֵּ  א֑֞
kansakunnissa        voimateot ja 

 
Ja koko se kansanjoukko hiljeni, ja he kuulivat Paulos’ia ja Bar-Nabaa, jotka kertoivat kaiken, mitä 
Jumala teki heidän käsiensä kautta, ne merkit ja ne voimateot, kansakuntien keskuudessa. 

 

ַָ̅תָ̅ובָ   13 וב̅רַָּדשתֵּ םַָיֵּ֣עקֻּ אַמ֖רַָגבָ̅ק֑וָק  ונ֖י׃̅וֵּ ומעֻּ ָשֻּ ַָאַחין֑֑֞ א֑֞  רֵּ
minua kuulkaa        veljet         miehet      sanoi ja           Jakov      nousi       hiljaa että       jälkeen ja          . 

יָלכָֻּ  14 שַתע  וןָאֵּ מעֻּ ֵּ֣ ג̅שֵּ אָלמֵּ ה  יַָאל  אַָשר  אָ̅וןַָ֑איַּכנ   ב 
valitsemaan       Jumala         alkoi          kuinka           teille           kertoi                Shimeon           . 

֖ה׃ אַָלשמֵּ ַָעמ  ֖א֑֞ ןַָע֗ממֵּ  מֵּ
nimelleen         kansa          kansakunnista 

 
Ja sen jälkeen, kun he olivat hiljaa, nousi Jakob ja sanoi, ”miehet, veljet, kuulkaa minua! Shimeon 
kertoi teille, kuinka Jumala alkoi valitsemaan kansakunnista hänen nimelleen kansaa”, 

 

15  ָ דֵּ ַָּדנבָ ַ̅ולה  ון֑֞ ַליהֻּ ָמֵּ ן֑֞ למ  ַָאיך̅אָש  ֑א֑֞ אַָּדכָ̅יֵּ ָ̅מ   ׃ָ̅יב̅ת 
kirjoitettu joka mitä       kuin    profeettojen  sanoissaan      täyttyvät            tälle ja             . 

 
Ja tähän täyttyvät profeettojen sanat niin kuin kirjoitettu on, 

 

ַתָ  16 ן־ב  וךּ̅דמֵּ הפֻּ ֖יןָאֵּ לֵּ ַדָָ̅רָה  הָּדֵּ֣ יםַָמשּכנֵּ ידַ̅ואק  אָָ̅ו   ַאינ 
sellainen    David’d ilmestysmajansa     nostan ja    sinut palautan   nämä      jälkeen –sta että          . 

אבַּ̅דנפַָ םַָּדנפַָ֖̅לָוֵּ ּדֵּ אָמֵּ יו֗ה֑י׃לָ̅נֵּ ימ  ֖הַָואק  נֵּ  מֵּ
hänet nostan ja        siitä    kaatui joka      asia        rakennan ja kaatui joka 

 
Että, ”näiden jälkeen minä palautan sinut, ja nostan sen David’n kaatuneen ilmestysmajan, ja 
rakennan sen, mitä siitä on kaatunut ja nostan sen”. 



בַָ̅איך  17 וןַָּדבּ̅דנֵּ וןַָשרּכהֻּ ֑אָוכָֻּ̅עֻּ רי  ָלמ  א֑֞ ש  וןַָ̅נינ   להֻּ
he kaikki ja          herralle          ihmislasten              he loput         etsisivät että       kuin          . 

את יןָּדֵּ ַָאילֵּ ֖א֑֞ אַָ̅ע֗ממֵּ רי  ַמרָמ  ֖וןָא  מיָעַליהֻּ יָשֵּ  קר 
herra      sanoi           ylleen         nimessäni kutsuttu joka             ne        kansakunnat 

ין֖׃ָ̅דַּ̅דעבַָ להֵּ יןָּכֻּ לֵּ  ה 
he kaikki       nämä      tekee jota 

 
että ne loputkin ihmiset etsisivät Herraa, ja ne kaikki kansakunnat, ne, jotka kutsuvat minun nimeäni 
heidän ylleen, sanoo Herra, joka tekee kaiken tämän. 

 

18  ָ ד  ַלםָעבָ ̅י  ןָע  יןָמֵּ ֖א׃ַ̅דָ̅יע  ה  ַָּדאל   ו֗הי֑֞
Jumalan           tekonsa iankaikkisuudesta  tiedätte            . 

 
Jumalan teot te tunnette, iankaikkisuudesta. 

 

19  ָ דֵּ לָה  טֻּ יןָ̅מֵּ יןַָלאילֵּ חק  וןָש  הוֻּ אָנֵּ ֑אָּדל  ַמרָ֗אנ  אָא  נ   אָאֵּ
niille         sortavat       olisivat       ettei         minä       sanon        minä          tämä       tähden          . 

ת ָמֵּ א֑֞ ןַָע֗ממֵּ תּ̅דמֵּ יןָלו  ֖א׃ָ̅פנֵּ ה   ַאל 
Jumala       luokse      kääntyvät       kansakunnista jotka 

 
Tämän tähden minä sanon, etteivät sortaisi niitä, jotka muista kansakunnista kääntävät kasvonsa 
Jumalan puoleen. 

 

20  ָ ת  ןַָטמאוֻּ יןָמֵּ יק  וןַָפר  הוֻּ וןָּ֑דנֵּ שתַלחָלהֻּ אָנֵּ ל   אָ̅אֵּ
epäpuhtaista       lunastetut     olisivat että    heille    lähetettäköön        vaan            . 

ָ̅בָ ַּ̅דד ות  ניֻּ ןָז  ֖אָומֵּ ֖א׃̅יח  ןָּדמ  ֖אָומֵּ יק  ןַָּדחנ   ֖אָומֵּ
verestä ja           kuristettu josta ja            haureudesta ja                    uhrien 

 
Vaan lähetettäköön heille, että olisivat erossa epäpuhtaista uhreista, ja haureudesta, ja kuristetusta 
ja verestä. 
 

 



ַָקד  21 א֑֞ רֵּ ןָּד  ירָמֵּ אָגֵּ ושֵּ ֵּ֣ ָבכָֻּ̅מֻּ ֑א֑֞ יֵּ ָ̅מ  ית̅לָמד  אָא  אָָ̅ינ   ֗הו 
on     (akk.)         kaupunki     kaikessa  ensimmäinen   sukupolvista      sillä      Moshe                . 

הָ ַָבכלֵּ א֑֞ וזֵּ רֻּ ָּ̅כ  ת  וש  ַָּדב̅נֻּ ֖ה׃̅כָֻּ֑̅א֑֞ יןָלֵּ רֵּ ָק  ין֑֞  לַָשב 
häntä   luetaan    sapatit  kaikissa että      kokouspaikoissa       julistajat hänelle 

 
Sillä Moshe’lla on joka kaupungissa, sukupolvien alusta saakka, ollut julistajat niissä kokouspaikoissa, 
sillä häntä luetaan joka sapattina. 

 

֑אָגבַָ  22 ּ֗דת  הָע  ל  ַָעםָּכֻּ א֑֞ ישֵּ ָוַקש  א֑֞ יחֵּ יןָשל  יּדֵּ  וָ̅ה 
valitsivat seurakunta kaikkensa kanssa     vanhimmat ja          lähetetyt         silloin            . 

וכָ ַ̅גב י  אנט  ֖וןָוַשַּדרוַָלֵּ֣ נהֻּ ָמֵּ א֑֞ בַָיַָעםָ̅רֵּ וסָוֵּ֣ ול   ֑אָ̅רַנבַַָ̅פֵּ֣
Bar-Naba ja      Paulos     kanssa        Antiokii’lle        lähettivät ja      heistä              miehet 

ָ וד  יהֻּ ֵּ֣ ת̅ל  ֑אַָגב̅אָּדמֵּ יל  ש  ֖אַָולֵּ֣ ר־ַשב  אַָבֵּ֣ ָ̅קרֵּ א֑֞ שֵּ ָּדר  א֑֞  רֵּ
päät jotka      miehet           Shila’n ja                Bar-Shaba           kutsuttiin joka           Jehuda’n 

׃ ֖א֑֞ וןַָבאחֵּ  ֗הַווָבהֻּ
veljissä       heissä     olivat 

 
Silloin ne apostolit ja vanhimmat, koko seurakunnan kanssa, valitsivat heistä ne miehet, ja lähettivät 
heidät Antiokii’lle Paulos’n ja Bar-Naba’n kanssa; Jehuda, jota kutsuttiin ”Bar-Shaba”, ja Shila, ne 
miehet, jotka olivat veljien keskuudessa johtajia. 
 
Bar-Shaba, ”sapatin poika”, Shila, ”kaivattu”. 

 

איַדָ̅בַ̅תַָ̅וכ  23 אָב  ַגרת  כַָ̅וָאֵּ ָה  ון֑֞ ָ̅יהֻּ א֑֞ ישֵּ ָוַקש  א֑֞ יחֵּ ֖אָשל   נ 
vanhimmat ja        lähetetyt          siten          heidän kauttaan            kirje        kirjoittivat ja         . 

אית יןָּד  ַָלאילֵּ ֑א֑֞ וכָ ַָ̅ואחֵּ י  אנט  ַיאַָוב̅יַָובַ̅בֵּ֣ ור  ַי֑אָ̅סֻּ יק  יל   ק 
Kilikia’ssa ja        Syyria’ssa ja           Antiokia’ssa     ovat jotka            niille              veljet ja 

֖ם׃ ָשל  ֖א֑֞ ןַָע֗ממֵּ ָּדמֵּ א֑֞  ַאחֵּ
rauhaa     kansakunnista jotka         veljet 

 
Ja he kirjoittivat heidän käsiensä kautta sen kirjeen, sillä tavalla; ”apostolit ja vanhimmat, ja veljet, 
niille veljille, jotka ovat Antiokiassa ja Syyriassa ja Kilikiassa, jotka ovat kansakunnista, rauhaa”. 



ַנןָנפַָ  24 ָמֵּ ין֑֞ ש  יעַָלןָּ֑ד֗אנ  כַ̅לחכָֻּ̅קוָוַדָ̅שמ  ַָואהפֵּ ֑א֑֞ לֵּ  וָ̅וןָבמֵּ
palauttivat ja      puheissa        pelkäätte ja    poistuivat meistä    ihmiset että meille       kuulkaa         . 

תַ̅נפ ַָּכד̅כָֻּ̅ש  ָָ̅ון֖֑֞ יןָּ֑דתֵּ מר  ֖אָ̅א  וס  מֻּ יןָנ  טר  יןָונ  זר  וןָג   הוֻּ
se sana pitäisitte ja ympärileikatut olisivat että      sanovat        kun                sielujanne 

ד אַָפקֵּ יןַָּדחַנןָל  ון֖׃ַ̅אילֵּ נֻּ  ןָאֵּ
heitä    käskemme     ei      me jota                 ne 

 
Kuulkaa meitä, että jotkut lähtivät meistä pois, ja te pelkäätte niitä sanoja, ja he käänsivät teidän 
sielujanne sanoessaan, että teidän tulisi olla ympärileikattuja ja pitää se sana, ne, joita me emme ole 
heille käskeneet. 

 

ת  25 אָאֵּ נ  לָה  טֻּ ַלןַָּכדַ̅חַשב̅מֵּ ָ֖ןַָוגָ̅ןָּכֻּ יַנ֖ יש  ָ̅יןַָגב̅בַָּ̅כנ  א֑֞  רֵּ
miehet valitsimme ja kokoonnuimme kun me kaikki           löysimme          tämä      tähden          . 

ת בַָ̅כָֻּ̅וַשַּדרןָלו  וסָוֵּ֣ ול  יבַָ̅רַנבַָ̅וןַָ֑עםַָפֵּ֣ ׃̅אַָחב   ין֖֑֞
ystävämme      Bar-Naba ja         Paulos      kanssa   luoksenne lähetämme ja 

 
Tämän tähden, me löysimme, me kaikki kokoontuessamme, ja me valitsimme ne miehet ja 
lähetämme teidän luoksenne ystäviemme Paulos’n ja Bar-Naban kanssa. 

 

מ  26 אַָּדאשלֵּ ש  ת̅וַָנפ֗אנ  ף̅ש  ָחל  ון֑֞ ַרןָָ̅הֻּ הָּדמ   שמֵּ
herramme   nimensä    puolesta             sielunsa       luovuttavat jotka        ihmiset           . 

֖א׃ יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ  יֵּ
Messias        Jeshua 

 
He ovat ihmisiä, jotka antavat heidän sielunsa meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimen puolesta. 

 

27  ָ וד  יהֻּ ֵּ֣ וןָל  ָ̅וַשַּדרןַָעמהֻּ לת  וןָבמֵּ נֻּ ֑אָּדהֵּ יל  ש   אָ̅אַָולֵּ֣
sanassa    ovat jotka         Shila’n ja            Jehuda’n       kanssaan lähetämme ja         . 

וןָלכָֻּ אמרֻּ ין֖׃̅נ  לֵּ יןָה  נֵּ  וןָהֵּ
nämä tämä (mon.) teille              puhuvat 

 
Ja me lähetämme heidän kanssaan Jehuda’n ja Shilan, jotka puhuvat teille nämä sanan kautta. 



ב  28 ירָצֵּ אָגֵּ וד̅הו  אָּדקֻּ וח  אָלרֻּ נ  אף̅י  אָו  אָָ̅ש   ַלןָּ֑דל 
ettei meille myös ja         pyhyyden           hengelle              tahto         sillä         on             . 

אָלבַָ יר  אַָית  וקר  וןָיֻּ יםָעַליּכֻּ תתס  ׃̅נֵּ ן֑֑֞ אלצ  יןָּד  לֵּ ןָה   ר־מֵּ
ahdistamme että        näistä ulkopuoli     enemmän      painottaa           yllenne               laitettaisi 

 
Sillä pyhyyden hengen tahto on, ja meidänkin, ettei teidän päällenne tule kuormittaa enemmän kuin 
mitä me vaadimme; 

 

29  ָ ןַָּדד̅̅תּדתֵּ וןָמֵּ ֖אָ̅בָ ַ̅רחקֻּ יק  ןָחנ  ֖אָומֵּ ןָּדמ  ֖אָומֵּ  יח 
kuristetusta ja            verestä ja                     uhratusta         pysyisi kaukana että        . 

ן ות ָָומֵּ ניֻּ וןַָנפָ̅ד֑̅אָּדכַָ̅ז  טרֻּ ירָ̅שכָֻּ̅תֵּ יןַָשפ  לֵּ ןָה   וןָמֵּ
kaunis               näistä          sielunne          pitäisitte    kun että           haureudesta ja 

ַרן׃ָ יןָבמ  יר  ֖וןָהַווַָשר  הוֻּ  תֵּ
herrassamme todellistutte   olkaa         olisitte 

 
Että pysytte kaukana uhratusta, ja verestä, ja kuristetusta, ja haureudesta, sillä kun varjelette 
sielunne näistä, se on kaunista. Vahvistukaa meidän Herrassamme! 

 

ַתָ  30 אשתַלח֖וָאֵּ יןָּדֵּ וןָּדֵּ נֻּ כָ ̅ה  י  אנט  הַָ̅י֖אַָוכ̅וַָלֵּ֣ לֵּ  ַנשוָּכֻּ
kaikkensa kokosivat ja          Antiokia’lle        tulivat         lähetetyt jotka     mutta    nämä           . 

אָוַי֗הב ֖א׃ַ̅עמ  ַגרת   וָאֵּ
kirje      antoivat ja       kansa 

 
Mutta nämä, jotka olivat lähetetyt, tulivat Antiokiaan ja kokosivat koko kansan ja antoivat sen 
kirjeen. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  31 את̅קַר֑וָחד   ַבַיא֖ו׃̅יוָוֵּ
lohdutetut ja    iloitsivat   lukivat    kun ja         . 

 
Ja luettuaan he iloitsivat, ja tulivat lohdutetuiksi. 
 

 



ַָ̅וב  32 לת  ֖וןָּדבֵָּ̅מֵּ נֻּ מוָאֵּ ָוַקיֵּ א֑֞ לוַָלאחֵּ ֖אַָחיֵּ ירת   ָ̅ית̅אַָעת 
huoneen     heitä    seisoivat ja       veljille      vahvistivat               rikas                sanassa ja            . 

ָ וד  ֵּ֣הֻּ אף̅י  לָּד  טֻּ ֑אָמֵּ יל  ש  וןָנבָ ָ̅אָוֵּ֣ נֻּ ָ֗הַו֖ו׃̅הֵּ א֑֞  יֵּ
olivat   profeetat    nämä   myös että    koska            Shila ja           Jehuda 

 
Ja rikkaan sanan kautta Jehuda ja Shila vahvistivat veljiä, ja tukivat heidän huonettaan, koska myös 
nämä olivat profeettoja. 

 

ןַָזבָ̅̅דוכַָ  33 אָ̅הַווַָתמ  מ  ַָבשל  א֑֞ וןַָאחֵּ נֻּ ֑אָשַרוָאֵּ  נ 
rauhassa       veljet      heidät laittoivat          aika        siellä     olivat     kun ja         . 

ת ׃ָָ̅לו  א֑֞ יחֵּ  של 
lähetetyt      luokse 

 
Ja kun he olivat olleet siellä sen ajan, veljet lähettivät heidät rauhassa apostolien luokse. 

 

ב  34 אָצֵּ ן֖׃̅בַרםָהו  אַָתמ  אַָּדנַקוֵּ יל  ש  הָּדֵּ֣ נֵּ  י 
siellä pysyisivät että       Shila’n            tahtonsa          oli      kuitenkin        . 

 
Shilan tahto oli kuitenkin, että he pysyisivät siellä. 

 

בַָ  35 יןָוֵּ֣ וסָּדֵּ ול  וכָ ̅רַנבַַָ̅פֵּ֣ י  אנט  יוָ֗הַווַָבֵּ֣  יןָ֗הַווָ֖̅יָוַמלפָ ̅אַָקו 
olivat   opettivat ja           Antiokii’ssa      olivat   pysyivät    Bar-Naba ja    mutta       Paulos            . 

ָ לתֵּ ָמֵּ א֖א֑֞ יֵּ ַָסג  א֑֞ נֵּ יןַָעםָ֗אחר  ֖א׃ַ̅ומַסבר  ה   הַָּדאל 
Jumalan          sanansa           paljon               toiset         kanssa evankelioivat ja 

 
Mutta Paulos ja Bar-Naba pysyivät Antiokii’ssa ja olivat opettamassa, ja evankelioivat monien toisten 
kanssa sitä Jumalan sanaa. 

  



ַָ̅תָ̅ובָ   36 ת  בַָ̅רַָיומ  וסָלֵּ֣ ול  ַמרַָפֵּ֣ ָאֵּ ת̅רַנבַָ֖̅א֑֞ אָ֖̅אָנֵּ  פנֵּ
käännytään       Bar-Naba’lle        Paulos         sanoi            päivät         jälkeen ja         . 

ַָּדב א֑֞ ורַָלאחֵּ סעֻּ ָ̅כָֻּ̅ונֵּ אַָּדאכ̅לָמד  ָ̅ינ  לת  הָמֵּ זןָב   אָ̅רֵּ
sana    siinä julistavat että        kaupunki kaikessa jotka     veljille          vieraileva ja 

אָעבָ  נ  אָמ  חזֵּ ֖אָונֵּ ה  ַָּ̅דאל   ין֖׃̅יד 
tekivät           mitä       näkisi ja               Jumalan 

 
Ja niiden päivien jälkeen Paulos sanoi Bar-Naba’lle, ”käännetään kasvot ja vieraillaan niiden veljien 
luona, jotka ovat kaikissa niissä kaupungeissa, joissa olemme julistaneet sitä Jumalan sanaa, ja 
nähdään, mitä he tekevät”.  

 

רַנבַָ  37 בֵַָּ̅בֵּ֣ יןָצ  ד̅אָּדֵּ ֑אָּדנֵּ ָ֖ןַָהוָ̅אָ֗הו  ֖ וַחנ  יֻּ  ַברָלֵּ֣
se    Johannan’n johdattava että     oli         tahtoi   mutta        Bar-Naba           . 

את ו֖ס׃ּ̅דֵּ רק  יַָמֵּ֣  ַּכנ 
Markus    lisänimetty joka 

 
Mutta Bar-Naba tahtoi johdattaa Johannan’n, sen, joka oli lisänimetty ”Markus”. 

 

בֵָּ  38 אָצ  יןָל  וסָּדֵּ ול  דַ̅פֵּ֣ ֑אָּדנֵּ לַָּדשבַָ̅אָ֗הו  טֻּ וןָ֑מֵּ הַָעמהֻּ  קָ̅ברֵּ
jätti että     koska kanssaan hänet johdattava että        oli         tahtoi        ei    mutta         Paulos           . 

֖וןַָּכד נֻּ אָאֵּ ַפמפָָֻּ̅֗הו  וןָבֵּ֣ נֻּ ון֖׃̅הֵּ ַזלַָעמהֻּ אָאֵּ ַי֑אָול   ול 
kanssaan     meni        eikä            Pamfylia’ssa          nämä      kun      heidät            oli 

 
Mutta Paulos ei tahtonut johdattaa häntä heidän kanssaan, koska hän oli jättänyt heidät näiden 
ollessa Pamfyliassa, eikä hän mennyt heidän kanssaan. 

  



֖אָפַרשוַָחד  39 נ  רי  אָחֵּ נ  לָה  טֻּ ןַָחדָ̅מֵּ בַָָ̅מֵּ  רָ̅אָּדבַָ̅רַנבַָ̅וֵּ֣
johdatti    Bar-Naba ja          yhdestä       yksi       erosivat           kiista           tämä       tähden          . 

וסַָורַדָ ַמרק  ו֖ס׃ָו̅לֵּ֣ ופר  קֻּ וןָלֵּ֣ אַזלוָלהֻּ אָוֵּ  בַימ 
Kypros’lle        heille      menivät ja meressä matkustivat ja      Markus’lle 

 
Tämän kiistan tähden he erosivat toinen toisestaan, ja Bar-Naba johdatti Markusta, ja he matkustivat 
meren kautta ja menivät Kyprokselle. 

 

יןָגבָ   40 וסָּדֵּ ול  ֑אַָונפַַָ̅פֵּ֣ יל  ש  הָלֵּ֣ לַָ̅מגָ֖̅קַָּכד̅אָלֵּ  עֵּ
antautui     kun   poistui ja        Shila’lle      hänelle   valitsi    mutta       Paulos            . 

ָ ות  ָלַטיבֻּ א֑֞ ןַָאחֵּ ֖א׃̅מֵּ ה   אַָּדאל 
Jumalan      siunaukselle                         veljistä 

 
Mutta Paulos valitsi Shila’n ja meni pois, veljien omistaessa hänet Jumalan siunaukselle. 

 

41  ָ דֵּ ַיאַָוב̅ור  ור  סֻּ אָבֵּ֣ ָ̅אָ֗הו  ד  םָע  ַיאַָומַקיֵּ יק  יל  ָ̅ק  ׃̅ת   ֖א֑֞
seurakunta        tuki ja                Kilikia’ssa ja           Syyria’ssa            oli     matkusti ja         . 

 
Ja hän matkusti Syyriassa ja Kilikiassa, ja nosti seurakuntaa. 

 

 

 16:1 ָ אָלדֵּ יָ֗הו  ָ̅וַמט  אָמד  ית̅רב  וסטַראָא  לֻּ אַָולֵּ֣ אָָ̅י֗נת   ֗הו 
oli       (akk.)                Lystra’lle ja            kaupunki           Derbe’lle           oli      saapui ja                         . 

ָ יד  ןַָתלמ  יןַָתמ  ָָ̅אַָחדּ̅דֵּ תֵּ ימ  ֵּ֣ הָט  ַָּ̅דשמֵּ וד  יהֻּ הָּד  ו֖סָבר  אָ̅א   ית 
juutalaisnaisen   poikansa            Timoteus       nimensä jonka   yksi             oppilas             siellä   mutta 

ָ ֖אַָואבָֻּ̅חד  ֖א׃̅אָמַהיַמנת  אָ֗הו  י   ו֗היַָארמ 
oli     aramealainen       isänsä ja                 uskollinen              yksi 

 
Ja hän saapui Derben kaupunkiin ja Lystraan, mutta siellä oli yksi oppilas, jonka nimi oli Timoteus, sen 
yhden uskollisen juutalaisnaisen poika, ja hänen isänsä oli aramealainen. 

 



ָ̅וכָֻּ  2 ידֵּ וןַָתלמ  ןָ֑̅להֻּ ו  נ  יק  ֵּ֣ ןָא  ֵּ֣וסטַראָומֵּ ןָלֻּ ָּדמֵּ  א֑֞
Ikonion’sta ja                Lystra’sta jotka              oppilaat          he kaikki ja       . 

ָ  עַלו֗ה֖י׃ָיןָ֗הַווַ̅מסהד 
ylleen     olivat            todistivat 

 
Ja kaikki ne oppilaat, jotka olivat Lystra’sta ja Ikonion’sta, todistivat hänestä. 

 

אָצבָ   3 נ  ד̅לה  ו֑סָּדנֵּ ול  אַָפֵּ֣ ֖הַָונַסב̅אָ֗הו  יו֗היַָעמֵּ ֑הָָ̅בר   ַגזרֵּ
ympärileikkasi otti ja kanssaan häntä johdattava että     Paulos            oli        tahtoi           tälle            . 

ָ וד  הֻּ לָי  טֻּ אית̅מֵּ ָּד  א֑֞ ד̅֗הַווַָבאתָ̅יֵּ ֖אָי  וןָ̅ר  להֻּ ירָּכֻּ יןָ֗הַווָגֵּ  ע 
he kaikki       sillä   olivat    tiesivät            paikassa      olivat             jotka     juutalaiset        tähden 

֖א׃ַ̅לאבָֻּ אָ֗הו  י   ו֗ה֖יַָּדארמ 
oli       aramealainen                   isänsä 

 
Tämän Paulos tahtoi johdattaa hänen kanssaan, ja hän otti, ympärileikkasi hänet niiden juutalaisten 
tähden, jotka olivat siinä paikassa, sillä he kaikki tiesivät, että hänen isänsä oli aramealainen. 

 

ָָ̅ד̅וכַָ  4 ֗ליןָ֗הַווַָבמד  ז  ָ̅א  ת  ַָמכ̅ינ  יןָ֗הַווָוַמלפָ ֑̅א֑֞  יןָ̅רז 
opettivat ja    olivat         julistivat           kaupungissa       olivat menivät      kun ja       . 

יןָ טר  וןָנ  הוֻּ וןָּ֑דנֵּ יןַָּדכלהֻּ ַָאילֵּ ֖א֑֞ נֵּ וקּד  ָ̅בַ̅תָ̅פֻּ א֑֞ יחֵּ  וָשל 
lähetetyt   kirjoittivat jotka      ne                    käskyt      varjelevat olisivat että         heille 

ָּדבָֻּ א֑֞ ישֵּ ם׃̅וַקש  שלֵּ  אור 
Jerusalemissa jotka           vanhimmat ja 

 
Ja heidän mennessään kaupungissa he julistivat ja opettivat, että pitäisivät ne käskyt, ne jotka ne 
apostolit ja vanhimmat kirjoittivat, jotka ovat Jerusalemissa. 

  



5  ָ ד  ָ̅בַרםָע  ת̅ת  ָמֵּ ָ̅א֑֞ ות  נֻּ ָבַהימ  ָ֗הַוי֑֞ ן֑֞ גַ̅קימ  ָ֖̅אָוס  ָ֗הַוי֑֞ ן֑֞  י 
oli   lisääntyi ja        uskollisuudessa        oli          seisoivat         seurakunta kuitenkin       . 

ו֖ם׃ ליֻּ אָּכֻּ נ  ני   במֵּ
päivä kaikki lukumäärässä 

 
Kuitenkin seurakunta pysyi siinä uskollisuudessa ja se lisääntyi lukumäärässä joka päivä. 

 

כ  6 פַ̅הלֵּ יןַָבֵּ֣ וגָ ̅וָּדֵּ ַיאַָאת̅גַַָ̅יאַָוב̅רֻּ ַָ̅לט  ת  ַָוכַ̅רו  ת֖̅א֑֞ וןָָ̅ל  נֻּ  אֵּ
heitä          esti ja                alueet          Galatia’ssa ja           Fryygia’ssa      mutta   vaelsivat       . 

וד אָּדקֻּ וח  ָ̅רֻּ לת  וןָמֵּ אָנַמללֻּ ֑אָּדל  ַי֖א׃̅ש  אס  אַָבֵּ֣ ה   אַָּדאל 
Aasia’ssa           Jumalan               sana        puhuisivat         ettei            pyhyyden                 henki 

 
Mutta he vaelsivat Fryygian ja Galatian alueilla, ja pyhyyden henki esti heitä, etteivät puhuisi sitä 
Jumalan sanaa Aasiassa.  

 

ַתָָ̅ד̅וכַָ  7 ַיאַָאת̅אֵּ וס  מֻּ בֵָּ̅וָלֵּ֣ ֑אָצ  ןָ̅ר  ןַָתמ  ֗לוןָמֵּ אזֻּ  יןָ֗הַו֖וָּדנ 
sieltä      menisivät että    olivat tahtoivat        paikka           Mysia’lle        tulivat     kun ja       . 

בָ  ָ̅לֵּ֣ אַָאפַסת̅יתֻּ ַי֖אָול  ו֖ע׃ָ̅ונ  שֻּ יֵּ הָּדֵּ֣ וחֵּ וןָרֻּ  להֻּ
Jeshuan     henkensä    heille            sallinut          eikä                 Bitynia’lle 

 
Ja kun he tulivat Mysian alueelle, he tahtoivat, että olisivat menneet sieltä Bityniaan, eikä Jeshuan 
henki sallinut sitä heille. 

 

ת̅נפַָָ̅ד̅וכַָ  8 ַי֑אָנחֵּ וס  ֵּ֣ ןָמֻּ ַואסַָאת̅קוָמֵּ טר  וןַָלֵּ֣ ֖א׃̅וָלהֻּ  ר 
alue           Tarsos’lle          heille             alas                Mysia’sta       poistuivat kun ja       . 

 
Ja kun he poistuivat Mysiasta, he menivät alas Tarsos’n seudulle. 

  



תַ̅וב  9 ֑אָאֵּ לי  אָּדל  זו  וסַָאיך̅חֵּ ַפול  יָלֵּ֣ אַָחדַ̅גבָ̅חז  ָָ̅ר  ד  ַי֑אַָ̅מקֵּ  ונ 
Makedonia       yksi         mies          kuin       Paulos’lle         näyttäytyi                 yön          näyssä ja          . 

םָובָ  אֵּ הַָּכדּ̅דק  נֵּ אָמֵּ ָָ̅עֵּ ַמ֖רָּדת  ָ̅א  ד  ַמקֵּ ַיאָוַעַּדַריניָ̅אָלֵּ֣  ונ 
minua auta ja        Makedonia’lle      tule että      sanoi       kun   hänestä       pyysi ja      seisoi joka 

 
Ja yöllisessä näyssä näyttäytyi Paulos’lle ikään kuin yksi makedonialainen mies, joka seisoi ja pyysi 
häneltä sanoen, että ”tule Makedoniaan ja auta minua”. 

 

ַָָּ̅כד  10 חד  ֑אָמֵּ זו  אָחֵּ נ  וסָה  ול  אַָפֵּ֣ יןָחז  ַפקָ̅אָצבַָּ̅דֵּ  יןָלמֵּ
lähtemään tahdoimme       heti              näky           oli          Paulos          näki     mutta    kun           . 

ָ ד  ַמקֵּ ון֖׃̅לֵּ֣ נֻּ ןַָּדנַסַברָאֵּ ַרןָקר  אסַתַּכלןָּדמ  לָּדֵּ טֻּ ַי֑אָמֵּ  ונ 
heitä evankelioi että kutsui herramme että ymmärsimme että      koska              Makedonia’lle 

 
Mutta kun Paulos oli nähnyt sen näyn, me tahdoimme heti lähteä Makedoniaan, koska me 
ymmärsimme, että meidän Herramme kutsui meitä evankelioimaan heitä. 

 

ַואסַָותַ̅ורַדָ  11 ר  ןָטֵּ֣ ת̅יןָמֵּ ַסמ  אַָ̅רצןָלֵּ֣ ןָלַיומ  ןַָתמ  ֖אָומֵּ  ַרק 
päivälle            sieltä ja          Samathrakia’lle        suoraan ja       Trooas’sta matkustimme ja          . 

ַתָ ֑אָאֵּ נ  ָ̅֗אחר  יסָמד  ול  ַאפ  נֵּ ֑א׃̅יןָלֵּ֣  י֗נת 
kaupunki            Neapolis’lle         tulimme             seuraava 

 
Ja me matkustimme Trooas’sta, ja suoraan Samathrakiaan, ja sieltä tulimme seuraavana päivänä 
Neapolis’n kaupunkiin. 

 

פָ   12 ןָלֵּ֣ ןַָתמ  ָ̅ומֵּ ד  ַמקֵּ אָּדֵּ֣ ש  יָר  יָה ֗ ו֑סָּדה  יפ  ָ̅יל  איתֵּ ַי֑אָו   יהָ̅ונ 
se on ja             Makedonian            pää         se        sen              Filippos’lle                 sieltä ja             . 

ָ דֵּ הָבה  יןָב  ַי֖אָהַויןָּדֵּ ונ  ול  ָ̅ק  ָ̅אָמד  ת  אַָיומ  ָ̅י֗נת  ד  ָי  ׃̅א֑֞ ֖א֑֞  יעֵּ
tunnetut         päivät              kaupunki               tässä        siinä    mutta  nämä                  kolonia 

 
Ja sieltä Filippos’iin, joka on se Makedonian pää, ja se on siirtokunta. Mutta me olimme tässä, juuri 
siinä kaupungissa ne tunnetut päivät. 

 



ַָ̅ונפַָ  13 אָּדַשבת  ָ̅אָלבַָ̅קןָבַיומ  אַָּדמד  ןַָתרע  אַָעלָ̅ר־מֵּ  י֗נת 
yllä              kaupungin                  portista     ukopuoli            sapatin        päivässä poistuimme ja           . 

לָּדַתַָָ̅יד טֻּ ֑אָמֵּ תַ̅נהר  ןָמֵּ ית̅מ  אָבֵּ אָ֗הו  ָָ̅חזֵּ ות  ָָ̅ד֖̅אָוכַָ̅צלֻּ תֵּ  ןָ֑̅ב̅י 
istuimme   kun ja      rukous           huone        oli            näkyvä         siellä että       koska           virta        sivu 

ַָּדכ א֑֞ שֵּ יןָ֗הַויןַָעםָנֵּ ן֖׃̅מַמלל  ַָתמ  ָ֗הַוי֑֞ ן֑֞ יש   נ 
siellä   oli kokoontuivat jotka naiset    kanssa olimme         puhuimme 

 
Ja me menimme saptin päivänä sen kaupungin portin ulkopuolelle, virran varrelle, koska siellä näytti 
olevan rukoushuone, ja kun me istuimme puhumassa niiden naisten kanssa, jotka kokoontuivat siellä, 

 

14  ָ ַָ̅וא֗נתת  ָָ̅אָמַזבַנת̅אָחד  ֖אָּדד  נ  אַָ̅ארגו  תחל  ֑אָָ̅֗הו  ה  ןַָאל   מֵּ
Jumalasta          oli       pelkäsi joka     kuninkaallisuus     kauppias           yksi              vaimo ja              . 

ָ וד  ֵּ֣ אָלֻּ הָהו  ָ̅שמ  יַראָמד  אַוט  ֵּ֣ ןָתֵּ ַָ̅י֖אָמֵּ דֵּ ֖אָּדה   חָ̅אָפַתָ̅י֗נת 
avasi         tämän             kaupunki                        Tyatira’sta                Lydia           oli         nimensä 

ת אָ֗הו  מע  ַרןָ֑וש  הָמ  ב  ו֖ס׃ָ̅לֵּ ול  אַמרַָפֵּ֣ םָּד  ּדֵּ  מֵּ
Paulos    sanoi jota          asia           oli           kuuli ja herramme sydämensä 

 
Ja oli yksi vaimo, purppurakauppias, joka pelkäsi Jumalaa. Hänen nimensä oli Lydia, Tyatiran 
kaupungista, tämän sydämen meidän Herramme avasi ja hän kuuli, mitä Paulos sanoi. 

 

מַּדת  15 תָ̅ועֵּ יַָובָ̅֗הו  ֖הָובָ ̅ה  ַָבית  תַ̅ני֑֞ אָ֗הו  ַנןָָ̅עי   מֵּ
meistä        oli          pyysi ja         kotinsa   lapset ja    hän        oli         kastettu ja           . 

ת אי  יר  וָּדַשר  אןָהֻּ ֖אָּדֵּ אמר  ת̅תכָ ָ̅ו  וןָּדַהימנֵּ יןָא֗נתֻּ  ָ̅יל 
uskoin että              te       vakuuttuneet           todellisesti että     se    jos että             sanoi ja 

ַרןַָ֑תוָשַרוָלכָֻּ ַלצַתָ̅וןָבבַָ̅במ  יָאֵּ  ן׃ָ̅ית֖יָוַסג 
meitä ahdisti  paljon ja    kodissani      teille asukaa tulkaa herrassamme 

 
Ja hänet kastettiin, ja hänen kotinsa asukkaat, ja hän pyysi meitä ja sanoi, että ”jos te todellakin 
olette varmoja, että minä uskon meidän Herraamme, tulkaa, asukaa minun kodissani”, ja hän ahdisti 
meitä paljon. 

 



אָּדכַָ  16 ֗ליַנןָלבֵָָּ̅̅דַוהו  ז  ָָ̅ית̅א  ות  ג̅צלֻּ ַָָ̅עת֑̅אָפֵּ  אַָ̅בןָעַלימת 
nuori nainen  meissä      kohtasi          rukous       talolle         menimme    kun että       oli ja            . 

ָ אית̅חד  בָ֑̅אָּד  ָוע  ֑א֑֞ צמֵּ אָּדקֵּ וח  הָרֻּ אָל  ת̅֗הו  אָ֗הו  ָָּ̅ד  יה֑֞ רֵּ  למ 
herroilleen       oli                   teki ja       ennustajan           henki   hänellä      oli               joka               yksi 

ָ ָ̅אגָֻּתֵּ יאת  אַָסג  ת̅ורת  אָ֗הו  צמ  אָּדק  צמ   ׃ָ̅אָבקֵּ
oli       ennustuksen    ennustamisessa      monenlaiset            liiketoiminnat 

 
Ja tapahtui, että kun me menimme sille rukoushuoneelle, meidät kohtasi yksi nuori nainen, jossa oli 
ennustajan henki, ja hän teki isännilleen monenlaista liiketoimintaa ennusteluillaan. 

 

את  17 ת̅ו  אָ֗הו  ַתָָ̅י  וסָובָ ̅ב  ול  ת̅̅תרַָפֵּ֣ אָ֗הו  עי   ָ̅רןָ֑וק 
oli         huusi ja perässämme ja    Paulos       jälkeen         oli                tuli ja             . 

יןָ לֵּ ֖אָה  אמר  אַָעבו  ש  ֑אָ̅֗אנ  אָמַרימ  ה  וןַָּדאל  נֻּ ָאֵּ  ַּדו֗הי֑֞
korkein           Jumalan        ovat       työntekijänsä       ihmiset       nämä                sanoi ja 

יןָלכָֻּ ׃ַ̅ומַסבר  ֖א֑֞ אָּדַחיֵּ ורח   וןָאֻּ
elämien                tie           teille      evankelioivat ja 

 
Ja hän tuli Paulos’n perässä ja meidän perässämme, ja huusi ja sanoi, ”nämä ihmiset ovat Jumalan, 
Korkeimman, työntekijöitä, ja he evankelioivat teille sen elämän tien!” 

 

כַָ  18 ב̅וה  אָע  ת̅נ  אָ֗הו  ָָּ̅ד  ת  אתתפָ ַ̅יומ  ָוֵּ א֖א֑֞ יֵּ ַָסג  וסָ̅א֑֞ ול   ירַָפֵּ֣
Paulos         hermostui ja             monet             päivät            oli                teki             siten ja           . 

ד קֵּ ֖יָפ  אָה  וח  הָלרֻּ אַמרָל  כָ̅וֵּ אָלֵּ ועָ̅֗אנ  שֻּ יֵּ הָּדֵּ֣  יַָבשמֵּ
Jeshuan      nimessään      sinulle    minä      käsken       se       hengelle     hänelle     sanoi ja 

ָ ֑אָּדתֵּ יח  ֖הָובָ ̅מש  נ  יןָמֵּ ָ̅פק  עת  פ̅הָבש   ׃ַָ̅קת̅אָנֵּ
ulos          hetkessä        siinä ja   hänestä  lähtisivät että              Messias 

 
Ja hän teki siten monta päivää, ja Paulos hermostui ja sanoi sille hengelle, ”minä käsken sinua 
Jeshuan, Messiaan nimessä, että lähdet hänestä”, ja sillä hetkellä se poistui. 

 



ַָּדנפַָָ̅̅דוכַָ  19 יה֑֞ רֵּ הַָסב̅חַזוָמ  נ  הָמֵּ ָ̅קָלֵּ אָּדתֵּ וןָ֑̅אגָֻּ̅ר   ורתהֻּ
liiketoimiensa         toivo       hänestä    sen    poisti että    herransa    näkivät kun ja           . 

֖אַָונגַָ יל  ש  וסַָולֵּ֣ ַפול  ו֗היָלֵּ֣ ֖א׃̅דַ̅אחּדֻּ וק  וןָלשֻּ נֻּ יוָאֵּ  וַָאית 
kadulle       heidät         veivät  raahasivat ja      Shila’lle ja     Paulos’lle             kiinniottivat 

 
Ja kun hänen isäntänsä näkivät, että hän poisti hänestä sen heidän liiketoimiensa toivon, he ottivat 
kiinni Paulos’n ja Shilan, ja raahasivat heidät kadulle.  

 

ב  20 גֵָּ̅וַקרֵּ אסטַרט  וןָלֵּ נֻּ ָ̅וָאֵּ ַָּדמד  א֑֞ שֵּ ַָולר  ֖אָ̅א֑֞  י֗נת 
kaupungin         päälle ja                     sotilaille            heidät       lähelle ja          . 

אָמַדָ ש  יןָ֗אנ  לֵּ יןָ֗הַו֖וָּדה  אמר  ָ̅ו  הַָלמד  יןָל   י֗נַתןָ֑̅לח 
kaupungillemme   sen        häiritsevät         ihmiset      nämä että   olivat       sanoivat ja 

ָ וד  יהֻּ לָּד  טֻּ ון֖׃̅מֵּ נֻּ ָאֵּ א֑֞  יֵּ
ovat   juutalaiset että         koska 

 
Ja he veivät heidät sotilaille ja kaupungin johtajalle ja sanoivat, että ”nämä ihmiset häiritsevät 
meidän kaupunkiamme, koska he ovat juutalaisia”. 

 

ָ̅וַמכ  21 דֵּ יןַָלןָעי  וָ̅רז  לֻּ אַָמַפסַָלןַָלמַקב  יןָּדל  ַָאילֵּ  ֖א֑֞
vastaanottamaan meille     lupa      ei jotka            ne             tavat    meille    julistavat ja         . 

עַבד ָ֗חַנן֖׃ַָ̅ולמֵּ א֑֞ יֵּ ֗הומ  לָּדרֻּ טֻּ  מֵּ
me      roomalaiset että     koska          tekemään ja 

 
Ja he julistavat meille niitä tapoja, joita meillä ei ole lupa ottaa vastaan ja tehdä, koska me olemme 
roomalaisia. 

  



ת̅וכֵָּ  22 אאָאֵּ י  אַָסג  גֵָּ̅נש  סטַרט  יןָאֵּ יּדֵּ ֖וןָה  ַָּ̅כַנשוָעַליהֻּ  א֑֞
sotilaat         silloin       vastaansa        kokoontuivat            paljon kansanjoukko ja       . 

ָ ון֑֑֞ קוַָנחַתיהֻּ ַָ̅קדַ̅ופַסּדֵּ ון֖׃֖̅וַָּדנַנגדֻּ נֻּ  וןָאֵּ
heitä   ruoskisivat että   käskivät ja        vaatteensa         repivät 

 
Ja heitä vastaan kokoontui paljon kansanjoukkoa. Silloin sotilaat repivät heidän vaattensa ja 
käskivät, että heidät on ruoskittava. 

 

דָ̅̅דוכַָ  23 יתַ̅נגֵּ וןָבֵּ נֻּ יוָאֵּ ֑יַָארמ  וןַָסג  נֻּ ָופַָ̅וָאֵּ ֖א֑֞ ירֵּ ד̅־ַאס   וָ̅קֵּ
käskivät ja         vangit          huone     heidät       heittivät     paljon     heitä    ruoskivat kun ja          . 

ית ַטרָבֵּ ת̅לנ  אי  יר  וןָזה  נֻּ ַטרָאֵּ ָּדנֵּ ֑א֑֞ ירֵּ  ׃ָ̅־ַאס 
huolellisesti    heitä vartioiva että         vangit         huone     vartijalle 

 
Ja heitä paljon ruoskittuaan he heittivät heidät vankilaan, ja käskivät vankilan vartijaa, että vartioisi 
heitä huolellisesti. 

 

יןַָּכד  24 וָּדֵּ לָחבַָָ̅הֻּ ֑אַָאעֵּ נ  וקּד  אָפֻּ נ  לָה  וןָבבַַָ̅קבֵּ נֻּ אָ̅שָאֵּ  ית 
talossa      heitä         sulki         sisään            käsky              tämä         sai         kun     mutta hän          . 

אָּדבֵָּ י  ג̅יתַ̅גו  אַסרָרֵּ ָוֵּ ֖א֑֞ ירֵּ ֖א׃̅־ַאס  ָבַסּד  ון֑֞  ַליהֻּ
siteissä        jalkansa        kahlitsi ja          vangit           huoneen   sisäinen 

 
Mutta hänen saadessaan tämän käskyn, hän sulki heidät siinä talossa sinne vankilan sisähuoneeseen, 
ja kahlitsi heidän jalkansa. 

 

יןָ̅לגֵָּ̅פֵַָּ̅וב  25 יןָ֗הַווַָומַשבח  אָמַצלֵּ יל  ש  וסָוֵּ֣ ול  ֑אַָפֵּ֣ לי   הָּדל 
ylistivät ja   olivat    rukoilivat          Shila ja          Paulos             yön jakaantumisessaan ja       . 

׃ ֖א֑֞ ירֵּ וןַָאס  יןָ֗הַווָלהֻּ מע  ֖אָוש  ה   ֗הַווַָלאל 
vangit        heille      olivat      kuulivat ja          Jumalalle       olivat 

 
Ja yön jakautuessa Paulos ja Shila olivat rukoilemassa ja ylistämässä Jumalaa, ja ne vangit olivat 
kuulemassa heitä. 

 



26  ָ תֵּ יעָשֵּ אתתז  ֖אָוֵּ אָהו  אַָרב  אַָזוע  לי  ןָשֵּ ָ̅ומֵּ א֑֞  אסֵּ
perustus              järkkyi ja           oli            suuri        järistys             yhtäkkiä ja           . 

את̅יתּ̅דבֵָּ ָוֵּ ֖א֑֞ ירֵּ ָ̅פַתָ̅־ַאס  חד  ֖וןָ̅חוָמֵּ להֻּ ָּכֻּ א֑֞  אַָתרעֵּ
he kaikki           portit              heti               avautuivat ja               vangit        huoneen 

ָּדכָֻּ ון֑֞ וַריהֻּ י֖ו׃ַ̅ואסֻּ שתר  וןָאֵּ  להֻּ
vapautuivat    he kaikki että              kahleensa ja 

 
Ja yhtäkkiä oli suuri maanjäristys, ja vankilan perustus järkkyi, ja ne kaikki portit avutuivat heti, ja 
heidän kaikkien kahleet vapautuivat. 

 

יתָ̅̅דוכַָ  27 ַטרָבֵּ ירָנ  תתע  אַָּדפ̅אֵּ ַָוחז  ֑א֑֞ ירֵּ ָ̅־ַאס  ָ̅ת  א֑֞ יןַָתרעֵּ  יח 
portit           avatut että         näki ja             vangit        huone    vartija         herätettiin        kun ja          . 

ָנַסב̅יתּ̅דבֵָּ ֑א֑֞ ירֵּ אַָובַ̅ספָ̅־ַאס  ר  ול̅ס  קטֻּ ֖אָּדנֵּ ֑הַָ̅נפָע   שֵּ
sielunsa    tappaisi että           etsi ja             miekka          otti              vangit           huoneen 

בַָ לָּדס  טֻּ ׃̅מֵּ ֖א֑֞ ירֵּ וןַָאס  אַָּדעַרקוָלהֻּ  רָ֗הו 
vangit         heille  paenneet että      oli           luuli että         koska 

 
Ja kun vankilan vartija oli herätetty, ja hän näki, että vankilan portit olivat avatut, hän otti miekan ja 
etsi, että tappaisi sielunsa, koska hän luuli, että ne vangit olivat paenneet. 

 

ד  28 עבֵּ אָתֵּ ֖הָל  אַמרָלֵּ אָוֵּ מ  אָר  ל  וסָבק  ול  י֗היַָפֵּ֣  ַָ̅וקר 
tekevä       ei   hänelle    sanoi ja         ääni      korkeassa          Paulos häntä kutsui ja          . 

ך̅לַנפ םָּדבָ ָ̅ש  ּדֵּ לָּדכָֻּ̅מֵּ טֻּ אָחַנן֖׃̅י֑שָמֵּ רּכ   ַלןָה 
me             tässä     kaikki että    koska    pahaa joka        asia               sielullesi 

 
Ja Paulos kutsui häntä sillä korkealla äänellä ja sanoi hänelle, ”älä tee sielullesi mitään pahaa, koska 
me kaikki olemme tässä!” 

  



גָ   29 הָשר  תָ̅אַָושַורָוַעלַָּכדַ̅ואנַהרָלֵּ אֵּ  לַָעלַָ̅ונפַָָ̅ר 
ylle    putosi ja     vapisi     kun sisään ja hyppäsi ja        lamppu     hänelle    sytytti ja           . 

ג וסַָוד̅רֵּ ַפול  ָּדֵּ֣ ון֑֞ ֖א׃ַ̅ליהֻּ יל   ש 
Shila’n ja               Paulos’n              jalkansa 

 
Ja hän sytytti lampun ja hyppäsi ylös, ja tuli sisään vavisten, ja lankesi Paulos’n ja Shilan jalkoihin. 

 

וןָלבַָ  30 נֻּ קָאֵּ אַָ̅ואפֵּ נ  ָמ  ַר֑י֑֞ ֖וןָמ  אָלהֻּ אַמרָ֗הו   ֖רָוֵּ
mitä    herrani   heille            oli            sanoi ja ulkopuoli  heitä         ulos ja             . 

עַבד יָלמֵּ אָל  לֵּ ֖א׃ַָ̅איךָ̅ו  אחֵּ  ּד 
elän että      kuin          tekemään minulle täytyy 

 
Ja hän vei heidät ulkopuolelle ja sanoi heille, ”minun herrani, mitä minun täytyy tehdä, että saan 
elää?” 

 

֑אָ  31 יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ ןָבמ  ֖הַָהימֵּ יןָ֗הַווָלֵּ מר  וןָא  נֻּ  והֵּ
Messias     Jeshua herrassamme       usko hänelle olivat       sanoivat      nämä ja           . 

ָ אַָא֗נתָובַָ̅ות  ך̅חֵּ  ׃ָ̅ית 
kotisi ja         sinä             eläisi ja 

 
Ja nämä sanoivat hänelle, ”usko meidän Herraamme Jeshuaan, Messiaaseen, ja sinä saat elää, sinä ja 
sinun kotisi”. 

 

לוָ  32 ָוַמלֵּ לת  הָמֵּ ֖ה׃ַ̅עמֵּ ַָביתֵּ וןָבַני֑֞ להֻּ אָוַעםָּכֻּ רי   אָּדמ 
kotinsa    lapset   he kaikki kanssa ja           Herran             sana         kanssaan puhuivat ja         . 

 
Ja he puhuivat sitä Herran sana hänen kanssaan, ja kaikkien hänen kotinsa asukkaiden kanssa. 

  



ָ̅ובָ   33 עת  ֑אָּדבַָ̅הָבש  לי  הָבל  ג̅אָבֵּ ןָנֵּ וןָמֵּ נֻּ יָאֵּ ֖וןָ̅רַָאסח   ּדהֻּ
haavoistaan    heidät          pesi       johdatti            yöllä        siinä             hetkessä      siinä ja          . 

ָ̅ובַָ עתֵּ וַָובָ̅הָעַמד̅רָש  הָ̅הֻּ ַָביתֵּ ון֖׃ַני֑֞ להֻּ  ּכֻּ
he kaikki     kotinsa    lapset ja  hän   kastettiin hetkessään      siinä ja 

 
Ja sillä hetkellä, sinä yönä hän vei heidät, pesi heidät haavoistaan, ja siinä hetkessä kastettiin hänet ja 
kaikki hänen kotinsa asukkaat. 

 

וןָ̅בַַָ̅וד  34 נֻּ קָאֵּ ָ̅לבַָרַָאסֵּ תֻּ וןָפ  םָלהֻּ ֖הָוס  ֖אָ̅יתֵּ זָ֗הו  וֵּ ֖אָור   ור 
oli riemuitsi ja           pöytä          heille   laittoi ja      kodilleen       heidät        ylös      johdatti ja         . 

וַָוב ָ̅הֻּ ות  נֻּ הָבַהימ  ַָביתֵּ א׃ַָ̅ני֑֞ ה   אַָּדאל 
Jumalan         uskollisuudessa          kotinsa   lapset ja   hän 

 
Ja hän vei heidät ylös hänen kotiinsa ja laittoi heille sen pöydän, ja hän riemuitsi, hän ja hänen kotinsa 
asukkaat, siinä Jumalan uskollisuudessa. 

 

אַָצפָ̅̅דוכַָ  35 גֵָּ̅הו  סטַרט  ֑אַָשַּדרוָאֵּ ַָשב̅ר  קַלי֑֞ ָלש  ָ̅א֑֞ ֑א֑֞  טֵּ
sauvat         kantajille                 tuomarit            lähettivät        aamu             oli       kun ja          . 

֖א׃ ש  יןָ֗אנ  לֵּ יָלה  ָשר  ֖א֑֞ ירֵּ וןָלַרבַָאס  אמרֻּ  ּדנ 
ihmiset         näille vapauttaa           vangit        suurelle     sanoisivat että 

 
Ja kun oli aamu, lähettivät tuomarit oikeudenpalvelijoita sanomaan vankilan johdolle, että vapauttaa 
nämä ihmiset. 

  



יתָ̅̅דוכַָ  36 ָ̅שַמעַָרבָבֵּ דֵּ יָה  הָה  ַמרָלֵּ ַָעלָאֵּ ֑א֑֞ ירֵּ  אָ̅־ַאס 
tämä     se hänelle     sanoi         ylle           vangit        huone    suuri        kuuli       kun ja          . 

ָ לת  גֵָּ̅מֵּ סטַרט  ו֖סָּדַשַּדרוָאֵּ ַפול  ַָאיך̅אָלֵּ֣ ָָ֑̅א֑֞ ֖וןָּ̅דתֵּ  שתרֻּ
vapautettaisiin että    kuin               tuomarit          lähettivät että     Paulos’lle                    sana 

ָ ש  ֖א׃וה  מ  לוַָבשל  וקוָזֵּ  אָפֻּ
rauhassa menkää poistukaa            nyt ja 

 
Ja kun vankilan johtaja kuuli sen, hän meni sisään, sanoi tämän sanan Paulos’lle, että tuomarit 
lähettivät, että teidät vapautettaisiin, ja nyt, poistukaa, menkää rauhassa. 

 

ַמר  37 אַָסכָא  ו֖סָּדל  ול  הַָפֵּ֣ ָ̅לֵּ וַָנגדֻּ הָ̅לֻּ לֵּ אָּכֻּ למ  יןָע   וןָלע 
kaikkensa   maailma     silmille     ruoskivat kompastus   ettei             Paulos hänelle       sanoi           . 

ית וןָבֵּ ַָוארמיֻּ ֖א֑֞ יֵּ ֗הומ  אָרֻּ ש  ת̅ל֗אנ  אי  אַָמטשי  ש  ָוה  ֑א֑֞ ירֵּ  ָ̅־ַאס 
salaisesti            nyt ja               vangit         huone   heittävät ja           roomalaiset               ihmisille 

ָ אתֻּ וןָנ  נֻּ אָהֵּ ל  י֖רָאֵּ אָגֵּ ןָל  יןַָל֖ ן֖׃ַ̅מפק  ונ   וןַָנפקֻּ
meidät poistava    tuleva      nämä        vaan       sillä        ei    meille poistatteko 

 
Paulos sanoi hänelle, ”ilman loukkausta olevia, meitä, roomalaisia ihmisiä, ruoskittiin koko maailman 
nähden, ja heitettiin vankilaan, ja nyt salaisestiko meidän poistetaan? Sillä, se ei käy! Vaan nämä 
tulkoon itse poistamaan meidät”. 

 

ַָשב  38 קַלי֑֞ אַזלוָש  גֵָּ̅וֵּ אסטַרט  אַמרוָלֵּ ָוֵּ ֑א֑֞ יןָ̅טֵּ לֵּ ָה  א֑֞ לֵּ ָמֵּ  א֑֞
nämä      sanat               tuomareille           sanoivat ja           sauvat          kantajat    menivät ja         . 

ָ אתֵּ ֖וןָוכַָּ̅דֵּ ל֖ו׃ָ̅ד̅אַמרָלהֻּ וןָּ֑דחֵּ נֻּ ָאֵּ א֑֞ יֵּ ֗הומ   שַמעוָּדרֻּ
pelkäsivät     heitä   roomalaiset jotka     kuulivat      kun ja      heille               puhuttu jota 

 
Ja ne oikeudenpalvelijat menivät ja sanoivat tuomareille nämä sanat, jotka heille oli puhuttu, ja kun 
he kuulivat, että he ovat roomalaisia, he pelkäsivät. 

  



אַתָ  39 ת̅וֵּ וןַָוב̅וָלו  וןָ̅הֻּ וןָלהֻּ וןַָונַשנֻּ פקֻּ וןָּ֑דנֵּ נהֻּ  ַעוָמֵּ
heille lähtisivät ja poistuisivat että     heistä    pyysivät ja     luokseen      tulivat ja          . 

ָ ןָמד  ֖א׃̅מֵּ  י֗נת 
kaupungista 

 
Ja he tulivat heidän luokseen ja pyysivät heitä, että menisivät pois, ja lähtisivät kaupungista. 

 

ית̅נפַָָ̅̅דוכַָ  40 ןָבֵּ ת̅קוָמֵּ ַָעלוָלו  ֑א֑֞ ירֵּ ָָ̅־ַאס  וד  ֵּ֣ ןָ̅לֻּ  ַי֖אַָוחַזוַָתמ 
siellä näkivät ja      Lydia       luokse    sisään            vangit            huoneesta poistuivat kun ja            . 

ָובַָ א֑֞ ֖וןַָונפַַָ̅לאחֵּ נֻּ  ק֖ו׃ַ̅יאוָאֵּ
poistuivat ja   heitä lohduttivat ja           veljille 

 
Ja heidän poistuessaan vankilasta, he menivät sisään Lydian luokse, ja näkivät siellä ne veljet, ja 
lohduttivat heitä ja menivät pois. 

 

 

מפָ ַ̅ועבַָ 17:1  ָ̅רוַָעלַָאֵּ֣ ַיאָמד  ונ  ל  יסַָוֵּ֣אפ  ול  ָ̅יפ  ת  אַתָ̅ינ  ָוֵּ  וָ̅א֑֞
tulivat ja         kaupunki            Apollonia ja                   Amfipolis              yli   ohikulkivat ja                     . 

ָ תֵּ אָ̅לֵּ֣ ֑אַָאיּכ  יק  ונ  איתַסל  ָָּ̅ד  וד  יהֻּ אָּד  ושת  אָּכנֻּ ׃̅֗הו  ֖א֑֞  יֵּ
juutalaisten       kokouspaikka        oli               joka          missä                  Thesalonikia’lle 

 
Ja he kulkivat Amfipolis’n ja Apollonian kaupungin ohi, ja tulivat Thessalonikiaan, missä oli se 
juutalaisten kokouspaikka. 

 

ד  2 אַָּדמע  ו֖סַָאיַּכנ  ול  תָ̅וַעלַָפֵּ֣ ֖אָלו  ת̅֗הו  ָתל  א֑֞ ֖וןָוַשבֵּ  ָ̅הֻּ
kolme     sapatit ja        luokseen             oli       tapa joka           samoin          Paulos sisään ja       . 

ָ ןָּכת  וןָמֵּ לַָעמהֻּ ׃̅בֵַָּ̅מלֵּ  ֑א֑֞
kirjoituksista      kanssaan          puhui 

 
Ja Paulos meni sisään heidän luokseen, samoin kuin hänellä oli tapana, ja hän puhui heidän kanssaan 
kolme sapattia kirjoituksista. 

 



ָ̅מפַַָָּ̅כד  3 ֑אַָּדעת  אַָומַחוֵּ קָ֗הו  אָָ̅יד̅שֵּ יח  אָמש   ֗הו 
Messias         oli      tuleva että        osoitti ja           oli              selitti         kun        . 

ַחשָוַדָ יתּ̅דנֵּ ןָבֵּ וםָמֵּ ָ̅נקֻּ יתֵּ אָ̅־מ  יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ וָיֵּ ויֻּ ָוהֻּ  ֖א֑֞
Messias       Jeshua      on hän ja   kuolleet       huoneesta nouseva että ja   kärsivä että 

אָלכָֻּ אַָּדמַסַברָ֗אנ  נ   ון֖׃̅ה 
teille      minä    evankelioin jota       tämä 

 
Selittäen ja osoittaen, että Messias oli tuleva kärsimään ja nousemaan kuolleista, ja ”Jeshua, hän on 
se Messias, tämä, jota minä evankelioin teille”. 

 

וןָ  4 נהֻּ ָמֵּ ין֑֞ ש  פו֗אנ  נוַָונקֵּ ֖אַָ̅הימֵּ יל  ש  וסַָולֵּ֣ ַפול   וָלֵּ֣
Shila’lle ja      Paulos’lle      liittyivät ja       uskoivat        heistä        ihmiset ja         . 

ָ יןָּדד  ַָאילֵּ ֖א֑֞ יֵּ ןַָיונ  ָמֵּ אא֑֞ יֵּ ֖אָ̅וַסג  ה  ןַָאל  יןָ֗הַווָמֵּ  חל 
Jumalasta      olivat pelkäsivät jotka        ne        jaavanialaisista          monet ja 

אף ָָ̅ו  ד  ָי  א֑֞ שֵּ ָ̅נֵּ ת  ׃̅יע  ן֖֑֞ ורי  אָזעֻּ ָל   א֑֞
vähäiset          ei         tunnetut         naiset    myös ja 

 
Ja jotkut heistä uskoivat ja liittyivät Paulos’iin ja Shila’seen, ja monet niistä kreikkalaisista, jotka 
pelkäsivät Jumalaa, ja myös ne tunnetut naiset, ei vain muutama. 

  



5  ָ וד  הֻּ פַ̅וחַסמוָ֗הַווָי  ַָואקֵּ א֑֞ ָ̅יֵּ א֑֞ וקֵּ ןָשֻּ ָמֵּ א֑֞ ישֵּ אָב  ש  וןָ֗אנ   וָלהֻּ
kaduilta            pahat          ihmiset        heille     ohjasivat ja     juutalaiset      olivat kadehtivat ja      . 

ָ ֖אַָועבַַָּ̅דמד  כ̅̅די֗נת  א֖אָוַדָ̅וָא  י  וסַָסג  ָ̅ל  ֖אַָ̅לחוָ֗הַווַָלמד   י֗נת 
kaupungille    olivat metelöivät ja          paljon    kansanjoukkoa   tekivät ja                 kaupungin 

אַתָ ֖וןָובָ ̅וֵּ אַיס  ֵּ֣ הָּד  וןַָעלַָביתֵּ מוָלהֻּ וןָ̅וָוק  נֻּ וןָאֵּ יןָ֗הַו֑וָּדַנפקֻּ  עֵּ
heidät poistaisivat että olivat pyysivät ja    Jason’n           kotinsa        ylle      heille   nousivat ja       tulivat 

אכ וןָל  נֻּ וןָאֵּ ןָ֑וַנשלמֻּ ןַָתמ  ו֖ס׃̅מֵּ  ל 
kansanjoukolle   heidät  luovuttaisivat ja                  sieltä 

 
Ja juutalaiset kadehtivat heitä ja ohjasivat heidän luokseen kaupungin kaduilta pahoja ihmisiä, ja he 
tekivät suuren kansanjoukon, ja pitivät meteliä kaupungissa, ja tulivat ja nousivat Jason’n kotia 
vastaan ja pyysivät, että he ajaisivat heidät pois sieltä ja luovuttaisivat heidät sille kansanjoukolle. 

 

וןָָ̅ד̅וכַָ  6 אַיס  ֵּ֣ ו֗היָ֗הַווָל  ןַָ֑גרֻּ וןַָתמ  נֻּ שַּכחוָאֵּ אָאֵּ  ל 
Jason’lle    olivat  raahasivat      siellä      heitä          löytäneet          ei      kun ja       . 

אית ָּד  א֑֞ תָ̅וַלאחֵּ וןָלו  נֻּ יוָאֵּ ןַָואית  ֖ ָָ̅֗הַווַָתמ  א֑֞ שֵּ  ר 
johtajat   luokse    heidät          veivät ja     siellä     olivat          jotka             veljille ja 

ָ ֑אַָּכדַּ̅דמד  וןַָּדלכָָֻּ̅י֗נת  נֻּ יןָאֵּ לֵּ יןָ֗הַו֑וָּדה  עֵּ אָ̅ק  הַָארע   ל 
maa    kaikelleen jotka  heidät   nämä että   olivat   huusivat    kun                 kaupungin 

וב אָתֻּ ַתַָָּ̅דַלח֖וָוה  אָאֵּ רּכ   ֖ו׃̅לה 
tulleet            tänne          taas     katso ja metelöivät 

 
Ja kun he eivät löytäneet heitä siellä, he raahasivat Jason’n, ja ne veljet, jotka olivat siellä ja veivät 
heidät kaupungin johtajien luokse huutaen, että ”nämä ovat niitä, jotka villitsevät koko maan, ja 
katso, taas he ovat tulleet tänne!” 

  



֖וןָוכָֻּ  7 ַיס  ֵּ֣ ַנוָא  וןָה  נהֻּ וקבַַָ̅ומַקבל  יןָלֻּ לֵּ וןָה  ָ̅להֻּ ַנו֗הי֑֞ וקּד   לָפֻּ
käskynsä       vastaan       nämä      he kaikki ja         Jason       tämä    vastaanottajansa ja       . 

יןַָּ֑כד ימ  ַסרָק  איתָּ̅דקֵּ ֖יןָּד  מר  ו֖ע׃ָ̅א  ֵּ֣שֻּ ֖אָיֵּ נ  אָ֗אחר   ַמלּכ 
Jeshua        toinen            kuningas       on että        sanoivat       kun     nousivat           keisarin 

 
Ja tämä Jason on heidän vastaanottajansa, ja he kaikki nousivat sitä keisarin käskyä vastaan 
sanoessaan, että ”on toinen kuningas, Jeshua”. 

 

8  ָ ַָּדמד  א֑֞ שֵּ יןָר  תַּדַלחוָּדֵּ אָוכָֻּ̅אֵּ ֑אָ̅י֗נת  הַָעמ   לֵּ
kansa kaikkensa ja          kaupungin            päät    mutta    metelöitsivät          . 

ין֖׃ַָּ̅כד לֵּ  שַמעוָה 
nämä      kuulivat        kun 

 
Mutta kaupungin johtajat ja koko kansa piti meteliä nämä kuullessaan. 

 

בֵַָּ̅ונַסב  9 אף̅וַָער  וןָו  ַיס  ֵּ֣ ןָא  ָמֵּ וןָָ̅א֑֞ נֻּ יןָשַרוָאֵּ יּדֵּ ָוה  ֑א֑֞ ןַָאחֵּ  מֵּ
heidät päästivät    silloin ja               veljistä       myös ja         Jason’sta       takuuraha     ottivat ja        . 

 
Ja he ottivat Jasonista ja veljistäkin sen takuurahan, ja silloin he päästivät heidät. 

 

10  ָ עתֵּ יןַָבר־ש  ָּדֵּ א֑֞ וסַָ̅אחֵּ ַפול  ֑אָשַרוָלֵּ֣ לי  הָבל   הָבֵּ
Paulos’n päästivät           yöllä       siinä         hetkensä poika     mutta       veljet            . 

בֵָּ אָלֵּ֣ יל  ש  ַואאַָ̅ולֵּ֣ ָר  ֖אָוכַָ̅מד  ַתָָ̅̅די֗נת  יןָ̅וָלַתָ̅אֵּ אל  ןָ֑ע   מ 
sisään         sinne        tulivat     kun ja         kaupunki              Berea’lle                  Shila’n ja 

ָ̅֗הַווַָלכ וד  יהֻּ אָּד  ושת  ׃̅נֻּ ֖א֑֞  יֵּ
juutalaisten      kokouspaikalla        olivat 

 
Mutta ne veljet, siinä hetkessä, sinä yönä, päästivät Paulos’n ja Shilan Berean kaupunkiin, ja kun he 
tulivat sinne, he menivät sisälle sinne juutalaisten kokouspaikkaan. 

  



11  ָ וד  הֻּ וןָי  נֻּ ירָה  ָ֗הַווָגֵּ ין֑֞ י  אר  ָּדַתָ̅ח  א֑֞ ָ̅יֵּ וד  הֻּ ןָי  ןָ֑מֵּ ָ̅מ  א֑֞  יֵּ
juutalaisista    siellä jotka    juutalaiset       nämä       sillä olivat kunnioitettavat          . 

אית וןָּד  נֻּ ָָ̅ה  תֵּ וןָ̅֗הַווָבֵּ֣ נהֻּ יןָ֗הַווָמֵּ מע  ֖אָוש  יק  ונ   ַסל 
heistä     olivat        kuulivat ja         Tessalonikia’ssa      olivat             jotka      nämä 

ל ד̅ת ָמֵּ וםָח  ליֻּ ת̅אָּכֻּ אי  ָ̅מפַַָָּ̅כדָ̅י  ןָּכת  יןָ֗הַווָמֵּ ָ̅בֵָּ̅רש   ֖א֑֞
kirjoituksista    olivat         erottivat         kun           iloisesti         päivä kaikki             sana 

כַָ יןָה  לֵּ אןָה  יַתָּ̅דֵּ אָא  ין֖׃̅נ   יהֵּ
olivat              siten         nämä     jos että 

 
Sillä nämä juutalaiset, jotka olivat siellä, olivat kunnioitettavampia kuin ne juutalaiset, jotka olivat 
Tessalonikiassa, ja he kuuivat heiltä sitä sanaa joka päivä iloisesti, erottaen kirjoituksista, että 
olivatko nämä asiat sillä tavalla. 

 

כַָ  12 נ֖וָוה  וןַָהימֵּ נהֻּ ָמֵּ אא֑֞ יֵּ ף̅וַסג  אָא  ַָגבָ̅נ  ֑א֑֞ יֵּ ןַָיונ  ָ̅מֵּ א֑֞  רֵּ
miehet    jaavanialaisista   myös       siten ja       uskoivat        heistä              monet ja             . 

ָ ד  ָי  א֑֞ שֵּ ָונֵּ אא֑֞ יֵּ ַָ̅סג  ת  ׃̅יע   ֖א֑֞
tunnetut       naiset ja              monet 

 
Ja monet heistä uskoivat, ja siten kreikkalaisistakin miehistä, ja tunnetuista naisista. 

 

ָ̅יַדָָ̅̅דוכַָ  13 וד  הֻּ וןָי  נֻּ ֵָּ֣̅עוָה  ןָתֵּ ָּדמֵּ א֑֞ ָ̅יֵּ לתֵּ ֑אָּדמֵּ יק  ונ   הַָ̅סל 
sanansa että         Thessalonikia’sta jotka        juutalaiset     nämä     tiesivät     kun ja          . 

ת אָאֵּ ה  בֵַָָּּ̅כרַזתַּ̅דאל  וסָבֵּ֣ ול  ןַָפֵּ֣ ָ̅מֵּ ַואאָמד  ַתָ̅ר  ֑אָאֵּ  וָ̅י֗נת 
tulivat          kaupunki           Berea’ssa                   Paulos’sta             julistettu                  Jumalan 

ף יוָ̅לַתָָ̅א  אָשל  ןָול  ֖ וָוַלמַדָמ  עֻּ ַָ̅למז  ות  שֻּ וָל֗אנ  חֻּ  ֖א׃̅ל 
ihmiskunnalle metelöitsemään ja hämmentämään lakannut    eikä          sinne      myös 

 
Ja kun nämä juutalaiset, jotka olivat Tessalonikia’sta, saivat tietää, että Paulos oli julistanut Jumalan 
sanaa Berean kaupungissa, he tulivat sinnekin, eivätkä he lakanneet kiihottamasta ja villitsemästä 
ihmisiä. 

 



ות  14 חֻּ ָּדנֵּ ֑א֑֞ ֗היַָאחֵּ וסָשַראוֻּ ַפול  אַָָ̅ולֵּ֣ יָ֗הו  ֖אָוַקו  הָלַימ   לֵּ
oli    viipyi ja    merelle      sille        alas jotka       veljet       hänet lähetti          Paulos’n ja             . 

ָ הַָבמד  ָ̅ב  תֵּ ימ  ט  אָוֵּ֣ יל  ֵּ֣ ֑יָש  אָה  ו֖ס׃̅י֗נת   א 
Timotheos ja          Shila      se         kaupungissa           siinä 

 
Ja ne veljet lähettivät Paulos’n alas merelle, ja Shila ja Timoteus viipyivät siinä kaupungissa. 

 

את  15 וןָּדֵּ נֻּ ַתָ̅וה  ו֑סָאֵּ ַפול  הָלֵּ֣ יוָלֵּ הָעַדַָ̅לו  ָ̅וַָעמֵּ אַָלֵּ֣את  וסָ̅מ   נ 
Athenos’lle        saakka     kanssaan    tulivat           Paulos’n hänelle seurassaan jotka    nämä ja          . 

ָ ֖אָוכַָ̅מד  פָ̅ד̅י֗נת  אַדָ̅נ  ןָצֵּ יןָמֵּ א̅ק  ַגרת  הָאֵּ נֵּ לוָמֵּ תָו֗ה֑יַָקבֵּ  ָ̅לו 
luokse             kirje           heistä       saivat             läsnäolostaan      poistuivat     kun ja             kaupunki 

ָ תֵּ ימ  אָוט  יל  ֵּ֣ ו֑סָּדבַָ̅ש  תֵָּ̅עגַָ̅א  ֗לוןָלו  אזֻּ  ֖ה׃̅לָנ 
luokseen   menisivät           pian että             Timotheos ja               Shila 

 
Ja nämä, jotka olivat Paulos’n seurassa, tulivat hänen kanssaan Athenos’n kaupunkiin saakka, ja kun 
he menivät pois hänen läsnäolostaan, he saivat häneltä kirjeen Shila’lle ja Timoteukselle, että he 
menisivät pian hänen luokseen. 

 

וסַָּכד  16 ול  יןַָפֵּ֣ וָּדֵּ ָָ̅הֻּ את  אַָבֵּ֣ אָ֗הו  ת̅מַקוֵּ ו֑סָמֵּ אָ̅נֵּ  ַמרַמרָ֗הו 
oli            ärsyyntyi            Athenos’ssa             oli           viipyi        kun        Paulos      mutta   hän          . 

֑הַָּכד וחֵּ ָָ̅ברֻּ אַָּדמד  אָ֗הו  זֵּ אָפַתָ̅ח  הַָמלי  ל  אָּכֻּ ׃̅כ̅י֗נת  ֖א֑֞  רֵּ
epäjumalia        täynnä kaikkensa        kaupunki että          oli         näki       kun       hengessään 

 
Mutta hän, Paulos, kun viipyi Athenos’ssa, oli ärsyyntynyt hengessään nähdessään, että se kaupunki 
oli kokonaan täynnä epäjumalia. 

  



אַָבכ  17 לָ֗הו  ַָ̅ומַמלֵּ וד  הֻּ אַָעםָי  ושת  ָ̅נֻּ יןָּדד  ָוַעםַָאילֵּ א֑֞ יןָ̅יֵּ  חל 
pelkäsivät jotka      ne      kanssa ja    juutalaiset kanssa       kokouspaikassa              oli           puhui ja         . 

֑אַָוב ה  ןַָאל  ו֖ם׃̅מֵּ ליֻּ יןָ֗הַווָּכֻּ סַתקבל  יןָּדמֵּ אַָעםַָאילֵּ וק   שֻּ
päivä kaikki olivat vastaanottavaiset jotka         ne         kanssa         kadulla ja                   Jumalasta 

 
Ja hän puhui juutalaisten kanssa kokouspaikassa ja niiden kanssa, jotka pelkäsivät Jumalaa, ja 
kadulla joka päivä niiden kanssa, jotka olivat vastaanottavaisia. 

 

אף  18 ופֵָָּ̅ו  ס  יל  ָ̅פ  א֑֞ נֵּ ֖סַָו֗אחר  ור  יק  אפ  ֵּ֣ הָּדֵּ נֵּ ולפ  ןָיֻּ ָּדמֵּ  א֑֞
toiset ja             Epikuros’n          opetuksestaan jotka                filosofit      myös ja         . 

ת שָּ̅דמֵּ שָ֗אנ  ֖הָו֗אנ  יןָ֗הַווַָעמֵּ רש  ֑וָּד  ק  ואי  יןָסט   קרֵּ
ihminen  ihminen ja  kanssaan  olivat     kiistelivät                stoaiko            kutsutut jotka 

בֵָּ אָצ  נ  יןָ֗הַו֑וָמ  מר  וןָא  נהֻּ ָ̅מֵּ ֖א֑֞ לֵּ טָמֵּ אָמַלקֵּ נ   אָה 
sanat       kokoaa           tämä      tahtoo       mitä     olivat       sanoivat             heistä 

וכ ָנֻּ א֑֞ הֵּ יןָ֗הַו֑וַָּדאל  מר  ָא  א֑֞ נֵּ ַָמכַ̅ו֗אחר  א֑֞ יֵּ לָ̅ר  טֻּ ֖זָמֵּ  רֵּ
koska     julistaa              vieras           Jumala että   olivat      sanoivat                   toiset ja 

הַָמכ מתֵּ ועָוַלקי  שֻּ יֵּ ון֖׃ַּ̅דלֵּ֣ אָלהֻּ זָ֗הו   רֵּ
heille         oli        julisti ylösnousemukselleen ja Jeshualle että 

 
Ja myös ne filosofit, jotka olivat Epikuroksen opetuksesta, ja toiset, joita kutsuttiin stoalaisiksi, 
kiistelivät hänen kanssaan, ja jotkut heistä sanoivat toisilleen, ”mitä tämä sanojen muodostelija 
tahtoo?” Ja toiset sanoivat, että ”hän julistaa vierasta jumalaa”, koska hän julisti heille Jeshuaa ja 
hänen ylösnousemustaan. 

  



ו֗היָלבֵָּ  19 ו֗היַָואיתיֻּ ת̅יתַ̅ואחּדֻּ אָּדמֵּ ינ  אָ̅־ּד   קרֵּ
kutsuttiin jota      tuomio       talolle        veivät hänet ja     kiinniottivat ja           . 

וס־ַפגָ  י  ר  ַנוָָ̅ו֑סַָּכדַ̅אֵּ֣ ַּדעָמ  יַנןָלמֵּ שּכח  ֖הָמֵּ יןָלֵּ מר   א 
mitä    tietämään       pystymmekö    hänelle   sanoivat         kun       Areios              -Pagos 

אַָחד נ  ולפ  אָיֻּ נ  ָ̅ה  זַָא֗נ֖ת׃̅אָּדַמכ̅ת   רֵּ
sinä     julistat jota             uusi               opetus           tämä 

 
Ja he ottivat hänet kiinni ja veivät oikeustalolle, jota kutsuttiin ”Areios Pagos”, sanoen hänelle, 
”voimmeko saada tietää, mitä tää uusi opetus on, jota sinä julistat?” 

 

וכ  20 ירָנֻּ ָגֵּ א֑֞ לֵּ ָ̅מֵּ ת  י  ַרעַָא֗נתָבַמשַמעַתָ̅ר  ָז  בֵָּ̅א֑֞  יַנןָ̅ןָוצ 
tahdomme ja   kuultavassamme      sinä           kylvit            vieraat           sillä        sanat             . 

אָ נ  ַּדעָמ  ין֖׃למֵּ לֵּ ָה  ין֑֞ נֵּ  אֵּ
nämä       ovat         mitä      tietämään 

 
Sillä vieraita sanoja sinä kylvit meidän kuultavaksemme, ja me tahdomme tiettä, mitä nämä ovat. 

 

21  ָ ַָ̅את  אתֵּ יןָּד  וןַָואילֵּ להֻּ יןָּכֻּ ָּדֵּ א֑֞ יֵּ וכ̅יןָלַתָ̅נ  ןָנֻּ ָ̅מ  ֑א֑֞ יֵּ  ר 
vieraat       sinne       tulivat jotka           ne ja      he kaikki    mutta   ateenalaiset          . 

אַמרָ אָלמ  ל  וןָ֑אֵּ ילָלהֻּ אָבט  יןָל  םָ֗אחר  ּדֵּ  ַעלָמֵּ
sanomaan        vaan       heille          huoli            ei           toiset           asia          ylle 

שַמעָ ַָולמֵּ םָחדֵּ ּדֵּ  ׃̅̅תמֵּ
uusi         asia            kuulemaan ja 

 
Mutta kaikki ateenalaiset ja ne vieraat, jotka olivat jonkin asian tähden sinne tulleet, ei heillä ollut 
muuta huolta kuin puhua ja kuulla uutta asiaa. 

  



וס־ַפגָ ָ̅̅דוכַָ  22 י  אר  וסַָבֵּ֣ ול  םַָפֵּ֣ ַמ֖רַָגב̅ק  ָ̅ו֑סָאֵּ ַָאת  א֑֞ אָ̅רֵּ זֵּ ָח  ֑א֑֞ יֵּ  נ 
näen    ateenalaiset     miehet          sanoi                Arios-Pagos’ssa             Paulos       nousi      kun ja        . 

אָלכָֻּ ָ̅כָֻּ̅וןַָּ֑דב̅֗אנ  וןָבדֵּ יןָא֗נתֻּ יר  יןַָית  ָָ̅חַלת̅להֵּ אדֵּ ׃̅ש   ֖א֑֞
riivaajat              pelossa              te         enemmän  heissä kaikissa että   teille          minä 

 
Ja kun Paulos nousi Areios-Pagos’ssa, hän sanoi, ”ateenalaiset miehet, minä näen, että te kaikista 
eniten pelkäätte riivaajia”. 

 

תַָּ̅כד  23 ירָמֵּ ך̅גֵּ יתָּ̅כרֵּ יתָ̅֗הו  אָ֗הו  זֵּ יתָ̅וח  תָ̅בֵּ חל  ָ̅כָֻּּ̅דֵּ  ון֑֑֞
pelkäätte jota       talo          olin          näin ja          olin            kiertelin          sillä     kun           . 

ת שּכחֵּ ָָ̅אֵּ ת  ָ̅על  ָ֑̅אַָּדכ̅אָחד  ֖אָָ̅יב̅ת  יז  אָגנ  ה  י֖הַָּדאל  אָעלֵּ  ֗הו 
geniza        Jumalan            ylleen           oli    kirjoitettu että      tämä              aihe                    löytänyt 

כָ  דָ̅̅דילָּדכַַָ̅הוָה  אָי  הָ̅ל  ֑הָלֵּ וןָלֵּ יןָא֗נתֻּ חל  וןָּד  יןָא֗נתֻּ  ע 
hänelle   sille            te          pelkäätte           te           tunnette       ei      kun että sen tähden     se 

אָלכָֻּ אָמַסַברָ֗אנ  נ  אָאֵּ נ   ון֖׃̅לה 
teille       minä      evankelioin     minä                tälle 

 
Sillä kun minä olin kiertelemässä ja olin nähnyt sen talon, jota te pelkäätte, löysin tämän aiheen, 
johon oli kirjoitettu ”Jumalan geniza”. Sen tähden, te pelkäätte, kun te ette häntä tunne. Häntä, juuri 
tätä minä evankelioin teille. 

 

ירַָּדעבַָ  24 אָגֵּ ה  אָוכָָֻּ̅דַ̅אל  למ  אית̅ע  אָּד  אָָ̅לָמ  ר  וָמ  ויֻּ ֑הָוהֻּ  בֵּ
herra   hän se ja     siinä            joka      mitä kaikki ja      maailma      teki joka       sillä        Jumala              . 

אָוַדָ ַָּדעבָ ַּ̅דשַמי  א֑֞ ֑אָבַהיּכלֵּ יַדָָ̅ד̅ארע  ֖א׃̅א  רֵּ אָש  ָל  ֖א֑֞  י 
asusta       ei             kädet     tehty joka         temppelissä                 maan ja            taivasten 

 
Sillä Jumala, joka teki maailman ja kaiken, mitä siinä on, ja hän on se taivasten ja maan Herra, hän ei 
asusta temppelissä, joka on käsin tehty. 

  



יַדָ  25 ןָא  שַתַמשָמֵּ אָמֵּ י֖קָ̅ול  אָסנ  םָל  ּדֵּ ָוַעלָמֵּ ֖א֑֞ ש  ָבַנינ   י֑֞
tarvitse      ei          asia       ylle ja      ihmislapset              käsistään         palveltava           eikä            . 

וַָי֗הב לָּדהֻּ טֻּ ָוַנפ̅לכָָֻּ̅מֵּ א֑֞ שַָחיֵּ ֖א׃̅לנ   ש 
sielut ja   elämät kansanjoukolle   antoi      se että        koska 

 
Eikä hän ole ihmisten käsillä palveltava, eikä hän tarvitse mitään, koska hän antoi kansanjoukoille 
elämät ja sielut. 

 

ןַָחד  26 םָעבַָָ̅ומֵּ הַָּדבָ̅דּ̅דֵּ לֵּ אָּכֻּ למ  יןָ̅ע  מר  וןָע  הוֻּ ָּדנֵּ ֑א֑֞ ש   ַנינ 
asustavat   olisivat että       ihmislasten       kaikkensa      maailma        teki       veri         yhdestä ja          . 

֖הָופַָ ל  אָּכֻּ ַָארע  שַָזבַ̅עלַָאַפי֑֞ ָבפָֻּ̅רֵּ א֑֞ ָ̅נֵּ א֑֞ ומֵּ םָתחֻּ ֖הָוס  נֵּ  וקּד 
rannikot   laittoi ja     käskyissään              ajat          erotti ja   kaikkensa          maa        pinta        ylle 

אַָּדב ומר  ׃ּ̅דעֻּ ֑א֑֞ ש   ַנינ 
ihmislasten             asuntojen 

 
Ja yhdestä verestä hän teki koko maailman ihmiset, että olisivat asuttamassa koko maan pintaa, ja 
hän erotti määräajat hänen käskyjensä kautta, ja laittoi ihmislasten asuinsijojen rajat. 

 

אַָומַעקבָ   27 ה  יןַָלאל  עֵּ וןָב  הוֻּ תֵָּּ̅דנֵּ רי  ןָבֵּ יןָ̅יןָ֑ומֵּ שּכח  ָמֵּ  ה֑֞
löytävät     luomakunnastaan ja  tutkiskelevat ja        Jumalalle      etsivät    olisivat että          . 

אף לָּד  טֻּ ֖הָמֵּ ַנן֖׃ָ̅לֵּ לָמֵּ ןָּכֻּ יקָמֵּ אַָרח  אָ֗הו   ל 
meistä      kaikista     kaukana         ole          ei       myös että   koska hänelle 

 
Että he etsisivät Jumalaa, ja tutkiskelisivat, ja hänen luomakunnastaan löytäisivät hänet, sillä ei hän 
edes ole kaukana kenestäkään meistä. 

  



יַנןָ  28 יע  תתז  יַנןָומֵּ ירַָחי  וָגֵּ הָהֻּ֗ איַתָבֵּ אףָ̅יןַָ֑איך̅ו  אָָּ̅ד  ש   ֗אנ 
ihmiset    myös että   kuin    olemme ja                   liikumme ja      elämme     sillä     hän   siinä            . 

ת ַָּדלו  א֑֞ ימֵּ ןַָחּכ  והַמן֖׃̅כָֻּ̅מֵּ וָטֻּ הָהֻּ֗ נֵּ ַמר֖וָּדמֵּ  וןָאֵּ
perheemme hän hänestä että    sanovat     luonanne jotka                       viisaista 

 
Sillä siinä, hänessä me elämme ja liikumme jaolemme, niin kuin myös jotkut niistä viisaista, jotka ovat 
teidän luonanne, sanovat, että ”hän on meidän perheestämme”. 

 

כָ   29 אָה  ש  ןַָאלָ ̅֗אנ  והַמןָמֵּ בָ ילָּדטֻּ אַָחי  אָ֗ה֑וָל  סַב֑רָ̅ה   יַנןָלמֵּ
luulemaan    velvolliset       ei          se          Jumalasta   perheemme että sen tähden       ihmiset             . 

֖אַָאוָלכָ ̅הבָ ַּ̅דלַדָ אמ  יפָ ̅אַָּדג̅אפָ ֖̅אַָאוָלס  ות ָ̅ל  נֻּ אומ   אָ̅אָבֻּ
taidossa    kaiverrettu joka           kivelle          tai          hopealle         tai              kullalle että 

ָ̅יַדָ̅ובָ  ָ̅אָּדבַָ̅עת  ות  הֻּ אַָאל  מי  ֖אָּד  ש   ֖א׃̅רנ 
jumaluus      kaltainen       ihmislasten            tuntemisessa ja 

 
Sen tähden, ihmiset, että meidän perheemme on Jumalasta,se ei tee meistä velvollisia luulemaan, 
että jumaluus olisi kullan tai hopean tai taidolla kaiverretun kiven, tai ihmisten tietoisuuden 
kaltainen. 

 

ַָ̅זב  30 ות  עיֻּ ירָּדט  ָגֵּ א֑֞ ֖אַָובַאָאָ̅נֵּ ה  אַָ̅זב̅עַברַָאל  נ  אָה   נ 
tämä          ajassa ja        Jumala              tekee              eksytyksen        sillä             aika           . 

ד̅מפַָ ָּדכָֻּ̅לכָָֻּ̅קֵּ ֑א֑֞ ש  וןָבַנינ  שָבכָֻּ̅להֻּ ָ̅לָ֗אנ  אָנתֻּ וּכ   ׃ָ̅וב̅לָּדֻּ
kääntyvä     paikka    kaikessa   ihminen kaikki että   ihmislapset       heille kaikille           käskee 

 
Sillä Jumala aikoo tehdä eksytyksen ajan, ja tässä ajassa hän käskee kaikkia ihmisiä, että jokainen, 
joka paikassa, kääntyisi. 

  



אָּדבֵָּ  31 יםַָיומ  לַָּדאק  טֻּ ָ̅מֵּ ָָ̅יד̅הָעת  הַָּ̅דנדֻּ ל  אָּכֻּ  וןַָארע 
kaikkensa       maa tuomitseva että tuleva     siinä joka       päivä      nostaa että       koska             . 

ות ָ̅בכָ  אַָּדפַ̅גבָ֑̅אָבַיד̅אנֻּ אַָאינ  יָלכַָֻּ̅ר֖שַָואפ̅ר  שָ̅נ   לָ֗אנ 
ihminen  kaikille   kääntyy ja    erotti joka     sellainen         mies       kautta             puhtaudessa 

ָ ותֵּ נֻּ ית̅הָבַדָ̅לַהימ  ןָבֵּ הָמֵּ ימֵּ ָ̅אק  יתֵּ ׃̅־מ   ֖א֑֞
kuolleet      huoneesta      nostamisessaan          uskollisuudelleen 

 
Koska hän aikoo nostaa päivän, jossa hän on tuleva tuomitsemaan koko maan oikeudessa, sellaisen 
miehen kautta, jonka hän erotti, ja hän kääntää jokaisen ihmisen siihen hänen uskollisuuteensa sen 
kautta,että hän nosti hänet kuolleista. 

 

יתָ̅̅דוכַָ  32 ןָבֵּ אָּדמֵּ מת  ָ̅שַמעוָקי  יתֵּ יןָ֗הַו֖וָ̅־מ  וןָמַמיק  נהֻּ ָמֵּ  ֑א֑֞
olivat    pilkkasivat         heistä          kuolleet    huoneesta että    ylösnousemus     kuulivat       kun ja         . 

יןָ֗הַו֖וַָבזבַָ מר  וןָא  נהֻּ ך̅ומֵּ יַנןָל  מע  יןָש  ָָ̅ןָ֗אחר  דֵּ  ֖א׃ַ̅עלָה 
tämä     ylle   sinulle     kuulemme         toinen         ajassa     olivat        sanoivat          heistä ja 

 
Ja kun he kuulivat ylösnousemuksesta, joka on kuolleista, heistä osa pilkkasi, ja osa heistä sanoi, 
”toisella ajalla kuulemme sinua tästä”. 

 

כַָ  33 אָנפַָ̅וה  ת̅נ  ןַָבינ  וסָמֵּ ול  ון֖׃̅קַָפֵּ֣  הֻּ
välistään         Paulos         poistui      siten ja              . 

 
Ja siten, Paulos meni pois heidän keskeltään. 

  



נ֑וַָחד  34 ו֗היָוַהימֵּ וןַָנקפֻּ נהֻּ ָמֵּ ין֑֞ ש  יַתָָ̅ו֗אנ  וןָא  נהֻּ יןָמֵּ  ו֗היָּ̅דֵּ
hän oli        heistä     mutta     yksi      uskoivat ja         liittyivät          heistä           ihmiset ja          . 

וס־ַפגָ  י  אר  ַָּדֵּ֣ א֑֞ נֵּ ןַָּדי  ו֑סָמֵּ י  וס  נֻּ י  ֵּ֣ אָּד  ָ̅֗הו  ָ̅ו֖סַָוא֗נתת   אָ̅אָחד 
yksi            vaimo ja                   Areios-Pagos’n             tuomareista          Dionysius                   oli 

ון׃ָ ַָעמהֻּ א֑֞ נֵּ י֖סַָו֗אחר  ַמר  אַָּדֵּ֣ הָהו   ַּדשמ 
kanssaan              toiset ja         Damaris            oli nimensä jonka 

 
Ja jotkut heistä liittyivät ja uskoivat, mutta yksi heistä, hän oli se Dionysius, Areios-Pagos’n 
tuomareista, ja yksi vaimo, jonka nimi oli Damaris, ja toiset heidän kanssaan. 

 

ָ̅נפַָָ̅ד̅וכַָ 18:1  ת  ןַָאֵּ֣ וסָמֵּ ול  ָ̅קַָפֵּ֣ ת  ו֑סָאֵּ נת ָ̅נֵּ ור  ק  הָלֵּ֣  ו֖ס׃̅אָלֵּ
Korinthos’lle hänelle         tuli              Athenos’sta           Paulos       poistui    kun ja                        . 

 
Ja kun Paulos poistui Athenos’sta, hän tuli Korinthos’iin. 

 

ןַָגב  2 אשַּכחַָתמ  אַָחד̅וֵּ ָָ̅ר  וד  הֻּ ו֖סָ̅י  ל  קֵּ אַָאֵּ֣ הָהו  ֑אַָּדשמֵּ  י 
Akelos          oli    nimensä jonka    juutalainen      yksi          mies          siellä           löysi ja           . 

איַתָ וסַָאתּ̅ד  נט  ֵּ֣ ןָפ  אָמֵּ ֖אָּדבֵָּ̅ו֗היָ֗הו  ָ̅הָבַהוַָזב̅ר  ת  אָאֵּ  אָ̅נ 
tuli          aika          siinä     siinä joka        alue                   Pantos’sta          oli                    se       joka 

ןַָאת אָמֵּ ָ̅֗הו  ַלאַָא֗נתתֵּ יסק  ַי֖אָ֗הוַָוֵּ֣פר  איַטל  ֵּ֣ אָּד  לָ̅ר  טֻּ  ֑הָמֵּ
koska         vaimonsa                     Priskilla ja      hän            Italia’n                          alueesta              oli 

ַָָ̅קדַּ̅דפ ַלוד  אָקֵּ֣ ָ̅֗הו  וד  הֻּ וןָי  להֻּ וןָּכֻּ פקֻּ ַס֑רָּדנֵּ וסָקֵּ ָ̅י  א֑֞  יֵּ
juutalaiset    he kaikki    poistuvat että    keisari          Klaudius              oli          käski että 

את ֖אָוֵּ ֗הומ  ֵּ֣ ןָרֻּ תַָ̅קַרב̅מֵּ ון֖׃̅לו   הֻּ
luokseen    lähestyneet ja                       Roomasta 

 
Ja hän löysi siellä yhden juutalaisen miehen, jonka nimi oli Akelos, joka oli Pantos’n alueelta, joka 
juuri siihen aikaan tuli Italian seudulta, hän ja hänen vaimonsa Priskilla, koska keisari Klaudius oli 
käskenyt kaikkia juutalaisia poistumaan Roomasta, ja hän lähestyi heidän luokseen. 

 



לָּדבַָ  3 טֻּ ות̅ומֵּ נֻּ ומ  ת̅רָאֻּ הָלו  אָלֵּ ֑אָשר  וןָ֗הו  ֖וןָופָ ̅הֻּ  ַלחָ̅הֻּ
palveli ja      luonaan    hänelle        asui           oli                 taitonsa              poika että koska ja        . 

ות נֻּ אומ  וןָבֻּ אַָעמהֻּ ָהַו֖ו׃̅֗הו  א֑֞ רֵּ ול  יןָל  ֖וןָּדֵּ  הֻּ
olivat tarvikk.valmistajia mutta           taidossaan           kanssaan                 oli 

 
Ja koska heillä oli sama ammatti, hän asui heidän luonaan ja palveli heidän kanssaan siinä heidän 
ammatissaan, mutta he olivat rukoustarvikkeiden valmistajia. 

 

אַָבכ  4 לָ֗הו  אָבכַָֻּ̅ומַמלֵּ ושת  אָ̅נֻּ יסָ֗הו  ֑אַָומפ   לַָשב 
oli       vakuutti ja      sapatti    kaikessa     kokouspaikassa           oli           puhui ja          . 

ָ וד  יהֻּ ׃̅ל  ֖א֑֞ ַָולַחנפֵּ א֑֞  יֵּ
uskottomille ja          juutalaisille 

 
Ja hän oli puhumassa siinä kokouspaikassa joka sapatti, ja vakuuttamassa juutalaisia ja uskottomia. 

 

ַתָָ̅ד̅וכַָ  5 ָ̅אֵּ ד  קֵּ ןַָמֵּ֣ ָ̅וָ֗הַווָמֵּ תֵּ ימ  ט  אָוֵּ֣ יל  ֵּ֣ ַיאָש  אָ̅ונ  יץָ֗הו  ו֑סַָאל   א 
oli     keskittyi              Timotheos ja             Shila             Makedonia’sta      olivat     tulivat     kun ja       . 

ָ לת  וב̅במֵּ יןָ֗הַווָלקֻּ ימ  לָּדק  טֻּ ו֑סָמֵּ ול  ָ̅אָ֗הוַָפֵּ֣ וד  הֻּ הָי  ָ̅לֵּ א֑֞  יֵּ
juutalaiset         vastaansa   olivat    nousivat että      koska           Paulos      hän               sanassa 

דָ̅יןָ֗הַו֑וַָּכדּ̅דפָ ַ̅ומגַָ ֖א׃ָ̅מַסהֵּ יח  וָמש  ויֻּ ועָהֻּ שֻּ יֵּ וןָּדֵּ֣ אָלהֻּ  ֗הו 
Messias    on hän  Jeshua että     heille           oli            todisti        kun   olivat        pilkkasivat ja 

 
Ja kun Shila ja Timoteus oliat tulleet Makedoniasta, Paulos oli keskittynyt siihen sanaan, koska 
juutalaiset nousivat häntä vastaan hänen todistaessaan heille, että Jeshua on se Messias. 

 

אָּדכֵַָּ̅ונפַָ  6 נ  אָאֵּ ש  ןָה  ֖וןָמֵּ אַמרָלהֻּ ָוֵּ אַנו֗הי֑֞ ֖אָ̅ץָמ   אָ֗אנ 
minä      puhdas      minä              nyt –sta        heille         sanoi ja      vaatteensa     ravisti ja       . 

ת יָלו  אָל  לָ֗אנ  זֵּ ׃ָ̅א  ֖א֑֞  ַע֗ממֵּ
kansakunnat   luokse minulle minä     menen 

 
Ja hän pudisti vaatteensa ja sanoi heille, ”nyt minä olen puhdas, minä menen muiden kansakuntien 
luokse”. 



ןָוַעלָלבַַָ̅ונפַָ  7 ןַָתמ  הָּדגַָ̅קָמֵּ אָ̅ב̅יתֵּ ו֑סַָאינ  ט  ֵּ֣ הָט  אַָּדשמֵּ  ר 
sellainen       Titus      nimensä jonka        miehen        kodilleen   sisään ja             sieltä     poistui ja       . 

ָ ֖אָובַָּ̅דד  ה  ןַָאל  אָמֵּ לָ֗הו  יף̅חֵּ הַָנק  אַָלכָ̅יתֵּ ֖א׃̅֗הו  ושת   נֻּ
kokouspaikalle         oli          liittyi       kotinsa ja               Jumalasta               oli pelkäsi joka 

 
Ja hän meni sieltä pois ja meni sen miehen taloon sisälle, jonka nimi oi Titus, sellainen, joka pelkäsi 
Jumalaa, ja hänen kotinsa oli sen kokouspaikan yhteydessä. 

 

וַָוב  8 ַרןָ֑הֻּ אָבמ  ןָ֗הו  אַָהימֵּ ושת  וסַָרבָּכנֻּ יספ  ַָ̅וֵּּ֣כר   ַני֑֞
lapset ja   se  herrassamme   oli         uskoi       kokouspaikka       suuri             Krispus ja           . 

ָ נת  ור  ָק  אא֑֞ יֵּ ֖וןָוַסג  להֻּ הָּכֻּ יןַָ̅ביתֵּ יןָ֗הַווַָומַהימנ  מע  ָש  א֑֞  יֵּ
uskoivat ja    olivat       kuulivat          korinttolaiset         monet ja         he kaikki         kotinsa 

ין׃ָ מּד  אָוע  ה   ַבאל 
kastetut ja           Jumalassa 

 
Ja Krispus, sen kokouspaikan johtaja, uskoi meidän Herraamme, ja kaikki hänen kotinsa asukkaat, ja 
monet korinttolaiset kuulivat, ja uskoivat Jumalaa ja kävivät kasteella. 

 

ד  9 אָתֵּ ו֖סָל  ַפול  אָלֵּ֣ זו  אָבחֵּ רי  אַמרָמ  לָ̅וֵּ אַָמלֵּ ל   ַח֖לָאֵּ
puhu         vaan         pelkää         älä        Paulos’lle            näyssä          Herra          sanoi ja       . 

ו֑ק׃ שתֻּ אָתֵּ  ול 
vaikenisi          eikä 

 
Ja Herra sanoi näyssä Paulos’lle, ”älä pelkää, vaan puhu, äläkä vaikene”. 

 

ך  10 אַָעמ  אנ  לָּדֵּ טֻּ ָָ̅מֵּ ות  רֻּ שַּכחָלַמה  אָמֵּ שָל  ֑אָו֗אנ   ָ̅ך̅֗אנ 
vahingoittamaan           pysty           ei    ihminen ja       minä       kanssasi minä että      koska             . 

אָ יתוַעמ  אאָא  י  ַָָ̅סג  יַָבמד  ָ̅ל  דֵּ אָה   ֖א׃̅י֗נת 
tämä         kaupungissa    minulle    on              paljon           kansa ja 

 
Koska minä olen sinun kanssasi, eikä kukaan voi sinua vahingoittaa, ja minulla on paljon kansaa tässä 
kaupungissa. 



11  ָ תֵּ ָָ̅ב̅י  אָחד  יןַָש֗נת  אָּדֵּ ָ̅֗הו  נת  ור  ק  אָבֵּ֣ ָשת  א֑֞  ו֖סָ̅אָוַירחֵּ
Korinthos’ssa       kuusi       kuukaudet ja        yksi           vuosi      mutta        oli         istui             . 

ף ָָ̅וַמלֵּ לת  וןָמֵּ אָלהֻּ אָ׃̅֗הו  ה   אַָּדאל 
Jumalan            sana          heille          oli         opetti ja 

 
Mutta Korinthos’ssa hän istui ja opetti yhden vuoden ja kuusi kuukautta heille sitä Jumalan sanaa. 

 

יַתָָ̅̅דוכַָ  12 ָ̅א  וןַָאנתֻּ י  אַָגֵּ֣אל  אכַָ̅ו֗היָ֗הו  וסַָּדֵּ֣ ַי֑אָ̅וַפט   א 
Akaia’n            anthopatos               Galion          oli               hän se         kun ja          . 

ת ַָּ̅כַנשוַָאכ̅אֵּ ָ̅חד  וד  הֻּ ָ̅אָי  ו֗היָקד  ו֖סַָואיתיֻּ ול  ַָעלַָפֵּ֣ א֑֞ י֖ם׃̅יֵּ  םָב 
valtaistuin edessä        hänet vei ja          Paulos    vastaan  juutalaiset          yksi kuin              kokoontuivat 

 
Ja kun Galion oli Akaian konsulina, kokoontuivat juutalaiset kuin yhtenä Paulos’ia vastaan ja he 
veivät hänet tuomioistuimen eteen. 

 

אָלבַַָָּ̅כד  13 נ  ֖יןָּדה  מר  יסַָלב̅א  אָמפ  וס  מֻּ ןָנ  ָ̅ר־מֵּ ֑א֑֞ ש   ַנינ 
ihmislapsille    vakuuttaa                sanasta    ulkopuoli     tämä että       sanoivat       kun           . 

יןָ חל  וןָּד  הוֻּ ֖א׃ּדנֵּ ה   ַלאל 
Jumalalle    pelkäävät     olisivat että 

 
Sanoessaan, että ”tämä taivuttaa ihmisiä kirjoitetun sanan ulkopuolelle, että pelkäisivät Jumalaa”. 

 

פָ̅̅דוכַָ  14 וסָּדנֵּ ול  אַָפֵּ֣ אָ֗הו  עֵּ ַמרָ̅ב  ֑לָאֵּ הַָונַמלֵּ ומֵּ  ַתחָפֻּ
sanoi    puhuva ja        suunsa        avaisi että          Paulos           oli          pyysi       kun ja          . 

ָ וד  יהֻּ וןָל  י  םָּדבָ ַ̅גֵּ֣אל  ּדֵּ וַָעלָמֵּ לֻּ ָאֵּ ֖א֑֞ אָ̅ישַָאוַָּדנכָ ̅יֵּ  ילַָאוַָּדסנֵּ
inhottavan   tai      petoksen      tai    pahuuden         asia      ylle       jospa         juutalaisille              Galion 

ָ̅מַקטרגָ  וד  הֻּ וָי  וןָ֑א  ָ̅יןָ֗הַויתֻּ ית  ל  ָבו  ֑א֑֞ ית̅יֵּ לָ֗הו   ון֖׃̅לכָָֻּ̅אָמַקבֵּ
teille         olin     vastaanotan        aiheessa         juutalaiset      voi           olette                     syytätte 

 
Ja kun hän pyysi, että Paulos avaisi suunsa ja puhuisi, Galion sanoi juutalaisille, ”jospa olisitte 
syyttämässä pahuudesta tai petoksesta tai jostain inhottavasta, oi juutalaiset, niin olisi ollut 
aihettakin ottaa teidät vastaan”. 



יןָזָ   15 ןָּדֵּ לת ָאֵּ וןַָעלָמֵּ נֻּ ָאֵּ א֑֞ מֵּ אָ̅ט  וס  מֻּ ָוַעלָנ  א֑֞ הֵּ  אָוַעלָשמ 
sana     ylle ja          nimet          ylle ja         sana          ylle      ovat        syytteet     mutta   jos           . 

ילכָֻּ דּ̅ד  וןָי  ת̅וןַָ֑א֗נתֻּ וןַָבינ  יןָא֗נתֻּ א̅כָֻּ̅ע  ירָל  אָגֵּ נ  בֵָָּ֖וןָאֵּ  אָ̅צ 
tahdo     en       sillä       minä            välillänne              te         tiedätte              te                omanne 

ב יןָצֵּ לֵּ אָּדה  נ  אַָּדי  אהוֵּ ֑אָּדֵּ ָ̅֗אנ  ת  ׃̅ו   ֖א֑֞
tahto       näiden     tuomari        oleva että          minä 

 
Mutta jos syytteet ovat siitä sanasta ja nimistä ja siitä teidän omasta kirjoitetusta sanastanne, te 
tiedätte, että se on teidän välinen asia, sillä minä en tahdo olla näiden tahdon tuomari. 

 

֖ה׃ַָ̅וטַרד  16 ילֵּ יםָּד  ןָב  וןָמֵּ נֻּ  אֵּ
omansa tuomioistuimesta heidät    karkoitti ja         . 

 
Ja hän karkoitti heidät omalta tuomioistuimeltaan. 

 

אַחד  17 וןַָחנפֵָּ̅וֵּ להֻּ ָ̅וָ֗הַווָּכֻּ וסתֵּ ס  ָלֵּ֣ אָ֑̅א֑֞ יש  יסַָקש   נ 
vanhin            Sosthenis               pakanat      he kaikki    olivat kiinniottivat ja         . 

ַָּ̅דכ הָקד  יןָ֗הַווָלֵּ חֵּ ֑אָומ  ושת  גַָ̅נֻּ י֖םָוֵּ֣ אָ̅םָב  וןַָמהמֵּ י   אל 
välinpitämätön   Galion ja      istuin     edessä   häntä olivat hakkasivat ja           kokouspaikan 

ין׃ָ לֵּ אָבה   ֗הו 
näissä               oli 

 
Ja ne kaikki uskottomat ottivat kiinni Sosthenis’n, sen kokouspaikan vanhimman, ja hakkasivat hänet 
sen tuomioistuimen edessä, ja Galion oli välinpitämätön näissä asioissa. 

  



ָָ̅̅דוכַָ  18 ת  ןַָיומ  וסַָתמ  ול  אַָפֵּ֣ ַָי֗הב̅הו  א֑א֑֞ יֵּ ַָסג  אָָ̅א֑֞ מ   של 
rauha      antoi          paljon             päivät           siellä         Paulos            oli       kun ja          . 

ָ ַָורד  ֖א֑֞ אַתַָ̅לאחֵּ ַי֖אָוֵּ ור  סֻּ אַזלָלֵּ֣ ֖אָּדנ  הָ̅אָבַימ   וַָעמֵּ
kanssaan  tulivat ja         Syyria’lle    menevä että    meressä   matkusti ja            veljille 

ַלאַָוֵָּ֣ יסק  ר  ו֑סַָּכדפֵּ֣ ל  נכָ̅אקֵּ קֵּ הָבֵּ֣ שֵּ ֑סַָ̅סַפרָר  אֵּ  רֵּ
Kenkre’es’ssa       päänsä         ajoi        kun         Akelos ja                          Priskilla 

ד לָּדנֵּ טֻּ ָ̅מֵּ אָנד  ֖ה׃̅ר  אָלֵּ  ירָ֗הו 
hänelle     oli    vannottu            valan           tähden 

 
Ja kun Paulos oli ollut siellä monta päivää, hän antoi ”shalom” veljille, ja matkusti meren kautta, 
mennäkseen Syyriaan, ja hänen kanssaan tulivat Priskilla ja Akelos, kun hän ajoi päänsä Kenkrees’ssa, 
sen hänen vannomansa valan tähden. 

 

ֵּ֣אפֵָּ  19 יוָלֵּ וסָו̅וַמט  וסַָלכס  ול  אַָ̅עלַָפֵּ֣ לָ֗הו  ֖אַָומַמלֵּ ושת   נֻּ
oli          puhui ja         kokouspaikalle          Paulos     sisään ja        Efesos’lle        saapui ja           . 

ָ וד  הֻּ ׃ַ̅עםָי  ֖א֑֞  יֵּ
juutalaiset kanssa 

 
Ja hän saapui Efesos’lle, ja Paulos meni sisään kokouspaikkaan, ja puhui juutalaisten kanssa. 

 

ת̅ובָ   20 ֑הָּדַנַגרָלו  נֵּ יןָ֗הַווָמֵּ י֖ס׃̅עֵּ תטפ  אָאֵּ ֖וןָול   הֻּ
varmistunut        eikä        luonaan    viipyvä että hänestä olivat    pyysivät ja        . 

 
Ja he pyysivät häntä, että viipyisi heidän luonaan, eikä hän suostunut. 

  



תַָּ̅כד  21 אי  ינ  יַָאמ  אָל  לֵּ ַמ֖רָּדו  ָָ̅א  אד  ָּ̅דע  אתֵּ  אָ̅אָּד 
tulee joka         juhla että               varmasti minulle täytyy että      sanoi       kun          . 

ָ עבד  םָאֵּ שלֵּ אור  ֵּ֣ פ̅בֻּ ֑אָאֵּ צבֵּ אָנֵּ ה  אןַָאל  וב̅יו֗ה֖יָוֵּ אָתֻּ  ָ̅נֵּ
taas     käännytän     tahtova         Jumala      jos ja          hänet tehdä                 Jerusalemissa 

ת ַל֑אָשבַָ̅כָֻּ̅לו  יסק  פר  וסָוַלֵּ֣ ל  אפֵָּ֖̅וןָוַלֵּ֣אקֵּ ֵּ֣ וןָבֵּ נֻּ ו֖ס׃̅קָאֵּ  ס 
Efesos’ssa       heitä            jätti                    Priskilla’lle ja            Akelos’lle ja        luoksenne 

 
Sanoen, että ”minun todellakin täytyy tehdä se tuleva juhla Jerusalemissa, ja jos Jumala on tahtova, 
minä aion kääntää taas kasvoni teidän ja Akelos’n ja Priskillan luokse”, ja hän jätti heidät Efesos’iin. 

 

22  ָ וָרד  ָ̅והֻּ את  אָוֵּ אָ̅אָבַימ  מ  לַָבשל  קַָושאֵּ ַי֖אַָוסלֵּ ַסר  קֵּ  אָלֵּ֣
rauhassa      lähetti ja       nousi ja        Kesarea’lle            tuli ja        meressä    matkusti hän ja          . 

וכָ ַּ̅דב י  אנט  הַָלֵּ֣ אַזלָלֵּ ֖אָוֵּ ּ֗דת  ָע   ֖י׃ַ̅ני֑֞
Antiokii’lle   hänelle meni ja seurakunta lapset jotka 

 
Ja hän matkusti meren kautta ja tuli Kesareaan, ja meni ylös ja lähetti ”shalom” seurakuntalaisille, ja 
meni Antiokii’lle. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  23 ת  ןַָיומ  אַָתמ  ָ̅הו  ד  ָי  ָנפַָ̅א֑֞ ֑א֑֞ את̅יעֵּ ך̅קָוֵּ ַתָָּ̅כרֵּ  רָ̅ב 
jälkeen           kierteli ja     poistui     tunnetut          päivät           siellä          oli       kun ja          . 

ַתָ גַָ֑̅רַָבאת̅ב  אָּדֵּ֣ ַיאָוַדָ̅ר  וגָ ̅פַ̅לט  אַָָ̅י֑אַָּכד̅רֻּ םָ֗הו   מַקיֵּ
oli           tuki        kun            Fryygia’n ja            Galatia’n         alueessa            jälkeen 

ָ̅לכָֻּ ידֵּ וןַָתלמ  ׃̅להֻּ  ֖א֑֞
oppilaat               kaikille 

 
Ja kun hän oli siellä ne tunnetut päivät, hän meni pois ja kierteli järjestyksessä Galatian ja Fryygian 
alueilla, tukien kaikkia oppilaita. 

  



אַָחד̅ב̅וגַָ  24 ָָ̅ר  וד  הֻּ וָי  ל  פ  אַָאֵּ֣ הָ֗הו  איַתַָּ̅דשמֵּ ֑אָּד  אָ̅י   ו֗היָ֗הו 
oli         hän joka           juutalainen        Apollo           oli    nimensä jonka   yksi          mies ja            . 

ָ ַי֑אַָורדֵּ ּכַסנּדר  לֵּ ןַָאֵּ֣ הָמֵּ והמֵּ ָ̅טֻּ לת  אָבמֵּ ָ̅אָ֗הו  אָ̅אַָומד   קָ֗הו 
oli   murskaava ja       sanassa           oli     harjoitettu ja                   Aleksandria’sta           perheensä 

ַָ̅בכ ָ̅בֵָּ̅ת  ת  ָאֵּ ֵּ֣אפֵָּ֑̅א֑֞ ו֖ס׃̅אָלֵּ  ס 
Efesos’lle         tuli            kirjoituksissa 

 
Ja Efesos’iin tuli yksi mies, jonka nimi oli Apollo, juutalainen, jonka perhe oli Aleksandriasta, ja oli 
harjoitettu siinä sanassa ja murskaava kirjoituksissa. 

 

אָמַתָ  25 נ  ַתָָ̅לַמד̅ה  ֖אָור  רי  הָּדמ  אורחֵּ אָלֻּ אָ̅֗הו   חָ֗הו 
oli     palava ja            Herran              tielleen               oli                  opetti          tämä          . 

ף אָוַמלֵּ לָ֗הו  ו֖חַָומַמלֵּ תָ̅ברֻּ אי  ו֑עַָּכדַָ̅מלי  ֵּ֣שֻּ םַָָ̅עלָיֵּ ּדֵּ  מֵּ
asia      kun      Jeshua      ylle              täysin         opetti ja        oli             puhui ja      hengessä 

ַדָ אָי  ֑אָ̅ל  ָעָ֗הו  וד  ןַָמעמֻּ אָאֵּ ל  ָ̅אֵּ ן֖׃̅ית  וַחנ  יֻּ  אָּדֵּ֣
Johannan’n                      kaste            jos        vaan           oli         tiesi           ei 

 
Tämä opetti Herran tietä, ja oli hengessä palava, ja hän opetti täysin Jeshuaa, vaikka ei tiennyt 
mitään, muuta kuin Johannan’n kasteen. 

 

יןַָבג  26 יָע  לַָבכ̅וַשר  אָמַמלֵּ ֖אָוכַָ̅לֵּ ושת  ו֗היָָ̅ד̅נֻּ  ַשמעֻּ
kuulivat    kun ja        kokouspaikassa         puhui       avoimessa silmät     alkoi ja          . 

ו֗היָלבַָ ַל֑אַָאיתיֻּ יסק  וסַָוֵּ֣פר  ל  קֵּ ֖וןַָ̅אֵּ֣ תיתהֻּ אי   ָ̅וַמלי 
täysin ja            kodilleen             hänet vei                    Priskilla ja                 Akelos 

֖א׃ רי  הָּדמ  ורחֵּ יו֗היָאֻּ  ַחו 
Herran           tiensä                 osoitti 

 
Ja hän alkoi julkisesti puhumaan siellä kokouspaikassa, ja kun Akelos ja Priskilla kuulivat häntä, he 
veivät hänet heidän kotiinsa, ja osoittivat hänelle täysin sen Herran tien. 

 



אכַָ̅צבָ ָ̅̅דוכַָ  27 אַזלַָלֵּ֣ ַָוכ̅אָּדנ  ֖א֑֞ ו֗היַָאחֵּ ַי֑אַָחפטֻּ  וָ̅בַ̅תָ̅א 
kirjoittivat ja      veljet         rohkaisivat           Akaia’lle        menevä että    tahtoi        kun ja        . 

ָ̅לַתָ ידֵּ י֗ה֖יָוכַָ̅למ  ונ  ַָּדנַקבלֻּ יָבַידָ̅ד̅א֑֞ ַז֑לַָעַּדרַָסג   ָ̅אֵּ
kautta   paljon     auttoi     meni     kun ja         vastaanottaisi että                   oppilaille 

ָ ות  ון̅אָלכַָֻּ̅טיבֻּ ׃ָלהֻּ ֖א֑֞  מַהימנֵּ
uskolliset             kaikille                   siunaus 

 
Ja kun hän tahtoi mennä Akaia’an, veljet rohkaisivat häntä ja kirjoittivat niille oppilaille, että 
ottaisivat hänet vastaan, ja kun hän meni, hän auttoi sen siunauksen kautta paljon kaikkia uskovia. 

 

יפָ   28 תַ̅תק  וקבַָָ̅אי  אָלֻּ שָ֗הו  רֵּ ירָּד  ָ̅גֵּ וד  הֻּ ָ̅לָי  ָקד  א֑֞ ָ̅יֵּ ֑א֑֞ נשֵּ  םָּכֵּ
kansanjoukot edessä      juutalaiset         vastaan           oli       saarnasi        sillä       voimallisesti              . 

ַָָּ̅כד ןָּכת  אָמֵּ אָ֗הו  אָ֗הו׃ָ̅בֵָּ̅מַחוֵּ יח  ועַָּדמש  ֵּ֣שֻּ ַָעלָיֵּ  א֑֞
se         Messias että        Jeshua      ylle         kirjoituksista              oli          osoitti         kun 

 
Sillä hän saarnasi voimallisesti niitä juutalaisia vastaan, kansanjoukon edessä, osoittaen kirjoituksista 
Jeshuasta, että hän on se Messias. 

 

ָ 

יַתָָ̅ד̅וכַָ 19:1  נת ָ̅א  ור  ק  וָבֵּ֣ ל  פ  אַָאֵּ֣ ת̅ו֗היָ֗הו  ך̅ו֑סָאֵּ  ָּ̅כרֵּ
kierteli         Korinthos’ssa           Apollo            oli          hän (akk.)     kun ja                        . 

וסַָבאת ול  ַָ̅פֵּ֣ ת  ַָ̅רו  את ָא֑֞ ָוֵּ א֑֞ יֵּ ל  ֵּ֣אפֵָּ̅עֵּ אָ̅אָלֵּ לָ֗הו  ו֖סַָומַשאֵּ  ס 
oli           kyseli ja            Efesos’lle                tuli ja     ylemmät             maakunnat                Paulos 

ָ̅לַתָ ידֵּ ן֑׃̅למ  אשַּכחַָתמ  יןָּדֵּ ַָאילֵּ  א֑֞
siellä        löysi jotka              ne                           oppilaille 

 
Ja kun hän, Apollo, oli Korinthos’ssa, Paulos kierteli niitä ylempiä maakuntia ja tuli Efesos’lle, ja hän 
kysyi niiltä oppilailta, jotka siellä olivat, 

  



וד  2 אָּדקֻּ וח  וןָרֻּ לתֻּ אןַָקבֵּ יןָּ̅דֵּ אמר  ֖וןָעַנוָו  נתֻּ ןָּדַהימֵּ אָמֵּ  ש 
sanoivat ja  vastasivat uskoitte että –sta          pyhyyden                  henki               saitte       jos että      . 

אפ ֖הָו  ית̅לֵּ ןָא  אָאֵּ ודָ̅ל  אָּדקֻּ וח  יעַָלן֖׃̅רֻּ ֖אָשמ   ש 
meille      kuullut             pyhyyden            henki           on      jos          ei edes ja hänelle 

 
Että olivatko he saaneet sen pyhyyden hengen, kun tulivat uskoon. He vastasivat ja sanoivat, etteivät 
edes ole kuulleet, ”että se pyhyyden henki on meitä varten”. 

 

֖וןָ  3 ַמרָלהֻּ ַָ̅ובא  וד  ֖יןָבַמעמֻּ מר  ֖וןָא  אָעַמּדתֻּ נ  ָ̅מ  ן֖׃̅יתֵּ וַחנ  יֻּ  הָּדֵּ֣
Johannan’n                kasteessaan           sanoivat         kastetut        mikä kautta ja    heille        sanoi         . 

 
Ja hän sanoi heille, ”minkä kautta te olette kastetut?” He sanoivat hänelle, ”sillä Johannan’n 
kasteella”. 

 

ד  4 ןַָאעמֵּ ֵּ֣וַחנ  ו֖סָיֻּ ול  וןַָפֵּ֣ ַמרָלהֻּ ָָ̅א  וד  ַָ̅מעמֻּ בָֻּ̅אַָּדת̅ית  ָ̅י   אָ̅ות 
kääntymyksen                     kaste                kastoi         Johannan     Paulos          heille        sanoi         . 

֑אָ ַָָּ̅כדלַעמ  אתֵּ אָּד  וןַָבאינ  ֖אַָּדנַהימנֻּ ַמרָ֗הו  ת̅א  ֑הָ̅אָב   רֵּ
perässään       tuli joka       sellaisessa     uskoisivat että         oli          sanoi         kun         kansalle 

איַתָ ֖א׃ּ̅ד  יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ  ו֗היָיֵּ
Messias      Jeshua            hän on joka 

 
Paulos sanoi heille, ”Johannan kastoi sillä kääntymyksen kasteella kansaa, sanoessaan, että 
uskoisivat sellaiseen, joka tuli hänen jälkeensä, joka on hän, Jeshua, Messias”. 

 

יןָשַמע֑וָעַמדָ̅ד̅וכַָ  5 לֵּ ֖א׃̅ה  יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ הָּדמ   וַָבשמֵּ
Messias      Jeshua    herramme   nimessään     kastetut        kuulivat       nämä     kun ja        . 

 
Ja kun nämä kuulivat, he kävivät kasteella meidän Herramme Jeshuan, Messian nimessä. 

  



6  ָ יד  וןָא  םָעַליהֻּ ָ̅וס  את  ו֖סָוֵּ ול  וד̅אַָפֵּ֣ אָּדקֻּ וח  ֖וןָ̅אָרֻּ אָעַליהֻּ  ש 
ylleen          pyhyyden             henki             tuli ja           Paulos           kädet            ylleen    laittoi ja       . 

ת ןָומֵּ ֖ ש  ןָלֵּ ש  יןָ֗הַווָבלֵּ יןָ֗הַו֖ו׃ַ̅ומַמלל   ַנבֵּ
olivat    profetoivat ja      kieli       kielessä     olivat           puhuivat ja 

 
Ja Paulos laittoi kädet heidän päälleen, ja pyhyyden henki tuli heidän päälleen, ja he puhuivat eri 
kielillä ja profetoivat. 

 

עַס֖ר׃  7 אָתרֵּ ש  וןָ֗אנ  להֻּ יןָּכֻּ יןָ֗הַווָּדֵּ וֵּ  ה 
kaksitoista        ihmiset       he kaikki     mutta olivat    nämä        . 

 
Mutta näitä ihmisiä oli kaikkiaan kaksitoista. 
 

Kreikassa on ”noin kaksitoista”, ja ”mutta” puuttuu. Lukuero selittyy lukemalla ”mutta”, ין  ,”noin” ּדֵּ

 Estrangela-fontilla, tai vaikka väsyneenä lukuvirhe on mahdollista. Lisäksi kreikan teksteissä on .ַאיך

eri tapoja kirjoittaa ”12”.  
 

וסַָלכ  8 ול  אַָפֵּ֣ יןַָבג̅וַעלָ֗הו  אָע  לָ֗הו  ֖אַָומַמלֵּ ושת  אָ̅נֻּ  לֵּ
avoimessa silmät        oli          puhui ja         kokouspaikalle           Paulos            oli    sisään ja    . 

אָ֑֞ ַָָירחֵּ ת  ָ̅תל  ותֵּ אַָעלַָמלּכֻּ יסָ֗הו  ֖א׃֖̅אַָומפ  ה   הַָּדאל 
Jumalan   kuningaskuntansa   ylle           oli       vakuutti ja         kolme     kuukaudet 

 
Ja Paulos meni sisään kokouspaikalle, ja puhui julkisesti ja vakuuttavasti kolme kuukautta Jumalan 
kuningaskunnasta. 

  



ת  9 וןָמֵּ נהֻּ ָמֵּ ין֑֞ ש  ת̅ו֗אנ  יןָ֗הַווָומֵּ אַָ̅קשֵּ אורח  יןָלֻּ ֖יןַָומַצחֵּ  חרֵּ
tielle      pilkkasivat ja     halveksivat ja     olivat          kovettuivat       heistä          ihmiset ja        . 

ָ אָקד  ה  ַָּ̅דאל  ֖א֑֞ אָּדַע֗ממֵּ נש  ו֑סַָופםָּכֵּ ול  קַָפֵּ֣ יןַָארחֵּ יּדֵּ  ַרשָ̅ה 
erotti ja       Paulos          kauas           silloin        kansakuntien   kansanjoukko edessä               Jumalan 

וןָלַתָ נהֻּ ָ̅מֵּ ידֵּ ָוכָֻּ̅למ  אסכָ ֖̅א֑֞ וןָ֑בֵּ אַָעמהֻּ לָ֗הו  וםָמַמלֵּ אָ̅ליֻּ  ול 
koulussa         kanssaan        oli           puhui       päivä kaikki ja          oppilaille                  heistä 

ו֖ס׃̅בּ̅דגַָ וַרנ  ֵּ֣ הָטֻּ אַָּדשמֵּ  ר 
Tyrannos   nimensä jonka           miehen 

 
Ja jotkut heistä olivat kovettuineita, ja he halveksivat ja pilkkasivat sitä Jumalan tietä niiden 
kansakuntien joukon edessä. Silloin Paulos meni kauas, ja erotti ne oppilaat heistä, ja hän puhui 
heidän kanssaan joka päivä sen miehen koulussa, jonka nimi oli Tyrannos. 

 

10  ָ דֵּ ת̅וה  ָעַדָָ̅אָהו  ין֑֑֞ ַָתרתֵּ ין֑֞ ָ̅שנ  לת  אַָּדשַמעוָמֵּ אָ̅מ  רי   אָּדמ 
Herran          sana        kuulivat että        kunnes             kaksi         vuodet          oli           tämä ja         . 

ָ וד  הֻּ ַי֑אָי  אס  יןַָבֵּ֣ מר  וןָּדע  להֻּ ׃ּ̅כֻּ ֖א֑֞ יֵּ ַָוארמ  ֖א֑֞  יֵּ
aramealaiset ja      juutalaiset       Aasia’ssa     asustivat jotka       he kaikki 

 
Ja tätä tapahtui kaksi vuotta, kunnes ne kaikki kuulivat sen Herran sanan, jotka asustivat Aasiassa; 
juutalaiset ja aramealaiset. 

 

ַָרורבֵָּ  11 א֑֞ בֵָּ̅וַחילֵּ ָע  ָָ̅̅דא֑֞ אידֵּ אָב  ה  אַָאל  ו֑ס׃̅֗הו  ַפול   הָּדֵּ֣
Paulos’n    kädessään          Jumala              oli         teki            valtava        voimat ja            . 

 
Ja Jumala teki valtavia voimatekoja Paulos’n käsien kautta. 

  



כַָ  12 אף̅ה  אָּד  ָָ̅נ  וד  ֑הָסֻּ ושמֵּ ָּדַעלָגֻּ א֑֞ ןַָנחתֵּ ָ̅מֵּ ֖א֑֞ וקעֵּ ַָאוָרֻּ א֑֞  רֵּ
tallithit      tai          peitteet     olemuksensa  yllä jotka           vaatteista     myös että        siten            . 

ָופָ  ֑א֑֞ יהֵּ יןַָעלָּכר  ימ  יןָ֗הַווָוס  ַָ̅מיתֵּ ֖א֑֞ נֵּ ורה  וןָּכֻּ נהֻּ יןָ֗הַווָמֵּ  רק 
heikkoudet        heistä     olivat    lähtivät ja              heikot      ylle      laittoivat ja olivat            toivat 

אף ָָ̅ו  אדֵּ פ̅ש  ָנ  יןָ֗הַו֖ו׃̅א֑֞  ק 
olivat   poistivat             riivaajat myös ja 

 
Siten, että myös niitä viittoja, jotka peittivät heidän olemustaan, tai tallitheja, tuotiin ja laitettiin 
sairaiden päälle, ja ne sairaudet lähtivät heistä, ja riivaajatkin ajettiin heistä pois. 

 

ף̅צבַָ  13 יןָא  ָָ̅וָ֗הַווָּדֵּ וד  הֻּ אָי  ש  ת̅֗אנ  יןָּדמֵּ ַָאילֵּ ֑א֑֞ יןָ֗הַווָ̅יֵּ  ַּכרּכ 
olivat         kiertelivät jotka         ne           juutalaiset        ihmiset       myös mutta olivat tahtoivat         . 

ָ אדֵּ יןַָעלָש  יןָ̅וַמומֵּ ו֑עַָעלַָאילֵּ ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ הָּדמ  וןַָבשמֵּ ָּדַנומֻּ  ֑א֑֞
ne       ylle      Jeshua     herramme nimessään   manasivat että    riivaajat    vastaan manasivat ja 

אית ַָטנפָ ָּ̅ד  א֑֞ וחֵּ וןָרֻּ ָלהֻּ ָ̅֗הַוי֑֞ ַָּכד̅ת  יןָ֗הוַָָ֑̅א֑֞ מר  יַנןָלכָֻּא   וןָ֖̅וַָמומֵּ
teille   manaamme    olivat    sanoivat         kun          saastaiset         henget     heille         oli              joissa 

אָּדַמכ ועַָאינ  שֻּ יֵּ הָּדֵּ֣ ו֖ס׃ַ̅בשמֵּ ול  זַָפֵּ֣  רֵּ
Paulos       julistaa jota   sellainen       Jeshuan         nimessään 

 
Mutta oli myös joitakin juutalaisia, niitä, jotka kiertelivät ja manasivat riivaajia vastaan, jotka 
manasivat meidän Herramme Jeshuan nimessä niiden ylle, joissa oli saastaisia henkiä, sanoen, ”me 
manaamme teidät sellaisen Jeshuan nimessä, jota Paulos julistaa”. 

 

ית  14 יןַָשבָ̅א  אָּדֵּ ָּדגַָ̅֗הו  אָבַנו֗הי֑֞ אַָחד̅ב̅ע  ָָ̅ר  וד  הֻּ אָ̅י   י 
juutalainen     yksi          miehen        lapsensa     seitsemän   mutta        oli          (akk.)          . 

ב ַו֑אָּדע  קֵּ אָסֵּ֣ הָהו  ַָּדשמֵּ ֖א֑֞ הנֵּ ַָ̅רב־ּכ  דֵּ יןָ֗הַווָה   ֖א׃ּ̅ד 
tämä     olivat     tekivät jota          Skeua           oli    nimensä jonka              pappi suuri 

 
Mutta yhdellä juutalaisella ylipapilla, jonka nimi oli Skeua, oli seitsemän lasta, jotka tekivät tätä. 

 



15  ָ אד  אָש  שַתוַּדעַָ̅וענ  ועָמֵּ שֻּ יֵּ ֖וןָלֵּ֣ אַמרָלהֻּ אָוֵּ יש   אַָהוָב 
tunnen       Jeshua’n        heille       sanoi ja           paha          se        riivaaja       vastasi ja          . 

ַדָ וסָי  ַפול  ֖אַָולֵּ֣ ון֖׃̅֗אנ  יןַָמןַָא֗נתֻּ וןָּדֵּ ֖אַָא֗נתֻּ  עָ֗אנ 
te     kuka   mutta           te           minä     tiedän       Paulos’n ja            minä 

 
Ja se paha riivaaja vastasi ja sanoi heille, ”Jeshuan minä tunnen, ja Paulos’n minä tiedän, mutta keitä 
te olette?” 

 

וןַָגב  16 איתַ̅ושַורָעַליהֻּ אַָהוָּד  אָ̅ר  וח  הָרֻּ אָבֵּ  ָ֗הו 
henki      siinä         oli            jossa        se            mies           ylleen      hyppäsi ja          . 

את ֑אָוֵּ ישת  ֖וןָוכַָ̅ב  נֻּ לָאֵּ ֖וןָוַשפֵּ יןָָ̅דַ̅חַילָעַליהֻּ יח   של 
alastomat     kun ja   heitä        heitti ja            ylleen                 voitti ja                     paha 

אַָה֖ו׃ַ̅ופ ןַָבית  ֖יןָעַרקוָמֵּ יע   ע 
se               talosta        pakenivat haavoitetut ja 

 
Ja se mies, jossa se paha henki oli, hyppäsi heidän päälleen ja heitti heitä, ja he pakenivat siitä talosta 
alastomina ja haavoitettuina. 

 

17  ָ דֵּ ת̅וה  תַָ̅עתַ̅יד̅אָאֵּ ָ̅לכָָֻּ̅֗הו  וד  הֻּ וןָי  יןָ̅להֻּ מר  ָּדע  א֑֞ יֵּ ַָוארמ  א֑֞  יֵּ
asustivat jotka aramealaiset ja     juutalaiset          kaikille             tuli             tunnettu          tämä ja             . 

אפֵָּ ֵּ֣ ו֖סָ̅בֵּ פָס  ַָָ̅לת̅ונֵּ חלת  תּ̅דֵּ ֖וןָומֵּ להֻּ אָ̅אַָעלָּכֻּ  ַרמַרםָ֗הו 
oli            korotettu ja          he kaikki      ylle       kunnioitus          lankesi ja               Efesos’ssa 

֖א׃ יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ הָּדמ   שמֵּ
Messias        Jeshua    herramme     nimensä 

 
Ja tämä tuli tunnetuksi kaikille juutalaisille ja aramealaisille, jotka asustivat Efesos’ssa, ja kunnioitus 
lankesi heidän kaikkien ylle, ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimeä korotettiin. 

  



18  ָ תֵּ נ֑וָא  יןָּדַהימֵּ ןַָאילֵּ ָמֵּ אא֑֞ יֵּ שַתעֵָּ̅וַסג   יןָיןָ֗הַווָומֵּ
kertoivat ja    olivat      tulivat     uskoivat jotka               niistä          monet ja               . 

תַ̅סכ ב̅לו  םָּדע  ּדֵּ יןָבמֵּ ָוַמוּדֵּ ון֖֑֞ יןָ֗הַו֖ו׃̅הֻּ  ּד 
olivat   tekivät jota        asioissa    tunnustivat ja        rikkomuksensa 

 
Ja monet niistä, jotka uskoivat, tulivat ja kertoivat rikkomuksensa ja tunnustivat, mitä olivat tehneet. 

 

ף  19 יןָא  ָּדֵּ אא֑֞ יֵּ ַָָ̅סג  שוָּכת  ַָּכנֵּ א֑֞ שֵּ יוָ̅בַַָ̅חר  ַָואית  ון֑֑֞  יהֻּ
toivat ja   kirjoituksensa      kokosivat          noidat      myös mutta         monet              . 

ד ַָ̅אוקֵּ וןָקד  נֻּ ֖שַָוחַשב̅וָאֵּ לנ  קָ̅םָּכֻּ ַָוסלֵּ ון֑֑֞  וָּדַמיהֻּ
nousi ja       arvonsa          laskivat ja kansanjoukko edessä       heitä          polttivat 

ָ ת  בו  אָרֵּ ספ  ֖ש׃ּ̅כֵּ ַָחמֵּ  א֑֞
viisi       suurta (10000)         rahaa 

 
Mutta myös monet noidat kokosivat heidän kirjoituksensa ja toivat, polttivat niitä kansanjoukon 
edessä, ja laskivat niiden arvon, ja se nousi viiteenkymmenen tuhanteen rahaan. 

 

כַָ  20 ת̅וה  אָ֗הו  קפ  אָת  אַָרב  אָבַחיל  גָ̅נ  אָ̅וס   י 
lisääntyi ja        oli         voimistui        suuri          voimassa         siten ja              . 

ָ ותֵּ נֻּ א׃ַָ̅הימ  ה   הַָּדאל 
Jumalan       uskollisuutensa 

 
Ja siten se Jumalan uskollisuus voimistui ja lisääntyi suurella voimalla. 

  



תַָּ̅כד  21 ֑הָּדנֵּ נֵּ עי  וסָברֵּ ול  םַָפֵּ֣ יןָ֑ס  לֵּ שַתַלםָה  יןָאֵּ ךּ̅דֵּ  ָּ̅כרֵּ
kiertelisi että      ajatuksissaan     Paulos     laittoi         nämä        täyttyneet     mutta     kun          . 

ָ̅בכָֻּ ד  קֵּ הַָמֵּ֣ ַיאָובַָ̅ל  אַמ֖רָ̅אכַָ̅ונ  ֖םָוֵּ שלֵּ ֵּ֣אור  אַזלָלֻּ ַי֑אָונ   א 
sanoi ja       Jerusalemille        menevä ja        Akaia’ssa ja              Makedonia       kaikessaan 

֗לת אזֵּ אָּדֵּ אף̅לַתָָּ̅דמ  יָּד  אָל  לֵּ ןָ֑ו  ֖א׃ָ̅מ  חזֵּ יָאֵּ ֗הומ  ֵּ֣  רֻּ
nähdä        Rooma myös että minulle täytyy       sinne           mennyt         että kun 

 
Mutta kun nämä olivat täyttyneet, Paulos laittoi ajatuksiinsa, että kiertelisi koko Makedoniassa ja 
Akaia’ssa, ja menisi Jerusalemiin, ja hän sanoi, että ”kun olen mennyt sinne, minun täytyy nähdä 
Roomakin”. 

 

יןָ֗הַווָ  22 וןַָּדמַשמש  נֻּ ןָה  ָמֵּ ין֑֞ ש  ָ֗אנ  ין֑֞ אָתרֵּ  וַשַּדרָ֗הו 
olivat       palvelivat jotka            näistä           ihmiset         kaksi           oli         lähetti ja          . 

ָ ד  ַמקֵּ הָלֵּ֣ ָ̅לֵּ תֵּ ימ  ט  ַי֑אָלֵּ֣ י̅ונ  יןַָקו  וָּדֵּ ו֖סָהֻּ ֵּ֣אַרסט  ו֖סָולֵּ  ָא 
viipyi mutta    hän            Erastus’lle ja                 Timotheos’lle            Makedonialle hänelle 

ַיאָ׃ַ̅זב אס  אַָבֵּ֣  נ 
Aasia’ssa              ajat 

 
Ja hän lähetti kaksi naistä, jotka palvelivat häntä, Makedoniaan; Timoteuksen ja Erastus’n, mutta hän 
viipyi sen ajan Aasia’ssa. 

 

יןָבַהוַָזב  23 אָּדֵּ אָ֗הו  אָשגָֻּ̅הו  אאָ̅נ  י  אַָסג   ושי 
paljon        levottomuus          aika        siinä    mutta        oli     tapahtui          . 

֖א׃ ה  הַָּדאל  ורחֵּ  ַעלָאֻּ
Jumalan             tiensä vastaan 

 
Mutta siihen aikaan oli paljon levottomuutta sitä Jumalan tietä vastaan. 

  



ית  24 בֵָָּ̅א  ןָע  יןַָתמ  אָּדֵּ אַָחדָ̅ד̅֗הו  אמ  אָָ̅ס  הָ֗הו   ַּדשמֵּ
oli nimensä jonka    yksi        hopeaa           teki        siellä    mutta          oli         (akk.)         . 

בֵָּ ו֑סָּדע  י  טר  מ  ֵּ֣ י֖סָָ̅דּ̅ד  מ  אַָלארטֵּ אמ  ָּדס  א֑֞ אַָנוסֵּ  ֗הו 
Artemis’lle           hopean         esineet          oli         teki joka                 Demetrius 

אַָלב ותֵָּ̅וַמוַתרָ֗הו  נֻּ ומ  ָאֻּ ותַ̅ני֑֞ ֖א׃̅הָיֻּ אַָרב  נ   ר 
suuri          hyöty               taitojensa            lapsille         oli      rikastutti ja 

 
Mutta siellä oli yksi hopeantekijä, jonka nimi oli Demetrius, joka teki Artemis’lle hopeisia esineitä, ja 
se rikastutti suurella hyödyllä hänen ammattikuntaansa. 

 

וןַָלב  25 נֻּ שָאֵּ אַָּכנֵּ נ  ָ̅ה  ותֵּ נֻּ ומ  ָאֻּ יןָּדפָ ַ̅ני֑֞ ֖וןָוַלאילֵּ להֻּ יןָ̅הָּכֻּ  לח 
palvelivat jotka        niille ja           he kaikki           taitojensa        lapsille      heitä     kokosi        tämä            . 

֖וןַָגב אַמרָלהֻּ ֖וןָוֵּ דַ̅עמהֻּ ָי  ֑א֑֞ ָ̅רֵּ וןָּ֑דתֵּ יןָא֗נתֻּ הָ̅אגָֻּ̅ע  ל   ורַתןָּכֻּ
kaikkensa elantomme että              te           tiedätte        miehet       heille         sanoi ja        kanssaan 

֖א׃ נ  ולח  אָ֗היָפֻּ נ  ןָה   מֵּ
palvelutyö       se                   tästä 

 
Tämä kokosi ne kaikki sen ammatin harjoittajat ja ne, jotka palvelivat heidän kanssaan, ja sanoi 
heille, ”miehet, te tiedätte, että me saamme koko elantomme tästä palvelutyöstä”. 

  



אף  26 אָָ̅ו  אָ֗הו  וןָּ֑דל  יןָא֗נתֻּ זֵּ וןָוח  יןָא֗נתֻּ מע  וןָש   ַא֗נתֻּ
ole    ei että            te           näette ja           te              kuulette              te          myös ja        . 

וד פֵַָּ̅לבַָ̅בלחֻּ ֵּ֣ ָאֵּ ףַ̅ני֑֞ אָא  ל  ו֑סָאֵּ וגָ ָ̅ס  ַי֑אָ̅אאָּדכָֻּ̅לסֻּ ס  הַָאֵּ֣  ל 
Asia     kaikkensa          monille           myös        vaan          Efesos           lapsille                 yksin 

ך ו֑סַָואהפֵּ ול  אַָפֵּ֣ נ  יסָה  וןַָָּ̅כדַָ̅אפ  נֻּ ָאֵּ א֑֞ הֵּ ַמ֖רָּדַלוַָאל   א 
ovat       jumalat       ettei      sanoi        kun      kääntyi ja             Paulos        tämä         vakuutti 

וןָּדבָ  נֻּ ת̅איַדָ̅ה  ָמֵּ א֑֞ ש  ָבַנינ  יןַָ֖̅עב̅י֑֞  ׃ּד 
tehdyt             ihmislapset       käsissä jotka        nämä 

 
Ja tekin kuulette ja näette, ettei tämä Paulos vakuuta ainoastaan efesolaisia, vaan monia muitakin, 
koko Aasiaa, ja hän kääntää heitä sanoessaan, etteivät nämä, jotka ovat ihmisten käsillä tehtyjä, ole 
jumalia. 

 

27  ָ דֵּ ָ̅אָצבָֻּ̅וַלוָה  וד̅ות  תָ̅אַָבלחֻּ אָובָ ̅מֵּ אַָ̅פרסי  ל  ֑אָאֵּ  טל 
vaan           turha ja             julkinen häpeä            yksin               tahto            tämä       eikä           . 

ף ָָ̅א  אַָרבת  הת  יסַָאל  מ  אַָּדארטֵּ וַָהיּכל  ת̅הֻּ ב֖̅אָמֵּ  ָ̅חשֵּ
pidetään           suuri              jumalatar               Artemis’n             temppeli       se       myös 

֖הַָאיך אףָ̅לֵּ ֖םָו  ּדֵּ אָמֵּ אָּדכָָֻּ̅ל  הת  יַָאל  ַי֖אָ̅ה  ס  הַָאֵּ֣  ל 
Asia   kaikkensa        jumalatar          se myös ja        asiat         ei          kuin hänelle 

ג̅וכָֻּ ָס  א֑֞ וןַָע֗ממֵּ א׃ָ̅להֻּ יט  תש  ֖הָמֵּ יןָל   ּד 
halpana pidetty     sille palvomiset kansakunnille    he kaikki ja 

 
Eikä tämä tahto ole ainoastaan se julkinen häpeä ja turhuus, vaan myös se, että koko Aasian suuren 
jumalattaren Artemis’n temppeliä pidetään kuin ei mitään, ja kaikki kansakunnat pitävät halpana sen 
palvontaa. 

  



תָ̅̅דוכַָ  28 יןָ֑אֵּ לֵּ ֖יןָ̅שַמעוָה  אמר  יןָ֗הַווָו  עֵּ ֖אָוק  מת  יוָחֵּ  מל 
sanoivat ja  olivat huusivat ja         kateus           täyttyivät           nämä       kuulivat       kun ja         . 

אפֵָּ יסָּדֵּ מ  אָ֗היַָארטֵּ ׃ַ̅רב  ֖א֑֞ יֵּ  ס 
efesolaisten            Artemis             se          suuri 

 
Ja kun he kuulivat nämä, he täyttyivät kateudella ja huusivat ja sanoivat, ”suuri on efesolaisten 
Artemis!” 

 

אשַתג  29 ַָָ̅שת̅וֵּ הָמד  ל  טוַָאכּ̅כֻּ ֖אַָורהֵּ ָ̅י֗נת  אַזלוָ̅חד   אָוֵּ
menivät ja      yksi kuin          juoksivat ja         kaupunki     kaikkensa   tuli levottomaksi ja          . 

ָ ֖וןַָוחַטפ̅לתֵּ לוַָ̅אטר  גַָוַָאובֵּ וןָ֑לֵּ֣ סַטרכָ ַ̅עמהֻּ וסָוַלֵּ֣אר  י   ו֑סָ̅א 
Aristarkus’lle ja        Gaius’lle         kanssaan          toivat           väkisin ja              theatron’lle 

ַָ̅גב ד  ַָמקֵּ א֑֞ יתֵָּ̅רֵּ ָלו  ָבַני֑֞ א֑֞ יֵּ ו֖ס׃̅ונ  ַפול   הָּדֵּ֣
Paulos’n        luonaan     lapset    makedonialaiset        miehet 

 
Ja koko se kaupungin kansa tuli levottomaksi ja he juoksivat kuin yhtenä ja menivät amfiteatterille, ja 
tempasivat heidän kanssaan Gaius’n ja Aristarkus’n, ne makedonialaiset miehet, Paavalin seuralaiset. 

 

בֵָּ  30 וסָצ  ַפול  ולָלתֵָּאָ̅וֵּ֣ עֻּ ֑אָּדנֵּ ֖וןַָוכ̅֗הו  ַָ̅אטר  ידֵּ ֗היַָתלמ  ׃ַ̅לאוֻּ  ֖א֑֞
oppilaat           kielsivät ja           theatron’lle     sisään että          oli         tahtoi        Paulos ja             . 

 
Ja Paulos tahtoi mennä sisään amfiteatterille, ja ne oppilaat kielsivät häntä. 

 

אף  31 ֑הָָ̅ו  נֵּ ָ֗הַו֑וַָשַּדרוָבַעוָמֵּ חַמו֗הי֑֞ לָּדר  טֻּ ַיאָמֵּ אס  ַָּדֵּ֣ א֑֞ שֵּ  ר 
hänestä pyysivät  lähettivät   olivat      ystävänsä että       koska              Asia’n       johtajat myös ja             . 

לַָנפ תֵּ אָנֵּ ולָלתֵָּּ̅דל  עֻּ הָּדנֵּ ון֖׃̅שֵּ  ַאטר 
theatron’lle    sisään että     sielunsa      antava           ettei 

 
Ja ne Aasian johtajatkin, koska he olivat hänen ystäviään, lähettivät hänelle pyynnön, ettei antaisi 
sieluaan amfiteatterille sisään. 
 

 



אית  32 יןָּד  ָּדֵּ א֑֞ נשֵּ ָָּ̅כֵּ ב̅֗הַווָבתֵּ ֖וןָט  יןָ֗הַו֖וָ̅שגָ ַָ̅אטר   יש 
olivat   levottomat     hyvin        theatron’ssa         olivat        jotka mutta kansanjoukot          . 

ָ ת  ני  ָ֗אחר  א֑֞ נֵּ וןַָ̅ו֗אחר  נהֻּ ירָמֵּ ָגֵּ אא֑֞ יֵּ יןָ֗הַו֖וַָסג  עֵּ ָק   א֑֞
heistä       sillä          monet        olivat  huusivat             toinen                          toiset ja 

ד אָי  ת̅ל  אָאֵּ נ  לָמ  טֻּ יןָ֗הַו֑וָמֵּ  ַּכַנש֖ו׃̅ע 
kokoontuneet      mikä       tähden    olivat     tiesivät            ei 

 
Mutta ne kansanjoukot, jotka olivat amfiteatterilla, olivat hyvin levottomat, ja he huusivat toinen 
toisilleen, sillä monet heistä eivät tienneet, minkä tähden he olivat kokoontuneet. 

 

33  ָ וד  יהֻּ יןָּד  אָּדֵּ איתַ̅עמ  ָּד  א֑֞ וןָָ̅יֵּ נהֻּ ימוָמֵּ ןַָ֑אק   ֗הַווַָתמ 
heistä       nostivat          siellä    olivat           jotka      juutalaisten      mutta     kansa            . 

ָ̅̅בלגַָ וד  הֻּ אָי  ו֖סָוכַָ̅ר  ּכַסנּדר  לֵּ הַָאֵּ֣ אַָּדשמֵּ יףָ̅ד̅י  ֖םַָאנ   ָ̅ק 
viittoi   nousi    kun ja                Aleksandros      nimensä jonka    juutalainen           miehelle 

ָ ידֵּ בֵָּ̅א  ֖א׃אָ֑̅הָוצ  אָלַעמ  וח  וקָרֻּ פֻּ אָּדנֵּ  ֗הו 
kansalle         puolustautuisi että          oli        tahtoi ja         kätensä 

 
Mutta se juutalaisten kansa, joka oli siellä, nosti heistä sen juutalaisen miehen, jonka nimi oli 
Aleksandros, ja hän nousi viittoen kädellään, ja tahtoi puolustautua kansalle. 

 

ַדָָ̅̅דוכַָ  34 ָ̅י  וד  יהֻּ ֵּ֣ וןָבַחד̅עוָּד  להֻּ אָ֗ה֑וָקַעוָּכֻּ אָָ̅י  ל   ק 
ääni    yhdessä    he kaikki     huusivat hän    juutalainen että tiesivät      kun ja          . 

אפֵַָָּ̅איך יסָּדֵּ מ  אָ֗היַָארטֵּ ָּדַרב  ין֖֑֞ ַָתרתֵּ ין֑֞ ע  ׃̅ש  ֖א֑֞ יֵּ  ס 
efesolaisten            Artemis          se       suuri että        kaksi            hetket           kuin 

 
Ja kun he tiesivät, että hän oli juutalainen, he huusivat kaikki yhdellä äänellä noin kaksi tuntia, että 
”suuri on efesolaisten Artemis!” 

  



35  ָ אַָּדמד  ש  וןָר  נֻּ יָאֵּ אַָּכד̅וַשל  ַמ֖רַָגבָ̅י֗נת  ָ̅א  א֑֞  רֵּ
miehet     sanoi         kun        kaupungin            johtaja      heidät     hiljensi ja        . 

פֵָּ ןָ̅אֵּ ירָמֵּ וָגֵּ ַָמנֻּ ֑א֑֞ יֵּ ַדָס  אָי  ָּדל  א֑֞ ש  ָ̅בַנינ  אָ̅עַָלמד   י֗נת 
kaupungille       tiedä     ei joka              ihmislapsista       sillä        kuka        efesolaiset 

אפֵָּ ָּדכָֻּּ̅דֵּ ֑א֑֞ יֵּ ָ̅ס  ָ̅ומרת  יסַָרבת  מ  הָ̅אָ֗היַָּדארטֵּ  ֑אַָולַצלמ 
kuvalleen ja           suuri                  Artemis’n        se      papittarensa että            efesolaisten 

ת אָנחֵּ ןָשַמי   ׃ָּ̅דמֵּ
alas                 taivaista joka 

 
Ja kaupungin johtaja hiljensi heidät sanoen, ”efesolaiset miehet, sillä kuka ihmisistä on se, joka ei 
tiedä efesolaisten kaupungista, että se Artemis’n papitar on suuri, ja se hänen kuvansa tuli alas 
taivaista?” 

 

כָ   36 לָה  טֻּ וקבַָ̅מֵּ ָ̅ילָּדלֻּ דֵּ אַמ֑רָ̅לָה  שַּכחָלמ  אָמֵּ שָל   אָ֗אנ 
puhumaan          pystyi             ei     ihminen     tämä          vastaan         sen tähden      koska            . 

אָלכָֻּ לֵּ ָ̅ו  ָ̅וןָּדתֵּ עבדֻּ אָתֵּ יןָול  וןָשלֵּ בָ ̅הוֻּ ורה  םָבסֻּ ּדֵּ  ֖א׃̅וןָמֵּ
harkitsematta           asia       tekisitte             eikä         hiljaa     olisitte että       teille        täytyy 

 
Sen tähden, koska tätä vastaan ei kukaan voi sanoa, teidän täytyy hiljentyä, ettette tekisi mitään 
harkitsematta. 

 

ירָלגַָ  37 וןָגֵּ יתֻּ יןַָּ֑כד̅̅בַאית  לֵּ ָה  א֑֞ צ֑וָָ̅רֵּ ַָחלֵּ א֑֞ אַָהיּכלֵּ  ל 
ryöstänyt    temppelit         ei       kun      nämä          miehille         sillä           te toitte               . 

הַתן֖׃ יוַָלאל  אַָצח   ול 
jumalattarellemme       pikannut eikä 

 
Sillä te toitte nämä miehet, kun he eivät ole ryöstäneet temppeliä eivätkä pilkanneet meidän 
jumalatartamme. 

  



וסַָוב  38 י  טר  מ  ֵּ֣ אָּד  נ  יןָה  ןָּדֵּ ָ̅אֵּ ַָני֑֞ ותֵּ נֻּ ומ  ית̅אֻּ אָָ̅הָא  ינ  וןָּד   להֻּ
tuomio    heille         on             taitonsa           lapset ja          Demetrius         tämä     mutta   jos            . 

ָ נתֻּ אַָאֵּ֣ ֑שָה  ַָ̅עםָ֗אנ  וסַָבמד  קרבָֻּ̅וַפט  ֖וןָנֵּ נֻּ ָאֵּ א֑֞ נֵּ ומ  ֖אָאֻּ  וןָ̅י֗נת 
lähestytte    heitä         taitavat          kaupungissa                anthopatos             katso     ihminen kanssa 

ָ וןַָחדַ̅ונדֻּ  ׃ַָ̅עםַָחדָ̅ונֻּ
yksi   kanssa    yksi tuomitsette ja 

 
Mutta jos tällä Demetriuksella ja hänen ammattikunnallaan on tuomittvaa jonkun kanssa, katso, 
konsuli on kaupungissa, he osaavat lähestyä häntä ja tuomita toinen toisensa kanssa. 

 

39  ָ וןָ֑בדֻּ יןָא֗נתֻּ עֵּ יןָב  םָ֗אחר  ּדֵּ וָּדמֵּ אןָהֻּ ָ̅וֵּ יבָ ̅וּכת  יה   אָ̅אָּד 
antoi jonka        paikassa                    te            etsitte         toiset          asia jota      se     jos ja           . 

אַָלכ וס  מֻּ ןָנ  ֖א׃̅מֵּ שתרֵּ ֖אָמֵּ ושי   נֻּ
ratkaistaan      kokoontumiselle                    sanasta 

 
Ja jos jotain muuta kaipaatte siitä kirjoitetusta sanasta, on annettu kokoontumista varten paikka sen 
ratkaisemiseksi. 

 

אף  40 לָּד  טֻּ ָָ̅מֵּ נד  אָבקֻּ ש  ת̅ה  יַנןָּ֑דנֵּ ימ  וסָק  אַָאיך̅ינ   ָ̅רשֵּ
kuin      syytetyt että        seisomme               vaarassa                nyt     myös että   koska             . 

גָֻּ אָ̅ש  אָּדַיומ  נש  אַָעלָּכֵּ וח  וקָרֻּ פֻּ יַנןָּדנֵּ שּכח  אָמֵּ ָּדל  ֑א֑֞  ושֵּ
päivän   kansanjoukko ylle         puolustautuva että             pystymme         ettei            levottomat 

את אָּדֵּ נ  ת̅ה  אי  ל  אשתגֵַָָּּ̅כַנשןַָבט  ָ̅וֵּ לת  אָעֵּ  ֖א׃̅שןָּדל 
aihe        ettei     me levottomat ja              turhasti     kokoonnuimme että        tämä 

 
Koska nyt mekin seisomme vaarassa, että syytetään levottomuudesta, ettemme osaa puolustautua 
kansanjoukkoa vastaan, joka tänä päivänä turhaan kokoontui, ja on levoton ilman syytä. 

 

אָלכֵָָּ̅̅דוכַָ  41 ַמ֑רָשר  יןָאֵּ לֵּ א׃ָ̅ה   נש 
kansanjoukolle   hajosi          sanoi       nämä      kun ja          . 

 
Ja nämä sanottuaan se kansanjoukko hajaantui. 



יָשגַָֻּ̅תָ̅ובָ  20:1  וסָלַתָ̅רַָּדשל  ול  אַָפֵּ֣ ֑אָקר  ָ̅ושי  ידֵּ ָובַָ̅למ   ַיאָ֖̅א֑֞
lohdutti ja        oppilaille              Paulos         kutsui   levottomuus rauhoittui että jälkeen ja                          . 

֖וןַָונפַָ נֻּ קָאֵּ וןָוַנשֵּ נֻּ ָ̅אֵּ ד  ַמקֵּ הָלֵּ֣ ַזלָלֵּ ַי֖א׃̅קָאֵּ  ונ 
Makedonia’lle   sille      meni    poistui ja      heitä     suuteli ja        heitä 

 
Ja sen jälkeen, kun se levottomuus rauhoittui, kutsui Paulos ne oppilaat ja lohdutti heitä, ja suuteli 
heitä, ja meni pois, Makedoniaan. 

 

תָ̅ד̅וכַָ  2 ך̅אֵּ וןַָלאתָּ̅כרֵּ נֻּ ת ָ̅אֵּ יןָ֑ובַַָ̅רו  לֵּ ָה  ָ̅א֑֞ א֑֞ לֵּ וןָבמֵּ נֻּ  ַיאָאֵּ
sanoissa      heitä lohdutti ja     nämä           maakunnille         heidät           kiertänyt      kun ja      . 

ָ את  י  ַָ̅סג  ת  ָאֵּ ַלסַָאת֑̅א֑֞ הֵּ הָלֵּ֣ ֖א׃̅אָלֵּ  ר 
paikka        Hellas’lle     sille          tuli              monenlaiset 

 
Ja kun hän oli kiertänyt nämä maakunnat, ja hän lohdutti heitä monenlaisilla sanoilla, hän tuli sinne 
Hellas’n alueelle. 

 

3  ָ ת  ןָתל  אַָתמ  ָעבַַָ̅והו  ין֖֑֞ כ̅̅דאַָירח  יןָעַלו֗היָנֵּ ָ̅וָּדֵּ וד  הֻּ אָי  ָ̅ל  ֑א֑֞  יֵּ
juutalaiset         petos         ylleen     mutta     tekivät    kuukaudet         kolme         siellä        oli ja          . 

ַָָּ̅כד אתָ̅יד̅עת  ַי֖אָוֵּ ור  סֻּ אַזלָלֵּ֣ אָלמ  וךַָ̅חַשב̅֗הו  הפֻּ  ָּ̅דנֵּ
palaisi että        suunnitteli ja          Syyria’lle       menemään           oli         tuleva        kun 

ָ ד  ַמקֵּ הָלֵּ֣ ַי֖א׃̅לֵּ  ונ 
Makedonia’lle       sille 

 
Ja hän oli siellä kolme kuukautta, mutta juutalaiset tekivät häntä vastaan petoksen, kun hän oli 
menossa Syyriaan, ja suunnitteli palaavansa Makedoniaan. 

  



הָעַדַָ̅ונפַָ  4 וַאאָ̅קוַָעמֵּ ר  ֵּ֣ ןָבֵּ וסָּדמֵּ וַפטר  ֵּ֣ ַי֑אָס  אַָלֵּ֣אס   מ 
Berea’sta joka           Sopatros                   Asia’lle            saakka     kanssaan lähtivät ja        . 

ָ סַטרכָ ̅מד  ֖אַָוֵּ֣אר  ָ̅י֗נת  ונד  קֻּ סֵּ ָ̅ו֖סָוֵּ֣ ֖א֑֞ יק  ונ  ַסל  ֵּ֣ ןָתֵּ  וסָּדמֵּ
Thessalonika’sta jotka            Skyndos ja                   Aristarkus ja                    kaupunki 

גַָ ָ̅וֵּ֣ אָמד  רב  ֵּ֣ ןָּדֵּ וסָּדמֵּ י  ָ̅א  תֵּ ימ  ט  ֖אָוֵּ֣ ֵּ֣וסטַר֖אָ̅י֗נת  ןָלֻּ וסָּדמֵּ  א 
Lystra’sta joka           Timotheos ja                 kaupunki           Derbe’stä joka             Gaius ja 

וכָ  ֵּ֣ ַי֖אָטֻּ ס  ןַָאֵּ֣ ופָ ̅ומֵּ וסַָוֵּ֣טר  ו֖סָ̅יק   ׃ימ 
Trofimus ja              Tykikus                     Asia’sta ja 

 
Ja hänen kanssaan Aasiaan saakka lähtivät Sopatros, joka oli Berean kaupungista, ja Aristarkus ja 
Skyndos, jotka olivat Thessalonikasta, ja Gaius, joka oli Derben kaupungista, ja Timoteus, joka oli 
Lystrasta, ja Aasiasta Tykikus, ja Trofimus. 

 

5  ָ ַזלוָקד  יןָאֵּ לֵּ ַוא֖ס׃̅ה  טר  יוַָלןַָבֵּ֣  ַמיןָ֑וַקו 
Trooas’ssa meille viipyivät ja edellämme      menivät     nämä       . 

 
Nämä menivät meidän edellämme ja odottivat meitä Trooas’ssa. 

 

יןָנפַָחַנןָ  6 ֵָּּ֣̅דֵּ ןָפ  ָ̅קןָמֵּ וסָמד  יפ  ָ̅יל  ד  אָּדַמקֵּ ַתָ̅י֗נת  ָב  ֖א֑֞ יֵּ  רָ̅ונ 
jälkeen    makedonialaisten             kaupunki                Filippos’sta   poistuimme mutta       me      . 

ָ ת  ָּדפַַָ̅יומ  ַָורַדָ̅א֑֞ ֖א֑֞ ירֵּ אַתָ̅ט  ֖אָוֵּ ָ̅יןָבַימ  ת  ַואסָלַיומ  טר   ָאָ֑֞̅יןַָלֵּ֣
päiville         Trooas’lle       tulivat ja    merellä matkustivat ja      happ.leivän              päivät 

ָ ת  ןַָיומ  ֖אַָוהַויןַָתמ  ַָשבַ̅חמש  ֖א׃̅א֑֞  ע 
sapatti         päivä             siellä     olivat ja                   viisi 

 
Mutta me poistuimme Filippos’sta, siitä makedonialaisten kaupungista niiden happamattoman leivän 
päivien jälkeen, ja matkustimme meren kautta ja tulimme Trooas’lle viidentenä päivänä, ja olimme 
siellä sen sapatin päivän.h 

  



אָּדַחדַ̅וב  7 אַָּכדַָ̅יומ  וכַָָ̅בַשב  אָאֵּ קצֵּ יַנןָּדנֵּ יש  ַי֑אָּ̅כנ  סט   ר 
eukaristia   murtavaa että kokoonnuimme   kun         viikossa      yksi joka  päivässä ja          . 

ָ אָעת  נ  אָ֗אחר  לַָּדלַיומ  טֻּ ו֑סָמֵּ ול  וןַָפֵּ֣ אַָעמהֻּ לָ֗הו   ָ̅יד̅מַמלֵּ
tuleva         seuraava       päivä että          koska          Paulos       kanssaan            oli               puhui 

֑וָעַדָ לֻּ אַָלמַמל  ֖הַָואַגרָ֗הו  וקָלֵּ פֻּ אָּדנֵּ אָלפֵָּ̅֗הו  ֖א׃̅מ  לי  הָּדל   לגֵּ
yön jakaantumiselleen    saakka           puhumaan           oli       jatkoi ja hänelle lähtevä että           oli 

 
Ja sinä päivänä, joka oli viikon ensimmäinen, kun kokoonnuimme murtamaan sitä kiitosateriaa, puhui 
Paulos heidän kanssaan, että hän oli seuraavana päivänä tuleva lähtemään, ja hän pidensi 
puhumistaan yön jakautumiseen saakka. 

 

אית  8 ָ֗הוָ ָ̅ו  אדֵּ ןַָלמפ  ָ̅אַָתמ  ית  ל  ָבעֵּ א֑א֑֞ יֵּ אַָסג  ור  ָּדנֻּ  אָ̅א֑֞
yläkerrassa          monet               tulen                lamput            siellä           oli      (akk.) ja       . 

יַָּדכ ֖ה׃̅ה  יןָהַויןָב  יש   נ 
siinä     olivat kokoontuneet jossa se 

 
Ja siellä yläkerrassa, jossa olimme kokoontuneet, oli paljon niitä tulen lamppuja. 

 

9  ָ תֵּ אַָחדָ̅̅בוי  אָעַלימ  כָ ָ̅֗הו  וטֻּ ֵּ֣ אָאֵּ הָהו   ו֖סַָּ̅דשמֵּ
Eutykus         oli   nimensä jonka   yksi    nuorukainen        oli           istui ja      . 

ַמ֖עָ̅ות ָ̅בכַָ ַָ̅וטבַָ֖אָוש  נת  ֑אַָּכד̅עָבשֵּ ירת   ַאַגרָָ̅אַָיק 
jatkoi    kun            raskas                  unessa        vajosi ja        kuuli ja             ikkunassa 

ָ לת  אָבמֵּ ו֖סַָוב̅֗הו  ול  ָ̅אַָפֵּ֣ נתֵּ ָ̅הָנפַָ̅שֵּ ת  ןָתל  אָמֵּ  אָ̅לָ֗הו 
kolmesta        oli       putosi       unessaan ja           Paulos              sanassa                 oli 

ד לַָּכד̅מֵּ אשתקֵּ ָוֵּ ין֑֑֞ ר  יתָ̅י   ׃ָמ 
kuollut   kun         kannettiin ja          kerrokset 

 
Ja yksi nuorukainen, jonka nimi oi Eutykus, oli istumassa ikkunalla, ja hän kuuli, ja vajosi raskaaseen 
uneen Paulos’n pitkittäessä sitä sanaa, ja unessaan putosi kolmannesta kerroksesta, ja häntä 
kannettiin kuolleena. 

 



ת  10 וסָנפַַָָ̅ונחֵּ ול  ֖וןַָ̅פֵּ֣ יעֻּ תז  אָתֵּ אַמ֖רָל  הָוֵּ ֑הָוַעפקֵּ נֵּ לָמֵּ  לָלעֵּ
vavisko       älkää      sanoi ja            syleili ja hänestä yläpuolelle putosi         Paulos          alas ja           . 

לָּדַנפ טֻּ ֖י׃̅מֵּ הָה ֗ הָבֵּ  שֵּ
se hänessä sielunsa että          koska 

 
Ja Paulos meni alas, lankesi hänen päälleen ja syleili häntä ja sanoi, ”älkää vavisko, koska hänen 
sielunsa on hänessä”. 

 

לָעַדַָָּ̅כד  11 אָמַמלֵּ ֖םַָוהו  אַָוטעֵּ אַָלחמ  ֖יןָקצ  קָּדֵּ אָ̅סלֵּ  מ 
saakka        puhui            oli ja       aterioi ja          leipää          mursi     mutta    nousi      kun            . 

קַָצפ יןָנפַַָּ̅דסלֵּ יּדֵּ ֖אָוה  אַזלָ̅ר  ֖א׃̅בַיב֑קָּדנ   ש 
kuivassa maassa menevä että poistui       sitten ja           aamu         nousi että 

 
Mutta noustuaan hän mursi sitä leipää ja aterioi ja puhui aamunkoittoon saakka, ja sitten poistui 
mennäkseen maata pitkin. 

 

אַָּכד̅ב̅וַדָ  12 ו֗היַָלעַלימ  ָָ̅רֻּ הַָרורבָ ַ̅ח֖יַָוחד  ת̅יוָבֵּ  ׃ָ̅אי 
valtavasti      siinä iloitsivat ja      eli     kun    nuorukaiselle         johdattivat ja          . 

 
Ja he toivat sen nuorukaisen elävänä, ja he iloitsivat hänessä valtavasti. 

 

ת  13 יןָנחֵּ אלפָ ̅חַנןָּדֵּ ַתָָין֖̅אַָורַדָ̅ןָלֵּ אָּדֵּ֣ לָ̅לַועּד  טֻּ ו֑סָמֵּ  ס 
koska      Thasos’n satamalle matkustimme ja      laivalle laskeuduimme mutta       me           . 

ָ ןָעת  ןַָתמ  ָּ̅דמֵּ כַָ̅יד  ו֖סָה  ַפול  יו֗היָלֵּ֣ ירָ̅יןָ֗הַויןַָּדנַקבל  אָגֵּ  נ 
sillä           siten          Paulos’lle       vastaanottaisi että   olivat        tulisivat                   sieltä että 

אַָלןַָּ֑כדָ̅פַקד וָבַיבָ̅֗הו  אָהֻּ ַזלָ֗הו  ֖א׃̅אֵּ  ש 
kuiva maassa   hän       oli         meni      kun meille        oli            käski 

 
Mutta me menimme alas laivalle, ja matkustimme Thasos’n satamaan, että sieltä tulisimme 
ottamaan Paulos’n vastaan, sillä siten hän käski meitä mennessään kuivan maan kautta. 
 

 



אלפָ ַָּ̅כד  14 י֗היָבֵּ ו֑סָשַקלנ  ס  ןַָתֵּ֣ י֗היָמֵּ לנ  יןַָקבֵּ  ֖אָּ̅דֵּ
laivassa   hänet kannoimme       Thasis’sta        vastaanotimme mutta    kun           . 

אַתָ ֖א׃̅וֵּ ינ  ול  יטֻּ מ   יןָלֵּ֣
Mitylinia’lle     tulimme ja 

 
Mutta kun me otimme hänet vastaan Thasis’sta, me kannoimme hänet laivaan, ja tulimme 
Mityliniaan. 

 

֑אָרַדָ  15 נ  אָ֗אחר  ןָלַיומ  ןַָתמ  וקבַָ̅ומֵּ ֖אָ̅יןָלֻּ ַזרת  וסָג  י  ֵּ֣  לָּכ 
saari        Kios         vierellä    matkustimme seuraava        päivälle                   sieltä ja           . 

ָ ַתָָ̅וב̅ותֻּ ֑אָאֵּ נ  אָ֗אחר  וגָ ̅לַיומ  טר  יןַָבֵּ֣ ו֖סָוַקו  ַסמ  ֖וןָ̅יןָלֵּ֣ י   ל 
Trogilion’ssa viivyimme ja  Samos’lle     tulimme          seuraava         päivälle           taas ja 

ַתָ אָאֵּ נ  אָ֗אחר  ו֖ס׃ַ̅ולַיומ  יט  יל  מ   יןָלֵּ֣
Militos’lle     tulimme       seuraava             päivälle ja 

 
Ja sieltä me matkustimme seuraavana päivänä vastapäätä, Kios’n saarelle, ja taas seuraavana 
päivänä tulimme Samos’lle, ja me viivyimme Trogilion’ssa, ja tulimme seuraavana päivänä Militos’iin. 

 

ֵּ֣אפֵָּ  16 יהָלֵּ עבר  ו֑סָּדנֵּ ַפול  ירָלֵּ֣ הָגֵּ אָלֵּ יקָ֗הו  אָ̅פס  ו֑סַָּדלמ   ס 
ettei         Efesos’lle        sen ohikulkeva että  Paulos’lle          sillä hänelle          oli           päätti           . 

לַָּדמַסרַהב טֻּ ןָ֑מֵּ הַָתמ  שַתוַחרָלֵּ ֑אָָ̅נֵּ שּכח  אןָמֵּ אָּדֵּ  ֗הו 
pystyy      jos että         oli           kiirehti että          koska       siellä   hänelle                  viipyisi 

נ אָּדפֵּ ַָיומ  עבד  םָנֵּ שלֵּ אור  ֵּ֣ אָבֻּ וסט  ק   יו֗ה֖י׃̅ט 
sen tekevä            Jerusalemissa                        helluntain                  päivä 

 
Sillä Paulos oli päättänyt kulkea Efesos’n kautta, siellä viipymättä, koska hän kiirehti, että jos 
mahdollista, hän tekisi sen helluntain päivän Jerusalemissa. 

  



17  ָ א֑֞ ישֵּ יָלַקש  ו֑סַָשַּדרַָאית  יט  יל  ֵּ֣ ןָמ  הָמֵּ נ   ומֵּ
vanhimmille        toi            lähetti                    Miletos’sta         siitä ja            . 

אפֵָּ ֵּ֣ אָּדֵּ ּ֗דת  ו֖ס׃ּ̅דע   ס 
Efesos’n         seurakunnan 

 
Ja siitä, Miletos’sta, hän lähetti sanan Efesos’n seurakunnan vanhimmille. 

 

ַתָָ̅̅דוכַָ  18 ָ̅אֵּ תֵּ ד̅וָלו  וןָי  ֖וןַָא֗נתֻּ ַמרָלהֻּ וןָ֑̅הָאֵּ יןָא֗נתֻּ  ע 
te          tiedätte             te           heille         sanoi     luokseen    tulivat        kun ja         . 

אַָקד ןַָיומ  תּ̅דמֵּ לֵּ אָּדעֵּ י  יתָ̅מ  אָהו  ַי֑אַָאיַּכנ   וןַָ̅עמכַָָֻּ̅לֵּ֣אס 
kanssanne     ollut             kuinka         Asia’lle          sisään että           ensin                  päivästä että 

הַָזב לֵּ ֑א׃ּ̅כֻּ  נ 
aika kaikkensa 

 
Ja kun he tulivat hänen luokseen, hän sanoi heille, ”te tiedätte siitä ensimmäisestä päivästä, kun tulin 
Aasiaan, kuinka minä olen ollut koko sen ajan teidän kanssanne”. 

 

יכַָָֻּּ̅כד  19 אָבַמּכ  ה  אַָלאל  ַלחָ֗אנ  ָ̅פ  ָ̅ות  יאת  ָ̅אַָוב̅אַָסג  ָ̅דֵּ א֑֞  מעֵּ
kyyneleissä ja       monenaiset          nöyryytyksissä           Jumalalle          minä      palvelin     kun          . 

ַָ̅וב דֵּ יןָּדע  ַָאילֵּ א֑֞ ונֵּ סיֻּ כ̅נֵּ ָ̅יןָ֗הַווָעַליָבנֵּ וד  יהֻּ ָּד  ון֑֞ ׃ַ̅ליהֻּ ֑א֑֞  יֵּ
juutalaisten   petoksessaan vastaani olivat tapahtuneet jotka    ne                  koetuksissa 

 
Palvellen Jumalaa monenlaisissa nöyryytyksissä ja kyyneleissä ja niissä koetuksissa, jotka olivat 
tapahtuneet minua vastaan juutalaisten petoksissa. 

 

ית  20 אָבס  םָּדפַָָ̅ול  ּדֵּ אָלַנפ̅במֵּ חָ֗הו  ת̅ק  ַָּדאכ̅כָֻּ̅ש  זָלכָֻּ̅ון֑֞  וןָ֑̅רֵּ
teille     julistan jota          sieluillenne              oli       hyötyy joka       asiassa     huomiotta      enkä           . 

ף ַָובַָ̅ואלֵּ א֑֞ וקֵּ ׃̅בָ ̅בשֻּ ֑א֑֞  תֵּ
taloissa ja         kaduissa         opetin ja 

 
Enkä jättänyt huomioimatta mitään, mistä oli hyötyä teidän sieluillenne, julistaessani teille, ja 
opettaessani kaduilla ja kodeissa. 



דַָּ̅כד  21 יתָ̅מַסהֵּ ָָ̅֗הו  וד  יהֻּ ָ̅ל  ות  בֻּ ַָעלָתי  א֑֞ יֵּ ָוַלארמ  א֑֞ ת̅יֵּ  ָ̅אַָּדלו 
luonaan että   kääntymys       ylle    aramealaiselle ja      juutalaiselle           olin      evankelioin    kun            . 

ָ ות  נֻּ ֑אָוַהימ  ה  אָ׃̅אַָּדבַ̅אל  יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ  מ 
Messias       Jeshua      herrassamme          uskollisuus ja           Jumala 

 
Evankelioidessani juutalaisia ja aramealaisia siitä kääntymyksestä Jumalan luokse, ja siitä 
uskollisuudesta, joka on meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa. 

 

֖םָ  22 שלֵּ ֵּ֣אור  אָלֻּ לָ֗אנ  אזֵּ ֖אָו  וח  אָברֻּ ירָ֗אנ  אַָאס  נ  אָאֵּ ש   וה 
Jerusalemille      minä   menen ja       hengessä         minä     sidottu         minä            nyt ja              . 

ַדָ אָי  ֖ה׃̅ול  יָב  ַרעָל  אָא  נ  אָמ   עָ֗אנ 
siinä minulle kohtaa      mikä        minä      tiedä          enkä 

 
Ja nyt minä olen hengessä sidottu, ja minä menen Jerusalemiin, enkä minä tiedä, mikä minua kohtaa. 

 

אָ  23 וח  ודבַרםָרֻּ אָבכָֻּּ̅דקֻּ ָ̅ש  ד̅לָמד  אָמַסהֵּ יָָ̅ינ   ל 
minulle todistaa      kaupunki    kaikessa          pyhyyden            henki     kuitenkin          . 

ָעת ָ א֑֞ נֵּ אולצ  ָוֻּ א֑֞ ורֵּ אַמ֑רַָּדאסֻּ ָ̅ו  ך̅יד   ׃ָ̅יןָל 
sinulle   tulevat        kärsimykset ja        kahleet että             sanoi ja 

 
Kuitenkin se pyhyyden henki todistaa minulle joka kaupungissa, ja sanoo, että ”sinulle tulevat kahleet 
ja kärsimykset”. 

 

יבָ   24 אָחש  יָל  אָל  ל  ֑םַָאיך̅אַָנפ̅אֵּ ּדֵּ םָָ̅שיָמֵּ אַשלֵּ  ּדֵּ
loppuunsaattaa että kuin       asia         sieluni                     laske     en minulle        vaan           . 

ָ הטיָותֵּ ת̅רֵּ אָּדַקבלֵּ שת  דָ̅שמֵּ ו֑עַָּדאסהֵּ ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ ןָמ   ָ̅מֵּ
todistaa että    Jeshua    herrastamme    saanut jonka               palvelutyö ja         juoksuni 

ַָ̅עלָסבַָ ותֵָּאָּדַטי̅רת  ֖א׃̅בֻּ ה   הַָּדאל 
Jumalan        siunauksensa          evankeliumi        ylle 

 
Vaan en minä lue sieluani miksikään, kunhan vain saatan loppuun juoksuni ja sen palvelutyön, jonka 
minä olen saanut meidän Herraltamme Jeshualta, että todistan Jumalan siunausten evankeliumista. 



ַדָ  25 אָי  נ  אָאֵּ ש  ָ̅וה  ֑אָּדתֻּ וןָָ֑̅וב̅עָ֗אנ  יןָא֗נתֻּ זֵּ אָח  ופיָל   ַפרצֻּ
te       näette       ei         olemukseni    vielä että       minä     tiedän    minä             nyt ja              . 

לכָֻּ אתּ̅כֻּ יןָּדֵּ ת̅וןַָאילֵּ תַ̅אכַָּ̅כרּכֵּ ָ̅לכָָֻּ̅רזֵּ ות   ֖א׃̅וןַָמלּכֻּ
kuningaskunta     teille        julistanut           kiertänyt että                ne            te kaikki 

 
Ja nyt minä tiedän, että te ette enää näe minuun olemustani, te kaikki, joiden luona olen sitä 
kuningaskuntaa kiertänyt julistamassa. 

 

ד  26 אָמַסהֵּ נ  לָה  טֻּ אָלכָָֻּ̅ומֵּ ֑אַָּדד̅֗אנ  נ  אָּדַיומ   אָ̅כֵָּ̅וןַָיומ 
puhdas että     päivien             päivä       teille        minä        todistan          tämä    tähden ja          . 

אָּדכָֻּ ןָּדמ  אָמֵּ  ון֖׃̅לכָֻּ̅֗אנ 
teidän kaikkien            verestä          minä 

 
Ja tämän tähden minä todistan teille juuri tänään, että minä olen puhdas teidän kaikkien verestä. 

 

ת  27 אלֵּ שתֵּ ירָאֵּ אָגֵּ בַּ̅דאוַּדעכָָֻּ̅ל  הָצֵּ לֵּ ֖א׃̅וןָּכֻּ ה  הַָּדאל  נֵּ  י 
Jumalan tahtonsa kaikkensa teille tunnetuksi että                jättänyt               sillä        en           . 

 
Sillä minä en jättänyt tekemättä teille tunnetuksi sitä koko Jumalan tahtoa. 

 

כָ   28 זַּד֗הרוָה  ָ̅כָֻּ֖̅וןַָוב̅שכָֻּ̅ילָבַנפ̅אֵּ ית  הַָמרע   ֑אָ̅ל 
lauma     kaikessaan ja       sieluissanne    sen tähden        varokaa               . 

ימכָֻּ יַָּדאק  וד̅ה  אָּדקֻּ וח  הָרֻּ ָ̅וןָב  ֑א֑֞ ופֵּ סק  פ  אָאֵּ  ש 
piispat               pyhyyden             henki        siinä        teille nosti että          se 

ָ הַָבדּ̅דתֵּ יַָּדקנ  ֖אָה  ה  הַָּדאל  ּ֗דתֵּ וןָלע  ֖ה׃̅רעֻּ  מֵּ
veressään    osti jonka     se            Jumalan seurakunnalleen ruokkisivat että 

 
Sen tähden, varokaa sielujanne, ja koko sitä laumaa, jolle pyhyyden henki on nostanut teidät 
kaitsijoiksi, että ruokkisitte Jumalan seurakuntaa, sitä, jonka hän osti verellään. 

  



ַדָ  29 אָי  נ  ַתָ̅אֵּ ן־ב  ֑אָּדמֵּ וןַָעמכָֻּ̅עָ֗אנ  עלֻּ ֑אָנֵּ לָ֗אנ  אזֵּ  וןָ̅רָּד 
kanssanne     sisään           minä menen että jälkeen –sta että       minä    tiedän        minä            . 

אבֵָּ יפֵָּּ̅ד  ַָתק  ָ̅א֑֞ ית  יןַָעלַָמרע  יס  אָח  ָּדל   ֖א׃֑̅א֑֞
lauma       ylle     säälivät      ei jotka           julmat          sudet jotka 

 
Minä tiedän, että sen jälkeen, kun olen mennyt, teidän kanssanne tulee sisään julmia susia, jotka 
eivät sitä laumaa sääli. 

 

אף  30 נכָָֻּ̅ו  ילכָֻּ̅מֵּ וןַָגב̅וןָּד  ומֻּ ָ̅וןָנקֻּ ת  ָמַעקמ  ָמַמלַלי֑֞ א֑֞ ַָאיך̅רֵּ  ָ֑̅א֑֞
kuin        vääristyneet            puhuvat        miehet          nousevat        omanne        teistä      myös ja           . 

ָ̅וןָלַתָּ̅דַנהפכָֻּ ידֵּ ַתָ̅למ  ֗לוןָב  אזֻּ ָּדנ  ון֖׃̅א֑֞  רהֻּ
perässään menisitte että                   oppilaille          palaisitte että 

 
Ja myös teidän omista miehistänne on nouseva kierouden puhujia, että ikään kuin saisivat ne oppilaat 
palaamaan, menemään heidän perässään. 

 

וןָעָ   31 אָהַויתֻּ נ  לָה  טֻּ ָמֵּ יד  יןָוַעה  ת̅יר  ָתל  א֑֞  ָ̅יןַָּ֑דשַני 
kolme      vuotta että     muistatte ja    hereillä       olisitte               tämä      tähden          . 

ית אָשל  אָובָ ָ̅ל  לי  ֑אַָּכד̅בל  מ  ָָ̅אימ  אָ̅בדֵּ ַָמרתֵּ א֑֞  מעֵּ
varoitin         kyyneleissä      kun                päivin ja               öin           vaiennut           en 

נכָֻּ שָמֵּ שָ֗אנ  אָל֗אנ  נ   ון֖׃̅אֵּ
teistä      ihminen      ihmiselle          minä 

 
Tämän tähden, olkaa hereillä ja muistakaa, että kolme vuotta, minä en vaiennut, öin ja päivin, kun 
kyyneleiden kautta minä varoitin teitä jokaista. 

  



אַָמג  32 ש  אָלכָֻּ̅וה  לָ֗אנ  ָ̅עֵּ לת  אַָולמֵּ ה   אָ̅וןַָלאל 
sanalle ja         Jumalalle            teille       minä           jätän           nyt ja              . 

ָ ותֵּ אָלכָֻּּ̅דַטיבֻּ ני  אָב  שּכח  יָמֵּ אָלכָֻּ֑̅הָּדה  הב   וןָ̅וןָ֑וי 
teille        antaa ja        teille     rakentaa           pystyy           se joka           siunaustensa 

׃ ֖א֑֞ ישֵּ וןַָקּד  להֻּ אַָעםָּכֻּ נ  ורת   יֻּ
pyhät     he kaikki    kanssa                 hyöty 

 
Ja nyt minä jätän teidät Jumalalle, ja hänen siunaustensa sanalle, sille, joka voi teitä rakentaa ja 
antaa teille hyötyä kaikkien pyhien kanssa. 

 

אַָאוַָּדהבָ   33 ספ  תּ̅כֵּ גֵּ אָרֵּ ָל  א֑֞  ׃ָ̅אַָאוַָנחתֵּ
huijannut   en      alentavaa      tai            kulta        tai            hopea            . 

 
Hopeaa tai kultaa tai muuta alentavaa minä en huijannut. 

 

ד  34 וןָי  ותַ̅וא֗נתֻּ יקֻּ וןָּ֑דַלסנ  יןָא֗נתֻּ יןָ̅ע   יָוַלאילֵּ
niille ja         tarpeilleni jotka            te            tiedätte             te ja               . 

אית יַדָָּ̅ד  יןָא  לֵּ שָה  ׃ַ̅עמ֑יַָשמֵּ  ֖י֑֞
käteni      nämä        palveli    kanssani             jotka 

 
Ja te tiedätte, että sen, mitä minä tarvitsin ja nämä, jotka kanssani palvelivat, minun käteni 
hankkivat. 

  



ית̅וכָֻּ  35 םַָחו  ּדֵּ כַָ̅כָֻּ̅למֵּ אָ̅וןָּ֑דה  לֵּ אָו  אַצףנ  אאַָולמ  ל   ָ̅למֵּ
huolehtimaan ja vaivaanäkemään täytyy        siten että       teille osoitin        asia kaikki ja           . 

יןַָּדכ ַָּ̅דאילֵּ דֻּ יןָ֑וַלמַעה  יה  וָ̅ר  לָּדהֻּ טֻּ ו֖עָמֵּ ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ ָּדמ  ַלו֗הי֑֞  וָמֵּ
hän että    koska       Jeshua    herramme      sanansa         muistamaan ja    heikot jotka                 niiden 

ובַָ ַמ֑רָּדטֻּ ב̅אֵּ הֵּ אָּדי  בָ̅ו֗היַָלאינ  סֵּ אָּדנ  ןַָאינ  ירָמֵּ  ׃ַָ̅ית 
saa joka        sellaisesta     enemmän antoi joka   sellaiselle    siunauksensa että        sanoi 

 
Ja joka asian minä osoitin teille, että sillä tavalla täytyy nähdä vaivaa ja huolehtia heikoista ja 
muistaa meidän Herramme Jeshuan sanat, koska hän sanoi, että ”hänen siunauksensa sellaiselle, joka 
antaa enemmän kuin sellainen, joka saa”. 

 

דָ̅̅דוכַָ  36 ַמ֑רָקעֵּ יןָאֵּ לֵּ ֖יָוכָָֻּ̅ה  ָוַצל  ורַּכו֗הי֑֞ וןַָ̅עלָבֻּ  להֻּ
he kaikki ja  rukoili ja         polvensa        ylle    polvistui       sanoi      nämä        kun ja         . 

֖ה׃ אַָעמֵּ ש   ֗אנ 
kanssaan        ihmiset 

 
Ja nämä sanottuaan hän polvistui polvilleen ja rukoili, ja ne kaikki ihmiset hänen kanssaan. 

 

ת  37 ָ̅בכָ ַָ̅והו  ָ̅ת  ו֗היָ̅אָבכָֻּ̅אַָרבת  ֖וןָוַעפקֻּ  להֻּ
halasivat ja    heissä kaikissa        suuri                  itku         oli ja               . 

֖ה׃ יןָ֗הַווָלֵּ  ַומַנשק 
hänelle olivat        suutelivat ja 

 
Ja heille kaikille tuli suuri itku ja he halasivat ja suutelivat häntä. 

 

ת  38 אי  יר  ַָָ̅ית  לת  יָמֵּ יןָ֗הַווַָעלָה  שַתנק  יןָמֵּ אָּ̅דֵּ אַמ֑רָּדל   אָּדֵּ
ettei   sanoi jotka              sana       se      ylle     olivat      masentuneet     mutta           runsaasti              . 

וב ָָ̅תֻּ ָ̅עת  ו֗היָעַדָ̅יד  ֖הָוַלויֻּ ופֵּ וןַָפרצֻּ חזֻּ אלפָ ̅יןָּדנֵּ אָלֵּ  א׃̅מ 
laivalle      saakka      saattoivat ja     olemuksensa      näkevä että       tulisivat           vielä 

 
Mutta he olivat runsaasti masentuneita siitä sanasta, jonka hän sanoi, etteivät he enää tulisi 
näkemään hänen olemustaan, ja he saattoivat hänet laivaan saakka. 



וןַָ֑ורַדַָ̅ופ 21:1  נהֻּ תַ̅רשןָמֵּ אי  יצ  אָָ̅יןָתר  ֖אַָולַיומ  ַזרת  וָג  ק   לֵּ֣
päivälle ja         saari               Ko’n           suoraan matkustimme ja      heistä     erosimme ja                       . 

ַתָ ֑אָאֵּ נ  ָ̅֗אחר  וד  ר  ַפאַטַר֖א׃̅יןָלֵּ֣ ןָלֵּ֣ ןַָתמ   ו֑סָומֵּ
Patara’lle             sieltä ja        Rodos’lle         tulimme           seuraava 

 
Ja me erosimme heistä ja matkustimme suoraan Ko’n saareen, ja seuraavana päivänä me tulimme 
Rodos’lle ja sieltä Pataralle. 

 

לפָ   2 ןָאֵּ אשַּכחןַָתמ  פָֻּ̅וֵּ ֗לאָלֵּ֣ אז  ֖הַָורַדָ̅אָּד  קןָל  ֑אַָוסלֵּ יק   ין׃̅ונ 
matkustimme sille nousimme ja      Foinikia’lle      menee joka             laiva         siellä        löysimme ja        . 

 
Ja me löysimme siellä laivan, joka oli menossa Foinikiaan, ja me nousimme sille, ja matkustimme. 

 

יןָעַדָ  3 ת̅וַמט  אָלו  ֖אַָושבַָָ̅מ  ַזרת  וסָג  ופר  ֵּ֣ ֑אָ̅קֻּ ל  מ  הָלסֵּ  קנ 
vasemmalle    sen jätimme ja              saari              Kypros        luokse      saakka   saavuimme ja      . 

אַתָ ית̅וֵּ ירָא  ןָגֵּ ו֖רַָתמ  צֻּ יןָלֵּ֣ ןַָמט  ןַָתמ  ַי֖אָומֵּ ור  סֻּ אָָ̅יןָלֵּ֣  ֗הו 
oli     (akk.)       sillä      siellä      Tsur’lle saavuimme           sieltä ja            Syyria’lle     tulimme ja 

אלפָ  הָלֵּ ה׃ָ̅ל  וַָטענ  חֻּ  אַָלמנ 
lastinsa    purkamaan           laivalle    hänelle 

 
Ja me saavuimme Kyproksen saaren luokse saakka, ja jätimme sen vasemmalle, ja tulimme Syyriaan, 
ja sieltä me saavuimme Tsur’iin, sillä siellä sen laivan lasti oli purettava. 

 

ָָ̅ד̅וכַָ  4 ידֵּ ןַָתלמ  שַּכחןַָתמ  ת̅אֵּ יןָלו  ַָקו  ָ֑̅א֑֞ ת  וןַָיומ  ָ̅הֻּ  א֑֞
 ne päivät      luonaan viivyimme           oppilaat             siellä        löysimme     kun ja        . 

אַָ̅שב ו֑חָּדל  וסָברֻּ ַפול  וםָלֵּ֣ ליֻּ יןָ֗הַווָּכֻּ מר  יןָא  לֵּ ֖אָוה   ע 
ettei    hengessä      Paulos’lle      päivä kaikki olivat       sanoivat      nämä ja        seitsemän 

֖ם׃ שלֵּ ֵּ֣אור  אַזלָלֻּ  נ 
Jerusalemille      menevä 

 
Ja kun me löysimme siellä oppilaat, me viivyimme heidän luonaan ne seitsemän päivää, ja nämä 
sanoivat joka päivä Paulos’lle hengessä, ettei menisi Jerusalemiin. 



ַתָ  5 ן־ב  ָ̅ומֵּ ת  יןַָיומ  לֵּ ָנפַָ̅רָה  יןָ֗הַווָ֑̅א֑֞ ֖אַָומַלוֵּ אורח  אַזלָבֻּ  קןָּדנ 
olivat saattoivat ja              tiellä           menisi että lähdimme         päivät        nämä          jälkeen –sta ja      . 

ַָוב ון֑֞ ַשיהֻּ וןָונֵּ נֻּ ֖וןָהֵּ להֻּ ָעַדַָ̅לןָּכֻּ ון֑֑֞ אָלבַַָ̅ניהֻּ ָ̅מ  ןָמד  ֖אָ̅ר־מֵּ  י֗נת 
kaupungista ulkopuoli          saakka       lapsensa ja         naisensa ja      nämä     he kaikki meille 

ד ַָעלַָידַ̅וקעֵּ ון֑֞ ורַּכיהֻּ י֖ו׃ָ̅וַָעלָבֻּ אָוַצל   ַימ 
rukoilivat ja meri      sivu      yllä          polviensa        ylle polvistuivat ja 

 
Ja näiden päivien jälkeen me lähdimme mennäksemme tien kautta, ja nämä kaikki olivat meitä 
saattamassa, ja heidän naisensa ja lapsensa, kaupungin ulkopuolelle saakka, ja he polvistuivat 
polvilleen meren rannalle, ja rukoilivat. 

 

6  ָ קןַָלחד  ָ̅וַנשֵּ אלפָ ̅דֵּ קןָלֵּ ַָוסלֵּ וןָלבָ ̅כ֑̅אַָוהפַָ֖̅א֑֞ נֻּ ׃̅וָהֵּ ון֖֑֞  ַתיהֻּ
kodeilleen      nämä     palasivat ja        laivalle       nousimme ja        yksille     suutelimme ja     . 

 
Ja me suutelimme toisiamme ja nousimme laivaan, ja nämä palasivat koteihinsa. 

 

יןָרַדָ  7 אַתָ̅חַנןָּדֵּ ו֑רָוֵּ ֵּ֣ ןָצֻּ ָ̅יןָמֵּ וָמד  ַעּכֻּ ֖אָוַי֗הב̅יןָלֵּ֣ אָ̅י֗נת  מ   ןָשל 
rauha annoimme ja      kaupunki         Akko’lle   tulimme ja Tsur’sta matkustimme mutta      me         . 

ָּדַתָ א֑֞ אַדַָ̅לאחֵּ ןַָושַריןָצֵּ ֖ אַָחד̅מ  ֖וןַָיומ   ׃ָ̅יהֻּ
yksi        päivä              luonaan     asuimme ja siellä jotka           velijille 

 
Mutta me matkustimme Tsur’sta ja tulimme Akkon kaupunkiin, ja me annoimme niille veljille, jotka 
siellä olivat, sen rauhan, ja asuimme heidän luonaan yhden päivän. 

 

֑אָנפַָ  8 נ  אָ֗אחר  אַתַָ̅ולַיומ  ַי֖אָוַעלןָשַריןָבבַָ̅קןָוֵּ ַסר  קֵּ הָ̅יןָלֵּ֣  יתֵּ
kodissaan  asuimme   sisään ja      Kesarea’lle       tulimme ja lähdimme      seuraava          päivälle ja       . 

פָ  איַתָּ̅דֵּ֣ אָּד  ֑אַָאינ  נ  וסָמַסבר  יפ  ןַָשב̅יל  אָמֵּ ֖א׃̅ו֗היָ֗הו   ע 
seitsemästä        oli                hän joka       sellainen         evankelista                     Filippus’n 

 
Ja seuraavana päivänä me lähdimme ja tulimme Kesareaan, ja menimme asumaan evankelista 
Filippuksen kotiin, sellaisen, joka oli niistä seitsemästä. 

 



אית  9 ָָ̅ו  ת  הָבנ  ָלֵּ ָ̅֗הַוי֑֞ ָבתֻּ ָ̅א֑֞ ת  ת̅ול  ַָארַבעָּדמֵּ ׃̅א֑֞ ָ֗הַו֖י֑֞ ן֑֞  ַנבי 
olivat  profetoivat jotka           neljä               neitsyet          tyttäret    hänellä    oli              ja          . 

 
Ja hänellä oli neljä neitsyttä tytärtä, jotka profetoivat. 

 

יַתָָ̅̅דוכַָ  10 ָ̅א  ת  ןַָיומ  ת̅יןַָתמ  ָנחֵּ א֑א֑֞ יֵּ ַָסג  ודָ̅א֑֞ ֵּ֣הֻּ ןָי  אָמֵּ  ָ̅֗הו 
Jehud’sta         oli          alas              monet         päivät           siellä       olimme      kun ja          . 

אַָחד̅נבָ  גַָָ̅י  אַָאֵּ֣ הָהו   ו֖ס׃̅בָ ַּ̅דשמֵּ
Agabus       oli      nimensä jonka  yksi   profeetta 

 
Ja oltuamme siellä monta päivää, tuli Jehud’sta alas yksi profeetta, jonka nimi oli Agabus. 

 

ַתָ  11 ָןַָושַקלָ̅וַעלָלו  ַרקת  אַסרָ̅עֵּ ו֑סָוֵּ ַפול  ָּדֵּ֣  אָּדַחַצו֗הי֑֞
sitoi ja         Paulos’n         vyötärönsä                    vyö           otti ja luoksemme sisään ja          . 

ג ָּדַנפ̅רֵּ א֑֞ איַדָ̅לֵּ הָו  כַָ̅שֵּ אַמ֖רָה  ָוֵּ וד̅ו֗ה֖י֑֞ אָּדקֻּ וח  ַמרָרֻּ אָא  ֑אָ̅נ   ש 
pyhhyden        henki           sanoi           siten        sanoi ja            kätensä ja           sielunsa                 jalat 

ָ̅בּ̅דגַָ ַרקת  הָּדעֵּ ר  אָמ  ָ̅ר  דֵּ כַָ̅אָה  ָ֖̅אָה  וד  הֻּ הָי  ונֵּ אסרֻּ אָנֵּ ָ̅נ  א֑֞  יֵּ
juutalaiset    hänet sitovat               siten          tämä                  vyön           herransa         mies joka 

איַדָ הָב  ונֵּ ֑םָוַנשלמֻּ שלֵּ אור  ֵּ֣ ׃̅בֻּ ֖א֑֞ ַָע֗ממֵּ  י֑֞
kansakunnat      käsissä   hänet luovutetaan ja           Jerusalemissa 

 
Ja hän tuli sisään meidän luoksemme ja otti vyön Paulos’n vyötäröltä ja sitoi sielunsa jalat, ja kätensä, 
ja sanoi, ”siten sanoi pyhyyden henki, että se mies, joka on tämän vyön isäntä, siten juutalaiset 
sitovat hänet Jerusalemissa, ja hänet luovutetaan kansakuntien käsiin”. 

 

הָחַנןַָובָ̅̅דוכַָ  12 נֵּ ָשַמעןָ֑בַעיןָמֵּ א֑֞ לֵּ יןָמֵּ לֵּ ַָאת̅ה  ֑אַָ̅ני֑֞  ר 
paikka   lapset ja      me   hänestä pyysimme kuulimme       sanat        nämä       kun ja        . 

ם׃ָ שלֵּ ֵּ֣אור  אַזלָלֻּ אָנ   ּדל 
Jerusalemille   menevä            ettei 

 
Ja nämä snt kuultuamme me pyysimme häntä, me, ja sen paikan asukkaat, ettei menisi Jerusalemiin. 



ב  13 אָע  נ  ו֖סָמ  ול  אַמרַָפֵּ֣ אָוֵּ יןָענ  יּדֵּ וןָּדבָ ̅ה  יןָא֗נתֻּ  יןָ̅כֵָּּ̅ד 
itkette             te           teette            mitä          Paulos         sanoi ja    vastasi        silloin            . 

אָ אָ֗הו  ירָל  אָגֵּ נ  ב֖יָאֵּ הָללֵּ וןָלֵּ יןָא֗נתֻּ חק  וןָוש   א֗נתֻּ
ole        en      sillä        minä sydämelleni sille            te                    rikotte ja                  te 

ָ אתֵּ ודּ̅דֵּ ףָ̅מַטַיבָ̅אַסרַָבלחֻּ אָא  ל  ֑אָאֵּ ותָ̅֗אנ  אמֻּ  ָּ̅דֵּ
kuolla että   myös        vaan         minä        valmis            yksin                    sidottu että 

ף םָחל  שלֵּ אור  ֵּ֣ ו֖ע׃ָ̅בֻּ ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ הָּדמ   שמֵּ
Jeshua herramme   nimensä     puolesta          Jerusalemissa 

 
Silloin Paulos vastasi ja sanoi, ”mitä te teette? Te itkette ja rikotte minun sydämeni, sillä en minä ole 
ainoastaan sidottu, vaan minä olen valmis kuolemaankin Jerusalemissa meidän Herramme Jeshuan 
nimen puolesta”. 

 

בָ̅̅דוכַָ  14 אַמרןָּדצֵּ ןָוֵּ לןַָל֖ יסַָלןָ֑בהֵּ תטפ  אָאֵּ הָ̅ל  נֵּ  י 
tahtonsa että sanoimme ja meille lakkasimme meille    taivutettu            ei       kun ja         . 

א׃ָ הוֵּ ַרןָנֵּ  ּדמ 
oleva   herramme 

 
Ja kun emme saaneet taivutetuksi, me luovutimme ja sanoimme, että ”tapahtukoon meidän 
Herramme tahto”. 

 

ת ָרַָ̅תָ̅ובָ   15 תַטַיבַ̅יומ  יןָ֑אֵּ לֵּ ָה  ֖ם׃̅א֑֞ שלֵּ ֵּ֣אור  קןַָלןָלֻּ  ןַָוסלֵּ
Jerusalemille meille nousimme ja valmistauduimme   nämä         päivät       jälkeen ja           . 

 
Ja näiden päivien jälkeen me valmistauduimme, ja nousimme Jerusalemiin. 

  



אַתָ  16 ָָוָ֗הַווַָעַמן̅וֵּ ידֵּ אַָתלמ  ש  ַי֑אַָּכד̅֗אנ  ַסר  ֵּ֣ ןָקֵּ ָמֵּ יןָּ̅דבָ ָ̅א֑֞  יר 
johdattivat    kun             Kesarea’sta               oppilaat         ihmiset kanssamme olivat    tulivat ja         . 

אַָחד וןַָאח  ַָָ̅עמהֻּ ידֵּ ןַָתלמ  ַָקד̅מֵּ וןָ֑̅א֑֞ ַנס  אָמֵּ֣ הָהו  ַָּדשמֵּ ֑א֑֞ יֵּ  מ 
Mnason       oli   nimensä jonka   ensimmäiset                    oppilaista        yksi         veli            kanssaan 

איַתָ ו֑סַָּדנַקבַלןָבבַָ̅ו  ופר  ֵּ֣ ןָקֻּ אָמֵּ ֖ה׃̅ו֗היָ֗הו   יתֵּ
kodissaan vastaanottaisi että          Kypros’sta          oli                       hän ja 

 
Ja meidän kanssamme tuli joitakin oppilaita Kesareasta, johdattaen kanssaan yhden niistä 
ensimmäisistä veljistä, jonka nimi oli Mnason, ja hän oli Kyprokselta, että ottaisi meidät vastaan 
kotiinsa  

 

ַתָָ̅̅דוכַָ  17 דיןָ̅אֵּ ָח  א֑֞ וןַָאחֵּ ֑םַָקבלֻּ שלֵּ ֵּ֣אור  ת̅לֻּ אי   ׃ָ̅י 
iloisesti       veljet    vastaanottivat     Jerusalemille      tulimme     kun ja         . 

 
Ja kun me tulimme Jerusalemiin, veljet ottivat meidät iloisesti vastaan. 

 

וסָ  18 ול  ֑אַָעלןַָעםַָפֵּ֣ נ  אָ֗אחר  תַולַיומ  ובָ̅לו  יתַָּ̅כדַָ̅יֵּ֣עקֻּ  ָ̅א 
(akk.)     kun         Jakob        luokse       Paulos      kanssa sisään            toinen             päivälle ja        . 

ָ תֵּ אָלו  ׃̅֗הו  ֖א֑֞ ישֵּ וןַָקש  להֻּ  הָּכֻּ
vanhimmat     he kaikki      luonaan              oli 

 
Ja seuraavana päivänä menimme Paulos’n kanssa sisään Jakob’n luokse, kun ne kaikki vanhimmat 
olivat hänen luonaan. 

 

ַתָ̅וַי֗הב  19 וסָב  ול  וןַָפֵּ֣ אָלהֻּ אָ֗הו  שַתעֵּ ֖אָומֵּ מ  וןָשל   רָ̅ןָלהֻּ
perässä      Paulos          heille          oli                    kertoi ja          rauhaa        heille annoimme ja         . 

ַתָ אַָּדעבַָ̅ב  לָמ  ָָ̅ד֑̅רָּכֻּ ָבתֵּ א֑֞ אָבַע֗ממֵּ ה  ֖ה׃ַ̅אל  שתֵּ  שמֵּ
palvelutyössään    kansakunnissa      Jumala              teki   mitä          kaikki     jälkeen 

 
Ja me annoimme heille rauhan, ja Paulos kertoi heille järjestyksessä kaiken, mitä Jumala teki 
kansakunnissa hänen palvelutyönsä kautta. 

 



אַָא֗נתָָ̅̅דוכַָ  20 זֵּ ֖הָח  אַמרוָלֵּ אָוֵּ ה   שַמע֑וַָשַבחוַָלאל 
sinä       näet   hänelle sanoivat ja       Jumalalle          ylistivät         kuulivat       kun ja          . 

ית ָא  ן֑֞ בו  אָרֵּ וןָּ֑כמ  ודַָ̅אחֻּ יהֻּ ֵּ֣ נ֖וָוכָָֻּ̅ב  יןָּדַהימֵּ וןַָ̅אילֵּ  להֻּ
he kaikki ja  uskoivat jotka         ne         Jehud’ssa       oli          10’000:t montako veljemme 

֖א׃ וס  מֻּ וןָּדנ  נֻּ ָאֵּ א֑֞ נֵּ יןַָטנ  לֵּ  ה 
sanan       heidät         kiivaat        nämä 

 
Ja kun he kuulivat, he ylistivät Jumalaa ja sanoivat hänelle, ”sinä näet, kuinka monia kymmeniä 
tuhansia veljiä oli Jehud’ssa, niitä, jotka uskoivat, ja he kaikki ovat sen kirjoitetun sanan kiivailijoita”. 

 

21  ָ תֵּ ףאַמרָ̅אֵּ ָּדַמלֵּ ֑ יןָעַליך  וןָּדֵּ פָ̅להֻּ אַָ̅א֗נתָּדנֵּ ושֵּ ֵּ֣ ןָמֻּ וןָמֵּ  רקֻּ
Moshe’sta erottautuisivat että sinä      opetat jota      yllesi     mutta       heille            sanottu              . 

ָ וד  הֻּ וןָי  להֻּ ַָּדבּ̅כֻּ א֑֞ ַָּכד̅יֵּ ֑א֑֞ וןָגָ ַָ̅ע֗ממֵּ הוֻּ אָנֵּ ַמרַָא֗נתָּדל  יןָא   זר 
ympärileikkaavat olisivat ettei     sinä          sanot      kun    kansakunnissa jota   juutalaiset        he kaikki  

ָ דֵּ אַָבעי  ָול  ון֑֑֞ וןָמַהלכָ ̅בַניהֻּ הוֻּ אָנֵּ וס  מֻּ ָּדנ   ין֖׃̅א֑֞
vaeltavat       olisivat              sanan           tavoissa          eikä           lapsensa 

 
Mutta heille oli sanottu sinua vastaan, että sinä opetat, että kaikki ne juutalaiset, jotka ovat muissa 
kansakunnissa, pysyisivät erossa Moshe’sta, kun sanot, etteivät ympärileikkaisi lapsiaan eivätkä 
vaeltaisi sen kirjoitetun sanan tapojen mukaan. 

 

כָ   22 לָה  טֻּ אַתָ̅מֵּ וןָּדֵּ אָ֗היָלהֻּ שַתמע   ֑א׃̅יתָלכָ ̅ילָּדמֵּ
tänne        tullut että       heille      se                    kuultu että    sen tähden     koska           . 

 
Sen tähden, koska se heiltä kuultu on tullut tänne, 

 

ךָ̅ד̅עבֵָּ  23 יַנןָל  אמר  םָּד  ּדֵּ יתָ̅מֵּ ֑אַָ̅לןַָגבָ̅א  ַָארבע  א֑֞  רֵּ
neljä         miehet meille      on      sinulle   sanomme jota          asia            tee           . 

ָ ון֖׃ַּ̅דנד  תַּדּכֻּ וןָּדנֵּ  ירָלהֻּ
puhdistuisivat että heille vannoneet jotka 

 
Tee jotain, mitä sanomme sinulle; meillä on neljä miestä, jotka ovat vannoneet puhdistuvansa. 



וןַָנפּ̅דבַָ  24 קָעַליהֻּ ֖וןַָואפֵּ אַָעמהֻּ תַּדּכ  לָאֵּ וןָוזֵּ נֻּ ָ̅רָאֵּ ת  ָ̅ק   ֑א֑֞
hinta           heistä       maksaa ja      kanssaan       puhdistettu   meni ja   heitä     johdatti          . 

גַָ̅איך תּ̅דנֵּ ָומֵּ ון֖֑֞ ַשיהֻּ וןָר  אָלכַָֻּ̅יד̅רעֻּ ָ̅ע  אתֵּ םָּדֵּ ּדֵּ ֑שָּדמֵּ  אַמרָ̅לנ 
sanottu jota         asia että       jokaiselle            tiedetään ja            päänsä       ajelisivat että         kuin 

֖וַָוא֗נת לָהֻּ֗ ַָּדג  ַט֖ר׃ָעַליך  םַָא֗נתָונ  לֵּ אָש  וס  מֻּ  לנ 
pidät ja     sinä           täytät                sanalle          sinä ja    se        valhe       sinulle 

 
Vie heidät ja mene puhdistumaan heidän kanssaan, ja maksa heistä se hinta, että ajelisivat päänsä, ja 
jokainen tietäisi, että se, mitä sinusta on puhuttu, on valhe, ja sinä täytät ja pidät sen kirjoitetun 
sanan. 

 

ָחַנןָּכַתָ  25 ֑א֑֞ ןַָע֗ממֵּ נוָמֵּ יןָּדַהימֵּ יןָּדֵּ  ןָ֑̅בַ̅עלַָאילֵּ
kirjoitimme    me         kansakunnista      uskovat jotka mutta         ne           ylle          . 

יןַָנפ טר  וןָנ  הוֻּ ןַָּדדּ̅דנֵּ וןָ֑מֵּ ָ̅בָ ̅שהֻּ ות  ניֻּ ןָז  ֖אָומֵּ  ֖אָ̅יח 
haureudesta ja                  uhratusta           sielunsa          varjelevat   olisivat että 

֖א׃ ןָּדמ  ֖אָומֵּ יק  ןָחנ   ומֵּ
verestä ja             kuristetusta ja 

 
Mutta niistä, jotka muista kansakunnista uskovat, me kirjoitimme, että varjelisivat sielunsa 
uhratuista, ja haureudesta, ja kuristetusta ja verestä. 

  



וסָּדבַָ   26 ול  יןַָפֵּ֣ יּדֵּ וןָלגַָ̅ה  נֻּ אָ̅ב̅רָאֵּ יןָלַיומ  לֵּ ָה  א֑֞  רֵּ
päivälle      nämä         miehille      heidät      johdatti        Paulos         silloin           . 

֖אַָּכד ַזלָלַהיּכל  ֖וןָוַעלָאֵּ יַָעמהֻּ אתַּדּכ  ֑אָוֵּ נ   ַמוַּדעָָ̅֗אחר 
kertoo      kun       temppelille       meni   sisään ja     kanssaan     puhdistettu ja              toinen 

ָ ת  אָּדַיומ  י  ול  וןָמֻּ ָּדַתָ̅להֻּ ָ̅ד̅א֑֞ ית  את֑̅אָעַדָּ̅כ  אָּדֵּ  ַָ̅קַרב̅מ 
lähestytty joka         saakka           puhdistumisen               päivien          täyteys         heille 

וןָ׃ נהֻּ שָמֵּ שָ֗אנ  אָּד֗אנ  נ  ורב   קֻּ
heistä    ihminen         ihmisen                    lahja 

 
Silloin Paulos vei nämä miehet, seuraavana päivänä, ja puhdistui heidän kanssaan, ja meni sisään 
temppeliin, kertoen heille sen puhdistumisen päivien täyttymyksestä, kunnes jokaisen heistä oli 
tuotava se lahja. 

 

אָּדַשבָ̅̅דוכַָ  27 יַָיומ  ַָ̅מט  וד  הֻּ ֑אָי  ָּדמֵָּ̅ע  א֑֞ ֗היָיֵּ ַיאָחַזאוֻּ ס   ןַָאֵּ֣
hänet näki          Asia’sta jotka        juutalaiset           sapatin            päivä        saapui    kun ja         . 

֖אָוגַָ יַדָ̅בַהיּכל  יוָעַלו֗היָא  ֑הַָוארמ  לֵּ אָּכֻּ יוָעַלו֗היַָעמ  ׃̅ר  ֑א֑֞  י 
kädet        ylleen         nostivat ja kaikkensa      kansa        ylleen    kiihottivat ja      temppelissä 

 
Ja kun se sapatin päivä saapui, ne juutalaiset, jotka olivat Aasiasta, näkivät hänet temppelissä ja 
kiihottivat koko kansan häntä vastaan, ja he kohottivat kätensä häntä vastaan. 

  



֖יןַָגב̅מבַַָָּ̅כד  28 אמר  יןָו  אָ̅גנ  נ  ֑לַָעַּדר֖וָה  יֵּ יסר  ֵּ֣ ָא  ָבַני֑֞ א֑֞  רֵּ
tämä    auttakaa            Israel        lapset       miehet       sanoivat ja        vetosivat      kun           . 

וקבַָ̅֗הוַָגב אָּדלֻּ ף̅ר  יַלןַָמלֵּ אָּד  וקבַָלָ̅בכָָֻּ̅לַָעמ  ֑אָולֻּ וּכ   לָּ̅דֻּ
vastaan ja       paikka     kaikessa opettaa omamme       kansa      vastaan joka          mies           se 

וקבַָ ֖אָולֻּ וס  מֻּ אף̅לַָאת̅נ  ֖אָו  נ  אָה  ֑אָָ̅ר  לָלַהיּכל  ַָאעֵּ א֑֞ יֵּ  ַלארמ 
temppelille     sisään     aramealaiselle   myös ja      tämä            paikka          vastaan ja                  sana 

֖א׃̅הַָלאת̅וַסיבֵָּ יש  אַָקּד  נ  אָה   ר 
pyhä         tämä           paikalle           turmeli ja 

 
He vetosivat ja sanoivat, ”miehet, israelilaiset, auttakaa! Tämä mies opettaa joka paikassa meidän 
omaa kansaamme vastaan ja kirjoitettua sanaa vastaan, ja tätä paikkaa vastaan, ja tuo 
aramealaisiakin sisään temppeliin, ja turmelee tätä pyhää paikkaa!” 

 

ופָ   29 טר  הַָלֵּ֣ ירָחַזוַָעמֵּ מוָ֗הַווָגֵּ פֵַָּ̅קּדֵּ סָאֵּ ָ̅ימ  אַָבמד  י  ֑אָ̅ס   י֗נת 
kaupungissa     efesolainen           Trofimus’lle        kanssaan näkivät    sillä     olivat        ensin             . 

ב ֖א׃̅וס  וסַָעלָלַהיּכל  ול  יןָ֗הַווָּדַעםַָפֵּ֣  ר 
temppelille vastaan Paulos kanssa jotka olivat           luulivat ja 

 
Sillä he olivat ensin nähneet efesolaisen Trofimus’n hänen kanssaan kaupungilla, ja he luulivat, että 
ne, jotka olivat Paulos’n kanssa, ovat temppeliä vastaan. 

 

אשַתג  30 ַָָ̅שת̅וֵּ הָמד  ל  אתּ̅כֻּ אָוֵּ אָ̅י֗נת  הַָעמ  לֵּ  ַּכַנש֖וָּכֻּ
kansa kaikkensa        kokoontui ja           kaupunki     kaikkensa tuli levottomaksi ja            . 

וסָוגַָ ַפול  ו֗ה֖יָלֵּ֣ ו֗היָלבַַָ̅ואחּדֻּ אָובַָ̅רֻּ ןַָהיּכל  ָ̅ר־מֵּ עתֵּ  הָ̅רָש 
hetkensä poika ja        temppelistä ulkopuoli     raahasivat ja         Paulos’lle        kiinniottivat ja 

ד תתחֵּ ׃̅אֵּ ֖א֑֞  וַָתרעֵּ
portit                   suljetut 

 
Ja koko se kaupunki tuli levottomaksi, ja kaikki kansa kokoontui ja otti Paulos’n kiinni, ja he 
raahasivat hänet ulos temppelistä, ja sillä hetkellä ne portit olivat suljetut. 

 



֑הָאֵָָּ̅̅דוכַָ  31 קטלֵּ אָלמֵּ נש  אָּכֵּ אָ֗הו  עֵּ ַירכָ ָ̅שַתמַעתב  ל   אָ̅לּכ 
kiliarka’lle                 kuultiin       hänet tappamaan kansanjoukko      oli            etsi      kun ja           . 

י֑רָּדכָֻּ אספ  ָּ̅דֵּ הָמד  יַעת̅ל  תתז  אָאֵּ ֖ה׃ָ̅י֗נת   ל 
hänelle      vaivaantunut             kaupunki       kaikkensa                    alueen 

 
Ja kun se kansanjoukko etsi hänen tappamistaan, sen alueen konsuli sai kuulla, että koko kaupunki oli 
hänestä vaivaantunut. 

 

ָ̅ובַָ  32 עתֵּ ָ̅הָּדבַָ̅רָש  א֑א֑֞ יֵּ ַָסג  א֑֞ וטֵּ י  אסטַרט  אָולֵּ ונ  נטרֻּ  רָלקֵּ
monet                            sotilaille ja              kenturion’lle       johdatti         hetkensä poika ja          . 

֖וןָוכַָ טוָעַליהֻּ ַירכָ ָ̅דַ̅ורהֵּ ל  לוָ̅חַזוָלּכ  ָבהֵּ ֑א֑֞ וטֵּ י  אסטַרט   אָולֵּ
lakkasivat                           sotilaille ja              kiliarka’lle      näkivät    kun ja          ylleen       juoksivat ja 

ו֖ס׃ ַפול  הָלֵּ֣ יןָ֗הַווָלֵּ חֵּ ןָּדמ   מֵּ
Paulos’lle hänelle    olivat         hakkaamasta 

 
Ja siinä hetkessä hänet vietiin sadanpäämiehelle ja monille sotilaille, ja he juoksivat hänen päälleen, 
ja nähdessään konsulin ja sotilaat, he lakkasivat hakkaamasta Paulosta. 

 

ב  33 ַָָ̅וקרֵּ תֵּ ַירכָ ̅לו  ל  ֖הַָופ̅הָּכ  הַָָ̅קד̅אַָואחּדֵּ ונֵּ אסרֻּ  ּדנֵּ
hänet sitova että       käski ja      kiinniotti ja           kiliarka           luokseen  lähestyi ja           . 

אָעבַָ̅בַתָ נ  וָומ  אָעַלו֗ה֑יָּדַמנֻּ לָ֗הו  ַָומַשאֵּ ן֖֑֞ של  ָש  ין֑֞  ׃ָ̅ד̅רתֵּ
teki      mitä ja      kuka että     hänestä          oli             kysyi ja            kahleet                kaksissa 

 
Ja konsuli tuli hänen luokseen ja otti hänet kiinni, ja käski, että hänet on sidottava kaksilla kahleilla, ja 
kysyi häneltä, että kuka hän oli, ja mitä hän teki. 

  



כ  34 ןָא  אָמֵּ ש  יןָ֗הַווָעַלו֗היָ֗אנ  עֵּ לָ̅וק  טֻּ ֖םָומֵּ ּדֵּ םָמֵּ ּדֵּ וסָמֵּ  ל 
tähden ja       asia            asia                    joukosta         ihmiset             ylleen      olivat   huusivat ja        . 

ת ָ̅קע  ַּדעַָאיד  אָלמֵּ שַּכחָ֗הו  אָמֵּ ֖וןָל  ֖אַָופ̅הֻּ ירת   ַָ̅קד̅אָ֗היַָשר 
käski ja              totuus           se     millainen   tietämään           oli              pystyi           ei              huutonsa 

ָ ית  ֖הָלַמשר  ונֵּ ֖אָּדַנובלֻּ  ֖א׃̅֗הו 
leirille        hänet veisi että             oli 

 
Ja jotkut siitä joukosta huusivat häntä vastaan monia asioita, eikä hän voinut heidän huutonsa 
tähden tietää, millainen totuus on, ja hän käski, että hänet vietäisiin sinne leiripaikkaan. 

 

וסָלַדָָ̅̅דוכַָ  35 ול  יַָפֵּ֣ ַָ̅מט  א֑֞ וטֵּ י  סטַרט  ו֗היָאֵּ ַָטענֻּ ֑א֑֞  רגֵּ
sotilaat        kantoivat           portaille           Paulos        saapui   kun ja           . 

֖א׃ אָּדַעמ  יר  לָקט  טֻּ  מֵּ
kansan           raivo           tähden 

 
Ja kun Paulos saapui portaille, sotilaat kantoivat hänet sen kansan raivon tähden. 

 

36  ָ תֵּ ת̅א  ירָב  אָגֵּ יןָ֗הַווָ̅אָ֗הו  עֵּ א֖אָוק  י  אַָסג  הַָעמ   רֵּ
olivat huusivat ja         paljon        kansaa      perässään      sillä           oli           tuli               . 

י֗ה֖י׃ ול  יןָ֑שקֻּ אמר   ו 
hänet pois        sanoivat ja 

 
Sillä hänen perässään tuli paljon kansaa, ja he huusivat ja sanoivat, ”kantakaa hänet pois!” 

  



ָָ̅̅דוכַָ   37 ית  ַעלָלַמשר  יָלמֵּ ַמרַָ̅מט  ו֑סָאֵּ ול  וַָפֵּ֣  ֖אָהֻּ
sanoi        Paulos       hän                   leirille                sisään      saapui     kun ja         . 

ַירכָ  ל  ך̅לּכ  לַָעמ  ַמלֵּ ֑יָאֵּ סַָא֗נתָל  ןַָמפֵּ יןָָ֖̅אָאֵּ וָּדֵּ  הֻּ
mutta  hän    kanssasi   puhuva minulle        sinä          sallit      jos                 kiliarka’lle 

ת אי  ֖הַָיונ  ַמרָלֵּ ַדָָ̅אֵּ  עַָא֗נ֑ת׃̅י 
sinä      tiedät jaavanilaisesti hänelle      sanoi 

 
Ja kun hän saapui sisään sille leiripaikalle, Paulos sanoi konsulille, ”onko minulla lupa puhua sinun 
kanssani?” Mutta hän sanoi hänelle, ”tiedätkö sinä kreikkaa?” 

 

38  ָ ֑אַָּדקד  י  צר  אָ֗הַויתַָא֗נתַָהוָמֵּ ָ̅ל  ת  יעתָ̅םַָיומ  יןַָאז  לֵּ ָה   א֑֞
kapinoi          nämä        päivät      edessä joka   egyptiläinen     se         sinä         ole           etkö          . 

קתָלַמד אַָאלפָ ַ̅ואפֵּ ֑אַָארבע  ָ̅בר  בַ̅גבין֑֞ ָע  ֖א֑֞ ָ̅רֵּ ת  יש  ָב  ׃ַּ̅די֑֞  ֖א֑֞
paha         tekijät         miehet   sukuruhtinaat          neljä                 erämaalle                   lähti ja 

 
Etkö sinä ole se egyptiläinen, joka ennen näitä päiviä kapinoi, ja vei erämaahan ne neljä 
sukuruhtinasta, pahantekijää? 

 

אַָגב  39 נ  ו֖סָאֵּ ול  הַָפֵּ֣ ַמרָלֵּ ָ̅א  וד  הֻּ אָי  אָ֗אנ  וסָ̅ר  רס  ןַָטֵּ֣ ֑אָמֵּ  י 
Tarsos’sta    juutalainen        minä          mies           minä        Paulos   hänelle       sanoi            . 

ָ ַיאָמד  יק  יל  ק  ָּ̅דֵּ֣ ד  אָי  ָ̅י֗נת  יד̅אָּדבָ יעת  ל  אָָ̅הָי  אָ֗אנ  עֵּ ֖אָב   ֗אנ 
minä     pyydän       minä   synnyin siinä joka        tunnettu              kaupunki                          Kilikia’n 

ך נ  ֖א׃ָ̅מֵּ וָלַעמ  לֻּ יַָלמַמל  סָל   ַאפֵּ
kansalle       puhumaan minulle       salli      sinusta 

 
Paulos sanoi hänelle, ”minä olen juutalainen mies, Kilikian Tarsos’sta, siitä tunnetusta kaupungista, 
jossa minä synnyin. Minä  pyydän sinua, salli minun puhua kansalle”. 

  



וןָָ̅̅דוכַָ  40 אָלהֻּ יעָ֗הו  ַָואז  ֖א֑֞ וסַָעלַָּדרגֵּ ול  םַָפֵּ֣ ֑הָק  סָלֵּ  ַאפֵּ
heille          oli        viittoi ja       portaat       yllä        Paulos    seisoi hänelle         salli      kun ja          . 

ָ ידֵּ בָ̅̅ד֖הָוכַָ̅א  וןָעֵּ לַָעמהֻּ ל֑וַָמלֵּ ת̅בהֵּ אי  ון֖׃ָ̅ר  אַמרָלהֻּ  וֵּ
heille        sanoi ja         hebreasti          kanssaan      puhui    lakkasivat    kun ja       kätensä 

 
Ja hänen sallittuaan sen, Paulos seisoi portaiden yllä ja viittoi heille kädellään, ja kun he lakkasivat, 
hän puhui heidän kanssaan hebreaksi ja sanoi heille; 

 

ָ 

ַָואבָ  22:1  א֑֞ ַָ̅אחֵּ ת  וח̅ה  ָשַמעוַָמַפקָברֻּ תָ֑א֑֞  ון֖׃̅כַָֻּּ̅דלו 
luoksenne joka   puolustautuminen       kuulkaa                  isät ja              veljet                          . 

 
Veljet ja isät, kuulkaa puolustus teitä kohtaan; 

 

בָ̅ד̅וכַָ  2 ת̅שַמעוָּדעֵּ אי  תָ̅ר  אי  יר  וןַָ֑ית  אַָעמהֻּ לָ֗הו   ָ̅מַמלֵּ
enemmän      kanssaan          oli        puhui                hebreasti että         kuulivat     kun ja       . 

ון֖׃ אַמרָלהֻּ ל֖וָוֵּ  בהֵּ
heille       sanoi ja    lakkasivat 

 
Ja kun he kuulivat, että hän puhui heidän kanssaan hebreaksi, he vaikenivat enemmän, ja hän sanoi 
heille; 

  



אַָגב  3 נ  ָ̅אֵּ וד  הֻּ אָי  אָ֗אנ  יד̅ר  יל  ֑אָו  ַי֖אָָ̅י  יק  יל  ק  וסָּדֵּ֣ ַטרס  אָבֵּ֣  ֗אנ 
Kilikia’n          Tarsos’ssa           minä    synnyin ja    juutalainen       minä           mies          minä        . 

ת ית̅אֵּ ַָָ̅רב  דֵּ יןָבה  ָּ̅דֵּ ֗נב̅אָמד  אַָעלָגֵּ גָ̅י֗נת  גַָ̅רֵּ ָּדֵּ֣ ֖לַָ̅לו֗הי֑֞ יאיֵּ  ַמל 
Gamaliel’n         jalkansa        sivu     yllä             kaupunki          tässä        mutta             kasvatettu 

את ָ̅וֵּ תָ̅ית̅רד  אי  יר  אַָּדאבָ ָ̅גמ  וס  מֻּ ַתָ̅בנ  איַתָ̅ה  ָו  יתיָ̅ן֖֑֞ אָָ̅֗הו  נ   ַטנ 
intohimo         oli       minulla ja               isiemme              sanassa              täydellisesti                kulkenut ja 

֑אַָאיך ה  אףַָּ̅דאל  אָּד  לכָָֻּ̅מ  וןָּכֻּ יַתַָ̅א֗נתֻּ ון֖׃̅וןָא   יּכֻּ
olette          te kaikki              te               myös jota           kuin               Jumalan 

 
Minä olen juutalainen mies, ja minä synnyin Kilikian Tarsos’ssa, mutta minä olen kasvatettu tässä 
kaupungissa, Gamaliel’n jalkojen vierellä, ja minä olen kulkenut täydellisesti siinä meidän isiemme 
kirjoitetussa sanassa, ja minull oli se Jumalan intohim, joka myös teillä kaikilla on. 

 

4  ָ דֵּ דַ̅ולה  אָרֵּ ורח  ת̅אָאֻּ ֑אַָּכד̅עַדָָ̅פֵּ אָלַמות  יתָ̅מ  ַסרָ֗הו   ָ̅א 
olin    vangitsin    kun      kuolemalle        saakka         vainonnut                 tie               tälle ja          . 

ית םָ֗הו  ַָגב̅ית̅לבֵָָּ̅וַמשלֵּ ֖א֑֞ ירֵּ ׃̅־ַאס  ֑א֑֞ שֵּ ָונֵּ א֑֞  רֵּ
naiset ja       miehet          vangit        huoneelle        olin             luovutin ja 

 
Ja tätä tietä minä olen vainonnut kuolemaan saakka, vangiten ja luovuttaen miehiä ja naisia 
vankilaan. 

  



דַָ̅איך  5 הֵּ אָּדס  ָוכָָֻּ̅מ  א֑֞ הנֵּ ָ̅עַליַָרבָּכ  ֖א֑֞ ישֵּ וןַָקש   להֻּ
vanhimmat    he kaikki ja         papit       suuri   ylleni              todisti että          kuin         . 

ת וןַָקבלֵּ נהֻּ ָָּ̅דמֵּ ת  גר  אַזלָ̅אֵּ ָּד  תא֑֞ ַָּדבָ̅לו  א֑֞ ו֑קַָ̅דַָ̅אחֵּ  רמסֻּ
Darmsok’ssa jotka     veljet        luokse menin että             kirje             saanut         heistä jotka 

אף איתָּ̅ד  וןָּד  נֻּ םָָ̅לה  שלֵּ ֵּ֣אור  וןָלֻּ נֻּ אָאֵּ ןַָ֑איתֵּ  ֗הַווַָתמ 
Jerusalemille    heitä             toin         siellä   olivat               jotka        näille myös että 

֖א׃ַָּ̅כד ש  ם־בר  וןָמס  יןַָ֑ונַקבלֻּ יר   ַאס 
ruumiillinen rangaistus         saisivat ja          vangitut       kun 

 
Niin kuin ylipappi todisti minusta, ja ne kaikki vanhimmat, joilta olin saanut sen kirjeen, että menen 
niiden veljien luokse, jotka ovat Darmsok’ssa, että näitäkin, jotka siellä olivat, toin Jerusalemiin 
vangiten, ja että he saisivat ruumiillisen rangaistuksen. 

 

יתָ̅ד̅וכַָ  6 לָ֗הו  זֵּ יתָ̅א  ַדָָ̅וַשר  אָלֵּ֣ אָ֗אנ  ו֑קָ̅מַמטֵּ  רמסֻּ
Darmsok’lle     minä            saapua        alkanut ja          olin        menin    kun ja      . 

ית̅בפֵָּ ןָתחֵּ אָמֵּ הָּדַיומ  גָ̅לגֵּ ֑אַָאזלֵּ ןָשַמי  אָמֵּ לי   ָ̅שֵּ
loistaa             taivaista        hiljaisuus         alapuolesta     päivään jakaantumisessaan 

א֖א׃עַליָ י  אַָסג  והר   נֻּ
paljon        valkeus          ylläni 

 
Ja kun olin mennyt ja alkanut saapua Darmsok’iin, päivän jakautumisessa, yhtäkkiä, lepäsi se suuri 
valkeus minun päälläni. 

 

פ  7 ת̅ונֵּ תָ̅לֵּ מעֵּ ֖אָושֵּ לַָָ̅עלַָארע  או  ֵּ֣ ֖יָש  אָל  אַמרָ֗הו  אָּד  ל   ק 
Shaul minulle       oli       sanoi joka       ääni              kuullut ja            maa       päälle pudonnut ja     . 

ָ דֵּ אָר  נ  ֑לָמ  או  ֵּ֣ ֖י׃ָ̅ף̅ש   ַא֗נתָל 
minulle   sinä      vainoat      mitä              Shaul 

 
Ja minä olin pudonnut maan päälle ja kuullut äänen, joka sanoi minulle, ”Shaul, Shaul, miksi sinä 
vainoat minua?” 

 



ית  8 יןָענ  אָּדֵּ נ  תָ̅אֵּ אמרֵּ ֖יָָ̅וֵּ ַמרָל  וָאֵּ ר֖יָוהֻּ  ַמןַָא֗נתָמ 
minulle sanoi    hän ja herrani       sinä    kuka         sanonut ja vastannut mutta       minä       . 

אָ נ  ָאֵּ דֵּ אַָּדא֗נתָר  י  צר  ועָנ  ֵּ֣שֻּ וָיֵּ  ַא֗נ֖ת׃ָ̅ף̅הֻּ
sinä     vainoat     sinä jota        Natsaria        Jeshua      hän       minä 

 
Mutta minä olin vastannut ja sanonut, ”kuka sinä olet, herrani?” Ja hän sanoi minulle, ”minä olen 
hän, Jeshua, nasaretilainen, jota sinä vainoat”. 

 

אית  9 אָּד  ש  אָשַמעוָָ̅ו֗אנ  יןָל  אָּדֵּ ל  ֑אָק  והר   ֗הַווַָעמ֖יָחַזוָנֻּ
kuulivat     ei     mutta        ääni       valkeus    näkivät kanssani   olivat            jotka      ihmiset ja         . 

אַָעמ֖י׃ לָ֗הו   ּדַהוַָּדמַמלֵּ
kanssani     oli          puhui joka           sen 

 
Ja jotkut, jotka olivat minun kanssani, näkivät sen valkeuden, mutta eivät kuulleet sitä ääntä, joka 
puhui minun kanssani. 

 

ת  10 אמרֵּ דָ̅וֵּ עבֵּ אָאֵּ נ  וםָָ̅מ  ֖יָקֻּ ַמרָל  ַרןָאֵּ ר֖יָומ   מ 
nouse minulle sanoi herramme ja herrani         teen           mitä         sanonut ja          . 

ַדָ לָלֵּ֣ ו֑קָוַתָ̅זֵּ ת̅רמסֻּ ןָנֵּ ך̅מ  םַָָ̅מַללַָעמ  ּדֵּ לָמֵּ  ַעלָּכֻּ
asia    kaikki    ylle     kanssasi        puhuva         siellä ja            Darmsok’lle mene 

ד̅תּדמֵָּ ךָ̅פקֵּ ָָ̅ל  דּ̅דתֵּ  ׃ָ̅עבֵּ
tekisit että     sinulle      käsketään jota 

 
Ja minä olin sanonut, ”mitä minä teen, Herrani?” Ja meidän Herramme sanoi minulle, ”nouse, mene 
Darmsok’iin ja siellä minä olen puhuva sinun kanssasi kaikesta siitä, jota sinua käsketään tekemään”. 

  



תָ̅̅דוכַָ  11 אָמֵּ אַָה֑וָ̅ל  והר  הָּדנֻּ וחתֵּ שבֻּ לָתֵּ טֻּ יָמֵּ אָל  אָ֗הו   חזֵּ
se       valkeuden              kirkkautensa       tähden minulle      oli               nähnyt          ei       kun ja          . 

איַדָ וניָב  וןַָ̅אחּדֻּ נֻּ ָה  תי֑֞ לֵּ ַדָָּ̅דַעמיָ֗הַו֖וָועֵּ ו֖ק׃̅לֵּ֣  רמסֻּ
Darmsok’lle     sisään ja olivat kanssani jotka nämä        käsissäni       kiinnipitivät 

 
Ja kun en nähnyt sen hänen valkeutensa kirkkauden tähden, he pitivät kiinni käsistäni, nämä, jotka 
olivat minun kanssani, ja veivät minut sisälle Darmsok’iin. 

 

אַָחד̅ב̅וגַָ  12 ֑אַָאיךָ̅ר  וס  מֻּ אָבנ  אנ  אָּכ  ַנני  יןַָָ̅חֵּ֣ הּד   ּדס 
todistivat että    kuin             sanassa          puhdas        Chanania       yksi            mies ja          . 

ָ וד  הֻּ וןָי  להֻּ ָּדַתָ̅֗הַווָעַלו֗היָּכֻּ א֑֞ ן֑׃̅יֵּ  מ 
siellä jotka   juutalaiset      he kaikki           ylleen       olivat 

 
Ja oli yksi mies, Chananja, sanassa puhdas, niin kuin hänestä todistivat ne kaikki juutalaiset, jotka 
olivat siellä. 

 

13  ָ ת  ת̅אֵּ ח֑יָפַתָ̅אָלו  לָא  או  ֵּ֣ ֖יָש  אַמרָל  ָובָ חָ֖̅יָוֵּ ֑֖֞  הַָ̅עיַניך 
poika ja     silmäsi        avaa       veljeni         Shaul    minulle  sanoi ja     luokseni        tuli               . 

ָ עת  ת̅בש  ת̅אָאֵּ רֵּ ָוח  ֖ה׃ַָ̅פַתחַָעיַני֑֞  בֵּ
hänessä nähnyt ja     silmäni           avattiin                    hetkessä 

 
Hän tuli minun luokseni ja sanoi minulle, ”minun veljeni Shaul, avaa silmäsi”, ja siinä hetkessä minun 
silmäni avautuivat, ja minä näin hänet. 

 

אַָּדאבָ   14 ה  ֖יַָאל  אַמרָל  ַתָ̅וֵּ ך̅ה  ימ  ַָאק  בָ̅ן֑֞ ַּדעָצֵּ ֖הָ̅למֵּ נֵּ  י 
tahtonsa    tuntemaan           nostaa            isiemme             Jumala    minulle sanoi ja            . 

ָ ָ̅ותֵּ אָותֵּ יק  אָלַזּד  ֖ה׃̅חזֵּ ומֵּ ןָפֻּ אָמֵּ ל   שַמעָק 
suunsa           ääni         kuuleva ja           puhtauden         näkevä ja 

 
Ja hän sanoi minulle, ”meidän isiemme Jumala nostaa sinut tuntemaan hänen tahtonsa, ja näkemään 
sen puhtauden, ja kuulemaan hänen suunsa äänen”. 

 



15  ָ ת̅ותֵּ אָלו  הּד  הָס  אָלֵּ אָָ̅הוֵּ ולָמ  ַָעלָּכֻּ ֑א֑֞ ש  וןָבַנינ  להֻּ  ּכֻּ
mitä    kaikki     ylle      ihmislapset        he kaikki     luokse      todistaja   hänelle        oleva ja           . 

 ַּדחַזיתַָושַמע֖ת׃
kuullut ja    nähnyt jota 

 
Ja olemaan hänelle todistaja kaikkien ihmisten luoks, kaikesta, mitä olet nähnyt ja kuullut. 

 

וםָעַמד  16 שַתוַחרַָא֗נ֖תָקֻּ אָמֵּ נ  אָמ  ש  אָָ̅וה  אתַּדּכ   וֵּ
puhdistettu ja   kastaudu    nouse      sinä                     odotat          mitä            nyt ja             . 

ַָּכד ֑֑֞ ַהיך  ןָחט  ֖ה׃ָ̅מֵּ אַָא֗נתָשמֵּ רֵּ  ק 
nimensä       sinä       kutsut       kun                    synnistäsi 

 
Ja nyt, mitä odotat? Nouse, käy kasteella ja olet puhdistettu synnistäsi, kun kutsut hänen nimeään. 

 

פ  17 ת̅והֵּ ָָּ̅כֵּ ת  ית̅לכָ ָ̅ית̅אֵּ ֑םָוַצל  שלֵּ ֵּ֣אור  ֖א׃ָ̅אָלֻּ  בַהיּכל 
temppelissä   rukoillut ja       Jerusalemissa          tänne           tullut      palannut ja             . 

 
Ja minä olen palannut, tullut tänne Jerusalemiin ja rukoillut temppelissä. 

 

18  ָ יתֵּ ֖אַָּכדַ̅וחז  זו  סַתרַהבָ̅הָבחֵּ ֖יָאֵּ ַמרָל  ך̅ופָָֻּ̅א   ָ̅וקָל 
sinulle   pois ja                kiirehdi    minulle   sanoi        kun           näyssä       hänet näin ja         . 

ָ ות  הּדֻּ יןָס  אָמַקבל  לָּדל  טֻּ ֑םָמֵּ שלֵּ ור  ֵּ֣ ןָאֻּ  ַּדעַל֖י׃ָ̅ך̅מֵּ
ylleni joka     todistuksesi    vastaanottavat     ettei        koska                     Jerusalemista 

 
Ja minä näin hänet näyssä, kun hän sanoi minulle, ”kiirehdi, ja mene pois Jerusalemista, koska he 
eivät ota vastaan sinun todistustasi minusta”. 

  



ת  19 מרֵּ אָאֵּ אנ  ףָ̅וֵּ ריָא  דָ̅מ  וןָי  נֻּ םָ̅הֵּ אַָמשלֵּ אנ  יןָּ֑דֵּ  ע 
luovutin   minä että    tiedätte       nämä     myös  herrani       sanonut        minä ja           . 

ית ָ̅ית̅לבֵָָּ̅֗הו  ֑א֑֞ ירֵּ ית־ַאס  אָ֗הו  חֵּ ָ̅בכָָֻּ̅ומ  ן֑֞ וש   לָּכנֻּ
kokoukset   kaikissa        olen         lyönyt ja          vangit         huoneelle            olin 

ך יןָ֗הַווָב  יןַָּדמַהימנ   ׃ַָ̅לאילֵּ
sinussa olivat        uskoivat jotka                niille 

 
Ja minä olin sanonut, ”minun Herrani, nämäkin tietävät, että minä luovutin vankilaan ja löin kaikissa 
kokouksissa niitä, jotka uskoivat sinuun”. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  20 תֵּ ד̅מֵּ פַָָ̅אשֵּ אסטֵּ ֵּ֣ הָּדֵּ אָּדמֵּ ך̅֗הו  הּד  סָס  אףָ̅נ  אָָ̅ו  נ   אֵּ
minä   myös ja   todistajasi             Estefanos’n       verensä          oli         vuodatettiin      kun ja           . 

ית םָ֗הו  אֵּ וןָק  יתַָ̅עמהֻּ םָ֗הו  לֵּ בָ̅וש  ָ̅לצֵּ וַלו֗ה֖י֑֞ טֻּ וןָּדק  נהֻּ  י 
hänet tappoivat jotka       tahdolleen        olin      suostuin ja        olin         nousin          kanssaan 

ַטרָ֗הָ יתונ  גָ̅ו  יןָּדר  ַָּדאילֵּ א֑֞ אנֵּ ֖ה׃̅מ  יןָ֗הַווָלֵּ  מ 
hänelle olivat  kivittivät jotka          niiden         vaatteet         olin    vartioin ja 

 
Ja kun Estefanos’n, sinun todistajasi, veri vuodatettiin, minäkin nousin heidän kanssaan ja suostuin 
niiden tahtoon, jotka tappoivat hänet, ja vartioin niiden vaatteita, jotka olivat kivittämässä häntä. 

 

ך  21 אָל  אָמַשַּדרָ֗אנ  אנ  ֑לָּדֵּ ֖יָזֵּ אַמרָל  אָָ̅וֵּ וחק   לרֻּ
kaukaisille sinulle      minä         lähetän     minä että mene minulle    sanoi ja          . 

׃ָ̅לַמכ א֑֞ וָלַע֗ממֵּ זֻּ  ר 
kansakunnille        julistamaan 

 
Ja hän sanoi minulle, että ”minä lähetän sinut kauas, julistamaan muille kansakunnille”. 

  



וסָעַדָָ̅̅דוכַָ  22 ַפול  ו֗היָלֵּ֣ ַָ̅שמעֻּ דֵּ אָלה  ָ̅מ  לת   ֑אָ̅אָמֵּ
sana            tälle            saakka          Paulos’n         häntä kuulivat   kun ja           . 

כַָ אָּדה  אַָאינ  ןַָארע  לָמֵּ שתקֵּ וןַָוקַע֖וָנֵּ להֻּ ימוָק  אַָ̅אר   נ 
siten joka    sellainen                 maasta     poistettakoon huusivat ja     äänensä        korottivat 

֖אָ ח  הָלמֵּ אָלֵּ לֵּ ירָו  אָגֵּ  ׃֗ה֑וָל 
elämään   häntä    täytyy      sillä       ei          se 

 
Ja kun he kuulivat Paulosta tähän sanaan saakka, he korottivat äänensä ja huusivat, ”pois maasta 
sellainen, joka siten on, sillä ei hän saa elää!” 

 

יןָ̅מבַָָ̅̅דוכַָ  23 ָוַמסק  ון֖֑֞ אַניהֻּ יןָ֗הַווָמ  יןָ֗הַו֖וַָומַשּדֵּ  גנ 
nostivat ja        vaatteensa     olivat       heittivät ja    olivat       huusivat     kun ja           . 

֑א׃ אַָלשַמי  ל   ֗הַווָחֵּ
taivaille         tomu      olivat 

 
Ja heidän huutaessaan ja heittäessään vaatteitaan, he heittivät tomua taivaisiin. 

 

ַירכָ ָ̅פַקד  24 ל  ָּ̅כ  ית  הָלַמשר  ונֵּ גַּ̅דבַָ̅קד֖̅אַָופ̅אָּדַנעלֻּ ָ̅נֵּ א֑֞  ּדֵּ
ruoskinnassa että  käski ja                     leirille       hänet sisään että           kiliarka            käski            . 

שַתַא֑לַָאיך ָָ̅נֵּ לַָאיד  טֻּ ַּדעָמֵּ ָּ̅דנֵּ לת  יןָ֗הַווָעַלו֗ה֖י׃̅אָעֵּ עֵּ  אָק 
ylleen    olivat  huusivat           aihe        sellainen    tähden   tietävä että     kuin       kuulusteltava 

 
Konsuli käski, että hänet on vietävä sisään leiripaikalle, ja käski, että häntä on ruoskien kuulusteltava, 
että saataisiin tietä, mikä on sellainen aihe, jota he huusivat hänestä. 

  



אַָ̅מתָ̅̅דוכַָ  25 ונ  נטרֻּ וסָלקֵּ ול  וַָפֵּ֣ ַמרָהֻּ ָאֵּ ֑א֑֞ ו֗היָבַערקֵּ  חֻּ
kenturion’lle           Paulos      hän     sanoi        nahkavyössä      hänet sitoneet   kun ja          . 

אָעַלו֗ה֖יַָמַפסָלכָֻּ םָ֗הו  אֵּ אָ̅̅בוןַָּ֑דלגַָּ̅דק  י  ֗הומ  אָרֻּ  ר 
roomalainen     miehelle että      teille      luvallinen      ylleen            oli                  nousi  

אָמַחַיב ַָּ̅דתָּ̅דל   ון֖׃ַ̅נגדֻּ
ruoskisivat että     tuomitsi          ettei 

 
Ja kun he olivat sitoneet hänet remmeillä, sanoi Paulos sadanpäämiehelle, että ”onko teidän lupa 
nousta minua vastaan, sillä minä olen roomalainen mies, jota ei tuomita ruoskittavaksi?”. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  26 נטרֻּ בשַמעָקֵּ ֑אָקרֵּ תָ̅ונ  ַירכָ ָ̅לו  ל  אָּ̅כ  נ  ֖הָמ  אַמרָלֵּ  אָוֵּ
mitä hänelle     sanoi ja             kiliarka         luokse   lähestyi            kenturion          kuuli        kun ja          . 

בֵָּ ירַָגבָ̅ד̅ע  אָגֵּ נ  אָ֗ה֖ו׃ַ̅א֗נ֖תָה  י  ֗הומ  אָרֻּ  ר 
se       roomalainen         mies        sillä      tämä           sinä             teet 

 
Ja kun sadanpäämies kuuli, hän lähestyi konsulia ja sanoi hänelle, ”mitä sinä teet, sillä tämä mies on 
roomalainen?!” 

 

ב  27 ַָָ̅וקרֵּ תֵּ ַירכָ ̅לו  ל  יַָא֗נתָ̅הָּכ  ַמרָל  ֖הָאֵּ אַמרָלֵּ  אָוֵּ
sinä minulle sano        hänelle   sanoi ja            kiliarka         luokseen    lähestyi ja         . 

ין֖׃ ֖הָא  אַמרָלֵּ אַָא֗נ֖תָוֵּ י  ֗הומ   רֻּ
kyllä hänelle   sanoi ja         sinä           roomalainen 

 
Ja konsuli lähestyi häntä ja sanoi hänelle, ”sano minulle, oletko sinä roomalainen?” Ja hän sanoi 
hänelle, ”kyllä”. 

  



ַירכָ   28 ל  אָּכ  אָבכֵַָּ̅וענ  נ  אַמ֖רָאֵּ ָ̅אָוֵּ ית  אאָקנ  י  אַָסג   הָ̅ספ 
sen ostin           paljon            rahassa           minä         sanoi ja           kiliarka        vastasi ja          . 

ָ ות  יֻּ ֗הומ  ף̅לרֻּ יןָא  אָּדֵּ נ  ו֖סָאֵּ ול  הַָפֵּ֣ ַמרָלֵּ תָ֖̅אָא  הָאֵּ ת̅ב   ׃ַָ̅ילּדֵּ
syntynyt     siinä   myös   mutta     minä         Paulos    hänelle      sanoi             roomalaisuudelle 

 
Ja konsuli vastasi ja sanoi, ”minä ostin roomalaisuuden suurella rahalla”. Paulos sanoi hänelle, ”mutta 
minä olen siihen syntynyt”. 

 

29  ָ חד  וןָּדבָ ̅ומֵּ נֻּ הָה  נֵּ וןָמֵּ ָ̅אָפַרקוָלהֻּ דֻּ יןָ֗הַווַָלמַנג  ָ̅עֵּ  ֖הָ̅ותֵּ
ruoskimiselleen    olivat etsivät että    nämä    hänestä      heille       erosivat            heti ja              . 

ַירכָ ַ̅וד ל  לָּכ  ףָ֑̅אַָּכד̅חֵּ לֵּ אָ֗ה֑וַָעלָּדפַָָ̅י  י  ֗הומ  אָ׃̅כּ̅דרֻּ הָ֗הו   רֵּ
oli        sitoi että         ylle      se    roomalainen että    oppi      kun             kiliarka        pelkäsi ja 

 
Ja heti he erottautuivat hänestä, nämä, jotka etsivät hänen ruoskimistaan, ja konsuli pelkäsi, kun 
oppi, että se, jonka hän sitoi, oli roomalainen. 

 

֑אָצבָ   30 נ  אָ֗אחר  תַ̅ולַיומ  אי  יר  ַּדעַָשר  אָלמֵּ אָָ̅אָ֗הו  נ   ּדמ 
mitä että         todellisesti         tietämään         oli        tahtoi             toinen            päivälle ja           . 

ג ָ̅֗היָקט  ות  נֻּ ָ̅ר  וד  הֻּ יןָ֗הַווָעַלו֗היָי  י֗היַָופ̅אָּדַמיתֵּ ַָושר  ֖א֑֞  ַָ̅קד̅יֵּ
käski ja        vapautti ja     juutalaiset     vastaansa    olivat     tuoneet jota                 syytökset          se 

ָ אתֻּ ָוכָֻּּ̅דנ  א֑֞ הנֵּ ָּכ  ַָוד̅וןַָרַבי֑֞ ון֖֑֞ ַשיהֻּ אָּדר  נש  הָּכֵּ וסָ̅בַָ̅לֵּ ַפול   רָלֵּ֣
Paulos’lle   johdatti ja    johtajistaan kansanjoukko kaikkensa ja       papit       suuret     tulisivat että 

ת תַָ̅ואחֵּ הַָבינ  ימֵּ ון֖׃ַ̅אק   הֻּ
välissään               seisoi              alas ja 

 
Ja seuraavana päivänä hän tahtoi todellakin tietää, että mitä syytöksiä juutalaiset olivat tuoneet 
häntä vastaan, ja hän vapautti hänet ja käski, että ylipapit tulisivat, ja koko sen kansanjoukon 
johtajat, ja hän johdatti Paulos’n ja vei hänet alas seisomaan heidän keskellään. 

 

ָָָ



וסָבכֵָָּ̅ד̅וכַָ 23:1  ול  רַָפֵּ֣ ַמ֖רַָגב̅ח  וןָ֑אֵּ ָ̅נשהֻּ ַָאַח֑י֑֞ א֑֞  רֵּ
elän       miehet        sanoi   kokoontumisessaan    Paulos        katsoi kun ja                         . 

אָבכָֻּ נ  ב̅אֵּ אָט  ארת  ָ̅לָת  ת̅ת  תַּדברֵּ ָָ̅אָאֵּ אָ̅קד  ה   םַָאל 
Jumala     edessä         johdatettu                  hyvä           omatunto       kaikessa         minä 

֖א׃̅עַדָ נ  אָלַיומ   מ 
päivälle           saakka 

 
Ja kun Paulos katsoi sitä heidän kokoontumistaan, hän sanoi, ”miehet, minä elän kaikessa hyvässä 
omassatunnossa, minua on johdatettu Jumalan edessä tähän päivään saakka”. 

 

אָפַקד  2 הנ  אָּכ  ַחַנני  הָָ̅וֵּ֣ ונֵּ מחֻּ ֑הָּדנֵּ בֵּ יןַָעלָגֵּ ימ  וןָּדק  נֻּ  לה 
häntä löisi että   sivunsa     yllä   seisoivat jotka       näille         käski         pappi        Chanania ja       . 

֖ה׃ ומֵּ וסַָעלָפֻּ ַפול   לֵּ֣
suunsa    ylle            Paulos’lle 

 
Ja pappi Chananja käski näitä, jotka seisoivat hänen vieressään, että löisivät Paulosta suulle. 

 

3  ָ ֖הָעת  ַמרָלֵּ וסָאֵּ ַפול  יךָ̅יד̅וֵּ֣ מחֵּ אָּדנֵּ ה  וַָאל  ָָ̅הֻּ֗ סת   אָ̅אֵּ
seinä      sinua lyövä joka    Jumala       hän       tuleva    hänelle    sanoi            Paulos ja      . 

ָ תֵּ ֖אַָוא֗נתָי  יַָאיךָ̅ב̅מַחַורת  ןַָא֗נתָל  אֵּ ֑אַָּ̅דבַָ̅א֗נתָּד  וס  מֻּ  נ 
sanassa että      kuin minulle   sinä     tuomitset    sinä          istut        sinä ja                  valkaistu 

בַַָָּ̅כד אָופָ ̅ע  וס  מֻּ ד̅רַָא֗נתַָעלָנ  נ֖י׃ָ̅קֵּ ונ  מחֻּ  ַא֗נתָּדנֵּ
minua lyöt että     sinä          käskit ja          sana vastaan           sinä          teet         kun 

 
Ja Paulos sanoi hänelle, ”Jumala on tuleva lyömään sinua, valkaistu seinä, ja sinäkö istut 
tuomitsemassa minua kirjoitetun sanan mukaan, kun teet sanaa vastaan ja käskit lyömään minua?” 

  



יןָ  4 ימ  יןָּדק  ֖הָלכָ ַואילֵּ יןָלֵּ מר  ןָא  ֖ אָ̅֗הַווַָתמ   הנ 
papille hänelle     sanoivat        siellä      olivat seisoivat jotka        ne ja          . 

אַָא֗נ֖ת׃ אָמַצחֵּ ה   ַּדאל 
sinä          syytät                  Jumalan 

 
Ja ne, jotka olivat siellä seisomassa, sanoivat hänelle, ”syytätkö sinä Jumalan pappia?” 

 

ַדָ  5 אָי  ו֖סָל  ול  וןַָפֵּ֣ ַמרָלהֻּ ית̅א  ָּדכָ ָ̅עָ֗הו  ַָ̅אַח֑י֑֞ אָ֗ה֖וָּכת   ָ̅יב̅הנ 
kirjoitettu    hän    pappi että       veljeni       ollut      tiennyt      en          Paulos        heille          sanoi        . 

ך אָּדַעמ  ש  ירַָּדלר  וָגֵּ ו֖ט׃ָ̅הֻּ֗ אָתלֻּ  ל 
kiroava     ei     kansasi joka   johtajalle että      sillä        se 

 
Paulos sanoi heille, ”en tiennyt, veljeni, että hän on pappi, sillä kirjoitettu on, että kansasi johtajaa älä 
kiroa”. 

 

ַדָָ̅ד̅וכַָ  6 יַתָעָ̅י  אָא  הָּדַעמ  נֵּ וסָּדמֵּ ול  ַָ̅פֵּ֣ א֑֞ יֵּ וק   ו֗היָּדַזּדֻּ
zadokialaisten          se on          kansa että    siitä että          Paulos       tiesi      kun ja        . 

הַָּדפ נֵּ אָבכֵָּ̅ומֵּ אָ֗הו  ָקע  ֑א֑֞ ישֵּ ֖אַָגב̅ר  ָ̅נש  ַָאַח֑י֑֞ א֑֞  רֵּ
veljeni      miehet    kansanjoukossa       oli          huusi           fariseusten       heistä ja 

ָוַעלַָסב ֖א֑֞ ישֵּ אַָברָפר  אָ֗אנ  יש  אָפר  נ  אָ̅אֵּ מת  אַָּדקי   ר 
ylösnousemuksen        toivo       ylle ja      fariseukset     poika     minä           fariseus            minä 

ָ יתֵּ ָּ̅דמ  תד  ָמֵּ ֖א׃̅א֑֞  יןָ֗אנ 
minä      tuomittu           kuolleiden 

 
Ja kun Paulos tiesi, että osa siitä kansasta oli zadokialaisia ja osa fariseuksia, hän huusi siinä 
kansanjoukossa, ”miehet, veljet, minä olen fariseus, fariseusten poika, ja kuolleiden ylösnousemuksen 
toivon tähden minua tuomitaan!” 

  



ָָ̅ד̅וכַָ  7 דֵּ ַמ֑רָנפַָ̅ה  ָָ̅בַחדָ̅לוַָחד̅אָאֵּ ֑א֑֞ יֵּ וק  ָוַזּדֻּ א֑֞ ישֵּ  פר 
zadokialaiset ja    fariseukset     yhdessä      yksi putosivat       sanoi        tämä      kun ja       . 

את ג̅וֵּ ֖א׃ָ̅פלֵּ  ַעמ 
kansa        jakaantui ja 

 
Ja kun hän sanoi tämän, he lankesivat toinen toiseensa, fariseukset ja zadokialaiset, ja se kansa 
jakaantui. 

 

אַָמַלאכֵָּ  8 אָול  מת  יןָּ֑דַליתָקי  מר  ירָא  ָגֵּ א֑֞ יֵּ וק  אַָ̅זּדֻּ ָול   א֑֞
eikä              enkelit         eikä    ylösnousemus ei ole että     sanoivat       sillä    zadokialaiset       . 

יןָבכָֻּ יןַָמוּדֵּ ָּדֵּ א֑֞ ישֵּ ֖אָפר  וח  ין֖׃̅רֻּ  להֵּ
niissä kaikissa tunnustavat mutta      fariseukset           henki 

 
Sillä zadokialaiset sanovat, ettei ylösnousemusta ole, eikä enkeleitä eikä sitä henkeä, mutta 
fariseukset tunnustavat ne kaikki. 

 

פ  9 אָס  ש  מוָ֗אנ  ֖אָוק  אַָרב  ל  אָק  אַָ̅והו  ןַָגב  ָמֵּ א֑֞  רֵּ
sivusta   kirjanoppineet     ihmiset   nousivat ja      suuri           ääni          oli ja       . 

יןָ֗הַָּ̅דפ צֵּ ָונ  ֑א֑֞ ישֵּ םָר  ּדֵּ יַנןָמֵּ שּכח  אָמֵּ ֖יןָל  אמר  ֖וןָו   ַווַָעמהֻּ
asia        pystymme             ei       sanoivat ja        kanssaan olivat kiistelivät ja           fariseusten 

אַָגבּ̅דבָ  נ  אַָאוַָמַלאכָ ̅ישָבה  וח  יןָרֻּ ןָּדֵּ ֖אָאֵּ לָ̅ר   אַָמלֵּ
puhui             enkeli          tai          henki     mutta   jos           mies             tässä             pahan 

ית אָא  נ  ֑הָמ  ַָָ̅עמֵּ דֵּ הָבה   ֖א׃̅ב 
tässä     siinä        on            mitä     kanssaan 

 
Ja oli suuri ääni, ja jotkut kirjanoppineet nousivat fariseusten joukosta ja kiistelivät heidän kanssaan 
ja sanoivat, ”emme me löydä tässä miehessä mitään pahaa, mutta jos henki tai enkeli puhui hänen 
kanssaan, mitä tämä onkaan?” 

  



אָשגָָֻּ̅̅דוכַָ  10 ת̅הו  אַָבינ  אַָרב  ַירכָ ̅ושי  ל  אָּכ  לָ֗הו  וןָּ֑דחֵּ  ֑אָ̅הֻּ
kiliarka        oli        pelkäsi         välissään            suuri        levottomuus         oli       kun ja          . 

אָנפַָ ַָּ̅דלמ  אתֻּ ָּדנ  ֑א֑֞ יֵּ ֗הומ  ו֖סַָושַלחָלרֻּ ַפול  הָלֵּ֣ ונֵּ  וןָ̅שחֻּ
tulisivat että       roomalaisille       lähetti ja        Paulos’lle       häntä kappaleiksi             ettei 

חטפָֻּ ןָמַצעת̅נֵּ הָמֵּ ָ̅ונֵּ ית  הָלַמשר  ונֵּ ֖וןָוַנעלֻּ  ֖א׃̅הֻּ
leirille     hänet sisään ja    heidän keskuudestaan          hänet ottaisi 

 
Ja kun heidän keskellään oli suurta levottomuutta, konsuli pelkäsi että he repivät Paulos’n 
kappaleiksi, ja lähetti roomalaisille sanan, että tulisivat tempaamaan hänet heidän keskuudestaan,  ja 
veisivät hänet sinne leiriin sisälle. 

 

תָ̅̅דוכַָ  11 ֑אָאֵּ לי  אָל  ֖הָ̅הו  אַמרָלֵּ ו֖סָוֵּ ַפול  ַרןָלֵּ֣ הָמ  יָלֵּ  חז 
hänelle   sanoi ja      Paulos’lle herramme hänelle    näyttäytyi            yö           oli       kun ja          . 

ת לַָּדאיך̅אֵּ טֻּ כַַָָ̅חַי֑לָמֵּ ֑םָה  שלֵּ אור  ֵּ֣ ּדתָעַליָבֻּ אַָּ̅דאסהֵּ  נ 
siten         Jerusalemissa        ylleni    todistanut että      kuin että       koska        voimallistu 

ָ אףָ̅יד̅עת  דַָ̅א֗נתָּד  אַָתסהֵּ ֗הומ  רֻּ  ׃ָ̅בֵּ֣
todistaisi          Roomassa    myös että        sinä           tuleva 

 
Ja kun oli yö, meidän Herramme näyttäytyi Paulos’lle ja sanoi hänelle, ”voimallistu, koska niin kuin 
olet todistanut minusta Jerusalemissa, siten tulet myös todistamaan Roomassa”. 

 

אַָצפָ̅̅דוכַָ  12 ת̅הו  ֑אָאֵּ ָ̅ר  וד  הֻּ ןָי  ָמֵּ ין֑֞ ש  ַָּ̅כַנשוָ֗הַווָ֗אנ  ֖א֑֞  יֵּ
juutalaisista      ihmiset       olivat       kokoontuivat          aamu           oli         kun ja        . 

מוָ אכַואחרֵּ אָנֵּ וןָּ֑דל  וןָעַדָ̅עַליהֻּ שתֻּ אָנֵּ וןָול  אָ̅לֻּ  מ 
kunnes        joisivat        eikä          söisivät          ettei           ylleen            kirouksen ja 

ו֖ס׃ ַפול  הָלֵּ֣ ונֵּ קטלֻּ  ּדנֵּ
Paulos’lle    hänet tappaisi että 

 
Ja kun oli aamu, kokoontuivat jotkut juutalaisista ja tekivät ylleen kirouksen, etteivät söisi eivätkä 
joisi, ennen kuin Paulos olisi tapettu. 

 



13  ָ ת  ימוָבַמומ  וןַָּדאק  נֻּ יןָה  יןָ֗הַווָּדֵּ וֵּ ֑אָ̅ה  מ  אָקי  נ  ָה   א֑֞
liitto       tämä               valassa       seisoivat jotka     nämä   mutta   olivat        he            . 

יןַָגב ןַָארבע  ירָמֵּ ׃ַ̅ית  ין֖֑֞  ר 
miehet neljästäkymmenestä enemmän 

 
Mutta heitä oli, näitä, jotka pysyivät tämän liiton valassa, enemmän kuin neljäkymmentä miestä. 

 

את  14 תַ̅קַרב̅וֵּ תָ̅וָלו  ַָולו  א֑֞ הנֵּ יןָָּ̅כ  אמר  ָו  ֖א֑֞ ישֵּ  ַקש 
sanoivat ja      vanhimmat    luokse ja         papit       luokse           lähestyivät ja        . 

טַעםָעַדָ אָנֵּ םָל  ּדֵּ מןָעַליןָּ֑דמֵּ אַָאחרֵּ רמ  אָ̅֗הַו֑וָּדחֵּ  מ 
kunnes    maistava         ei       asia että    yllemme    kirosimme        kirous että         olivat 

ו֖ס׃ ַפול  ולָלֵּ֣ קטֻּ  ּדנֵּ
Paulos’n        tappava että 

 
Ja he menivät pappien ja vanhinten luokse ja sanoivat, että ”me kirosimme itsemme sillä kirouksella, 
ettemme maistaisi mitään, ennen kuin Paulos olisi tapettu”. 

 

ַָּדכ  15 א֑֞ שֵּ וןָור  אָבַעוַָא֗נתֻּ ש  ַירכָ ̅וה  ל  ןָּכ  אָמֵּ ושת   ֑אָ̅נֻּ
kiliarka’sta       kokouspaikan           johtaja ja           te        pyytäkää         nyt ja             . 

ת יו֗היָלו  ָָ̅וןַָאיך̅כָֻּּ̅דַניתֵּ וןָּדתֵּ יןָא֗נתֻּ עֵּ ת̅ב̅ב  אי  יר  וןַָשר   ָ̅צֻּ
todellisesti      tutkitte että              te           etsitte   kuin      luoksenne      hänet tuova että 

֖הַָוחַנןָמַטיבָ  נֵּ וער  יו֗ה֖יַָעד̅סֻּ קטל  ת̅יַנןָּדנֵּ אָלו  מטֵּ אָנֵּ  ון֖׃̅כָֻּ̅ל 
luoksenne      saapuva         kunnes      hänet tappava että      me  valmiit         me ja             asemansa 

 
Ja nyt, pyytäkää te, ja kokouspaikan johtaja, konsulilta, että hänet tuotaisiin teidän luoksenne, ikään 
kuin te todellakin tahtoisitte tutkia hänen asemansa, ja me olemme valmiit tappamaan hänet, kun 
hän on tulossa teidän luoksenne.  

  



16  ָ תֵּ אַָברָח  ֑אָוַעלַָ̅ושַמעָ֗הו  נ  אָה  ַפרסנ  וסָא  ַפול   הָּדֵּ֣
sisään ja    tämä                     juoni          Paulos’n        sisarensa    poika      oli              kuuli ja          . 

ָ ית  ו֖ס׃̅אָובַָ̅לַמשר  ַפול  קָלֵּ֣  ּדֵּ
Paulos’lle     selitti ja                             leirille 

 
Ja Paulos’n sisaren poika oli kuullut tämän juonen, ja hän meni sinne leiriin sisälle ja selitti Paulos’lle.k 

 

אָלַחד  17 וסָקר  ול  ֖הָָ̅וַשַּדרַָפֵּ֣ אַמרָלֵּ ָוֵּ א֑֞ ונֵּ נטרֻּ ןָקֵּ  מֵּ
hänelle sanoi ja                kenturion’sta        yhdelle       kutsui          Paulos       lähetti ja           . 

ת אָלו  נ  אָה  לַָלעַלימ  ַירכָ ַָ̅אובֵּ ל  יתּ̅כ  םָָ֑̅אָא  ּדֵּ ירָמֵּ הָגֵּ  לֵּ
asia      sillä   hänellä      on             kiliarka          luokse     tämä        nuorukaiselle            saata 

֖ה׃ אַמרָלֵּ  ּדנ 
hänelle    sanova jota 

 
Ja Paulos lähetti kutsun yhdelle niistä sadanpäämiehistä, ja sanoi hänelle, ”saata tämä nuorukainen 
konsulin luokse, sillä hänellä on jotain sanottavaa hänelle”. 

 

הָ̅ב̅וַדָ  18 תרֵּ הָלו  ֖אַָואעלֵּ אַָלעַלימ  ונ  נטרֻּ ַירכָ ָ̅קֵּ ל   אָּ̅כ 
kiliarka     luokse        sisään ja        nuorukaiselle          kenturion           johdatti ja           . 

נ֖יָובָ  אָקר  יר  וסַָאס  ול  אַמ֖רַָפֵּ֣ אָ̅וֵּ נ  אָה  נ֑יַָּדאיתֵּ אָמֵּ  עֵּ
tämä        tuo että minulta pyydät ja minut kutsuit          vanki                Paulos          sanoi ja 

ָ ת  אָלו  איתָ̅ך̅עַלימ  ךָּ̅ד  אַמרָל  םָּדנ  ּדֵּ הָמֵּ  ׃ָ̅לֵּ
sinulle  sanova jota      asia      hänellä     on että     luoksesi      nuorukainen 

 
Ja sadanpäämies johdatti nuorukaisen ja vei hänet sisään konsulin luokse ja sanoi, ”vanki Paulos 
kustui minut ja pyysi minulta, että tuon tämän nuorukaisen sinun luoksesi, sillä hänellä on sinulle 
jotain sanottavaa”. 

  



19  ָ אידֵּ הָב  ַירכָ ַ̅ואחּדֵּ ל  ֖אָוַנג̅הָּכ  הָלַחד̅אַָלעַלימ  ֖אָָּ̅דֵּ  ַגב 
sivu    yhdelle   hänet vei ja     nuorukaiselle             kiliarka        kädessään          kiinniotti ja         . 

ית אָא  נ  ֑הָּדמ  אָלֵּ לָ֗הו  ךַָ̅ומַשאֵּ ָָ̅ל  ֖י׃ּ̅דת   אַמרָל 
minulle sanoisit että   sinulle       on       mitä että hänelle        oli                  kysyi ja 

 
Ja konsuli otti häntä kädestä kiinni ja vei hänet yhdelle laidalle ja kysyi häneltä, että ”mitä sinulla on 
sanottava minulle?” 

 

20  ָ וד  הֻּ ֖אָי  הָעַלימ  אַמרָלֵּ ת̅וֵּ ָאֵּ א֑֞ בַ̅חַשב̅יֵּ ך̅וָּדנֵּ נ  וןָמֵּ  ָ̅עֻּ
sinusta pyytäisivät että   suunnitelleet        juutalaiset     nuorukainen hänelle     sanoi ja           . 

תּ̅דַתָ רָלכֵָָּ̅חֵּ וסָמח  ַפול  וןַָ֑איך̅לֵּ֣ בֵָָּ̅נשהֻּ ירָ̅צ  םַָית  ּדֵּ  יןָמֵּ
enemmän    asia     tahtoivat     kuin     kokoukselleen   huomenna       Paulos’n             alas että 

֖ה׃ נֵּ וןָמֵּ אלפֻּ  ּדנ 
hänestä       oppisivat että 

 
Ja nuorukainen sanoi hänelle, ”juutalaiset ovat suunnitelleet, että pyytävät sinulta, että viet 
huomenna Paulos’n alas heidän kokoukseensa, ikään kuin he tahtoisivat oppia häneltä jotain 
enemmän”. 

 

כָ ַאנָ֗  21 ירָ̅תָה  ירַָית  אָגֵּ ֖וןָה  יסָלהֻּ תטפ  אָתֵּ  ילָל 
enemmän   sillä    katso     heille              vakuuttaisi        ei    sen tähden      sinä             . 

יןַָגב ןַָארבע  הַָבכ̅מֵּ יןָלֵּ טר  וןָנ  נהֻּ ָמֵּ ין֑֞ מוָ̅ר  ֖אַָואחרֵּ אנ   מ 
kironneet ja          salaliitossa     hänelle vartioivat         heistä           miehet neljästäkymmenestä 

אכַ̅עלַָנפ אָנֵּ וןָּ֑דל  וןָעַדָ̅שהֻּ שתֻּ אָנֵּ וןָול  ֖הָ̅לֻּ ונֵּ קטלֻּ אָּדנֵּ  מ 
hänet tappaisivat että   kunnes           juovat           eikä            syövät         ettei       sielujensa           ylle 

אָמַטיבָ  ך̅וה  י  ווּד  יןָלשֻּ  ׃ָ֖̅יןַָומַקוֵּ
lupauksellesi   odottavat ja       valmiit         katso ja 

 
Sen tähden, älä sinä vakuutu heistä, sillä katso, enemmän kuin neljäkymmentä miestä heistä pysyy 
salaliitossa, ja he ovat kironneet sielunsa, etteivät söisi eivätkä joisi, ennen kuin tappavat hänet, ja 
katso, he ovat valmiit ja odottavat sinun suostumustasi. 

 



ַירכָ   22 ל  י֗היָּכ  אַָּכדַ̅ושר  ָָ̅אַָלעַלימ  אַָ̅פקדֵּ שָל   ֑הָּד֗אנ 
ei    ihminen että    käskenyt      kun      nuorukaiselle             kiliarka                lähetti ja         . 

֖י׃ קתָל  יןַָבּדֵּ לֵּ ַּדעָּדה   נֵּ
minulle selittänyt   nämä jotka    tietävä 

 
Ja konsuli lähetti nuorukaisen käskien, ettei ”kukaan saisi tietää näitä, jotka olet minulle selittänyt”. 

 

אַָלת  23 דַ̅וקר  לוַָעתֵּ ֖וןָזֵּ אַמרָלהֻּ ָוֵּ ין֑֞ ונ  נטרֻּ ָקֵּ ין֑֞ ָ̅רֵּ א֑֞ יֵּ ֗הומ   וָרֻּ
roomalaiset valmistakaa menkää   heille        sanoi ja           kenturiot          kahdelle        kutsui ja         . 

ָ ַי֖אָופַַָ̅מאתֵּ ַסר  קֵּ ֗לוןָלֵּ֣ אזֻּ ַָשב̅יןָּדנ  א֑֞ שֵּ ֖יןָ̅ר  דע  אָ̅וש  ינ  ָבַימ   ַיי֑֞
oikeassa    ampujaa ja         70        hevosmiehet ja        Kesarea’lle      menisivät että                 200 

ָ תַ̅מאתֵּ ןָתל  וןָמֵּ פקֻּ ֖א׃ָ̅יןָּ֑דנֵּ לי  ָבל  ין֑֞ ע   ש 
yöllä         tunti              kolmesta     lähtisivät että                200 

 
Ja hän kutsui kaksi sadanpäämiestä ja sanoi heille, ”menkää, laittakaa kaksisataa roomalaista 
valmiiksi menemään Kesareaan, ja seitsemänkymmentä hevosmiestä ja kaksisataa oikealla kädellä 
ampujaa, että lähtisivät yön kolmantena tuntina”. 

 

ב  24 ףַ̅טיֵּ יןָא  ֑אַָאיךָ̅וָּדֵּ יר  וסָּ̅דַנרּכבָָֻּ̅בע  ַפול   וןָלֵּ֣
Paulos’lle     kantaisivat että     kuin   kuormaeläimet myös mutta laittakaa           . 

תַ̅ונפַָ הָלו  ונֵּ גָ̅לטֻּ ּכסָה  יל  ֵּ֣ ֖א׃̅פ  ונ   מ 
hallitusmies          Feliks      luokse        hän pakeneva ja 

 
Mutta laittakaa myös kuormaeläimet, että kantaisivat Paulos’n ja hän pääsisi pakoon hallitusmies 
Feliks’n luokse. 

 

אַָי֗הבָ̅בַ̅תַָ̅וכ  25 ַגרת  איתָ̅אֵּ ֖וןָּד  כַָָ̅להֻּ הָה  ֖א׃̅ב   נ 
siten      siinä      on joka         heille      antoi             kirje            kirjoitti ja          . 

 
Ja hän kirjoitti kirjeen, antoi heille, jossa oli näin; 
 

 



26  ָ ַלוד  פָ ̅קֵּ֣ ו֑סָלֵּ֣ י  ֵּ֣וס  וסָלֻּ ג̅י  ּכסָה  ֖ם׃̅יל  ֖אָשל  יח  אַָנצ  ונ   מֻּ
shalom      loistelias        hallitusmies            Feliks’lle             Lysius            Klaudius                 . 

 
Klaudius Lysius, loisteliaalle hallitusmies Feliks’lle, shalom! 

 

ַחד̅ב̅לגַָ  27 ֖אָאֵּ נ  אָה  ָ̅ר  וד  הֻּ ַָאיך̅וָי  ֑א֑֞ תָ̅יֵּ מֵּ ֖הָוק  ונֵּ קטלֻּ אָָּ̅דנֵּ נ   אֵּ
minä noussut ja hänet tappaisivat että     kuin     juutalaiset    kiinnottivat      tämä        miehen               . 

ָופַָ א֑֞ יֵּ ֗הומ  ֑הַָּכדַ̅עםָרֻּ קתֵּ תָ̅רֵּ לפֵּ אָ֗ה֖ו׃ָ̅יֵּ י  ֗הומ   ּדרֻּ
hän   roomalainen että    oppinut   kun hänet lunastanut ja     roomalaiset    kanssa 

 
Juutalaiset ottivat kiinni tämän miehen, kuin tappaakseen hnet, ja minä olen noussut roomalaisten 
kanssa ja lunastanut hänet, kun olen oppinut, että hän on roomalainen. 

 

יתָ̅̅דוכַָ  28 אָ֗הו  עֵּ ָָ̅ב  לת  ַּדעָעֵּ ָ̅למֵּ ת  ל  טֻּ ֑הָ̅אָּדמֵּ יןָ֗הַווָלֵּ שֵּ  הָר 
hänelle olivat syytteet hänen tähtensä että        aihe         tietämään       olin          pyysin     kun ja           . 

הָלכֵָּ תתֵּ ון֖׃ַ̅אחֵּ  נשהֻּ
kokoukselleen            hänet alas 

 
Ja kun minä etsin, tietääkseni sitä aihetta, jonka tähden hänelle oli ne syytteet, vein hänet alas heidän 
kokoukseensa. 

 

ת  29 אשּכחֵּ לת ָָ̅וֵּ ֖הָועֵּ יןָ֗הַווָלֵּ שֵּ וןָר  וסהֻּ מֻּ ָּדנ  א֑֞ מֵּ ט   אָּ̅דַעלָז 
aihe ja hänelle  olivat   syyttivät   heidän sanansa   vaatimukset ylle että                löytänyt ja         . 

ָ תֵּ אָלו  ֖אַָליתָ֗הו  ַָאוָלַמות  א֑֞ ורֵּ אַָלאסֻּ וי   ֖ה׃ּ̅דש 
luokseen        oli     ei ole      kuolemalle         tai        vankeudelle arvollinen että 

 
Ja minä olen löytänyt, että he syyttivät häntä heidän kirjoitetun sanansa vaatimuksista, eikä häntä 
kohtaan ole aihetta, joka olisi arvollinen vankeudelle tai kuolemalle. 

  



תָ̅̅דוכַָ  30 כ̅אֵּ יָנֵּ אַָבכַ̅בַּדקָל  אַָּדעבַָ̅ל  אנ  ָ̅ד̅מ  וד  הֻּ ָ̅וָעַלו֗היָי  ֑א֑֞  יֵּ
juutalaiset       ylleen       tekivät jota          salaliitossa          petos minulle          kerrottu       kun ja          . 

ָ חד  ָ̅מֵּ ת  הָלו  ָ̅ופַָָ̅ך̅אַָשַּדרתֵּ גָ̅̅תקדֵּ ַָ̅לקט  אתֻּ ָּדנ  ַנו֗ה֑י֑֞  וןָ̅ר 
tulisivat         hänen syyttäjänsä        käskenyt ja     luoksesi       lähettänyt                       heti 

ָ הָקד  וןַָעמֵּ אמרֻּ ים׃ָ̅ונ  יָחל  ָהו  ֖  ַמיך 
terve       ole       edessäsi        kanssaan       puhuisivat ja 

 
Ja kun minulle kerrottiin salaliiton petoksesta, jota juutalaiset tekivät häntä vastaan, minä olen heti 
lähettänyt hänet sinun luoksesi, ja käskenyt hänen syyttäjiään tulemaan ja puhumaan hänen 
kanssaan sinun edessäsi. Ole terveenä! 

 

יןָ  31 יּדֵּ ַָאיךה  א֑֞ יֵּ ֗הומ  אתָ̅רֻּ ֖אָ֑̅וַָּדבַ̅פַקדּ̅דֵּ לי  וסָבל  ַפול  ו֗היָלֵּ֣  רֻּ
yössä          Paulos’n        johdattivat        käsketyt jotka         kuin       roomalaiset          silloin            . 

ָ סָמד  יַפטר  ו֗היַָלֵּ֣אנט  ֖א׃ַ̅ואיתיֻּ  י֗נת 
kaupunki             Antipatros’lle                     hänet toi ja 

 
Silloin ne roomalaiset, niin kuin käskettiin, johdattivat Paulos’n yöllä ja veivät hänet Antipatros’n 
kaupunkiin. 

 

ַָחב  32 א֑֞ לֵּ ָלַרג  א֑֞ שֵּ ֑אָשַרוַָפר  נ  אָ֗אחר  ַָ̅ולַיומ  ון֑֑֞  ַריהֻּ
toverinsa    jalkamiehille ratsumiehet poistivat        seuraava            päivälle ja          . 

הפכָֻּ ָּ̅דנֵּ ית   ֖א׃̅וןָלַמשר 
leirille        palaisivat että 

 
Ja seuraavana päivänä ratsumiehet poistivat työtoverinsa, jalkamiehet, palauttaen heidät leiriin. 

  



ַי֖אָוַי֗הב  33 ַסר  קֵּ ו֗היָלֵּ֣ גַ̅ואיתיֻּ אָלה  ַגרת  ֖אָ̅וָאֵּ ונ   מ 
hallitusmiehelle         kirje          antoivat ja           Kesarea’lle          hänet vei ja           . 

ָ ו֗היָקד  ימֻּ ו֖ס׃ַ̅ואק  ַפול   ַמו֗היָלֵּ֣
Paulos’lle        edessään              seisomaan ja 

 
Ja hänet vietiin Kesareaan, ja he antoivat sen kirjeen hallitusmiehelle, ja laittoivat Paulos’n seisomaan 
hänen edessään. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  34 ןַָאיד  ֑הָּדמֵּ אָלֵּ לָ֗הו  ֑אָמַשאֵּ ַגרת  אָאֵּ  אָ̅קר 
millaisesta että   hänelle     oli               kysyi                     kirje            luki       kun ja           . 

וַפרכָ  יַתָ̅הֻּ ףָ̅̅דו֗ה֖יָוכַַָ̅יאָא  לֵּ ַי֑א׃ָ̅י  יק  יל  ֵּ֣ ןָק   ּדמֵּ
Kilikia’sta että        oppi     kun ja   hänet tuotu                   hyparkia 

 
Ja kun hän luki sen kirjeen, hän kysyi häneltä, että mistä maakunnasta hänet oli tuotu, ja kun hän 
oppi, että Kilikia’sta, 

 

ך  35 אָל  ַמעָ֗אנ  ֖הָש  ַמרָלֵּ אַתָָ̅אֵּ אָּדֵּ ג̅מ  ָ̅וָקט  ֑֖֞ ַניך   ר 
syyttäjäsi     tulevat että      kun    sinulle   minä     kuulen    hänelle      sanoi            . 

ַָָ̅קדַ̅ופ ודֵּ ר  הֵּ ןָּדֵּ֣ י  ור  ט  הַָבפרֵּ ונֵּ טרֻּ  סָ׃ּ̅דנֵּ
Herodes’n         pretorion’ssa          vartioivat että         käski ja 

 
Hän sanoi hänelle, ”minä kuulen sinua, kun sinun syyttäjäsi tulevat”, ja käski, että häntä vartioidaan 
Herodes’n pretorionissa. 

  



ַתָ 24:1   ן־ב  ָ̅ומֵּ ת  ת̅רַָיומ  ֑אָנחֵּ ַָחמש  אָָ̅א֑֞ ַנני   ַחֵּ֣
Chananja       alas              viisi                 päivät          jälkeen –sta ja                        . 

֑אָ טר  וסָרה  ל  רטֻּ ֵּ֣ ָוַעםָטֵּ ֑א֑֞ ישֵּ ַָעםַָקש  א֑֞ הנֵּ  ַרבָּכ 
puhuja            Tertullos     kanssa ja     vanhimmat  kanssa        pappi         suuri 

ג ו֖ס׃ַ̅ואוַּדעוָלה  ול  אַָעלַָפֵּ֣ ונ   מ 
Paulos     ylle     hallitusmiehelle       kertoivat ja 

 
Ja viiden päivän kuuttua tuli alas ylipappi Chananja, vanhinten kanssa, ja asianajaja Tertullos’n 
kanssa, ja he kertoivat sille hallitusmiehelle Paulos’sta. 

 

תָ̅ד̅וכַָ  2 ף̅אֵּ ֑יַָאקֵּ גָ̅קר  וסָמַקטרֵּ ל  רטֻּ ֵּ֣ אָטֵּ הָָ̅֗הו   לֵּ
hänelle     syyttää              Tertullus             oli            alkoi           kutsuttu      kun ja        . 

וגָ  אַמ֖רָבסֻּ ת ָאאָ̅ו  ל  טֻּ יַנןָמֵּ מר  אָע  ָ̅וַתָָ̅ךּ̅דַשינ  ת  ָ̅קנ   א֑֞
uudistukset ja      tähtesi         asustamme      rauhassa että          paljossa             sanoi ja 

ָ את  י  ךַ̅סג  לַָטענ  אַָבשק  נ  אָה  ָלַעמ  ָ֗הַוי֑֞  ׃ָ̅א֑֞
hoitoosi   saamisessa     tämä        kansalle         on            monenlainen 

 
Ja kun hänet oli kutsuttu, Tertullus alkoi syyttämään häntä, ja sanoi, ”sinun tähtesi me asustamme 
suuressa rauhassa, ja monenlaiset uudistukset tälle kansalle ovat sinun ansiotasi”, 

 

ַָ̅לןָבכָֻּ̅וכָֻּ  3 וך  ות ָלָּדֻּ יַנןַָטיבֻּ ּכ֖ס׃ָ̅̅ךמַקבל  יל  ֵּ֣ אָפ  יח   ַנצ 
Feliks         loistelias        siunauksesi    vastaanotamme   tila kaikessa me kaikki ja       . 

 
Ja me kaikki joka paikassa otamme vastaan sinun siunaustasi, loistelias Feliks. 

 

איך  4 יןַָנלֵּ אָּדֵּ ָָּ̅דל  את  י  ך̅בַסג  נ  אָמֵּ אָ֗אנ  עֵּ ָב  ָָ֑̅א֑֞  שַמעָּ̅דתֵּ
kuulisi että   sinusta      minä        pyydän       monenlaisessa     uuvuttaisi   mutta       ettei        . 

יכָֻּ ָ̅ןָבפָ ̅וַתָ̅לַמּכ  ת  יק  ׃̅ס   ֖א֑֞
suorasti        nöyryydellemme 

 
Mutta etten sinua moninaisesti uuvuttaisi, minä pyydän sinua kuulemaan meidän nöyryyttämme 
suoraan. 



ירָלגַָ  5 שַּכחןָגֵּ איַתָ̅̅באֵּ אָּד  נ  אָה  ֑אָ̅ר  נ   ו֗היָמַשחט 
turmelija              on joka          tämä          miehen         sillä        löysimme         . 

ירָשגָֻּ אָלכַָֻּ̅ומע  ָ̅ושי  וד  הֻּ וןָי  ַָּדב̅להֻּ א֑֞ ֖אָ̅כָֻּ̅יֵּ הַָארע   ל 
maa    kaikessaan että    juutalaiset            kaikille         levottomuus     herättää ja 

׃ ֖א֑֞ יֵּ צר  אָּדנ  נ  ולפ  ירָּדיֻּ אָ֗הוָגֵּ ש   ר 
nasaretilaisten      opetuksen          sillä      on        johtaja 

 
Sillä me löysimme tämän miehen, joka on turmelija, ja herättää levottomuutta kaikille juutalaisille 
koko maassa, sillä hän on sen nasaretilaisten opetuksen johtaja. 

 

בַָֻּ̅ולַהיּכַלןָצבָ   6 ַחדָ̅ד֖̅וָוכַָ̅אַָלמַסי  י֗ה֑יָבַעיןָ̅אֵּ  נ 
etsimme      kiinniotimme     kun ja saastuttamaan    tahtoi   temppelimme ja      . 

ָ יו֗היַָאיךַּ̅דנדֻּ וַסן׃ַּ̅דבָ̅ונ  מֻּ  נ 
sanassamme jota kuin hänet tuomitseva että 

 
Ja hän tahtoi saastuttaa meidän temppelimme, ja kun me otimme hänet kiinni, etsimme hänen 
tuomitsemistaan sen meidän kirjoitetun sanamme mukaan. 

 

7  ָ ת  ַירכָ ̅אֵּ ל  וסָּכ  י  ֵּ֣וס  יןָלֻּ אאָ֖̅אָובַָ̅אָּדֵּ י  אַָסג  יר   קט 
paljon        väkivallassa ja              kiliarka              Lysius       mutta         tuli          . 

יַדָ ןָא  ך̅מֵּ ֖הָול  ַָאעּדיֵּ ֖ה׃ָ̅ין֑֞  ַשּדרֵּ
hänet lähetti sinulle ja   hänet otti            käsistämme 

 
Mutta konsuli Lysius tuli, ja otti hänet suurella väkivallalla meidän käsistämme ja lähetti hänet 
sinulle. 

  



רגָ ַָ̅קדַ̅ופ  8 ַָ̅לקט  אתֻּ ָּדנ  ַָ̅נו֗הי֑֞ ת  שַּכחָָ̅̅ךוןָלו   ומֵּ
voitko ja      luoksesi    tulisivat että             syyttäjilleen          käski ja         . 

ַָָ̅א֗נתַָּכד ֑הָּדת  לַָא֗נתָלֵּ יןָָ̅אַלף̅מַשאֵּ להֵּ ֑הַָעלָּכֻּ נֵּ  מֵּ
kaikki    ylle    hänestä     oppiva että hänelle      sinä              kysy            kun           sinä 

יןַָּדמַקטרגָ  לֵּ ֖ה׃̅ה   יַנןָלֵּ
hänelle    häntä syytämme josta nämä 

 
Ja hän käski hänen syyttäjiään tulemaan sinun luoksesi, ja sinä voit, kun kysyt häneltä, oppia häneltä 
nämä kaikki, joista me häntä syytämme. 

 

יב  9 ףַ̅אר  יןָעַלו֗היָא  ָָ̅וָּדֵּ וד  הֻּ וןָי  נֻּ ַָּכד̅הֵּ א֑֞ יןָָ֑̅יֵּ מר   א 
sanoivat     kun     juutalaiset      nämä     myös        ylleen    mutta    huusivat          . 

כַָ יןָה  לֵּ ׃ָּ̅דה  ין֑֞ נֵּ אָאֵּ  נ 
ovat          siten        nämä että 

 
Mutta juutalaisetkin huusivat häntä vastaan sanoen, että nämä ovat juuri niin. 

 

ג  10 אַמ֖רַָ̅ורַמזָה  וסָוֵּ ול  אַָפֵּ֣ ֖לַָוענ  וסַָּדנַמלֵּ ַפול  אָלֵּ֣ ונ   מֻּ
sanoi ja         Paulos       vastasi ja puhuisi että        Paulos’lle        hallitusmies      viittoi ja         . 

ָ את  י  ַָסג  א֑֞ ןָשַני  ַדָ̅מֵּ ָי  ֑אָ̅א֑֞ איַתָָעָ֗אנ  ֖אָּ̅ד  נ  אָה  אָּדַעמ  נ  ַָּדי   יך 
tämä         kansan       tuomari     sinä olet että      minä    tiedän        monenlainen                rauhasta 

ד אָח  נ  לָה  טֻּ ת̅ומֵּ אי  פֵָָּ̅י  ַָנפ̅נ  אַָעלַָאַפי֑֞ וח  אָרֻּ  ש֑י׃̅קָ֗אנ 
sieluni     kasvot    ylle        henki         minä      lähetän          iloisesti          tämä      tähden ja 

 
Ja hallitusmies viittoi Paulos’lle, että hän puhuisi, ja Paulos vastasi ja sanoi, ”monenlaisesta rauhasta 
minä tiedän, että sinä olet tämän kansan tuomari, ja tämän tähden minä iloisesti puolustan itseäni”. 

  



עַסרַָָּ̅כד  11 ןָתרֵּ ירָמֵּ יַָית  ַּדעָּדַליתָל  שַּכחַָא֗נתָלמֵּ  מֵּ
kahdestatoista enemmän minulle ettei ole    tietämään        sinä              pystyt       kun           . 

ת לקֵּ ָּדסֵּ ין֑֞ סַגדַָ̅יומ  םָלמֵּ שלֵּ ֵּ֣אור   ׃ָ̅לֻּ
palvomaan        Jerusalemille      noussut että          päivät 

 
Ja sinä voit saada tietää, ettei ole enempää kuin kaksitoista päivää siitä, kun minä nousin 
Jerusalemiin palvomaan. 

 

אפ  12 ֖אָו  שָבַהיּכל  אַָעםָ֗אנ  לָ֗אנ  וניַָּדמַמלֵּ שּכחֻּ אָאֵּ אָ̅ול   ל 
ei myös ja       temppelissä   ihminen kanssa       minä        puhuin että      minut löysivät         eikä           . 

אָּדכָ  נש  אַָבכּ̅כֵּ ֑אָל  שָ֗אנ  ָ̅נֵּ אַָבמד  ֖וןָול  ושתהֻּ ֖א׃̅נֻּ  י֗נת 
kaupungissa       eikä        kokouspaikoissaan       ei   minä kokoontui joka kansanjoukko 

 
Eikä minua löydetty puhumasta kenenkään kanssa temppelissä, enkä minä koonnut 
kansanjoukkoakaan, en heidän kokouspaikoissaan, enkä siinä kaupungissa. 

 

איַדָ  13 אָב  טי  וןָמ  אַָּדנַחוֻּ ָ̅ול  ָקד  ון֑֞ םָ̅יהֻּ ּדֵּ ַָעלָמֵּ ֑  ַמיך 
asia      ylle       edessäsi               käsissään         saapunut osoittava että      eikä          . 

אָמַקטרגָ  ש  ֖י׃ּ̅דה   יןָל 
minulle     syyllistävät              nyt jota 

 
Eivätkä he voi osoittaa edessäsi mitään siitä, mitä heidän käsiinsä on tullut, josta he minua nyt 
syyllistävät. 

  



14  ָ דֵּ יןָה  ֑אָּדבֵָּ̅בַרםָּדֵּ אָ֗אנ  אָ̅אַָמוּדֵּ נ  ולפ  אָיֻּ נ   הָבה 
opetus       tässä      siinä että      minä      tunnustan     tämä    mutta  kuitenkin         . 

אַָּדאבָ  ה  אַָלאל  ַלחָ֗אנ  הָפ  ֖יןָבֵּ אמר  ַָּכדּ̅ד  ןַָָ̅ה֑י֑֞  מַהימֵּ
uskovat     kun             isieni           Jumalalle           minä     palvelen hänessä   sanovat jota 

אָלכָֻּ יןַָּדכ̅֗אנ  ָ̅להֵּ אָובַָ̅יבָ ̅ת  וס  מֻּ ָבנ  ׃̅נבָ ̅ן֑֞ ֑א֑֞  יֵּ
profeetoissa ja         sanassa      kirjoitetut jotka         kaikille            minä 

 
Mutta kuitenkin tämän minä tunnustan, että tässä opetuksessa, jota he sanovat, minä palvelen 
minun isieni Jumalaa, uskoen ne kaikki, jotka ovat kirjoitetut toorassa ja profeetoissa. 

 

יתָ̅̅דוכַָ  15 יַָסבָ̅א  אף̅ל  אָּד  ֑אַָאינ  ה  אַָעלַָאל  וןָָ̅ר  נֻּ  הֵּ
he  myös että   sellainen      Jumala          ylle         toivo    minulla     on         kun ja         . 

ָ יןַָּ֑דעת  יןָמַסבר  לֵּ ָ̅ה  ָ̅יד  ית̅אָּדתֵּ ןָבֵּ אָּדמֵּ מת  אָקי  ָ̅הוֵּ יתֵּ ָ̅־מ   ֖א֑֞
kuolleet huoneesta että   ylösnousemus       oleva joka           tuleva että         toivovat             nämä 

ַָודּ̅דכָ  ֖א֑֞ ׃̅אנֵּ ֖א֑֞ לֵּ  ַעו 
vääryyden ja        puhtauden 

 
Ja kun minulla on toivo Jumalassa, sellainen, jota myös nämä toivovat tulevaksi, joka on oleva se 
ylösnousemus kuolleista, sekä puhtaiden, että väärien. 

 

ף  16 אָא  נ  לָה  טֻּ ָָ̅מֵּ ֑אָּדת  לָ֗אנ  מֵּ אָּדכָ ̅ע  ָ̅ארת  אָ̅ית  הוֵּ  אָתֵּ
oleva        puhtaus          omantunnon           minä vaivaanäen myös      tämä       tähden          . 

ָ יָקד  ָ̅ל  ֑אַָוקד  ה  ת̅םַָאל  אי  ינ  אַָאמ  ש  ָ֗אנ   ׃ָ̅םָבַני֑֞
aamenesti       ihmiset       lapset     edessä ja        Jumala    edessä minulle 

 
Tämän tähden minä myös näen vaivaa, että minulla olisi puhdas omatunto sekä Jumalan edessä, että 
ihmisten edessä, amen. 

  



17  ָ ת  ָאֵּ אן֑֞ י  יןַָסג  ָּדֵּ ין֑֞ תָ̅יתַ̅לשנ  לָָ̅לו  אתֵּ יל֑יָּדֵּ אָּד  ַָעמ   בַני֑֞
antaa että    omani       kansa    lapset    luokse         tulin           monet     mutta        vuosille          . 

ד ָ̅זֵּ ב̅קת  אַקרֵּ ֖א׃ָ̅אָוֵּ נ  ורב   קֻּ
lahjat          tuova ja hyväntekeväisyys 

 
Mutta monia vuosia minä olin tullut oman kansani luokse antamaan hyväntekeväisyyttä ja tuomaan 
niitä lahjoja. 

 

֖אַָּכד  18 יןָבַהיּכל  לֵּ וניָה  אשּכחֻּ אָ̅מַדָָ̅וֵּ נש  אַָעםָּכֵּ ֑אָל   ַּכיָ֗אנ 
kansanjoukko kanssa ei      minä      puhdistuin    kun        temppelissä       nämä       minut  löysivät ja         . 

פ אַָבשגָֻּ̅א  ֖א׃̅ל   ושי 
levottomuudessa          ei myös 

 
Ja nämä löysivät minut temppelissä, kun olin puhdistumassa; ei kansanjoukon kanssa, eikä 
levottomuudessakaan. 

 

ןַָּדשגַָ  19 אָאֵּ ל  ָ̅אֵּ וד  הֻּ ָי  ין֑֞ ש  אַתָ̅שוָ֗אנ  ָּדֵּ א֑֞ ַי֑אָ̅יֵּ ס  ןַָאֵּ֣  וָמֵּ
Asia’sta    tulivat jotka    juutalaiset       ihmiset levottomat jotka   jos       vaan               . 

ָ וןַָעמיָקד  ומֻּ אַָּדנקֻּ אָ֗הו  לֵּ יןָּדו  ַָונַקטרגַָֻּ̅אילֵּ ֑  וןַָ̅מיך 
syyttäköön ja         edessäsi      kanssani seisovat jotka        on     täytyy että               ne 

אית םָּד  ּדֵּ ון֖׃ָ̅מֵּ  להֻּ
näille      on jota              asia 

 
Vaan jos jotkut niistä juutalaisista, jotka tulivat Aasiasta, aiheuttivat levottomuutta, niiden täytyisi 
seisoa sinun edessäsi ja syyttäköön he näitä tällaisista asioista. 

  



יַָסכ  20 שַּכחוָב  אָאֵּ נ  וןָ֑מ  אמרֻּ יןָנ  לֵּ וןָה  נֻּ ַָ̅אוָהֵּ ות   ֑אָ̅לֻּ
rikkomus minussa        löysivät         mitä        sanoisivat         nämä         ne        tai            . 

תַָּ̅כד מֵּ ָָ̅ק  ון֖׃̅קד  נשהֻּ  םָּכֵּ
kokouksensa   edessä     noussut        kun 

 
Tai sanoisivatko nämä, minkä rikkomuksen he löysivät minusta, kun nousin sen heidän kokouksensa 
eteen? 
 

21  ָ דֵּ ןָה  אָאֵּ ל  ָ̅אֵּ ָ̅אָחד  לת  ית̅אָמֵּ םַָָּ̅כדָ̅אַָּדקע  אֵּ  ק 
seison   kun  huutanut että          sana             yksi          tämä       jos         vaan            . 

ת אַָבינ  ָ̅֗אנ  יתֵּ אָּדמ  מת  וןָּ֑דַעלָקי  ָ̅הֻּ תד  ָמֵּ אָ̅א֑֞  יןָ֗אנ 
minä       tuomittu       kuolleiden     ylösnousemus ylle että            välissään           minä 

ָ אָקד  נ  ון֖׃ַ̅יומ   ַמיּכֻּ
edessänne              päivä 

 
Vaan se on tämä yksi sana, jonka olen huutanut seisoessani heidän keskellään, että ”kuolleiden 
ylösnousemuksen tähden minä olen tuomittavana tänään teidän edessänne”, 

 

ַדָ  22 לָּדי  טֻּ יןָמֵּ ּכסָּדֵּ יל  ֵּ֣ ָ̅פ  דֵּ אָה  אורח  הָלֻּ אָל   אָ̅עָ֗הו 
tämä              tielle            sille         oli      tiesi että       koska    mutta          Feliks               . 

ת אי  וןַָּכדַָ̅מלי  נֻּ יָאֵּ ַָָ̅תה  את  אָּדֵּ ַמ֖רָּדמ  ַירכָ ̅א  ל   ֑אָ̅אָּכ 
kiliarka      tulee että       kun            sanoi        kun    heitä      alensi            täydellisesti 

ת אַָבינ  ַמעָ֗אנ   ון֖׃̅כָֻּ̅ש 
välissänne     minä          kuulen 

 
Mutta koska Feliks tiesi täydellisesti tämän tien, hän halvensi heitä sanoen, että ”kun konsuli tulee, 
minä kuulen teidän välejänne”. 

  



֑אַָודַָ̅קדַ̅ופ  23 ח  וסַָבני  ַפול  יו֗היָלֵּ֣ טר  ֑אָּדנֵּ ונ  נטרֻּ שָ̅לקֵּ אָ֗אנ   ל 
ihminen     ettei ja         levossa          Paulos’lle     häntä vartioisi että           vartijoille           käski ja             . 

ָ דֻּ ןָי  ת̅מֵּ ָנֵּ ה׃ָ̅וַעו֗הי֑֞ שָלֵּ אָמַשמֵּ הוֵּ אָּדנֵּ  ּכלֵּ
hänelle         palveli        oleva joka          kielletyt                tuntemistaan 

 
Ja hän käski vartijoita vartioimaan Paulosta levossa, ja ettei kukaan hänen tuntemistaan olisi kielletty 
palvelemasta häntä. 

 

ַתָ  24 ן־ב  ָ̅ומֵּ ת  ילַָיומ  ָ̅רַָקל  ָ֑א֑֞ דֻּ ּכסָוֵּ֣ יל  ֵּ֣ ַלאַָ̅שַּדרָפ   ורס 
Dursila ja          Feliks         lähetti           päivät       vähäinen    jälkeen –sta ja            . 

ָ ַָ̅א֗נתתֵּ איתֵּ ת̅הָּד  ָָ̅יהָ֗הו  וד  הֻּ ו֖סָ̅י  ַפול  הָלֵּ֣ ֖אַָוקַרוָלֵּ  ית 
Paulos’lle hänelle kutsuivat ja juutalaisnainen       oli                hän joka              vaimonsa 

ָ ות  נֻּ הַָעלַָהימ  נֵּ ֖א׃ַ̅ושַמעוָמֵּ יח   אַָּדמש 
Messiaan           uskollisuus       ylle    hänestä        kuulivat ja 

 
Ja muutaman päivän jälkeen Feeliks, ja hänen vaimonsa Dursila, joka oli juutalainen, lähettivät ja 
kutsuivat Paulos’n, ja he kuulivat häneltä siitä Messiaan uskosta. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  25 ות  יקֻּ וןַָעלַָזּד  לַָעמהֻּ ָ̅מַמלֵּ ות  ישֻּ  אָ̅אָוַעלַָקּד 
vanhurskaus    ylle ja            puhtaus          ylle     kanssaan           puhui       kun ja          . 

אַָּדעת ָ ינ  תָ̅יד̅וַעלָּד  ָ̅אֵּ חלת  יָּדֵּ אַמ֑רָ̅מל  ּכ֖סָוֵּ יל  ֵּ֣  אָפ 
sanoi ja          Feliks           kunnioitus          täyttyi           tuleva joka      tuomio      ylle ja 

אַמת ֖לָוֵּ אָזֵּ ש  יַָאתּ̅דה  אָל  הוֵּ ת̅יָּדנֵּ ַשַּדרָב  ֑אָאֵּ ך̅ר   ׃ָ̅ר 
perässäsi     lähettää             paikka minulle      oleva että         kun ja menen              nyt ja 

 
Ja kun hän puhui heidän kanssaan puhtaudesta ja vanhurskaudesta, ja siitä tulevasta tuomiosta, 
Feliks täyttyi kunnioituksella ja sanoi, että ”minä menen nyt, ja kun tulee tilaisuus, minä lähetän sinua 
noutamaan”. 

  



בַָ  26 ָ̅ס  ת  אָמֵּ וחּד  י֑רָּדשֻּ אָגֵּ ב̅רָ֗הו  הָָ̅יהֵּ אָלֵּ  ֗הו 
hänelle      oli         annettiin              lahjus että         sillä          oli            luuli           . 

ו֖סָ ול  ןַָפֵּ֣ ָמֵּ דֵּ לָה  טֻּ ף̅מֵּ תָ̅אָא  אי  ינ  אַָָ̅אמ   מַשַּדרָ֗הו 
oli           lähetti              aamenesti      myös       tämä        tähden               Paulos’sta 

֖ה׃ לַָעמֵּ הַָומַמלֵּ אָלֵּ  ַמיתֵּ
kanssaan        puhui ja hänelle      tuomaan 

 
Sillä hän luuli, että Paulos antaisi hänelle lahjuksen, tämän tähden hän myös todellakin lähetti häntä 
noutamaan, ja puhui hänen kanssaan. 

 

גָ̅̅דוכַָ  27 אָה  נ  ָ֗אחר  ין֑֑֞ ָשנ  ין֑֞ הַָתרתֵּ יָלֵּ ַָ̅מל  ת  אָאֵּ ונ  אָ̅מֻּ  אָ֗הו 
oli          tuli          hallitusmies           toinen          vuodet          kaksi     hänelle täyttyi     kun ja          . 

ָ ת̅וּכתֵָּ̅לדֻּ ֵָּ֣֑̅הָּדמֵּ וסָפ  י  רק  ֵּ֣ אָפ  אָ֗הו  יןָ̅קרֵּ ּכסָּדֵּ יל  ֵּ֣ ו֖סָפ   ֗הסט 
mutta           Feliks             Fehostus              Porkius           oli           kutsuttiin jota              paikalleen 

דַָ̅איך עבֵּ ָָּ̅דנֵּ ות  ַָ̅טיבֻּ וד  יהֻּ ַָשב̅אָב  ֑א֑֞ וסַָּכד̅יֵּ ַפול  הָלֵּ֣ י֖ר׃ָ̅קֵּ  ַאס 
vanki         kun      Paulos’lle                jätti           juutalaisissa             siunaus         tekevä että        kuin 

 
Ja kun hänelle tuli täyteen kaksi vuotta, tuli hänen paikalleen toinen hallitusmies, jota kutsuttiin 
”Porkius Fehostus”, mutta Feliks tehdäkseen ikään kuin siunausta juutalaisille, jätti Paulos’n vangiksi. 

 

ָ 

ָָ̅ד̅וכַָ 25:1  ת  ַתָ̅אֵּ ַי֑אָב  ַסר  קֵּ וסָלֵּ֣ ֗הסט  ֵּ֣ ָ̅אָפ  ת   אָ̅רָתל 
kolme      jälkeen         Kesarea’lle               Fehostus             tuli        kun ja                       . 

֖ם׃ שלֵּ ֵּ֣אור  קָלֻּ ָסלֵּ ין֑֞  ַיומ 
Jerusalemille       nousi         päivät 

 
Ja kun Fehostus tuli Kesareaan, hän meni kolmen päivän jälkeen ylös Jerusalemiin. 

  



2  ָ וד  יהֻּ ָּד  א֑֞ שֵּ ָור  א֑֞ הנֵּ ָּכ  ו֗היַָרַבי֑֞ ו֖סַָ̅ואוּדעֻּ ול  ַָעלַָפֵּ֣ א֑֞  יֵּ
Paulos    ylle      juutalaisten            pää ja           pappi        suuri                kertoi ja          . 

֖ה׃̅ובָ  נֵּ יןָ֗הַווָמֵּ  עֵּ
hänestä  olivat pyysivät ja 

 
Ja ylipappi, ja juutalaisten johtajat kertoivat hänelle Paulos’sta ja etsivät häntä. 

 

ַָָּ̅כד  3 דֵּ הָה  יןָלֵּ אל  ָ̅ש  ות  יו֗היָ̅אַָטיבֻּ  ֑אַָּדנַשַּדרַָניתֵּ
hänet toisi   lähettävä että           siunaus           tämä   hänelle     pyysivät        kun       . 

֑םַָּכד שלֵּ ֵּ֣אור  בָ̅לֻּ י֗ה֖י׃̅ע  ונ  קטלֻּ אָּדנֵּ אורח  ָבֻּ א֑֞ אנֵּ יןָ֗הַווָּכמ   ּד 
hänet tappaisivat että                  tiellä            salaliitto      olivat      tekivät        kun              Jerusalemille 

 
Pyytäen häneltä tätä siunausta, että hän lähettäisi hänet tuotavaksi Jerusalemiin, heidän tehdessään 
salaliiton, että tappaisivat hänet sillä tiellä. 

 

פָ   4 יָפֵָּ̅וֵּ֣ וסַָפנ  ת̅גָ ̅̅ת֗הסט  וסָמֵּ ַפול  ֑אָּדֵּ֣ ַי֖אָ̅מ  ַסר  קֵּ  נַטרָבֵּ֣
Kesarea’ssa          vartioitu          Paulos että         vastaus       käänsi          Fehostus ja           . 

אָמַסרַהב אנ  ו֖ק׃ָ̅וֵּ אחזֻּ אָּדֵּ  ֗אנ 
sinne pääsemään että minä           kiirehdin          minä ja 

 
Ja Fehostus antoi vastauksen, että Paulosta vartioidaan Kesareassa, ”ja minä kiirehdin pääsemään 
sinne”. 

 

יןָ  5 כָ ַאילֵּ אית̅ה  איַדָ̅בכָָֻּ̅ילָּד  אָב  טי  ָ̅וןָּדמ  חתֻּ ָנֵּ ון֑֑֞ ןָ̅יהֻּ  וןַָעַמ֖
kansamme alas menevä        käsissään        saapui että       teissä        on joka   sen tähden          ne          . 

לַָסכ אית̅וַעלָּכֻּ וָּד  הָבגַָָ̅לֻּ ֑אָנַקטרגָֻּ̅ב̅בֵּ  ון֖׃̅ר 
syyttäisivät       miehessä        siinä            joka     rikkoivat  kaikki     ylle ja 

 
Sen tähden, ne, jotka ovat teistä, joiden käsiin hän tuli, menköön alas meidän kanssamme, ja 
syyttäköön sitä miestä kaikesta, mitä hän on rikkonut. 
 

 



ָָ̅ד̅וכַָ  6 ת  ןַָיומ  אַָתמ  ת̅הו  ֑אָנחֵּ סר  אַָאוָעֵּ ני  ָתמ   ָ̅א֑֞
alas    kymmenen    tai     kahdeksan           päivät          siellä          oli         kun ja     . 

ָ תֵּ ֑אָי  נ  אָ֗אחר  ַיאַָולַיומ  ַסר  קֵּ הָלֵּ֣ י֖םַָופָ̅ב̅לֵּ  ַָ̅קדַ̅עלָב 
käski ja tuomioistuin yllä   istui              toinen           päivälle ja        Kesarea’lle    hänelle 

ו֖ס׃ ַפול  וןָלֵּ֣  ּדַניתֻּ
Paulos’lle    toisivat että 

 
Ja kun hän oli siellä kahdeksan tai kymmenen päivää, hän meni alas Kesareaan, ja istui seuraavana 
päivänä tuomioistuimella, ja käski, että Paulos tuodaan. 

 

ָָ̅ד̅וכַָ  7 ת  ָ֑̅אַָחד̅אֵּ וד  הֻּ ו֗היָי  ת̅רֻּ ַָּדנחֵּ א֑֞ ֖םָ̅יֵּ שלֵּ ור  ֵּ֣ ןָאֻּ  וָמֵּ
Jerusalemista      alas jotka        juutalaiset      ympäröivät            tuli      kun ja        . 

ת יןָ֗הַווָב  ַָמיתֵּ א֑֞ ַָוקַשי  אא֑֞ יֵּ ַָסג  א֑֞ שֵּ ֑הָ̅ור  אָָרֵּ יןָּדל   ַאילֵּ
ettei           ne        perässään     olivat           toivat           kovat ja           monet            päät ja 

ון֖׃ יןָ֗הַווַָּדנַחוֻּ שּכח   מֵּ
osoittava että  olivat              pystyivät 

 
Ja tullessaan häntä ympäröivät ne juutalaiset, jotka olivat tulleet alas Jerusalemista, ja monet 
johtajat, ja he toivat kovia syytöksiä hänen peräänsä, joita he eivät pystyneet osoittamaan. 

 

פֵָָּ̅ד̅וכַָ  8 וסָנ  ול  אַָ̅פֵּ֣ ֑םָל  ּדֵּ לָמֵּ אַָאסּכֵּ אָּדל  וח  אָרֻּ  קָ֗הו 
ei           asia           rikkoi          ettei            henki          oli       lähetti       Paulos        kun ja       . 

ָ וד  יהֻּ אָּד  וס  מֻּ ַס֑ר׃̅בנ  אָבקֵּ אָול  אָבַהיּכל  ָול  א֑֞  יֵּ
keisarissa     eikä         temppelissä        eikä         juutalaisten                  sanassa 

 
Ja kun Paulos puolustautui, ettei missään rikkonut juutalaisten kirjoitetussa sanassa, eikä temppelissä 
eikä keisarin suhteen, 

  



בֵָּ  9 לָּדצ  טֻּ יןָמֵּ וסָּדֵּ ֗הסט  ֵּ֣ אָ̅פ  אָּדַנרשֵּ ות ָאָ֗הו   אַָ̅טיבֻּ
siunaus             johtaisi           oli      tahtoi että     koska     mutta          Fehostus           . 

ָ וד  יהֻּ בֵָּ̅ב  ו֖סָצ  ַפול  הָלֵּ֣ ַמרָלֵּ ָאֵּ ֑א֑֞ ָ̅יֵּ  ַסקָ̅אַָא֗נתָּדתֵּ
nousisi että     sinä        tahdoit     Paulos’lle     hänelle       sanoi           juutalaisissa 

֑םָוַתָ שלֵּ ֵּ֣אור  ָ̅לֻּ תד  יןָתֵּ לֵּ ןַָעלָה  ָ̅מ   ַמ֖י׃̅יןָקד 
edessäni      tuomitsisi     nämä       ylle      siellä ja              Jerusalemille 

 
Mutta Fehostus, koska tahtoi juutalaisten siunauksen, sanoi Paulos’lle, ”tahdotko lähteä ylös 
Jerusalemiin ja siellä tulla tuomituksi näistä minun edessäni?” 

 

֖אָ  10 םָ֗אנ  אֵּ ַסרָק  יםָּדקֵּ אַמ֖רַָעלָב  וסָוֵּ ול  אַָפֵּ֣  ענ 
minä     seison      keisarin tuomioistuin ylle        sanoi ja          Paulos     vastasi          . 

ָ דֵּ וָז  אָהֻּ רּכ  ָ̅ה  תד  יָלמֵּ ית̅קָל  םָחט  ּדֵּ אָמֵּ ֖וָל  ָָ̅נֻּ וד  יהֻּ ָ̅ל  ֑א֑֞  יֵּ
juutalaisille          syntiä           asia        ei          tuomiolle  minulle oikein       se         paikassa 

אףַָ̅איך ַדָָּ̅ד   עַָא֗נ֖ת׃ַ̅א֗נתָי 
sinä    tiedät        sinä   myös että       kuin 

 
Paulos vastasi, ja sanoi, ”keisarin tuomioistuimen tähden minä seison tässä, minulle on oikein tulla 
siellä tuomituksi. En ole tehnyt mitään syntiä juutalaisille, niin kuin sinäkin tiedät”. 

  



אןַָסכ  11 ָ̅וֵּ ות  ָ̅אָעבָ ̅לֻּ ֑אָ̅יד  אָלַמות  וֵּ םָּדש  ּדֵּ יַָאוָמֵּ  ָאָל 
kuolemalle arvoinen joka     asia        tai minulle        tehty             rikkomus        jos ja           . 

אַדָ םָצֵּ ּדֵּ יןַָליתָמֵּ ןָּדֵּ ֖אָאֵּ ןַָמות  אָמֵּ אלָ֗אנ  שתֵּ אָמֵּ  יָ̅ל 
olemus     asia         ei ole   mutta      jos         kuolemasta         minä           kaivattu              en 

יןַָּדמַקטרגָ  לֵּ ןָה  ב̅מֵּ הֵּ שָי  אָ֗אנ  ֑יָל  וןַָמוהבַָָ̅יןָל  יָלהֻּ  ָ̅̅תל 
antaminen      heille minulle antoi     ihminen       ei    minulle syyttämiset joka                  näistä 

֖א׃̅בגֵָּ אָ֗אנ  רֵּ ַסרָק  ָּדקֵּ  ַנו֗הי֑֞
minä      kutsun        keisarin              vetoan 

 
Ja jos minulla on tehtynä rikkomus tai jotain, joka on kuoleman arvoista, en minä vältä kuolemaa, 
mutta jos asian olemus ei olekaan näistä, joista syytetään minua, ei kukaan voi antaa minua heille. 
Minä vetoan keisarin kutsumiseen. 

 

אַמ֖רָבגֵָּ  12 הָוֵּ לּכֵּ ָמֵּ לַָעםָבַני֑֞ וסַָמלֵּ ֗הסט  ֵּ֣ יןָפ  יּדֵּ ַסרָ̅ה   ןָקֵּ
keisari   vetosit      sanoi ja    kuninkaansa pojat kanssa     puhui              Fehostus           silloin            . 

ת לַָא֗נתָ̅קַרי֑תָלו  זֵּ ַסרָא   ׃ָקֵּ
sinä   menet       keisari    luokse      kutsunut 

 
Silloin Fehostus puhui neuvonantajiensa kanssa ja sanoi, ”sinä vetosit keisarin kutsumiseen. Keisarin 
luokse sinä olet menossa”. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  13 ת  ת̅הַווַָיומ  ָנחֵּ גָ֑̅א֑֞ בֵַָּ̅אֵּ֣ אָוֵּ֣ ַפוסַָמלּכ  אָ̅ר  יק   רנ 
Veronika ja       kuningas         Agrippus           alas             päivät       olivat    kun ja          . 

פָ  הָּדֵּ֣ מֵּ וןָשל  אלֻּ שֵּ ַיאָּדנֵּ ַסר  קֵּ ו֖ס׃̅לֵּ֣  ֗הסט 
Fehostus’n        rauhansa       kysyisivät että             Kesarea’lle 

 
Ja kun ne päivät olivat menneet, meni kuningas Agrippus, ja Veronika, alas Kesareaan tervehtimään 
Fehostusta. 

  



ָָ̅̅דוכַָ  14 תֵּ ָ̅הַווָלו  ת  אָ̅הַָיומ  וסָלַמלּכ  ֗הסט  ֵּ֣ יָפ  שַתע  ָאֵּ  ֑א֑֞
kuninkaalle          Fehostus                tiedotti              päivät       luonaan     olivat   kun ja           . 

ו֖סַָּכד ַפול  הָּדֵּ֣ ינֵּ ַמ֖רַָגבָּ̅ד  אַָחד̅א  שתבֵָָּ̅ר  אָאֵּ יר   קַָ̅אס 
jätetty           vanki            yksi             mies       sanoi       kun            Paulos’n tuomionsa 

יַדָ ןָא  ּכ֖ס׃̅מֵּ יל  ֵּ֣ ָפ   י֑֞
Feliks                  käsistä 

 
Ja kun he olivat ne päivät hänen luonaan, Fehostus antoi kuninkaalle tiedoksi Paulos’n tuomion, 
sanoen, ”yksi mies, vanki, jätettiin Feliks’n käsistä”, 

 

יתָ̅̅דוכַָ  15 ָָ̅הו  א֑֞ הנֵּ ָּכ  יָעַלו֗היַָרַבי֑֞ ֑םַָאוַּדעוָל  שלֵּ אור  ֵּ֣  בֻּ
pappi    suuret      hänestä minulle kertoivat        Jerusalemissa               olin       kun ja          . 

ָ וד  יהֻּ ָּד  א֑֞ ישֵּ ַָוב̅וַקש  ֖א֑֞ ד̅יֵּ אעבֵּ ֖ה׃ַָ̅עוָּדֵּ נֵּ אָמֵּ ינ  וןָּד   להֻּ
hänestä    tuomio      heille         tekee että   pyysivät ja      juutalaisten         vanhimmat ja 

 
Ja kun minä olin Jerusalemissa, ylipapit ja juutalaisten vanhimmat kertoivat minulle hänestä ja 
pyysivät, että teen heitä varten hänestä jonkin tuomion. 

 

ת  16 אמרֵּ ָָ̅וֵּ ד  וןָּ֑דַליתָעי  וןָ̅להֻּ תלֻּ ָּדנֵּ א֑֞ יֵּ ֗הומ   אָלרֻּ
annettava että      roomalaisille          tapa         ettei ole       heille             sanoi ja          . 

אַָמוהבַָ ש  ֑אָעַדָָ̅̅תַברנ  טל  ָ̅לקֵּ אתֵּ אָּדנ  הָ̅מ  ינֵּ לָּד   אָבעֵּ
tuomionsa herra        tuleva että          kunnes        tappamaan               anti               ihmispoika 

ָ ת  ָונֵּ יו֗היַָבאַפו֗ה֑י֑֞ ב̅וַנּכס  הַָאתָ̅יהֵּ אָ̅לֵּ וח  אָלַמַפקָברֻּ  ר 
puolustamaan                paikka    hänelle       antaisi ja        kasvoissaan              syyttävä ja 

ת אָּדמֵּ ֖א׃ַ̅עלָמ   רשֵּ
syytetään että     mikä       ylle 

 
Ja hän sanoi heille, ettei roomalaisilla ole tapana, että annettaisiin ihminen tapettavaksi lahjana, 
ennen kuin hänen tuomitsijansa tulee ja syyttää vasten kasvoja, ja hänelle annetaan tilaa 
puolustautua siitä, mistä häntä syytetään. 

 



ָָ̅̅דוכַָ  17 ת  ת֑אָ̅לכָ ָ̅ית̅אֵּ ֖אָיֵּ נ  אָ֗אחר  אָלַיומ  י  וה  אָתֻּ תּ̅דל   ַעלָָ̅בֵּ
yllä        istunut             toinen           päivälle             viive         ilman          tänne        tullut          kun ja         . 

י֖םָופֵָּ ת̅ב  יָלגַָָ̅קּדֵּ י֗היָל  ונ  ֖א׃̅בּ̅דַניתֻּ  ר 
miehen minulle hänet toisitte että käskenyt ja tuomioistuin 

 
Ja kun minä olin tullut tänne viivyttelemättä, olen toisena päivänä istunut tuomioistuimelle ja 
käskenyt, että toisitte sen miehen minulle. 

 

רגָ   18 הָקט  מוַָעמֵּ אָ̅וק  יש  אָב  נ  שי  םָרֵּ ּדֵּ שַּכחוָמֵּ אָאֵּ ָול   ַנו֗ה֑י֑֞
paha            rikos           asia           pystyneet           eikä           syyttäjänsä     kanssaan nousivat ja          . 

וןָעַלו֗ה֑יַָאיך בַַָָּ̅דנַחוֻּ אָּדס  ית̅מ   ׃ָ̅רָ֗הו 
olin                toivoi jota         kuin vastaansa osoittaisivat että 

 
Ja hänen syyttäjänsä nousivat hänen kanssaan, eivätkä pystyneet mitään pahaa rikosta osoittamaan 
häntä vastaan, sellaista, jota minä olin luullut. 

 

חַלת  19 םַָעלָּדֵּ ּדֵּ םָמֵּ ּדֵּ יןָמֵּ ָּדֵּ א֑֞ מֵּ ט  ית̅ז  וןָא  אָָ̅הֻּ  ֗הו 
oli        se          kunnioituksensa     ylle        asia           asia       mutta selvitykset           . 

תֵָּ וןָלו  ית̅להֻּ שָּדמ  ועָ֗אנ  ֵּ֣שֻּ אָָ֑̅הָוַעלָיֵּ אַמרָ֗הו   ַהוָּד 
oli       sanoi josta     se    kuoli joka    ihminen    Jeshua       ylle ja    luokseen         heille 

֖ו׃ וסָּדַחיָהֻּ֗ ול   ַפֵּ֣
hän elää että          Paulos 

 
Mutta heillä oli selvitettävää siitä, mitä he kunnioittivat, ja jostain Jeshuasta, joka kuoli, se, josta 
Paulos sanoi, että hän elää.  

  



ית  20 םָ֗הו  אֵּ אָק  לָּדל  טֻּ ת ָָ̅ומֵּ אַָעלָבע  נ  יןָ֑̅אֵּ לֵּ  אָּדה 
näiden         aiheet        ylle       minä          ollut        nousin         ettei         koska ja          . 

ת מרֵּ יתָ̅אֵּ ָָ̅֗הו  אַָא֗נ֑תָּדת  עֵּ אןָב  ו֖סָּדֵּ ַפול   אַזלָ̅לֵּ֣
menisi että        sinä       pyydät   jos että        Paulos’lle             olin           sanonut 

֑םָוַתָ שלֵּ ֵּ֣אור  ָ̅לֻּ תד  ןָתֵּ ין֖׃̅מ  לֵּ  יןַָעלָה 
nämä    ylle    tuomittava     siellä ja              Jerusalemille 

 
Ja koska en tukenut näitä aiheita, minä olin sanonut Paulos’lle, että jos pyydät, saat mennä 
Jerusalemiin, ja sinut tuomitaan siellä näistä. 

 

ת  21 אָּדנֵּ יןָבע  וָּדֵּ ָ̅הֻּ ַס֖רָופֵָּ̅נַטרָלד  הָּדקֵּ ת̅ינֵּ תָ̅קּדֵּ  נַט֑רָּ̅דנֵּ
vartioitava että    käskenyt ja        keisarin   tuomiolleen  vartioitava että     pyysi    mutta     hän         . 

אָ̅עַדָ תמ  יו֗היָלו  אַשּדר  ַס֖ר׃ָּ̅דֵּ  קֵּ
keisari   luokse       hänet lähettää että            kunnes 

 
Mutta hän pyysi, että häntä säilytettäisiin keisarin tuomiolle, ja minä olen käskenyt, että häntä on 
vartioitava, kunnes hänet lähetetään keisarin luokse. 

 

ג  22 אַמרַָאֵּ֣ בֵָּ̅וֵּ ַפו֖סָצ  ית̅ר  יו֗היָלגַָָ̅אָ֗הו  אשמע  אָ̅̅בּדֵּ  ר 
miehelle        häntä kuulee että           ollut        tahdon          Agrippus          sanoi ja          . 

פָ  ֖אָוֵּ֣ נ  ה׃ָ̅ה  ַמעַָא֗נתָלֵּ רָש  ַמ֑רָּדַלמח  וסָאֵּ  ֗הסט 
hänelle    sinä       kuulet   huomenna että       sanoi              Fehostus ja          tämä 

 
Ja Agrippus sanoi, ”minä olen tahtonut, että kuulen tätä miestä”, ja Fehostus sanoi, että ”huomenna 
sinä kuulet häntä”. 

  



23  ָ ת  ֑אָאֵּ נ  אָ֗אחר  גַ̅ולַיומ  בֵָּ̅אַָאֵּ֣ ַפוסָוֵּ֣ אָ̅ר  אָבַזוח  יק   רנ 
huomiolla         Veronika ja            Agrippus            tuli            seuraava           päivälle ja          . 

א֖אָוַעלָלבֵָּ י  ַירכֵָָּ̅יתַ̅סג  ל  ֖אַָעםָּכ  ינ  ָּ̅ד  ַָּדמד  א֑֞ שֵּ ָור  ֖אָ̅א֑֞  י֗נת 
kaupungin       johtaja ja           kiliarka      kanssa    tuomari  huoneelle    sisään ja          monet 

ַָָ̅קדַ̅ופ את  וסָוֵּ ֗הסט  ֵּ֣ ו֖ס׃̅פ  ול   אַָפֵּ֣
Paulos         tuli ja                Fehostus           käski ja 

 
Ja seuraavana päivänä tuli Agrippus, ja Veronika suurella näytöksellä, ja hän meni sisään tuomiosaliin 
konsulin kanssa, ja kaupungiin johtajan kanssa, ja Fehostus käski, ja Paulos tuli. 

 

ג  24 ו֖סַָאֵּ֣ ֗הסט  ֵּ֣ אַמרָפ  אָוכָֻּ̅וֵּ ַפוסַָמלּכ  ָ̅וןַָגב̅לכָֻּ̅ר  א֑֞  רֵּ
miehet      te kaikki ja      kuningas           Agrippus              Fehostus           sanoi ja           . 

איַתָ אַָגבּ̅ד  נ  וןַָעַמןַָ֑עלָה  אָ̅יּכֻּ הַָעמ  לֵּ וןָּ֑כֻּ יןָא֗נתֻּ זֵּ אָּדח   ר 
kansa kaikkensa            te      näette joka          mies       tämä     ylle kanssamme         olette jotka 

ָ וד  יהֻּ םָּ̅ד  שלֵּ אור  ֵּ֣ ַָקבַלניָבֻּ א֑֞ ֑אַָּכדיֵּ רּכ  אָָ̅וה  יןָּדל  עֵּ  ק 
ettei   huusivat    kun           tässä ja            Jerusalemissa       valittanut         juutalaisten 

וב ֖א׃ָ̅תֻּ חֵּ אָּדנ  נ  אָלה  לֵּ  ו 
elävä että         tälle         täytyy         taas 

 
Ja Fehostus sanoi, ”kuningas Agrippus, ja te kaikki miehet, jotka olette meidän kanssamme, tästä 
miehestä, jonka te näette, koko juutalaisten kansa on valittanut Jerusalemissa ja täällä huutaen, ettei 
tämän tule enää elää”. 

 

יןַָאד  25 אָּדֵּ נ  ֖הָָ̅̅תרכֵָּ̅אֵּ ירָלֵּ אָסע  אָל  אָלַמות  וֵּ םָּדש  ּדֵּ  ּדמֵּ
hänelle   harjoitti       ei         kuolemalle arvollinen että      asian        havainnut      mutta      minä            . 

ת אָּדנֵּ וָבע  לָּדהֻּ טֻּ ָ̅ומֵּ ת̅נַטרָלד  קּדֵּ ַס֑רָפֵּ הָּדקֵּ שַתַּד֖ר׃ָ̅ינֵּ  ּדנֵּ
lähetettäisiin että    käskenyt        keisarin   tuomiolleen  vartioitava että     pyysin   hän että      koska ja 

 
Mutta minä en havainnut hänen harjoittaneen mitään, mikä olisi kuoleman arvoista, ja koska minä 
pyysin, että häntä vartioitaisiin keisarin tuomiota varten, minä olen käskenyt hänet lähetettäväksi. 

 



ַדָ  26 אָי  כ̅ול  אָאֵּ נ  אָמ  וב̅עָ֗אנ  אָָ̅תֻּ נ  לָה  טֻּ ַס֖רָמֵּ  עַלו֗היָלקֵּ
tämä    tähden      keisarille          ylleen              kirjoitan        mitä       minä      tiedä       enkä           . 

ותֵָּלַמָָ̅ית̅צבָ  יֻּ ָ̅ית  ת̅הָקד  אי  יר  וןָ֑וַית  ַָָ̅מיּכֻּ אָ̅קד  ַָמלּכ   ַמיך 
kuningas       edessäsi            erityisesti ja           edessänne          hänet tuomaan       tahtonut 

ג כַ̅אֵּ֣ אָאֵּ נ  שַּכחָמ  ֑הָאֵּ ינֵּ אשַתַאלָּד  אָּדֵּ ֑אָּדמ  פֵּ וב̅ר   ׃ָ̅תֻּ
kirjoitan        mitä          löydän      tuomionsa           tutkittu että    kun että          Agrappee 

 
Enkä minä tiedä, mitä minä kirjoitan hänestä keisarille. Tämän tähden minä olen tahtonut tuoda 
hänet teidän eteenne, ja erityisesti sinun eteesi, kuningas Agrappee, että hänen tuomionsa tutkinnan 
jälkeen minä saisin selville, mitä kirjoitan. 

 

אָּדכַָ  27 לֵּ ירָו  אָגֵּ יַנןַָגבָ̅ד̅ל  ֑אָ̅מַשּדר  יר  אַָאס   ר 
vanki            mies           lähetämme      kun että  täytyy      sillä       en            . 

כ אָנֵּ ובּ̅דל  ַָ̅סכָ̅תֻּ ותֵּ  ֖ה׃̅לֻּ
rikkomuksensa     kirjoittava         ilman 

 
Sillä ei meidän tule lähettää miestä, vankia, ilman hänen rikkomustaan kirjoitettuna. 

 

 

ג 26:1  אַמרַָאֵּ֣ ך̅וֵּ ו֖סַָמַפסָל  ַפול  ַפוסָלֵּ֣ ָָ̅ר  וַָעלַָאַפי֑֞ לֻּ  ַלמַמל 
kasvosi   ylle        puhumaan    sinulla       lupa           Paulos’lle            Agrippus         sanoi ja                         . 

ךַ̅נפ ָָ̅ש  ידֵּ וסָפַשטָא  ול  יןַָפֵּ֣ יּדֵּ פֵָּ̅ה  אַמ֖ר׃֑̅הָונ  אָו  וח  אָרֻּ  קָ֗הו 
sanoi ja         henki           oli         lähti ja      kätensä       viittasi         Paulos           silloin             sielusi 

 
Ja Agrippus sanoi Paulos’lle, ”sinulla on lupa puhua sielusi puolesta”. Silloin Paulos viittasi kädellään 
ja puolustautui ja sanoi, 

  



ת  2 אָּדמֵּ לָמ  ַָ̅עלָּכֻּ וד  הֻּ ןָי  אָמֵּ אָ֗אנ  אָ̅רשֵּ ַָמלּכ  א֑֞  יֵּ
kuningas           juutalaisista            minä                   syytetty josta       kaikki     ylle        . 

ג בַַָ̅אֵּ֣ ֑אָס  פֵּ אַָעלַָנפ̅ר  ובָ ̅רָ֗אנ  ָ̅שיָּדטֻּ ֑אַָּדקד  אָ֗אנ  ָ̅נ   ַמיך 
edessäsi        minä        siunauksen        sieluni      ylle        minä       luulen            Agrippee 

פֵָּ אָנ  נ  ֖א׃ַ̅יומ  וח  אָרֻּ  קָ֗אנ 
henki       minä   lähtevä            tänään 

 
Kaikesta siitä, josta juutalaiset syyttävät minua, kuningas Agrippee minä luulen sieluni olevan 
siunattu edessäsi tänään puolustautuessani, 

 

ת  3 אי  יר  ַדַָָ̅ית  סַָא֗נתָבכָֻּּ̅די  אַָּדמפ  ָ̅עָ֗אנ  א֑֞ מֵּ ט  וןָז   להֻּ
vaatimukset niissä kaikissä     sinä       varma että     minä    tiedän että        erityisesti           . 

ָ וד  יהֻּ ָּד  א֑֞ וסֵּ מֻּ ך̅ונ  נ  אָמֵּ אָ֗אנ  עֵּ אָב  נ  לָה  טֻּ ָמֵּ ֖א֑֞  ָ̅יֵּ
sinusta    minä     pyydän       tämä       tähden        juutalaisten                 sana ja 

שמַענ֖י׃ַָ̅מגַרתַּ̅דב אָתֵּ וח   רֻּ
minua kuuleva         henki kestävyydessä että 

 
Erityisesti kun minä tiedän, että sinä olet varma niistä kaikista vaatimuksista ja juutalaisten 
kirjoitetusta sanasta. Tämän tähden minä pyydän sinulta, että kuulet minua kärsivällisesti. 

 

ד  4 ף̅י  ירָא  וןָגֵּ נֻּ יןָאֵּ ָָ̅ע  וד  הֻּ וןָי  נֻּ בֵָּ̅הֵּ ןָצ  ָאֵּ א֑֞ ָ̅יֵּ סהדֻּ ָ̅יןָּדנֵּ ַרי֑֞ וב   וןָּ֑דֻּ
tieni    todistaisivat että tahtovat   jos      juutalaiset       nämä    myös     sillä     heidät   tiedämme      . 

ות ןַָטליֻּ אָבַעמיָובָֻּּ̅דמֵּ י  ור  ןָשֻּ יָמֵּ ֖ם׃̅יַָּדהַווָל  שלֵּ  אור 
Jerusalemissa ja     kanssani                 alusta minulle olivat jotka      nuoruudestani että 

 
Sillä me tiedämme, että nämä juutalaisetkin, jos he tahtovat, osaavat todistaa sen minun tieni, joka 
minulla on nuoruudestani ollut, kun he olivat alusta asti minun kanssani ja Jerusalemissa. 

  



וג  5 ןָנֻּ לָּדמֵּ טֻּ ד̅מֵּ ֑יָוי  יןָב  ס  אָמפ  יןַָּדב̅ר  אָ̅ע  נ  ולפ   יֻּ
opetuksessa että tietävät ja minussa   varmat     menneisyydestä että     koska        . 

אַָּדפ י  ש  ית̅ר  ָחי  א֑֞ ישֵּ  ׃ָ̅ר 
elänyt        fariseusten           johtava 

 
Koska he ovat varmoja minun menneisyydestäni, ja he tietävät, että minä olen elänyt fariseusten 
johtavassa opetuksessa. 

 

אָ  6 ש  אַָלאבָ ַ̅עלַָסבוה  אָ֗הו  אַָּדהו  י  ו֗וּד  אָּדשֻּ ַתָ̅ר  ָ̅ה   ן֑֞
isillemme         oli           oli jota            lupauksen            toivo         ylle            nyt ja        . 

ָ תד  אָומֵּ םָ֗אנ  אֵּ ֑אָק  ה  ןַָאל  ֖א׃̅מֵּ  יןָ֗אנ 
minä    tuomitaan ja       minä      seison                   Jumalasta 

 
Ja nyt, sen lupauksen toivon tähden, joka Jumalasta oli tullut meidän isillemme, minä seison ja minua 
tuomitaan. 

 

אַָסב  7 נ  ַָשרבָ ּ̅דַעלָה  א֑֞ סרֵּ ֑אַָתרַתעֵּ ָ̅ר  ן֑֑֞ ַָּדנַמנע  ן֑֞ ָמַסבר   ן֑֞
saapuisivat että     toivovat     heimomme              kaksitoista              toivo        tämä   ylle että        . 

ת ָ ָחפָ ַ̅בצַלו  ָ̅א֑֞ ת  אַָוד̅יט  מ  אימ  ָּד  אָ̅א֑֞ נ  ֖אַָועַלו֗היַָעלָה  לי   ל 
tämä    ylle     vastaansa ja            yön ja                  päivän           säännöllinen            rukouksessa 

תַ̅סב אָמֵּ יַדָ̅ר  ןָא  אָמֵּ אָ֗אנ  ָ̅רשֵּ וד  הֻּ ָי  ג̅י֑֞ אַָאֵּ֣ ַָמלּכ  ֖א֑֞ ֖א׃̅יֵּ פֵּ  ר 
Agrippee      kuningas       juutalaiset            käsistä           minä              syytetty                    toivo 

 
Sillä tätä toivoa ne meidän kaksitoista heimoamme toivovat saapuvaksi, säännöllisissä rukouksissa 
päivin ja öin, ja tämän toivon tähden minä olen juutalaisten käsistä syytettynä, kuningas Agrippee. 

 

יםָ  8 ןַָּ֑דמק  אַָּדנַהימֵּ לֵּ אָו  ֖וןָל  יןָא֗נתֻּ ינ  אָּד  נ   מ 
nostaa että   uskomme että täytyy        ei           te         tuomitsette     mitä       . 

ָ יתֵּ אָמ  ה  ׃ַ̅אל   ֖א֑֞
kuolleet            Jumala 

 
Miten te tuomitsette, eikö meidän tule uskoa, että Jumala nostaa kuolleet? 



9  ָ ןָקד  ירָמֵּ אָגֵּ נ  ת̅אֵּ מֵּ ובָ̅יםָס  נ֑יָּדַסקֻּ עי  ָ̅ברֵּ אא֑֞ יֵּ ַָסג  א֑֞  לֵּ
monet            vastaan että       ajatuksessani laittanut            entisestä         sillä        minä       . 

וקבַָ ורָלֻּ סעֻּ ֖א׃̅אֵּ י  צר  ועָנ  שֻּ יֵּ הָּדֵּ֣  לָשמֵּ
natsaretilainen    Jeshuan      nimensä        vastaan             harjoitan 

 
Sillä minä olin ennen laittanut ajatuksiini, että harjoitan monenlaista Jeshuan, natsaretilaisen nimeä 
vastaan. 

 

10  ָ דֵּ ב̅ה  ת̅אָּדעֵּ ףָּ̅דֵּ יתָ̅א  ַָארמ  אא֑֞ יֵּ ַָסג  א֑֞ ישֵּ ֑םָוַקּד  שלֵּ אור  ֵּ֣  ָ̅בֻּ
heittänyt         monet              pyhät ja             Jerusalemissa         myös             tehnyt          tämä           . 

ית ת̅בֵּ אָּדַקבלֵּ נ  ולט  ָבשֻּ ֑א֑֞ ירֵּ ָוכַָָ̅־ַאס  ֖א֑֞ הנֵּ ָּכ  ןַָרַבי֑֞  ָ̅̅דמֵּ
kun ja        papit             suurista           sain että          käskyvallassa              vangit           huone 

ת יןָ֗הַווָ̅מֵּ שַתותפֵַָּקטל  וןָ֑אֵּ נהֻּ בָ̅̅תמֵּ יןָּדַחיֵּ ון֖׃ַ̅לאילֵּ נֻּ  וָאֵּ
heitä syyttivät jotka       niille              osanottajana             heistä          olivat                 tapettiin 

 
Tätä minä olen tehnyt Jerusalemissakin, ja heittänyt monia pyhiä vankilaan sillä käskyvallalla, jonka 
minä sain ylipapeilta, ja kun osa heistä tapettiin, minä olin osanottajana niille, jotka heitä syyttivät. 

 

שַתַנד̅כַָֻּ̅וב  11 אָמֵּ וש  יתָ̅לָּכנֻּ וןַָּ֑כדָ̅֗הו  יתָ̅בהֻּ ץָ֗הו  לֵּ וןָָ̅א  הוֻּ  ּדנֵּ
olisivat että       olin      ahdistin     kun    näissä          olin                kidutin           kokoukset   kaikissa ja         . 

ו֖עַָובּ̅דפָ ̅מגַָ שֻּ יֵּ הָּדֵּ֣ וג̅יןַָבשמֵּ ית̅רֻּ אָ֗הו  אאַָּדמלֵּ י  אַָסג   ָ̅ז 
olin  täynnä että          paljon              vihassa ja         Jeshuan       nimessään          pilkkasivat 

ף וןָ֑א  ָָ̅עַליהֻּ ַָ̅למד  ת  ָ̅ינ  ת  ני  ָ֗אחר  פֵָּ̅א֑֞ ָנ  ית̅א֑֞ רַּדףָ̅קָ֗הו  ון֖׃ָ̅למֵּ נֻּ  אֵּ
heitä    vainoamaan         olin        lähdin                    toiset              kaupungeille      myös       vastaansa 

 
Ja kaikissa kokouksissa minä kidutin näitä, kun ahdistin heitä, että pilkkaisivat Jeshuan nimeä, ja minä 
olin niin täynnä suurta vihaa heitä vastaan, että lähdin toisiinkin kaupunkeihin vainoamaan heitä. 

  



יתָ̅̅דוכַָ  12 לָ֗הו  זֵּ ָָ̅א  דֵּ לָה  טֻּ ַדָ̅מֵּ אָ̅אָלֵּ֣ נ  ולט  וקָבשֻּ  רמסֻּ
käskyvallassa           Darmsok’lle           tämä       tähden         olin       menin    kun ja         . 

ַָ̅וב ות  נֻּ ׃ַ̅מפס  ֑א֑֞ הנֵּ ָּכ   אָּדַרַבי֑֞
papit      suurten             varmistuksessa ja 

 
Ja kun minä olin tämän tähden menossa Darmsok’lle, ylipappien käskyvallalla ja vakuudella, 

 

ית̅בפֵָּ  13 אָחז  אורח  אָבֻּ הָּדַיומ  וָָ̅לגֵּ אָא  ןָשַמי   מֵּ
oi                  taivaista      nähnyt                 tiessä             päivän jakaantumisessaan     . 

ג ֑אַָּדאזלֵּ אַָּדמַיַתרַָָ̅מלּכ  והר  לָּדַעמיָ֗הַו֑וָנֻּ  עַליָוַעלָּכֻּ
enemmän joka    valkeus olivat kanssani jotka kaikki   ylle ja     ylleni     loisti että          kuningas 

֖א׃ מש  ןָּדשֵּ  מֵּ
auringosta 

 
Päivän jakaantuessa, sillä tiellä minä näin taivaista – oi kuningas – että aurinkoa suurempi valkeus 
loisti minun päälleni, ja kaikkien niiden päälle, jotka olivat kanssani. 

 

תַ̅ונפַָ  14 מעֵּ ֖אָושֵּ ַלןַָעלַָארע  אַָּכדָ̅לןָּכֻּ ל  ַמרָָ̅ק   א 
sanoi      kun       ääni             kuullut ja           maa päälle me kaikki putosimme ja       . 

ב יָעֵּ ת̅ל  אי  ָָ̅ר  דֵּ אָר  נ  לָמ  או  ֵּ֣ לָש  או  ֵּ֣ אָָ̅ף̅ש  ֖יָקשֵּ  ַא֗נתָל 
vaikea minulle   sinä       vainoat      mitä          Shaul          Shaul              hebreaksi   minulle 

ך וָל  ׃ַ̅למבַָָ̅הֻּ֗ ֖א֑֞ וקסֵּ וָלעֻּ טֻּ  ע 
tutkaimelle        potkimaan     sinulle      se 

 
Ja me kaikki putosimme maan päälle, ja minä olin kuullut sen äänen, sanoen minulle hebreaksi, 
”Shaul, Shaul, mitä sinä vainoat minua? Vaikea on sinulle potkia tutkainta”. 

  



ת  15 מרֵּ אָאֵּ אנ  וָָ̅וֵּ אָהֻּ נ  ֖יָאֵּ ַמרָל  ַרןָאֵּ ר֖יָומ   ַמןַָא֗נתָמ 
hän     minä minulle sanoi herramme ja herrani      sinä kuka         sanonut           minä ja          . 

ָ דֵּ אַָּדא֗נתָר  י  צר  ועָנ  ֵּ֣שֻּ  ַא֗נ֖ת׃ָ̅ף̅יֵּ
sinä       vainoat   sinä jota         natsaraia        Jeshua 

 
Ja minä olin sanonut, ”kuka sinä olet, Herrani?” Ja meidän Herramme sanoi minulle, ”minä olen hän, 
Jeshua, natsaretilainen, jota sinä vainoat”. 

 

ג  16 וםַָעלָרֵּ ֖יָקֻּ אַמרָל  ָ̅וֵּ דֵּ לָה  טֻּ ָמֵּ ֑֖֞ תַ̅ליך  ירָאֵּ ית̅אָגֵּ  ָ̅חז 
näytetty      sillä         tämä     tähden          jalkasi       ylle      seiso minulle   sanoi ja            . 

ך ךָ̅ל  ימ  נ֑יַָָּ̅דאק  םַָּדחַזית  ּדֵּ אָּדמֵּ הּד  אָוס  נ   מַשמש 
minut nähnyt että     asian          todistus ja               palvelija       sinut nostan että sinulle 

ָ̅וַדָ ָָ̅יד̅עת  ינ֖י׃ַ̅א֗נתָּדתֵּ  חזֵּ
minut näkevä että     sinä       tuleva että ja 

 
Ja hän sanoi minulle, ”nouse jaloillesi, sillä tämän tähden minä näyttäydyn sinulle, että minä nostan 
sinut olemaan palvelija, ja todistaja siitä, että olet nähnyt minut, ja olet tuleva näkemään minut”. 

 

יך  17 אַפצֵּ ָָ̅וֵּ וד  יהֻּ אָּד  ןַָעמ  ָ̅מֵּ א֑֞ נֵּ ָ֗אחר  א֑֞ ןַָע֗ממֵּ ָומֵּ ֑א֑֞  יֵּ
toiset       kansakunnista ja          juutalaisista            kansasta              pelastan ja        . 

ת ךַּ̅דלו  אָל  וןָמַשַּדרָ֗אנ   ׃ָ̅הֻּ
sinut       minä         lähetän         luokseen että 

 
Ja minä pelastan sinut juutalaisten kansasta, ja toisista kansakunnista, joiden luokse minä lähetän 
sinua. 

  



ַָאיך̅פַַָּ̅דת  18 ון֑֑֞ הפכַָָֻּ̅תחַָעיַניהֻּ וכָ ּ̅דנֵּ שֻּ ןָחֵּ ֖אָ̅וןָמֵּ יר   אָלַנה 
valkeudelle             pimeydestä        palaisivat että        kuin        silmänsä            avaisit että           . 

ת אָלו  נ  ט  הָּדס  נֵּ ולט  ןָשֻּ ובָ̅ומֵּ וןָשֻּ ֑אַָונַקבלֻּ ה  ַָ̅אל  ֖א֑֞ הֵּ ןָחט   ק 
synnit  vapauttamiset  saisivat ja             Jumala       luokse           satanan              käskyvallastaan ja 

אַָעםַָקָ̅ופֵָּ ות ָס  נֻּ ָבַהימ  א֑֞ ישֵּ  ֖י׃̅אָּדבָ ּ̅ד 
minussa joka   uskollisuudessa              pyhät     kanssa            osa ja 

 
Että sinä avaisit heidän silmänsä, että he palaisivat pimeydestä valkeuteen, ja satanan käskyvallasta 
Jumalan luokse, ja saisivat vapautukset synneistä ja sen osan pyhien kanssa, siinä uskollisuudessa, 
joka on minussa. 

 

19  ָ דֵּ לָה  טֻּ ג̅מֵּ אַָאֵּ֣ ת̅אַָמלּכ  מֵּ אָק  ֑אָל  פֵּ אָָ̅ר  נ  רי   בחֵּ
riitely        noussut       en        Agrippee          kuningas         tämä        tähden          . 

וקבַָ ֖א׃לָ̅לֻּ נ  אָשַמי  זו   חֵּ
taivaallinen         näky              vastaan 

 
Tämän tähden, kuningas Agrippee, minä en noussut riitelemään taivaallista näkyä vastaan. 

 

אַָאכ  20 ל  ת̅אֵּ ודָ̅רזֵּ ןָלקֻּ וןַָּדב̅מֵּ נֻּ יןָ֑לה  ו֖קַָ̅דָ̅מ   רמסֻּ
Darmsok’ssa jotka       näille               ensimmäisestä          julistanut          vaan            . 

וןָּדבָֻּ נֻּ ֖םָוַדַָ̅ולה  שלֵּ וד̅כָֻּ̅ב̅אור  יהֻּ ֵּ֣ ָּד  א֑֞ ורי  יןָקֻּ אףָ̅להֵּ  ָ̅ו 
myös ja    Jehud’n           kylät    niissä kaikissa että ja    Jerusalemissa jotka           näille ja 

ַָאכלַע֗ממֵָּ ת̅א֑֞ ָָ̅רזֵּ ת̅ובַָֻּּ̅דנתֻּ ת̅וןָונֵּ וןָלו  ֑אָָ̅פנֻּ ה   ַאל 
Jumala    luokse      palaisivat ja kääntyisivät että    julistanut         kansakunnille 

ָ עבדֻּ ָ̅וןָעבָ ̅ונֵּ יןַָלת̅דֵּ וֵּ ָּדש  בָֻּ̅א֑֞ ָ̅י   ֖א׃̅ות 
kääntymykselle arvolliset jotka       teot               tekisivät ja 

 
Vaan olen julistanut ensimmäisestä lähtien näille, jotka olivat Darmsok’ssa, ja näille, jotka olivat 
Jerusalemissa ja niissä kaikissa Jehud’n kylissä, ja olen niille kansakunnillekin julistanut, että 
kääntyisivät ja palaisivat Jumalan luokse ja tekisivät niitä tekoja, jotka ovat sen kääntymyksen 
arvoisia. 

 



21  ָ וד  הֻּ וניָי  יןַָ֑אחּדֻּ לֵּ ָה  אָ̅וַעלַָאַפי֑֞ ָבַהיּכל  א֑֞  יֵּ
temppelissä     juutalaiset     kiinniottivat       nämä    kasvoni    ylle ja          . 

בֵָּ קטַלנ֖י׃̅וצ   יןָ֗הַווָלמֵּ
minut tappamaan olivat tahtoivat ja 

 
Ja minun kasvojeni tähden nämä juutalaiset ottivat minut temppelissä kiinni, ja tahtoivat tappaa 
minut. 

 

אָעַדָ  22 ה  יןַָאל  אַָ̅עּדַרניָּדֵּ ֖אָוה  נ  אָה  אָלַיומ   מ 
katso ja    tämä         päivälle           saakka          Jumala      mutta minua auttoi       . 

ד אַָומַסהֵּ םָ֗אנ  אֵּ ֑אַָּכדָ̅ק  אַָולַרב  ור  אַָלזעֻּ םָָ̅֗אנ  ּדֵּ  מֵּ
asia   kun      suurelle ja        vähäiselle         minä    evankelioin ja      minä          seison 

אַָונבָ ̅לבַָ ושֵּ ֵּ֣ ןָמֻּ יןָ̅ר־מֵּ אַָאילֵּ ל  ֑אָאֵּ ַמרָ֗אנ  אָא  ָל  א֑֞  יֵּ
ne       vaan         minä        sanon         en   profeetat ja          Moshe’sta    ulkopuoli 

ָ ַמרוַָּדעת  וןָאֵּ נֻּ ָּ̅דהֵּ ׃̅יד  ן֑֑֞ הוי  ָּדנֵּ  ן֑֞
olevat     tulevat jotka        sanovat nämä jotka 

 
Mutta Jumala auttoi minua tähän päivään saakka, ja katso, minä seison ja evankelioin vähäisiä ja 
suuria, enkä minä puhu Moshen tai profeettojen ulkopuolisia, vaan minä sanon näitä, joita he 
sanovat, että ne tulevat tapahtumaan. 

 

ה  23 ֖אָונֵּ יח  ַחשָמש  ית ָּדנֵּ ש  אָר  אָ̅וֵּ מת   אַָּדקי 
ylösnousemuksen       alkuperä       oleva ja            Messias       kärsivä että         . 

ית ןָבֵּ ָּ̅דמֵּ יתֵּ ָוַדָ̅־מ  ָ֖̅א֑֞ ָ׃ּ̅דַנכָ̅יד̅עת  א֑֞ אַָולַע֗ממֵּ אָלַעמ  והר  זָנֻּ  רֵּ
kansakunnille ja     kansalle          valkeus    julistava että  tuleva että ja      kuolleet       huoneesta joka 

 
Että Messias on kärsivä, ja oleva ylösnousemuksen alkuperä, joka on kuolleista, ja että hän on tuleva 
julistamaanvalkeutta sille kansalle ja muille kansakunnille.  

  



כַָָ̅̅דוכַָ  24 אָ̅ה  פֵָּנ  אָ̅נ  ֑אָקע  וח  וסָרֻּ ול  אַָפֵּ֣  קָ֗הו 
huusi          henki         Paulos            oli        lähetti         siten       kun ja           . 

ך ֑אָשַניתָל  מ  אָר  ל  וסָבק  ֗הסט  ֵּ֣ פָ̅פ  ֖אָסֵּ ולֵּ אַָ̅פֵּ֣  ר 
kirjat       Paulee   sinulle      hullu         korkea        äänessä                  Fehostus 

אאַָעב י  ךַ̅סג  ָָּ̅ד  ֖א׃ּ̅דתֵּ  שנֵּ
hullu että     sinut teki               paljon 

 
Ja kun Paulos puolustautui siten, huusi Fehostus korkealla äänellä, ”hullu sinä olet, Paulee! Liikaa 
kirjoja on tehnyt sinut hulluksi!” 

 

ית  25 אָשנ  ו֖סָל  ול  ַמרַָפֵּ֣ ָָ̅א  ַלי֑֞ אָמֵּ ל  ו֑סָאֵּ ֗הסט  ֵּ֣ אָפ  יח   ַנצ 
sanat         vaan           Fehostus           loistelias          hullu          en          Paulos         sanoi             . 

אָוַתָ ר  ָ̅שר  ות  ֖א׃̅קנֻּ לָ֗אנ   אָמַמלֵּ
minä         puhun          rakentavaa ja               totuus 

 
Paulos sanoi, ”en minä ole hullu, loistelias Fehostus, vaan minä puhun totuuden sanoja, ja 
rakentavaa”. 

 

אף  26 גָ̅ו  אַָאֵּ֣ תַ̅מלּכ  אי  יר  ַפוסַָית  ַדָָ̅ר  לָ̅י  טֻּ ֖יןָומֵּ לֵּ יןָּדה   עָעַליהֵּ
tähden ja    nämä että         heistä        tiesi           erityisesti             Agrippus          kuningas   myös ja           . 

ין־ַבג אָע  נ  ָ̅ה  אָקד  לָ֗אנ  אָמַמלֵּ ָ̅לֵּ לַָּדחד  טֻּ יןַָ̅מו֗ה֑יָמֵּ לֵּ ןָה   אָמֵּ
näistä            yhden        tähden         edessään         minä          puhun      avoimessa silmät         tämä 

בַָ אָס  ָל  ֖א֑֞ לֵּ ׃̅מֵּ ן֖֑֞ יר  אָסע  ושי  אָבטֻּ אָ֗הו  ֖הָּדל  ָלֵּ ן֑֞ אָּדַטעי   רָ֗אנ 
harjoitetut          salassa             oli         ettei hänelle eksyvät että       minä         luule        en           sanat 

 
Ja kuningas Agrippuskin erityisesti tietää näistä, että ne ovat näin, ja tämän tähden minä puhun 
julkisesti hänen edessään, koska en luule yhdenkään näistä sanoista eksyneet häneltä, sillä eivät ne 
ole salassa harjoitettuja.  

  



ןַָא֗נתָ  27 גמַהימֵּ אַָאֵּ֣ אַָלנבָ ַ̅מלּכ  פֵּ ַדָ̅ר  ָי  ֑א֑֞ אָ̅יֵּ  עָ֗אנ 
minä   tiedän    profeetoille      Agrippee        kuningas         sinä             uskotko          . 

ןַָא֗נ֖ת׃  ַּדמַהימֵּ
sinä            uskot että 

 
Uskotko sinä, kuningas Agrippee, profeettoja? Minä tiedän, että sinä uskot. 

 

ג  28 הַָאֵּ֣ ַמרָלֵּ יָ̅א  יסַָא֗נתָל  םָמפ  ּדֵּ ילָמֵּ ַפו֖סָבַקל   ר 
minulle sinäkö      vakuutat     asia         pienessä            Agrippus       hänelle      sanoi           . 

֖א׃ נ  סטי  אָּכר  אהוֵּ  ּדֵּ
kristitty          oleva että 

 
Agrippus sanoi hänelle, ”noin vähälläkö sinä vakuutat minut kristityksi?” 

 

ית  29 אָ֗הו  עֵּ ַמ֖רָב  וסָאֵּ ַפול  ילַָובָ̅וֵּ֣ אָבַקל  ה  ןַָאל  אָ̅מֵּ ֖יָל   ַסג 
ei     paljossa ja         vähässä               Jumalasta          olin        pyydän       sanoi          Paulos ja            . 

ך אָל  ודָ̅֗הו  ףַָ̅בלחֻּ אָא  ל  ֑אָ̅לכָָֻּ̅אֵּ נ  יַָיומ  יןָל  מע  יןָּדש  וןַָאילֵּ  להֻּ
tänään minulle kuulevat jotka         ne                  kaikille     myös       vaan              yksin      sinulle          ole 

וןַָאכ הוֻּ תּ̅דנֵּ ןָ̅יָלבַָ̅ו  ין֖׃רָמֵּ לֵּ ָה  א֑֞ ורֵּ  ַאסֻּ
nämä                kahleista     ulkopuoli     minä kuin    olisivat että 

 
Ja Paulos sanoi, ”minä olen pyytänyt Jumalalta, vähällä tai paljolla, ei ainoastaan sinua varten, vaan 
myös kaikille niille, jotka tänään kuulevat minua, että he olisivat niin kuin minä, ilman näitä kahleita”. 

 

ג  30 אָוה  הַָמלּכ  םָלֵּ בֵָּ̅וק  אָוֵּ֣ ונ  ת̅מ  יןָּדי  ֑אַָואילֵּ יק  יןָ̅רנ   ב 
istuivat jotka         ne ja            Veronika ja      hallitusmies ja        kuningas hänelle nousi ja          . 

ון֖׃  ֗הַווַָעמהֻּ
kanssaan     olivat 

 
Ja kuningas nousi, ja se hallitusmies ja Veronika, ja ne, jotka istuivat heidän kanssaan. 

 



יןָ֗הַווַָחדָ̅̅דוכַָ  31 ןָ֑מַמלל  ןַָתמ  ֖יןַָָ̅עםַָחדָ̅פַרקוָמֵּ אמר   ו 
sanoivat ja     yksi kanssa    yksi     olivat        puhuivat                 sieltä      poistuivat    kun ja          . 

אָעבַָ ָל  ֑א֑֞ ורֵּ אַָאוַָלאסֻּ אָלַמות  וֵּ םָּדש  ּדֵּ ֖א׃ַ̅גבָ̅̅דּדמֵּ נ  אָה   ר 
oli           mies           teki          ei             kahleille          tai      kuolemalle arvollinen joka      asia että 

 
Ja kun he poistuivat sieltä, he puhuivat toinen toisensa kanssa ja sanoivat, että ”se mies ei tehnyt 
mitään, mikä olisi kuoleman tai kahleiden arvoista”. 

 

ג  32 אַמרַָאֵּ֣ פָ ̅וֵּ ַפוסָלֵּ֣ אַָגב̅ר  שַּכחָ֗הו  ו֖סָמֵּ אָ̅֗הסט  נ  אָה   ר 
tämä           mies           oli              pystyi               Fehostus’lle               Agrippus         sanoi ja          . 

וָבגֵָּ לֻּ ֑אָאֵּ שתרֵּ ֖א׃ּ̅דנֵּ אָקר  ַסרָל   ןָקֵּ
kutsui        ei       keisari    vetosi        jos        vapauttava että 

 
Ja Agrippus sanoi Fehostus’lle, ”tämän miehen olisi voinut vapauttaa, jos ei hän olisi vedonnut 
keisarin kutsuun”. 

 

ָ 

תַָ̅קדַ̅ופ 27:1  שַתַּדרָלו  ֑סָּדנֵּ ֗הסט  ֵּ֣  ָ̅עַלו֗היָפ 
luokse    lähetettäisiin että        Fehostus            ylleen        käski ja                         . 

ָ א֑֞ נֵּ ָ֗אחר  א֑֞ ירֵּ וסָוַלאס  ַפול  הָלֵּ֣ ַי֖אַָואשלמֵּ איַטל  ֵּ֣ ַסרָל   קֵּ
toiset          vangeille ja             Paulos’n               luovutti ja                Italia’lle           keisari 

֑הָלגַָ אַָחד̅בַ̅עמֵּ ירָ̅ר  ספ  ןָאֵּ אָמֵּ ונ  נטרֻּ בַָָקֵּ ֖אָ̅סֵּ  סט 
Sebaste          maakunnasta               kenturio           yksi          miehelle     kanssaan 

וס׃ָ י  ֵּ֣ול  אָיֻּ הָהו   ַּדשמֵּ
Julius           oli nimensä jonka 

 
Ja Fehostus käski hänestä, että hänet lähetettäisiin keisarin luokse Italiaan, ja luovutti Paulos’n ja toiset 
vangit hänen kanssaan yhdelle miehelle, jonka nimi oli Julius, sadanpäämies Sebasten maakunnasta. 

  



תָ̅ד̅וכַָ  2 תָ̅הו  ֑אָנחֵּ רּדֵּ אלפָ ּ̅דנֵּ ָ̅ןָלֵּ איתֵּ ת̅אָּד   ָ̅יהָ֗הו 
oli           hän joka            laivalle laskeuduimme matkustava että     oli      kun ja       . 

ד ןַָאֵּ֣ ָ̅מֵּ וסָמד  ט  ת̅רמנֻּ ֗לאָ֗הו  אז  ֖אָו  ַי֖אַָ̅לאתָ̅י֗נת  אס  אַָּדֵּ֣  ר 
Asia’n           alueelle           oli              meni ja             kaupunki                      Adramantius’sta 

אלפָ  אַָעַמןָלֵּ סַטרכָ ֑אָ̅וַעלָ֗הו  ר  ַָ̅אֵּ֣ ד  ַיאָ̅וסַָמקֵּ  ונ 
makedonialainen               Aristarkus                laivalle     kanssamme oli    sisään ja 

ֵָּ֣ ןָתֵּ ָּ̅דמֵּ אָמד  יק  ונ  ֖א׃ַ̅סל   י֗נת 
kaupunki              Thessalonika’sta joka 

 
Ja kun aloimme matkustaa, me laskuduimme siihen laivaan, joka oli Adramantius’n kaupungista, ja se 
oli menossa Asia’n seudulle. Ja meidän kanssamme livan tuli makedonialainen Aristarkus, joka oli 
Thessalonikan kaupungista. 

 

את  3 ןָוֵּ ֖ ַציּד  יןָלֵּ֣ ֑אַָמט  נ  אָ֗אחר   ַחַשחַָ̅ולַיומ 
kohteli ja    Tsidon’lle saavuimme      seuraava          päivälle ja        . 

ָ ות  נֻּ אַָבמַרחמ  ונ  נטרֻּ ת̅קֵּ הָָ̅אָלו  סָלֵּ ו֑סַָואפֵּ ול   ַפֵּ֣
hänelle    salli ja           Paulos      luokse          armahtavaisuudessa                  kenturio 

ת אַזלָלו  י֖ח׃ָּ̅דנ  תתנ  ָונֵּ חַמו֗ה֑י֑֞  ר 
virvoittuisi ja        ystäviensä     luokse     menisi että 

 
Ja seuraavana päivänä me saavuimme Tsidon’lle, ja sadanpäämies kohteli Paulosta 
armahtavaisuudella, ja salli hänen mennä ystäviensä luokse ja virvoittua. 

 

ןַָתמ ָ  4 וב̅ןָרַדָומֵּ ַָסקֻּ א֑֞ וחֵּ לָּדרֻּ טֻּ ָ̅יןָ֑ומֵּ ָ֗הַו֑י֑֞ ן֑֞  ל 
oli    vastaisemme      tuulet että      koska ja matkustimme        sieltä ja      . 

ת כ̅אֵּ ו֖ס׃ּ̅כרֵּ ופר  ֵּ֣  ןַָעלָקֻּ
Kypros     ylle              kiersimme 

 
Ja me matkustimme sieltä, ja koska tuulet olivat meitä vastaan, me kiersimme Kyproksen yläpuolelle. 

 



ַיאַָודַ̅ועבַָ  5 יק  יל  ק  אָּדֵּ֣ יןַָ̅פמפָֻּ̅רןַָימ  ַי֖אָוַמט   ול 
saavuimme ja           Pamfylia’n ja                 Kilikia’n         meri    ohitimme ja       . 

ָ וַראָמד  מֻּ ַי֖א׃̅לֵּ֣ וק  לֻּ אָּדֵּ֣  י֗נת 
Lykia’n           kaupunki                Myra’lle 

 
Ja me ohitimme Kilikian meren, ja Pamfylian, ja me saavuimme Myra’lle, Lykian kaupunkiin. 

 

לפָ   6 אָאֵּ ונ  נטרֻּ ןָקֵּ אשַּכחַָתמ  ַי֑אָ̅וֵּ ּכַסנּדר  לֵּ ןַָאֵּ֣  אָמֵּ
Aleksandria’sta            laiva              kenturion           siellä             löysi ja          . 

ת ֗לאָ֗הו  אז  ַי֑אַָואותבַָָּ̅ד  איַטל  ֵּ֣ ֖ה׃̅ל   ןָב 
siinä laittaa aikoi ja                Italia’lle            oli        menee joka 

 
Ja sadanpäämies löysi siellä laivan Aleksandriasta, joka oli menossa Italiaan, ja aikoi laittaa meidät 
siihen. 

 

ת  7 אי  יר  לָּדַיק  טֻּ דָ̅ומֵּ ת̅ר  אָ֗הו  ָָ̅י  ת  ָ̅לַיומ  א֑א֑֞ יֵּ ַָסג   א֑֞
paljon            päiville            oli       matkusti        raskaasti että          koska ja        . 

וקבַָ יןָלֻּ ןַָמט  ָ̅לַמחסֵּ יד  אָ̅לָקנ  לָּדל  טֻּ ֖אָומֵּ ַזרת   וסָג 
ettei       koska ja           saari             Knidos         vastapäätä saavuimme vaivaanähden 

ב ת̅ש  אָ֗הו  תָ̅ק  אי  יצ  אַזלָתר  אָּדנ  וח  תָ̅רֻּ כ̅אֵּ  ןָּ̅כרֵּ
kiersimme           suorasti         menevä että         tuuli            oli               jättänyt 

וקבַָ ֑אָלֻּ ט  ר  ַָ̅עלָקֵּ֣ אָמד  ונ  למ  ֖א׃̅לַָסֵּ֣  י֗נת 
kaupunki         Salmona       vastapäätä           Kreeta          yllä 

 
Ja koska matkanteko oli raskasta monta päivää, me saavuimme vaivalla vastapäätä, Knidos’n 
saarelle, ja koska tuuli ei sallinut meidän mennä suoraan, me kiersimme Kreetan yläpuolelle, 
vastapäätä Salmonan kaupunkia. 

  



ןַָּכד  8 ַָָ̅ולַמחסֵּ דֵּ ָ̅ר  ָ̅יַנןָחד  יןָלדֻּ ַָמט  י֑ה֑֞ ָ̅רֵּ  אָ̅וּכת 
paikalle saavuimme ympärillään matkustimme kun vaivaanähden ja       . 

ת יבָ ּ̅דמֵּ ָוַקר  ֖א֑֞ ירֵּ ַָשפ  א֑֞ אנֵּ אָלמ  תַ̅קרי  הָָ̅אָ֗הו   ל 
sille          oli          lähestyi ja              kauniit            satamille              kutsuttiin jota 

ָ ַא֖א׃̅מד  הַָלֵּ֣אסֵּ אַָּדשמ   י֗נת 
Lasea     nimensä jonka             kaupunki 

 
Ja kun me matkustimme vaivaa nähden sen ympäristössä, me saavuimme paikkaan, jota kutsuttiin 
”kauniit satamat”, ja sen lähellä oli kaupunki, jonka nimi on Lasea. 

 

ןַָזב  9 א֑אָעַדַָ̅והַויןַָתמ  י  אַָסג  אַָּדעבַָ̅נ  ף̅מ  אָָ̅רָא   ַיומ 
päivä    myös    ohi että            kunnes          paljon           aikaa         siellä   olimme ja      . 

ָ וד  יהֻּ אָּד  שָּ̅דַצומ  אָ֗אנ  רּדֵּ אָּדנֵּ נט  הָקֵּ אָלֵּ ַָוהו  ֖א֑֞  יֵּ
ihminen matkaava että     vaara          sille         oli ja         juutalaisten              paaston 

ך לֵּ ֖אָומ  וס׃ָ̅בַימ  ול  וןַָפֵּ֣ אָלהֻּ  ֗הו 
Paulos       heille          oli         puhui ja        päivissä 

 
Ja me olimme siellä kauan aikaa, kunnes se juutalaisten paaston päivä oli ohi, ja oli vaarallista 
kenenkään matkustaa niinä päivinä, ja Paulos puhui heille, 

 

אַמ֖רַָגב  10 אָּדבָֻּ̅ו  אָ֗אנ  זֵּ ָח  ֑א֑֞ אַָוב̅רֵּ נ  אָ̅אולצ  נ  וסר   חֻּ
menetyksessä ja    ahdistuksessa että      minä        näin         miehet          sanoi ja          . 

יַתָ אַָמרּד  וי  אאָה  י  ודַ̅סג  אלפַָָ̅ןַָ֑לוַָבלחֻּ הָּדֵּ  ןָּ̅דַמובל 
laivamme että          lastinsa                yksin       ei       matkamme            oli                    paljon 

ף אָא  ל  ַתָּ̅דַנפָ̅אֵּ יַלן֖׃̅ש  ָּד   ן֑֞
omamme   sielumme että myös           vaan 

 
Ja hän sanoi, ”miehet, minä näin, että meidän matkamme on ahdistusta ja monenlaista menetystä, ei 
ainoastaan laivamme lastille, vaan jopa omille sieluillemmekin”. 

 



ובֵָּ  11 יןָלקֻּ אָּדֵּ ונ  נטרֻּ אלפָ ̅קֵּ הָּדֵּ ר  אַָולמ  ט   אָ̅רנ 
laivan   herralleen ja             kuvernita’lle         mutta          kenturio                . 

ירָמֵָּ אַָית  ַמעָ֗הו  ו֖ס׃ש  ַפול  ָּדֵּ֣ ַלו֗הי֑֞  ןָמֵּ
Paulos’n             sanoistaan     enemmän     oli                kuuli 

 
Mutta sadanpäämies kuuli enemmän perämiestä ja laivan omistajaa, kuin Paulos’n sanoja. 

 

הַָסת  12 וָבֵּ יֻּ אָלַמסת  אנ  אַָהוָלמ  ןָ֗הו  הֵּ אָע  לָּדל  טֻּ ֑אָ̅ומֵּ  ו 
talvi        siinä    talvehtimiselle      satamalle      se          oli        sopiva       ettei        koska ja           . 

בֵָּ ַנןָצ  ָמֵּ אא֑֞ יֵּ יןַָ֑̅סג  שּכח  וָּדמֵּ אנהֻּ ןָ֑וֵּ ןַָתמ  אָמֵּ רּדֵּ  יןָ֗הַווָּדנֵּ
mahdollista että        se jos ja             sieltä matkustava että olivat    tahtoi     meistä             monet 

אַָחד אנ  וןַָבלמ  וןָוַנסתֻּ איַתַָָּ̅דנַמנעֻּ ֖אָּ̅ד  ט  קר  אַָבֵּ֣  ו֗היָ֗הו 
Krete’ssa        oli                se joka          yksi       satamassa talvehdimme ja saapuisimme että 

ת אָ̅ומֵּ אָלַתָקרֵּ ַארָ֗הו  ּכ֖סָוח  ונ  ֵּ֣ אָפֻּ ֖א׃̅֗הו   ימנ 
etelälle         oli        katsoo ja        Foeniks           oli                 kutsuttu ja 

 
Ja koska se satama ei ollut talvehtimiseen sopiva sinä talvena, monet meistä tahtoivat matkustaa 
sieltä, että jos mahdollista, voisimme saapua ja talvehtia siinä yhdessä satamassa, joka oli Kreetalla, 
ja jota kutsuttiin ”Foeniks”, ja se suuntaa etelään. 

 

שַבתָ̅̅דוכַָ  13 אָּדַתָָ̅נֵּ וח  ֑אַָוסבַָ̅רֻּ יןַָאיך̅ימנ   ָ̅רוַָּדמַמטֵּ
kuin   saapuvat että    toivoivat ja                 etelän            tuuli           puhalsi     kun ja           . 

ב ָ̅צֵּ דֵּ וןָ֑ר  נהֻּ ָ̅י  ֖א׃̅יןָ֗הַווָחד  ט  ר  ָקֵּ֣  ַרי֑֞
Kreeta       ympäri    olivat matkustivat         tahtonsa 

 
Ja kun etelän tuuli puhalsi ja he toivoivat, että saapuisimme sinne heidän tahtonsa mukaan, me 
matkustimme Kreetan ympäri. 

  



ַתָ  14 ן־ב  י֖לָנפַָ̅ומֵּ ֑אָ̅קָעַליןַָמשבָ ̅רַָקל  ל   אָּדַעלע 
kiertävän         myrsky       yllemme    lähti            vähän     jälkeen –sta ja           . 

ת ופָ ּ̅דמֵּ אָטֻּ ָ̅קרֵּ יד  וַרקל  וסָאֵּ יק   ון׃̅נ 
Euroklidyn                 taifuuni                  kutsuttiin jota 

 
Ja vähän sen jälkeen meidän päällemme tuli se pyörremyrsky, jota kutsuttiin ”taifuuni Euroklidyn”. 

 

את  15 לפָ ַָ̅חטַפת̅וֵּ שּכַחת̅אֵּ אָאֵּ וקבַַָּ̅דתָ֖̅אָול  וםָלֻּ  לָ̅קֻּ
vastaan    nouseva että          pystynyt         eikä             laiva                 temmattiin ja            . 

֖אָוַי֗הב וח  ָ̅רֻּ ֖י׃̅ןַָלאיד   אָּדה 
sen          käsille      annoimme ja           tuuli 

 
Ja se tempaisi laivan, eikä sitä tuulta vastaan voinut nousta, ja me antauduimme sen käsiin. 

 

ָ̅עבַָָ̅̅דוכַָ  16 אָחד  ַזרת  ת̅רןָג  וַדָ̅אָּדמֵּ ֵּ֣ אָקֻּ ןַָ̅קרי   ֑אָלַמחסֵּ
vaivaanähden    Keuda          kutsutaan jota            yksi                saari      ohitimme   kun ja           . 

ַחד שַּכחןָאֵּ ֖א׃̅אֵּ ור   ןָלַקרקֻּ
pelastusveneelle kiinnipidimme    pystyimme 

 
Ja kun me ohitimme sen yhden saaren, jota kutsutaan ”Keuda”, me vaivalla pystyimme pitämään 
kiinni pelastusveneestä. 

 

יןָ֗הַויןָוַמתָ̅̅דוכַָ  17 ֑הָמַחיצ  אלפָ ̅שַקלנ  הָלֵּ יןָל   ֖אָ̅קנ 
laivalle     sille      viivyimme ja     olimme     köytimme     sen nostimme  kun ja          . 

ָ לָּדד  טֻּ יןָ֗הַויןָּדַדָ̅ומֵּ ֑אָ̅חל  הָּדַימ  לָבַמַחתתֵּ פֵּ אָנֵּ  למ 
meren         voimassaan        putoa          ettei että   olimme pelkäsimme että   koska ja 

ת כַ̅אחֵּ ֖וןָוה  נ  י֗היַָלארמֵּ ת̅נ  ָָ̅ו  דֵּ  יןָ֗הַוין֖׃̅ר 
olimme matkustimme siten ja              purjeille                    laskimme 

 
Ja kun me olimme kantaneetkin sitä, me köytimme sen ja kiinnitimme sen laivaan, koska me 
pelkäsimme, ettei se ehkä putoa meren voimasta. Me laskimme purjeet, ja niin me matkustimme. 

 



֖אָָ̅̅דוכַָ  18 נ  אָ֗אחר  ֑אָלַיומ  אַָקשי  ונ  ימֻּ הָעַליןָּכ  םָלֵּ  ק 
toinen         päivälle           ankara           myrsky      yllämme   sille    nousi       kun ja        . 

֖א׃̅שַדָ ָבַימ  ין֑֞ אנ   יןָמ 
meressä       tavarat poistimme 

 
Ja kun se kova myrsky nousi päällemme, toisena päivänä me heitimme tavaraa mereen. 

 

אַָּדת  19 ַָ̅ולַיומ  ת  אלפָ ̅ל  הָּדֵּ יל  ָּד  א֑֞ אנֵּ איַדָ֑̅אָמ  ָשַדָ̅אָב   ין֖׃̅ין֑֞
poistimme käsillämme             laivan          omansa         tavarat         kolmas joka       päivälle ja          . 

 
Ja kolmantena päivänä me heitimme omin käsin pois laivan omat tavarat. 

 

ַחדָ̅̅דוכַָ  20 הַָסתָ̅אֵּ ָ̅לֵּ ת  אַָיומ  אָ̅ו  מש  אָשֵּ ָול  ֑א֑֞ ירֵּ ַָית   א֑֞
aurinko      eikä           runsaat             päivät        myrsky     sille    kiinnipiti       kun ja        . 

ת אַָּכוּכבֵָּ̅מֵּ אָול  אַָסהר  אָול  אָ֗הו  ַָסב̅חזֵּ ָ֑̅א֑֞ אָּדַחַיין֑֞  ר 
elämämme      toivo             tähdet          eikä             kuu          eikä          oli                   näkynyt 

ת הָאֵּ לֵּ לָּכֻּ ֖ה׃ּ̅כֻּ אָלֵּ קָ֗הו   פסֵּ
hänelle      oli           poisleikattu kaikkensa kaikki 

 
Ja kun myrsky piti kiinni enemmän päiviä, eikä aurinkoa näkynyt, eikä kuuta eikä tähtiä, meidän 
elämämme toivokin oli aivan kokonaan katkaistu. 

 

וסָָ̅̅דוכַָ  21 ול  םַָפֵּ֣ יןָק  יּדֵּ ֑אָה  סַתיַברָ֗הו  אָמֵּ םָל  ּדֵּ שָמֵּ  ֗אנ 
Paulos     nousi       silloin            oli          kestämään          ei            asia     ihminen    kun ja          . 

ת יַָגבַ̅בינ  וןָל  יסתֻּ תטפ  וָאֵּ לֻּ אַמ֖רָאֵּ וןָוֵּ ָ̅הֻּ דֵּ אָר  ָל  ֑א֑֞  יןָ֗הַויןָ̅רֵּ
olimme matkustimme emme  miehet minulle           olleet varmat          jos          sanoi ja           keskellään 

ת ֑אָומֵּ ט  ר  ןָקֵּ֣ א̅מֵּ נ  ולצ  ןָאֻּ אָומֵּ נ  וסר  ןָחֻּ יןָ֗הַויןָמֵּ ֖א׃ַָחסּכ  נ   ה 
tämä            ahdistuksesta ja             menetyksestä      olimme               säästetyt ja                Kreeta’sta 

 
Ja kun kukaan ei kestänyt mitään, silloin Paulos nousi heidän keskellään ja sanoi, ”jospa vain olisitte 
olleet vakuuttuneet minusta, miehet, emme olisi matkustaneet pois Kreetalta, ja olisimme säilyneet 
tästä menetyksestä ja ahdistuksesta". 



ך  22 לֵּ אָמ  ש  ָָ̅וה  אָּדתֵּ ֖אַָנפ̅֗אנ  ק  אָע  וןָּדל  נכָֻּ̅הוֻּ ירָמֵּ אָגֵּ  וןָ̅ש 
teistä       sillä           sielu           huoli         ettei       olisivat että      minä      neuvon          nyt ja            . 

ָ ב̅חד  אָא  לפָ ̅אָל  ןָאֵּ אָאֵּ ל  ֑אָאֵּ  ֖א׃ּ̅ד 
laiva     jos       vaan         tuhoudu        ei                yksi 

 
Ja nyt minä neuvon teitä, että olisitte ilman huolta, sillä yksikään sielu teistä ei tuhoudu, paitsi laiva. 

 

ת  23 אַָמַלאכֵָּ̅אֵּ נ  אָה  לי  ירָבל  יָגֵּ יָל  ָ̅חז  ֑אַָהוָּדד  ה  הָ̅הַָּדאל   ילֵּ
omansa että   se          Jumalan            enkelinsä         tämä            yöllä           sillä minulle näytetty              . 

אָ ֖א׃֗אנ  ַלחָ֗אנ  הָפ   ולֵּ
minä     palvelen häntä ja       minä 

 
Sillä Jumalan, jonka oma minä olen, enkeli näytti minulle tämän, ja häntä minä palvelen. 

 

ד  24 אָתֵּ ֖יָל  אַמרָל  ָ̅וֵּ ֖אָעת  ולֵּ ךָ̅ידַ̅חלַָפֵּ֣ וָל  ָָ̅הֻּ֗ םָקד   םַָ̅למק 
edessä     seisomaan sinulle hän       tuleva         Paulee       pelkää           älä    minulle sanoi ja          . 

א ַס֖רָוה  ךַָ̅י֗הבָ̅קֵּ אַָמוַהבָ̅ל  ה  אָלכַָֻּ̅אל  ָ̅ת  דֵּ ך̅לָּדר   ׃ָ̅יןַָעמ 
kanssasi matkustavat jotka kaikille              suosio            Jumala      sinulle antoi    katso ja       keisari 

 
Ja hän sanoi minulle, ”älä pelkää, Paulee, sinä olet tuleva seisomaan keisarin edessä, ja katso, Jumala 
antoi sinulle suosion kaikkia niitä varten, jotka matkustavat sinun kanssasi”. 

 

ת  25 אָאֵּ נ  לָה  טֻּ ֑אָ̅וַָגבַ̅לַבב̅מֵּ ה  ירַָבאל  אָגֵּ ןָ֗אנ  ָמַהימֵּ ֑א֑֞  רֵּ
Jumalassa         sillä       minä          uskon          miehet        sydämistykää      tämä       tähden           . 

כַָ ֖אַָאיךּ̅דה  וֵּ אָה  אתָ̅נ  אָּדֵּ  ַמַללַָעמ֖י׃̅מ 
kanssani                 puhuttu joka         kuin            oli            siten että 

 
Tämän tähden, vahvistakaa sydämenne, miehet, sillä minä uskon Jumalaa, että niin tapahtuu, kuin 
minun kanssani on puhuttu. 

  



ָ̅בַרםָלגָ   26 אָחד  יתַ̅זרת  ָָ̅אָא  שתדֵּ  ֖א׃ַ̅לןָּדנֵּ
poistettaisi että meille    (akk.)         yksi             saarelle       kuitenkin         . 

 
Mutta yhdelle saarelle meidän on kuitenkin heittäydyttävä. 

 

ַתָ  27 ן־ב  אתַטַרפ̅רַָארבַתָ̅ומֵּ ַָּדטַעיןָוֵּ ין֑֞  ןָ̅עַסרַָיומ 
ajalehdimme ja eksyimme että päivät                neljätoista            jälkeen –sta ja         . 

ַהד ֑אָבפֵָּ̅בֵּ֣ ַיוסַָימ  ֖אָסבַָ̅ר  לי  הָּדל  ָ̅לגֵּ א֑֞ חֵּ  רוַָמל 
merimiehet   luulivat                yön jakaantumisessaan meri              Hadrius’ssa 

ת אָמֵּ  יןָ֗הַו֖ו׃ַ̅קרבָ ּ̅דַלארע 
olivat        lähestyneet                 maalle että 

 
Ja neljäntoista päivän jälkeen me eksyimme ja ajelehdimme Hadrius’n merellä. Yön jakautuessa 
merimiehet luulivat, että olimme lähestyneet maata. 

 

28  ָ ֖יןָותֻּ סר  ָעֵּ ין֑֞ אשַּכחוַָקומ  ָוֵּ יַנ֑ס֑֞ וק  יוָאֵּ ילָָ̅ובַ̅וארמ   ַקל 
vähän         taas ja            20        kuum-mitat        löysivät ja           ankkuri           heittivät ja          . 

׃̅רַדָ ֖א֑֞ סרֵּ ַָחמַשעֵּ ין֑֞ אשַּכחוַָקומ   ֑וָוֵּ
15        kuum-mitat   löysivät ja matkustivat 

 
Ja he heittivät ankkurin ja löysivät kaksikymmentä kuum-mittaa, ja taas matkustivat vähän, ja 
löysivät viisitoista kuum-mittaa. 

 

שתכַָָ̅̅דוכַָ  29 אָנֵּ יןָ֗הַויןַָּדלמ  יל  ַָּ̅דח  ָ̅חַָלןָבדֻּ ת  אית̅וּכי  ָּד   ָ̅א֑֞
on että           paikoissa       meille          löytyisi             ettei        olimme pelkäsimme    kun ja          . 

ָ ןַָחרת  יוָמֵּ ַָארמ  ֑א֑֞ ועֵּ יןָשֻּ אלפָ ̅בהֵּ ַָארַב֖עָ̅הָּדֵּ יַנס֑֞ וק   אָאֵּ
neljä             ankkuri                laivan                 kyljestään        heittivät             karit             niissä 

֖א׃ אַָיומ  הוֵּ יןָ֗הַווָּדנֵּ  ַומַצלֵּ
päivä       oleva että   olivat rukoilimme ja 

 
Ja kun me pelkäsimme, että niissä paikoissa on ehkä kareja, he heittivät laivan kyljestä neljä ankkuria, 
ja me rukoilimme, että tulisi päivä. 



לפָ   30 ןָאֵּ הָמֵּ נ  עַרקָמֵּ יןָבַעוָלמֵּ ָּדֵּ א֑֞ חֵּ תַ̅מל   וָ֖̅אַָואחֵּ
laskivat ja                laivasta        siitä        pakenemaan    etsivät  mutta  merimiehet          . 

ָ לת  ֑אָבעֵּ אָלַימ  ור  הָלַקרקֻּ נ  הָ̅מֵּ ונ  אסרֻּ הָונֵּ ֗לוןָב  אזֻּ  אָּדנ 
sen sitoivat ja     siinä   menisivät että       aiheessa           merelle    pelastusveneelle            siitä 

אלפָ  ֖א׃̅לֵּ  אַָבארע 
maassa                laivalle 

 
Mutta merimiehet etsivät siitä laivasta pakenemista, ja he laskivat pelastusveneen merelle sillä 
aiheella, että siihen menisivät, ja sitoisivat laivaa maahan.k 

 

ָָ̅̅דוכַָ  31 ֖א֑֞ וטֵּ י  אסטַרט  אָולֵּ ונ  נטרֻּ ַמרָלקֵּ ו֑סָאֵּ ול  אַָפֵּ֣  חז 
sotilaille ja            kenturiolle           sanoi         Paulos          näki      kun ja           . 

אלפָ  יןָבֵּ לֵּ אןָה  אָמכַָּ̅דֵּ יןָ̅אָל  שּכח  אָמֵּ וןָל  יןַָ֑א֗נתֻּ  תר 
pystytte          ei             te              pysyvät              ei            laivassa         nämä     jos että 

ָ וןָּדת  ון֖׃̅א֗נתֻּ  חֻּ
olisitte että                  te 

 
Ja kun Paulos näki, hän sanoi sille sadanpäämiehelle ja sotilaille, että ”jos nämä eivät pysy laivassa, te 
ette voi selviytyä”. 

 

ָלַחב  32 א֑֞ וטֵּ י  סטַרט  יןָפַסקוָאֵּ יּדֵּ אָ̅ה  ור  ָּדַקרקֻּ יה֑֞  לֵּ
pelastusveneen       köysilleen                       sotilaat               katkaisivat     silloin             . 

לפָ  ןָאֵּ אָ׃̅אָוַשב̅מֵּ עי  והָט   קֻּ
eksymään        sen jätti ja                       laivasta 

 
Silloin sotilaat katkaisivat sen pelastusveneen köydet laivasta, ja jättivät sen harhailemaan. 

  



וסָעַדָ  33 ול  יןַָפֵּ֣ וָּדֵּ אַָצפ̅הֻּ אַָּדהו  אָלכָֻּ̅מ  יסָ֗הו  ֑אָמפ  וןָ̅ר   להֻּ
heille kaikille       oli       varmisti           aamu         oli että           saakka            Paulos     mutta  hän           . 

֖אַָּכד רת  וןַָסיב  אַָארבַתַָָּ̅דנַקבלֻּ אָה  נ  ֖וןַָיומ  ַמרָלהֻּ  עַסרָ̅א 
neljätoista     katso       tänään        heille        sanoi        kun evankeliumi vastaanottaisivat että 

יםָלכָֻּ אָטע  םָל  ּדֵּ אָמֵּ נט  ןָקֵּ ָמֵּ ין֑֑֞  ון֖׃ַ̅יומ 
teille        maista         ei          asia               vaarasta             päivät 

 
Mutta hän, Paulos, siihen saakka, että oli aamu, vakuutti heitä kaikkia, että ottaisivat evankeliumin 
vastaan, sanoen heille, ”tänään, katso, neljätoista päivää siitä vaarasta, ettekä ole mitään 
maistaneet”, 

 

34  ָ דֵּ לָה  טֻּ נכָֻּ̅מֵּ אָמֵּ אָ֗אנ  עֵּ אכָֻּ̅וןַָּ֑דת̅אָב  וןָמֵּ אַָ̅קבלֻּ  ולת 
syötävä         saisitte että            teistä       minä        pyydän       tämä      tähden            . 

ָ נת  ָמֵּ ון֖֑֞ אָּדַחַייּכֻּ מ  וי  אָּדַחד̅לקֻּ ש  ןָר  ירָמֵּ נכָָֻּ̅אָגֵּ  וןָ̅מֵּ
teistä      yhden                 päästä        sillä           hius        elämänne                         tuelle 

ב אָא  ֖א׃̅ל   ּד 
tuhoudu           ei 

 
Tämän tähden minä pyydän teitä, että ottaisitte syötävää vastaan, teidän elämänne tueksi, sillä ei 
yksikään hius teidän päästänne ole tuhoutuva. 

 

ַמ֑רָנַסבָ̅̅דוכַָ  35 יןָאֵּ לֵּ ָָ̅ה  אָקד  ה  אָוַשַבחַָלאל   םַָ̅לחמ 
edessä          Jumalalle          ylisti ja             leipä          otti       sanoi         nämä      kun ja          . 

ף אַָואקֵּ וןַָ֑וקצ  להֻּ אכַָָּ̅כֻּ  ֖ל׃̅למֵּ
syömään      alkoi ja        mursi ja        he kaikki 

 
Ja kun hän sanoi nämä, hän otti sen leivän ja ylisti Jumalaa heidän kaikkien edessä, ja mursi, ja alkoi 
syömään. 

  



את  36 ֖א׃̅וֵּ י  ורס  לוָתֻּ וןָוַקבֵּ להֻּ  ַבַיאוָּכֻּ
ravinto       saivat ja        he kaikki          lohdutetut ja          . 

 
Ja he kaikki olivat lohdutetut ja saivat ravintoa. 

 

יַתָ  37 אלפָ ̅א  יןָבֵּ ָ̅יןָ֗הַויןָּדֵּ ת̅יןָוַשב֑̅אַָמאתֵּ יןָושֵּ ׃ַ̅נפָ̅ע  ן֖֑֞  ש 
sielut    kuusi ja                   70 ja             200          laivassa         mutta olimme         meitä            . 

 
Mutta meitä oli siinä laivassa 276 sielua. 

 

אכָֻּ̅סבַָָ̅̅דוכַָ  38 לפָ ̅עוָמֵּ ןָאֵּ לוָמֵּ ֑אַָאקֵּ  ֑אַָושַקלוָ̅ולת 
kantoivat ja               laivasta     kevensivät                syötävä           ravitut         kun ja          . 

ַָושַדָ א֑֞ טֵּ ֖א׃̅חֵּ  וָבַימ 
meressä heittivät ja       vehnä 

 
Ja kun he olivat siitä syötävästä ravitut, he kevensivät laivaa, ja kantoivat vehnät pois ja heittivät ne 
mereen. 

 

ָָ̅̅דוכַָ  39 ַָאיד  א֑֞ נֵּ ֑אַָספ  אַָיומ  שַתוַּדע֖וָ̅הו  אָאֵּ ֖אָל   אָ֗היַָארע 
tienneet          ei            maa          on   millainen merimiehet        päivä            oli        kun ja         . 

֗נב רוַָעלָגֵּ אָח  ל  אַָ̅יבָ̅אֵּ נפָ ש  ָּ̅כֵּ יןָ̅אָחד  נֵּ אָּדר  ֑אַָאיּכ   אָּדַימ 
miettivät      missä          meren              yksi           siipi         kuiva maa     sivu      yllä katsoivat          vaan 

ד ֖אָנֵּ שּכח  אןָמֵּ אלפָ ̅֗הַווָּדֵּ הָלֵּ ונ   ֖א׃̅חֻּ
laivalle       ajelehtiva             pystyykö        jos että    olivat 

 
Ja kun oli päivä, merimiehet eivät tienneet, millainen se maa on, vaan he katsoivat kuivan maan 
rantaa, yhtä meren luotoa, miettien, että voiko se laiva ajelehtia siihen. 

  



לפָ ַ̅ופ  40 ןָאֵּ ָמֵּ יַנס֑֞ וק  יוַָ̅סקוָאֵּ ֖אַָושַרוָ֑אַָוארפ  ָבַימ  ין֑֞ נֵּ  אֵּ
vapauttivat ja meressä     heidät       jättivät ja                   laivasta           ankkurit     katkaisivat ja         . 

כ ַָות̅ר  ֑א֑֞ נֵּ ָּדַסוּכ  א֑֞ ֖אָ̅בֵּ שב  אָּדנ  וח  אָלרֻּ ור  וןָזעֻּ נ   ַלוַָארמֵּ
saisi että        tuulelle        vähäinen        yläpurje       nostivat ja       peräsimen               siteet 

ָ דֵּ ַָיב̅ור  ֖א׃̅יןָ֗הַווַָלאַפי֑֞  ש 
kuiva maa pinnalle olivat matkustivat ja 

 
Ja he katkaisivat laivasta ankkurit ja jättivät ne mereen, ja vapauttivat peräsimen siteet ja nostivat 
yläpurjeen, että se saisi vähän tuulta, ja he olivat matkustamassa kuivan maan pinnalle. 

 

לפָ ַָ̅שת̅וגֵָּ  41 ָ̅אֵּ ָ̅אָבדֻּ ת̅וּכת  ֑אַָבינ  מ  ָָ̅אָּדר  ין֑֞  תרֵּ
kaksi      välissä     korkea joka          paikassa                   laiva          osui ja           . 

את ֖אָוֵּ ָּדַימ  ין֑֞ ומק  הַָקדַָ̅חרַית̅עֻּ יהַָגב  םָעלֵּ ֖הָוק  ֑אָ̅ב  י   מ 
etuosa    peränsä     ylleen     seisoi ja    siinä         jumittunut ja          meren             syvyydet 

יָ שתר  אָאֵּ י  יןָ֗אחר  הָּדֵּ ֖אַָגב  יעָ֗הו  תתז  אָמֵּ  ול 
hajosi          loppuosa     mutta peränsä          oli            heilunut              eikä 

אָּדגַָ יר  ןָקט  ׃̅מֵּ ֖א֑֞  ֗ללֵּ
aaltojen         voimallisuudesta 

 
Ja se laiva osui siihen paikkaan, joka on korkea, kahden meren syvyyden välissä, ja jäi siihen jumiin, ja 
keula seisoi sen päällä, eikä liikkunut, mutta perän loppuosa hajosi aaltojen voimasta. 

 

ַָ̅וצבַָ  42 ֑א֑֞ ירֵּ וןַָלאס  נֻּ וןָאֵּ ַָּדנַקטלֻּ ֑א֑֞ וטֵּ י  סטַרט   וָ֗הַווָאֵּ
vangeille      heidät    tappaisivat että                       sotilaat       olivat tahtoivat ja          . 

ון֖׃ נהֻּ וןָמֵּ וןָלהֻּ ערקֻּ אָונֵּ וןַָסחו  אַָנרמֻּ  ּדל 
heistä     heille    pakenisivat ja         uimalla    nousisivat           ettei 

 
Ja sotilaat tahtoivat tappaa vangit, etteivät he nousisi uimaan ja pakenisi heiltä. 
 

 



אָ  43 ונ  נטרֻּ ָוקֵּ דֵּ ןָה  וןָמֵּ נֻּ אָאֵּ בֵָּּ̅כל  לָּדצ  טֻּ אָ֑̅אָמֵּ אָּדַנחֵּ  אָ֗הו 
elävät että      oli       tahtoi että        koska               tästä          heitä       kielsi                  kenturio ja           . 

֑אָפ וַָסחו  יֻּ יןָ֗הַווָלַמרמ  שּכח  יןָּדמֵּ ו֖סָוַלאילֵּ ַפול  וןַָָ̅קדלֵּ֣  להֻּ
heille      käski        uimaan      nousemaan      olivat        pystyivät jotka             niille ja            Paulos’lle 

֖א׃ַ̅קדַּ̅דב וןַָלארע  עברֻּ וןָונֵּ סחֻּ ָנֵּ א֑֞ יֵּ  מ 
maalle       kulkisivat ja       uisivat                       ensin että 

 
Ja se sadanpäämies kielsi heitä tästä, koska hän tahtoi, että he eläisivät. Hän käski Paulosta ja niitä, 
jotka osasivat uida, että ensin uisivat ja menisivät kuivalle maalle. 

 

אלפָ   44 ָּדֵּ א֑֞ נֵּ ָ֗אחר  א֑֞ ָוַעלַָקיסֵּ א֑֞ אַָעלַָּדפֵּ  ֖אַָ̅ולַשרּכ 
laivan          toiset               puut         yllä ja      laudat      yllä              lopuille ja           . 

כַָ ֖וןָוה  נֻּ שַתוַזבַ̅אעַברוָאֵּ וןָאֵּ להֻּ אָּכֻּ א׃ָ̅נ   וַָלארע 
maalle       pelastuivat            he kaikki         siten ja         heitä             kulkivat 

 
Ja loput kulkivat lautojen päällä ja muiden laivan puiden päällä, ja siten he kaikki pelastautuivat 
maalle. 

ָ 

ַתָ 28:1  ןָב  פ̅ומֵּ לֵּ ןָי  ת̅רּכֵּ אָמֵּ יט  ל  מ  ֖א׃̅ןָּ֑דֵּ֣ ַזרת  יָג  אָה   ַקרי 
saari     se          kutsuttiin              Miletos’n       opimme        näiden jälkeen ja                         . 

 
Ja näiden jälkeen me opimme, että sitä saarta kutsuttiin ”Miletos”. 

  



ַתָ̅ובַָ  2 יוָלו  ַָחו  אא֑֞ יֵּ ַָסג  א֑֞ ֑הַָרחמֵּ יןָ֗הַווָב  מר  ָּדע  א֑֞ יֵּ  ןָ̅רבר 
luoksemme     oli            monet           armot       siinä     olivat asustivat jotka   barbaarilaiset ja       . 

ד ןָלכַָֻּ̅ואוחֵּ ֑אַָוקַראוֻּ ור  אאָ̅וָנֻּ י  אַָסג  טר  לָמֵּ טֻּ שַחןָ֑מֵּ  ַלןָּדנֵּ
paljon       sade tähden lämmittelisimme että kaikille          kutsui ja            tuli                sytytti ja 

אית אָּד  ורש  ֖א׃ָ̅וקֻּ  ֗הו 
oli   siellä että                  kylmä ja 

 
Ja niillä barbaareilla, jotka siellä asuivat, oli paljon armoa meitä kohtaan, ja he sytyttivät tulen ja 
kutsuivat kaikkia, että lämmittelisimme sen runsaan sateen ja kylmyyden tähden, jota siellä oli. 

 

וגָ   3 וסָשַקלָסֻּ ַפול  ובֵָּ̅וֵּ֣ פ̅אאָּדַחבֻּ ֖אָונֵּ ור  םַָעלָנֻּ ָוס   ַָ̅קת̅א֑֞
lähti ja       tuli          ylle    laittoi ja            oksien              paljon           kantoi          Paulos ja        . 

כֵָּ וןָא  נהֻּ א̅̅דמֵּ ןַָרתָנ  כ̅מֵּ אָונֵּ ור  אָּדנֻּ ַָָ̅תת̅ח  אידֵּ  ֖ה׃̅ב 
kädessään            puri ja            tulen           kuumuudesta       myrkkykäärme         niistä 

 
Ja Paulos kantoi paljon oksia, ja laittoi tulen päälle, ja niistä lähti myrkkykäärme, tulen kuumuudesta, 
ja se puri hänen käteensä. 

 

ָּדַתָָ̅ד̅וכַָ  4 א֑֞ יֵּ הַָברבר  ָ̅חַזאוֻּ אידֵּ אָב  יןָ֗הַו֖וָ̅לי  מר   ֑הָא 
olivat      sanoivat     kädessään      riippui joka     barbaarilaiset        sen näki      kun ja        . 

אַָגבּ̅כבַָ נ  אָ֗ה֖וָּדכַָ̅רָה  ול  טֻּ אָק  שַתוַזבָ̅ד̅ר  ֑אָָ̅אֵּ ןַָימ   מֵּ
merestä            pakeni         kun joka   hän       murhaaja           mies        tämä           ehkä 

ָ ות  אנֻּ אָשבַָּ̅כ  ָ̅אָל  ֖א׃̅קתֵּ חֵּ  הָּדנ 
elävä että          hänet jätti         ei                     oikeus 

 
Ja kun barbaarit näkivät sen riippuvan hänen kädessään, he sanoivat, ”ehkä tämä mies on murhaaja, 
kun hän pääsi merta pakoon, eikä se oikeus salli hänen jäädä eloon”. 

  



יף  5 וסַָאנ  ול  יןַָפֵּ֣ וָּדֵּ ָָ̅הֻּ ידֵּ ָ̅א  אכֵָּ֑̅הַָושד  ֖אָ̅ד̅הָל  ור  אָבנֻּ  נ 
tulessa        käärmeelle          poisti ja       kätensä       karisti         Paulos      mutta  hän       . 

י֗ה֖י׃ אָהו  אָל  םַָּדסנֵּ ּדֵּ  ומֵּ
hänen oli       ei     huono joka         asia ja 

 
Mutta hän, Paulos, karisti kättään ja heitti käärmeen pois, tuleen, eikä hänelle tapahtunut mitään 
huonoa. 

 

ב  6 ָּדבַָ̅ס  ֑א֑֞ יֵּ יןַָברבר  יןָ֗הַווָּדֵּ ָ̅ר  עתֵּ ת̅רָש  פֵָּ̅הָמֵּ אָונ   ָ̅לַָּכד̅מסֵּ
kun putoaa ja           turpoaa           hetkensä poika että     barbaarilaiset   mutta   olivat    toivoivat         . 

ית ֖אָוכַָָ̅מ  אָָ̅דַ̅עלַָארע  םַָּדסנֵּ ּדֵּ יוַָוחַזוָּדמֵּ אאַָסּכ  י  אַָסג  נ  ּד   עֵּ
huonon joka asia että näkivät ja odottivat        paljon             aikaa        kun ja           maa         ylle      kuolee 

פ י֗ה֑יַָשחלֵּ אָהו  אָ֗הו׃ָ̅ל  ה  אַמרוַָּדאל  ָוֵּ ון֑֞ ַליהֻּ  וָמֵּ
hän      Jumala että       sanoivat ja       sanansa         vaihtoivat      hänen oli          ei 

 
Mutta ne barbaarit luulivat, että hän hetkessä turpoaa ja putoaa kuolleena maahan. Ja kun he olivat 
kauan aikaa odottaneet ja näkivät, ettei mitään huonoa hänelle tapahtunut, he vaihtoivat sanansa ja 
sanoivat, että ”hän on jumala”. 

 

ית  7 הָבַהוַָאתָ̅א  ָבֵּ א֑֞ ורי  יןָקֻּ אָּדֵּ ֑אָלגַָ̅֗הו  אַָחד̅ב̅ר   ָ̅ר 
yksi        miehelle           paikka     hänessä   siinä           pellto     mutta        oli         (akk.)       . 

הָּדגָ  ש  אָר  וָהו  ו֖סָּדהֻּ י  ופל  ֵּ֣ אָפ  הָהו  ֖אָוַקבַלןַָּ̅דשמֵּ  ַזרת 
vastaanotti ja          saaren        päänsä          oli    se joka             Puplios                oli nimensä jonka 

ָ̅בבַָ ת  הָתל  ד̅יתֵּ ָח  ין֖֑֞ ת̅אַָיומ  אי   ׃ָ̅י 
iloisesti     päivät               kolme           kodissaan 

 
Mutta siinä paikassa oli pelto, se oli yhden miehen, jonka nimi oli Puplios, joka oli sen saaren johtaja, 
ja hän otti meidät iloisesti vastaan kotiinsa kolmeksi päiväksi. 

  



יןַָ̅אבָֻּ  8 ָו֗היָּדֵּ ת  אש  ו֖סָבֵּ י  ופל  פ  ֖אָָ̅אב̅כָ ̅אַָובּ̅דֵּ֣ יהָ֗הו  ָּכר  א֑֞  מַעי 
oli         sairas      sisäelimet       kivussa ja           kuumeessa               Puplios’n      mutta         isänsä         . 

תֵָּ ָ̅וַעלָלו  ידֵּ םָעַלו֗היָא  ֖יָוס  וסָוַצל  ול  ֖הָ̅הַָפֵּ֣  ׃הַָואחלמֵּ
sen parantaa ja     kätensä         ylleen    laittoi ja rukoili ja        Paulos       luokseen sisään ja 

 
Mutta Puplios’n isä oli kuumeessa ja sisäelinten kivuista sairaana, ja Paulos meni sisälle hänen 
luokseen ja rukoili ja laittoi kätensä hänen päälleen, ja paransi hänet. 

 

תָ̅ד̅וכַָ  9 ָָ̅הו  דֵּ ף̅ה  איתָ֑̅אָא  יןָּד  אַָאילֵּ הָבגָ ַָ̅שרּכ  אָ̅֗הַווָב   ַזרת 
saaressa   siinä    olivat             jotka           ne             muut        myös       tämä          oli     kun ja         . 

ָ ֑א֑֞ יהֵּ תֵָּּכר  יןָ֗הַווָלו  רב  ַתָ̅ק  יןָ֗הַו֖ו׃̅הָומֵּ  אסֵּ
olivat terveeksitekivät ja  luokseen   olivat      lähelleen              sairaat 

 
Ja kun tämä tapahtui, ne muutkin, jotka olivat sillä saarella sairaita, lähestyivät hänen luokseen ja 
tulivat tehdyiksi terveeksi. 

 

ַָרורבֵָּ  10 א֑֞ רֵּ איק  ֖וןָוכַָ̅ו  ַָיקרֻּ פָ̅ד̅א֑֞ ָ̅נ  ןַָ֑זודֻּ ןַָתמ  יןָ֗הַויןָמֵּ  ון֖׃̅ק 
tarpeelliset       sieltä      olimme lähdimme      kun ja kunnioittivat valtava             kunniat ja              . 

 
Ja he kunnioittivat meitä valtavalla kunnioituksella, ja kun olimme lähdössä sieltä, he varustivat 
meidät. 

 

ַתָ̅נפַָ  11 יןָב  ָ̅קןָּדֵּ ת  ָתל  א֑֞ אלפָ ֑̅אַָורַדָ̅רַָירחֵּ  אָ̅יןָבֵּ
laivassa matkustimme ja  kolme      kuukaudet   jälkeen mutta lähdimme           . 

֑אַָּדאסתַית ית  ּכַסנּדר  תַָ̅אלֵּ הָבגָ ָ̅֗הו  אית̅ב  ֖אָו   ַָ̅זרת 
ja          saaressa          siinä          oli       talvehtinut joka                  aleksandrialainen 

ת ָָ̅֗הו  ת  יהָא  ָ̅עלֵּ ׃̅אָּדת  ֖א֑֞  אמֵּ
kaksosten     merkki          yllään              oli 

 
Mutta me lähdimme kolmen kuukauden jälkeen, ja matkustimme aleksandrialaisella laivalla, joka oli 
talvehtinut sillä saarella, ja sen päällä oli se kaksosten merkki. 

 



אַתָ  12 ָ̅וֵּ וַסאָמד  ַרק  סֻּ ָ̅יןָלֵּ֣ ת  ןַָיומ  יןַָתמ  ֖אָוַקו  ָ̅י֗נת  ת  ָתל   ֖א׃̅א֑֞
kolme         päivät       siellä viivyimme ja       kaupunki               Syrakusa’lle        tulimme ja         . 

 
Ja me tulimme Syrakusan kaupunkiin, ja viivyimme siellä kolem päivää. 

 

ת  13 ןָאֵּ ןַָתמ  כ̅ומֵּ גָ ּ̅כרֵּ ר  ָ̅ןָ֑וַמַנעןָלֵּ֣ וןָמד  ֖אָובָ ̅י  אַָ̅תָ̅י֗נת   רַָיומ 
päivä     jälkeen ja     kaupunki        Region’lle saavuimme ja        kiersimme                sieltä ja            . 

שַבתַָ̅חד אָּדַתָָ̅נֵּ וח  ֖אָוַלתַ̅לןָרֻּ ַתָ̅ימנ  ָאֵּ ין֑֑֞ ַָיומ  ין֑֞  יןָ̅רֵּ
tulimme    päivät         toiselle ja               etelän                tuuli meille      puhalsi          yksi 

ָ סָמד  ַיאל  וט  פ  ַי֖א׃̅לֵּ֣ איַטל  ֵּ֣ אָּד   י֗נת 
Italia’n           kaupunki                      Putielos’lle 

 
Ja sieltä me kiersimme, ja saavuimme Regionin kaupunkiin, ja yhden päivän jälkeen meille puhalsi 
etelän tuuli, ja toisena päivänä me tulimme Italian kaupunkiin, Putielos’iin. 

 

ַָוב  14 ֖א֑֞ ןַָאחֵּ אשַּכחןַָתמ  ת̅וֵּ ַנןַָ֑והַויןָלו  ַָ̅עוָמֵּ ת  וןַָיומ   אָ̅הֻּ
päivät        luonaan olimme ja meistä pyysivät ja        veljet      siellä         löysimme ja            . 

ַזלןַָ̅שב יןָאֵּ יּדֵּ ֖אָוה  ֖א׃ע  ֗הומ  רֻּ  לֵּ֣
Rooma’lle menimme       sitten ja        seitsemän 

 
Ja me löysimme sielä veljiä, ja he pyysivät meitä, ja me olimme heidän luonaan ne seitsemän päivää, 
ja sitten me menimme Roomaan. 

  



ָּדַתָָ̅̅דוכַָ  15 א֑֞ ןָ֑נפַָ̅שַמעוַָאחֵּ אורַעןָעַדָ̅מ  אָ̅קוָלֻּ וק  אָלשֻּ  מ 
kadulle        saakka          vastaamme    lähtivät  siellä jotka         veljet       kuulivat      kun ja          . 

ת וס־פָ ּ̅דמֵּ י  אַָאפ  ו֑סַָועַדָ̅קרֵּ אַָלת̅ור  ת̅מ  ָוכַָָ̅ל  ן֖֑֞ נו  אָָ̅ד̅ח   חז 
näki   kun ja majatalot    kolmelle           saakka ja                  Apius-Forus                   kutsuttiin jota 

את אָוֵּ ה  יַָלאל  ו֑סַָאוּד  ול  וןַָפֵּ֣ נֻּ  ַחַי֖ל׃̅אֵּ
voimallistui ja      Jumalalle           kiitti         Paulos          heidät 

 
Ja kun ne veljet kuulivat, jotka siellä olivat, he lähtivät meitä vastaan sille kadulle saakka, jota 
kutsuttiin ”Appis Forus”, ja kolmelle majatalolle saakka, ja kun Paulos näki heidät, hän kiitti Jumalaa 
ja sai voimaa. 
 

אָ  16 אַָאיּכ  שרֵּ ו֑סָּדנֵּ ַפול  אָלֵּ֣ ונ  נטרֻּ סָקֵּ ֖אַָואפֵּ ֗הומ  רֻּ  וַעלןָלֵּ֣
missä        asuva että          Paulos’lle               kenturio            salli ja         Rooma’lle      sisään ja           . 

בֵָּ ה׃ָּ̅דצ  אָלֵּ ַטרָ֗הו  אַָהוָּדנ  וט  י  סטַרט   ֑אַָעםָאֵּ
häntä       oli     vartioi joka     se                          sotilas         kanssa    tahtoi että 

 
Ja hän meni Roomaan sisälle, ja se sadanpäämies salli, että Paulos sai asua, missä halusi, sen sotilaan 
kanssa, joka vartioi häntä. 

 

ַתָ  17 ן־ב  ָ̅ומֵּ ת  ָ̅רָתל  ון֑֞ ַניהֻּ ש  אָלר  וסָקר  ול  ַָשַּדרַָפֵּ֣ ין֑֑֞  אַָיומ 
johtajilleen     kutsui        Paulos         lähetti      päivät              kolme      jälkeen –sta ja            . 

ָ וד  יהֻּ ָוכַָּ̅ד  ֖א֑֞ תָ̅ד̅יֵּ ֖וןַָגב̅אֵּ ַמרָלהֻּ אַָּכדַּ̅כַנש֑וָאֵּ נ  ָאֵּ ַָאַח֑י֑֞ א֑֞  ָ̅רֵּ
kun     minä      veljeni       miehet        heille       sanoi        kokoontuivat       kun ja         juutalaisten 

ת מֵּ אָק  םָל  ּדֵּ וקבַָָ̅במֵּ אַָּדאבָ ̅לֻּ וס  מֻּ אָונ  ָ̅לַָעמ  א֑֞ ורֵּ ַָבאסֻּ  ַה֑י֑֞
kahleissa             isieni                sana ja         kansa        vastaan      noussut         en             asiassa 

ת שַתלמֵּ ָָ̅אֵּ איד  םָב  שלֵּ ור  ֵּ֣ ןָאֻּ ׃̅מֵּ ֖א֑֞ יֵּ ֗הומ   אָּדרֻּ
roomalaisten            käsissä                Jerusalemista                      luovutettu 

 
Ja kolmen päivän jälkeen Paulos lähetti kutsun juutalaisten johtajille, ja kun he kokoontuivat, hän 
sanoi heille, ”miehet, minun veljeni, minä en missään noussut kansaa vastaan, ja minun isieni sanaa 
vastaan. Minut on kahleissa luovutettu Jerusalemissa roomalaisten käsiin”.  

 



וןַָּכד  18 נֻּ ונ֑יָצבַָָ̅והֵּ שַּכחוַָ̅שאלֻּ אָאֵּ לָּדל  טֻּ נ֑יָמֵּ ונ  שרֻּ  וָּדנֵּ
löytäneet       ettei koska minut vapauttaa että tahtoivat tutkivat minut    kun     nämä ja           . 

ַתָ ֖א׃̅ב  אָלַמות  וֵּ םָּדש  ּדֵּ אָמֵּ נ  שי   ריָרֵּ
kuolemalle arvollinen joka    asia             rikos         perässäni 

 
Ja nämä, kun tutkivat minut, tahtoivat vapauttaa minut, koska he eivät löytäneet minusta mitään 
rikosta, joka olisi kuoleman arvoinen. 

 

וקבַָָ̅̅דוכַָ  19 יןָ֗הַווָלֻּ ימ  ָ̅ק  וד  הֻּ ַתָ̅ליָי  ָאֵּ ֑א֑֞ ת̅יֵּ אָבגֵָָּ̅אלצֵּ אקעֵּ  ןָּ̅דֵּ
vetosin      huutamaan         ahdistettiin           juutalaiset        vastaani       olivat   seisoivat     kun ja           . 

אַָאיך ַס֑רָל  יתָ̅קֵּ גָ̅א  אַקטרֵּ יָּדֵּ םַָלבָ̅ל  ּדֵּ ַָעמ֖י׃̅במֵּ  ַני֑֞
kansani   lapsille         asiassa          syyttää että    minulle    on        kuin          ei         keisari 

 
Ja kun juutalaiset nousivat minua vastaan, minut ahdistettiin huutamaan, vetoamaan keisariin, ei 
niin, että minulla olisi jotain syytettävää minun kansani lapsia kohtaan. 

 

לָ  20 טֻּ יתמֵּ אָבע  נ  נכָָֻּ̅ה  ָ̅מֵּ ָ̅וןָּ֑דת  יכָֻּ̅אתֻּ אחזֵּ אָ̅וןָוֵּ אשַתעֵּ  וןָוֵּ
kerron ja   teidät nähdä ja           tulisin että          teistä     pyytänyt         tämä       tähden          . 

לַָסב̅לכָֻּ טֻּ ֖יןָמֵּ לֵּ אָ̅וןָה  ירָ֗אנ  לַָאס  יֵּ איסר  ֵּ֣ ירָּד  אָגֵּ  ר 
minä          vanki                 Israelin          sillä           toivo         tähden       nämä         teille 

ָ דֵּ אָה  ַשלת   ֖א׃̅בש 
tämä                        siteissä 

 
Tämän tähden minä olen pyytänyt teitä tulemaan, ja että saisin nähdä teidät, ja kertoa nämä teille, 
sillä Israelin toivon tähden minä olen vanki, näissä kahleissa. 

  



וד  21 ֵּ֣הֻּ ןָי  לןָמֵּ אַָקבֵּ ָל  אָעַליך  ַגרת  ֖וןָחַנןָאֵּ נֻּ הָהֵּ יןָלֵּ מר   ָ̅א 
Jehud’sta   vastaanotti      ei           yllesi               kirje         me         nämä  hänelle    sanoivat            . 

אַתָ ָּדֵּ א֑֞ ןַָאחֵּ שָמֵּ אָ֗אנ  םָ̅ול  ּדֵּ ַמרוַָלןָמֵּ ֑םָאֵּ שלֵּ ור  ֵּ֣ ןָאֻּ  וָמֵּ
asia  meille   sanoivat               Jerusalemista     tulivat jotka           veljistä       ihminen         eikä 

׃ּ̅דבָ  ֖  ישָעַליך 
yllesi     paha joka 

 
Nämä sanoivat hänelle, ”me emme ole saaneet sinusta kirjettä Jehud’sta, eikä kukaan niistä veljistä, 
jotka tulivat Jerusalemista, ole sanonut meille mitään pahaa sinusta”. 

 

בֵָּ  22 ך̅צ  נ  שַמעָמֵּ יןָּדנֵּ תָ̅יַנןָּדֵּ םָּדמֵּ ּדֵּ לָ̅מֵּ טֻּ אַָא֗נ֖תָמֵּ  ַרעֵּ
tähden       sinä          ajattelet että        asia         sinusta   kuuleva että   mutta tahdoimme        . 

ד ֑אָי  נ  אָה  נ  ולפ  אָמַקַב֖ל׃ּ̅דיֻּ שָל  יַנןָּדַעלָ֗אנ   ע 
vastaanotettava   ei     ihminen  ylle että   tiedämme      tämä              opetuksen 

 
Mutta me tahdoimme kuulla sinulta sen, mitä sinä ajattelet tämän opetuksen suhteen. Me tiedämme, 
ettei kukaan ota sitä vastaan. 

 

֑אַָוכ  23 הַָיומ  ימוָלֵּ אַתַָ̅ואק  ַָ̅נשוָוֵּ תֵּ אָ̅וָלו  ַָּכרַָּדשרֵּ אא֑֞ יֵּ  הַָסג 
asui jossa     kun          monet        luokseen tulivat ja kokoontuivat ja  päivä   hänelle     nostivat ja            . 

֖אַָוג ות ָ̅֗הו  וןַָעלַָמלּכֻּ אָלהֻּ ֖אַָּכד̅ל  ה  דָ̅אַָּדאל  יסָָ̅מַסהֵּ  ַומפ 
vakuutti ja          todisti      kun           Jumalan       kuningaskunta      ylle     heille     paljasti ja           oli 

ןָנבָ  אָומֵּ ושֵּ מֻּ אָּדֵּ֣ וס  מֻּ ןָנ  ו֑עָמֵּ ֵּ֣שֻּ וןַָעלָיֵּ ןַָצפ̅להֻּ ָמֵּ ֑א֑֞ אָ̅יֵּ  ר 
aamusta      profeetoista ja              Moshe’n                  sanasta       Jeshua      ylle          heille 

֖אַָ̅ועַדָ אָלַרמש   מ 
illalle           saakka ja 

 
Ja he nostivat hänelle päivän, ja he kokoontuivat ja tulivat hänen luokseen, monet siellä asuvat, ja 
hän paljasti heille Jumalan kuningaskuntaa todistaen ja vakuuttaen heille Jeshuasta, siitä Moshe’n 
kirjoitetusta sanasta ja profeetoista, aamusta iltaan saakka. 

 



אָ  24 ָל  א֑֞ נֵּ ַָו֗אחר  ַלו֗ה֑י֑֞ יןָ֗הַווָלמֵּ יס  תטפ  וןָמֵּ נהֻּ ָמֵּ ין֑֞ ש   ו֗אנ 
ei               toiset ja         sanoilleen     olivat          vakuuttuneet           heistä         ihmiset ja         . 

יןָ֗הַו֖ו׃ יס  תטפ   מֵּ
olivat             vakuuttuneet 

 
Ja jotkut heistä olivat vakuuttuneita hänen sanoistaan, ja toiset eivät olleet vakuuttuneita. 

 

25  ָ תֵּ ןָלו  יוָמֵּ אשתר  ָָ̅הַָּכד̅וֵּ יןַָלחד  למ  אָש  ָ̅ל  וןָ̅דֵּ אַמרָלהֻּ ָוֵּ  ֖א֑֞
heille       sanoi ja            yksille     rauhoittuneet     ei       kun               luotaan         hajaantuivat ja         . 

ָ לת  וסָמֵּ ול  וַָפֵּ֣ ָ̅הֻּ דֵּ וד̅אָה  אָּדקֻּ וח  לָרֻּ ירַָמלֵּ ֑אָבפָֻּ֖̅אַָשפ   וםָ̅ש 
suussa             pyhyyden          henki        puhui          kaunis        tämä             sana          Paulos        hän 

אָנבָ  ַשעי  ֵּ֣ וקבַָ̅אֵּ אָלֻּ ת̅לַָאבָ ̅י  ׃̅כָֻּ̅ה   ון֑֑֞
isienne         vastaan       profeetta                Ishaia 

 
Ja he hajaantuivat hänen luotaan, kun eivät rauhoittuneet toisiinsa, ja hän, Paulos, sanoi heille tämän 
sanan, ”kauniisti pyhyyden henki puhui profeetta Ishaia’n suun kautta teidän isiänne vastaan”, 

 

תַָּ̅כד  26 לָלו  ַמ֑רָּדזֵּ אָָ̅א  מע  ֖וןָּדשֵּ אַמרָלהֻּ אָוֵּ נ  אָה   ַעמ 
kuulkaa       heille       sano ja         tämä       kansa    luokse mene että   sanoi        kun          . 

ָ ֖וןָותֵּ סַתּכלֻּ אָתֵּ וןָול  שמעֻּ ב̅תֵּ אָתֵּ וןָול  ון֖׃̅חזֻּ  חרֻּ
käsittäisi      eikä     näkisivät ja        ymmärtäisivät       eikä              kuulisivat 

 
Kun sanoi, että ”mene tämän kansan luokse ja sano heille, kuulkaa, että he kuulisivat eivätkä 
ymmärtäisi, ja he näkisivät, eivätkä käsittäisi”. 

  



ת  27 ֖אָוַמשַמעת̅אֵּ נ  אָה  הָּדַעמ  בֵּ ירָלֵּ הָגֵּ יָלֵּ וןַָאוַקר֖וַָ̅עב   הֻּ
tukkineet              kuulemisensa ja        tämä         kansan sydämensä   sillä   hänelle      paatunut           . 

צוָ֑ ַָעמֵּ ון֑֞ אדָוַעיַניהֻּ וןָבֵּ שמעֻּ ָונֵּ ון֑֞ וןָבַעיַניהֻּ חזֻּ אָנֵּ ָּ̅דל  ון֑֑֞  ַניהֻּ
korvissaan         kuulisivat ja          silmissään      näkisivät       ettei      sulkeneet        silmänsä ja 

ָ וןַָונתֻּ בהֻּ וןָבלֵּ סַתּכלֻּ ת̅ובָֻּ̅ונֵּ ון֖׃̅וןָלו  וקָלהֻּ אשבֻּ  יָוֵּ
heille      vapauttaisi ja     luokseni     kääntyisi ja     sydämissään    ymmärtäisivät ja 

 
Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja he ovat tukkineet heidän kuulemisensa, ja sulkeneet 
silmänsä, etteivät näkisi silmillään ja kuulisi korvillaann, ja ymmärtäisi sydämillään, ja kääntyisi 
minun luokseni, ja etten minä vapauttaisi heitä. 

 

28  ָ ת  כָ ̅עָלכָֻּ̅יַדָ̅תֵּ ָ̅וןָה  דֵּ אָ̅ילָה  נ  שַתַּדרָה  ָ֗הוָאֵּ א֑֞  ֑אַָּדלַע֗ממֵּ
tämä            lähetetty        se kansakunnille että      tämä     sen tähden    teille           tietäkää           . 

ף ירָא  וןָגֵּ נֻּ ֖אָהֵּ ה  אַָּדאל  נ  ורק  ה׃ָָ̅פֻּ יןָלֵּ מע   ש 
häntä      kuulevat       myös     sillä      nämä             Jumalan              lunastus 

 
Sen tähden, tietäkää te tämä, että tämä Jumalan lunastus on lähetetty muille kansakunnille, sillä 
nämä myös kuulevat häntä. 

 

ַמ֑רָנפַָָ̅̅דוכַָ  29 יןָאֵּ לֵּ ָ̅ה  וד  הֻּ ת̅קוָי  יןָ֗הַווַָבינ  רש  יָּד  ָוַסג  ֖א֑֞ ון֖׃̅יֵּ  הֻּ
välissään      olivat saarnasivat monet ja   juutalaiset     poistuivat     sanoi      nämä       kun ja          . 

 
Ja kun hän sanoi nämä, juutalaiset menivät pois, ja monet väittelivät heidän keskellään. 

 

אגַָ  30 ָ̅וֵּ ין֖֑֞ ָשנ  ין֑֞ הַָתרתֵּ אָבֵּ ֑אַָוהו  הַָבית  ילֵּ ןָּד  וסָמֵּ ול  הַָפֵּ֣  רָלֵּ
vuodet            kaksi      siinä        oli ja               koti          omansa joka        Paulos hänelle vuokrasi ja        . 

ןָלכָֻּ אַָתמ  לָ֗הו  ַָ̅ומַקבֵּ אתֵּ יןָּד  וןַָאילֵּ ָ̅להֻּ תֵּ  ֖ה׃̅יןָ֗הַווָלו 
luonaan    olivat tulivat jotka           ne        heille kaikille      siellä          oli       vastaanotti 

 
Ja Paulos vuokrasi kodin, joka oli hänen omansa, ja oli siinä kaksi vuotta, ja otti siellä vastaan ne 
kaikki, jotka tulivat hänen luokseen. 

 



ותֵָּ̅וַמכ  31 אַָעלַָמלּכֻּ זָ֗הו  ף̅רֵּ ֑אָוַמלֵּ ה  יןַָבגָ̅הַָּדאל  אָע  אָ̅֗הו   לֵּ
avoimessa silmät      oli         opetti ja         Jumalan    kuningaskuntansa   ylle         oli           julisti ja           . 

ןָ׃ לי  אָּכֵּ אָּדל  יח  ועָמש  ֵּ֣שֻּ ַרןָיֵּ  ַעלָמ 
esteet      ilman            Messias       Jeshua    herramme ylle 

 
Ja hän julisti sitä Jumalan kuningaskuntaa, ja opetti julkisesti meidän Herrastamme Jeshuasta, 
Messiaasta, ilman esteitä. 

 

ָ    

 


