
Jesaja 52:13-54:5 

Hebrean alkutekstin mukaan. Tämä jaejakso jätetään synagogissa lukematta. 18-23.11.2016. 
 

 
ד 13  א ֹֽ ּה מְׂ ָגַבִּ֖ א וְׂ ִנָשָּׂ֛ י ָי֧רּום וְׂ ִדִּ֑ יל ַעבְׂ ִכִּ֖ ֵּ֥ה ַישְׂ  ִהנ 

korkea suurennettu kohotettu ja nostettu    palvelijani    viisaasti         katso           . 
 

Katso, se minun työntekijäni on toimiva viisaasti, hänet nostetaan ja kohotetaan, suurennetaan 
korkeaksi. 

 

ת מ   14  ַחֵּ֥ ן־ִמשְׂ ים כ  יךֶׁ֙ ַרִבִּ֔ ֶׁ֙ ֤מּו ָעל  ר ָשמְׂ הּו ַכֲאש ֶׁ֙ ִּ֑ א  יש ַמרְׂ  ִאִּ֖

ulkomuotonsa miehestä         epätavallinen         monet           teille          annettu      joka kuin            . 

ם׃ י ָאָדֹֽ ֵּ֥ נ  ֹו ִמבְׂ ת ֲארִּ֖  וְׂ

ihminen    lasten oppiarvonsa ja 
 

Kuin teille olisi annettu jotain suuresti poikkeavaa, tavallisista ihmisten ulkomuodoista ja oppiarvoista. 
 

ר  15  י ֲאש ֶׁ֙ ם ִכִּ֠ ִּ֑ ים ִפיה  ָלִכִּ֖ ּו מְׂ צֵּ֥ פְׂ יו ִיקְׂ ים ָעָלָּׂ֛ הֶׁ֙ ּגֹוִיִ֣ם ַרִבִּ֔ ן ַיז  ֤  כ 

mitä      sillä     suunsa        kuninkaat       sulkevat    tähtensä      monet   kansat pirskottaa niin          . 

נּו׃ בֹוָנֹֽ ּו ִהתְׂ עִּ֖ א־ָשמְׂ ר ל ֹֽ ֵּ֥ ּו ַוֲאש  םֶׁ֙ ָראִּ֔ ר ָלה  א־ֻסַפ֤  ל ֹֽ

ymmärtävät       kuulivat         ei           mitä ja   näkevät     heille   kerrottu        ei   . 
 

Niin hän puhdistaa verensä kautta monet kansat. Hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa, sillä he 
näkevät sen, mitä heille ei ole kerrottu, ja he ymmärtävät sellaista, mitä he eivät ole kuulleet. 
 
Nezah on verellä ”puhdistamista” toorassa. 

 

ָתה׃ 53:1  ָלֹֽ י ִנגְׂ הָוִּ֖ה ַעל־ִמֵּ֥ ֹוַע יְׂ רֵּ֥ נּו ּוזְׂ ִּ֑ ֻמָעת  ין ִלשְׂ ֱאִמִּ֖ י ה   ִמֵּ֥

paljastettu       kenelle        Adonai    siemen ja        kuulemamme             uskoo       kuka                       . 
 

Kuka uskoo sen, mitä me olemme kuulleet, ja kenelle se Herran siemen onkaan paljastettu?  



 

א  2  ל ִ֣ ֹו וְׂ ַאר לִּ֖ ה ל א־ת ֵּ֥ ץ ִצָיִּ֔ ר  ִ֣ א  שֶׁ֙ מ  ר  ַכש ֶׁ֙ יו וְׂ ָפָנָ֗ ק לְׂ ַעל ַכיֹונ ֵ֜  ַוַיֶׁ֙

eikä hänelle oppiarvo     ei     kuivuus       maasta          juuri kuin ja  edessään  taimi kuin  kasvoi ja        . 

הּו׃ ֹֽ ד  מְׂ חְׂ נ  ה וְׂ ִּ֖ א  א־ַמרְׂ ל ֹֽ הּו וְׂ ֵּ֥ א  ִנרְׂ ר וְׂ  ָהָדִּ֑

häntä haluaisimme ja   olemus           eikä      näkisimme ja    kunnia 
 

Ja hän nousi kuin taimi hänen edessään, ja kuin juuri kuivuuden maasta, ei hänellä ollut oppiarvoa eikä 
sellaista kunniaa, jota näkisimme, eikä olemusta, jota haluaisimme. 

 

ר  3  ֤ ת  ַמסְׂ ִלי ּוכְׂ ּוַע ח ִּ֑ ֹות ִוידִ֣ א בִּ֖ יש ַמכְׂ ים ִאֵּ֥ ל ִאיִשִּ֔ הֶׁ֙ ַוֲחַדִ֣ ז   ִנבְׂ

kätketty kuin ja sairaudet    tunsi ja          tuskat            mies       ihmiset           hylätty ja halveksittu    . 

ֻנֹֽהּו׃ָפִניםֶׁ֙ ִממ ִּ֔  א ֲחַשבְׂ ל ֵּ֥ ִּ֖ה וְׂ ז   נּו ִנבְׂ

arvostaneet      eikä    halveksittu hänestä kasvomme 
 

Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauksien tuntija, ja me ikään kuin kätkimme 
kasvomme häneltä, pidimme halveksittuna, emmekä arvostaneet häntä. 

 

הּו  4  ֻנִּ֔ נּו ֲחַשבְׂ ם ַוֲאַנִ֣חְׂ ָבָלִּ֑ ינּו סְׂ ִּ֖ א ב  א ּוַמכְׂ ּוא ָנָשִּ֔ נּוֶׁ֙ הִ֣ ן ֳחָלי ֶׁ֙ ֤  ָאכ 

arvostimme              me ja           kesti             tuskamme ja         kantoi       hän sairautemme varmasti    . 

ֹֽה׃ ֻענ  ים ּומְׂ ה ֱאֹלִהִּ֖ ֵּ֥ ּוַע ֻמכ   ָנגָּׂ֛

vaivaama ja        Jumala           lyömä  rangaistu 
 

Varmasti; hän kantoi meidän sairautemme ja kärsi meidän tuskamme. Ja me pidimme häntä 
rangaistuna, Jumalan vitsauksilla lyömänä ja vaivaamana. 

 

נּוֶׁ֙  5  לֹומ ֶׁ֙ ר שְׂ ינּו מּוַס֤ ִּ֑ ֲעֹונ ת  א מ  ֻדָכִּ֖ נּו מְׂ ָשע ִּ֔ ל ִמפְׂ ח ָלִ֣ הּואֶׁ֙ מְׂ  וְׂ

rauhamme     kuritus         vääryytemme       murskattu  rikkomuksemme  lävistetty         hän ja        . 

נּו׃ ָפא־ָלֹֽ ֹו ִנרְׂ יו ּוַבֲחֻבָרתִּ֖  ָעָלִּ֔

meille   parantua       haavoissaan ja        yllään 
 

Ja hänet lävistettiin meidän rikkomustemme tähden, pahoinpideltiin meidän vääryyksiemme tähden. 
Meille rauhan tuova kuritus oli hänen yllään, ja hänen haavojensa kautta me saamme parantua. 

  



 

יַע  6  ִּגִ֣ יהָוהֶׁ֙ ִהפְׂ ינּו ַוֹֽ ֹו ָפִנִּ֑ כִּ֖ ַדרְׂ יש לְׂ ינּו ִאֵּ֥ אן ָתִעִּ֔ נּוֶׁ֙ ַכצ ִ֣  ֻכָלֶׁ֙

laittoi      Adonai ja käännyimme    tieltään       mies    eksyimme lampaat kuin me kaikki    . 

 ִּ֖ ֹו א  נּו׃ תבִּ֔ ן ֻכָלֹֽ  ֲעֹוֵּ֥

me kaikki vääryys        häneen 
 

Me kaikki olimme eksyneet, niinkuin lampaat, jokainen meistä kääntyi pois hänen tieltään, ja Adonai 
laittoi häneen kaikkien meidän vääryytemme. 
 

Kääntyminen ensisijaisesti ”kasvojen kääntämistä”. Alef ja tav, תא  akkusatiivina on midrash-tyylisellä 

tulkinnalla, ”hän laittoi häneen, joka on alku ja loppu, kaikkien meidän väärytemme”. 
 

ל  7  ָרח ֵ֕ ל ּוכְׂ ַבח יּוָבִּ֔ ִ֣ הֶׁ֙ ַלט  ַתח־ִפי֒ו ַכש  א ִיפְׂ ל ִ֣ ֘ה וְׂ ּוא ַנֲענ  הִ֣ ש וְׂ  ִנַּגֶׁ֙

lammas (f.) kuin ja johdettu teurastajalle karitsa kuin suunsa avasi     eikä murehdutettu  hän ja  sorrettu     . 

יו׃לִ  ח ִפֹֽ ַתִּ֖ א ִיפְׂ ל ֵּ֥ ָמה וְׂ ֱאָלִּ֑ ִּ֖יָה נ  ז  זְׂ י ג  ֵּ֥ נ   פְׂ

suunsa     avasi            eikä           äänetön   keritsijänsä     eteen 
 

Hän oli sorrettu ja murheelliseksi tehty, eikä hän avannut suutaan. Kuin karitsa, jota viedään 
teurastajalle, ja kuin lammas äänettömänä keritsijänsä eteen 

 
Lammas on Rachel ,”Raakel” ja siksi lopun sanat feminiinimuodossa. Verbit taas ovat nykyhebrean 
futuurimuodossa, joten sen voisi lukea profetiana, ”...eikä hän tule avaamaan suutaan. Kuin karitsa, 
hänet tullaan viemään teurastajalle...” 

 

ַזרֶׁ֙  8  י ִנגְׂ ַח ִכ֤ ִּ֑ שֹוח  י יְׂ ֹו ִמִ֣ ת־דֹורִּ֖ א  ח וְׂ ָפטֶׁ֙ ֻלָקִּ֔ ר ּוִמִמשְׂ צ  ע ֤  מ 

poistettu sillä        välittää     kuka     sukupolvensa ja    otettiin           tuomiosta ja    pidättämisestä 

מֹו׃ ֶַ֥גע ָלֹֽ ֵּ֥ י נ  ַשע ַעִמִּ֖ ֵּ֥ ים ִמפ  ץ ַחִיִּ֔ ר  ִ֣ א   מ 

hänelle      isku     kansani    rikoksesta       elävät           maasta 
 

Pidätyksestä, ja oikeuden jakamisesta hänet otettiin kiinni, ja kuka hänen sukupolvestaan siitä välitti? 
Sillä hänet leikattiin pois elävien maasta, minun kansani rikoksesta häntä lyötiin. 
 

Qumran; hänen kansansa, ֹוַעמ . Loppu-vav on jossain vaiheessa lyhentynyt. 

  



 

י 9  מ ָתִּ֑ יר בְׂ ת־ָעִשִּ֖ א  ֹו וְׂ רִּ֔ ָשִעיםֶׁ֙ ִקבְׂ ת־רְׂ ן א  ֤ ס ַוִית  ל ל א־ָחָמִ֣  ו ַעַ֚

väkivalta     ei    vastaan  kuoltuaan            rikkaaseen ja       hautansa  pahantekijöissä          annettiin ja   . 

יו׃ ִפֹֽ ה בְׂ ָמִּ֖ א ִמרְׂ ל ֵּ֥ ה וְׂ  ָעָשִּ֔

suussaan       petos           eikä              teki 
 

Ja hän antoi hänelle haudan pahantekijöiden kanssa, ja rikkaan kanssa hän on kuoltuaan. Hän ei tehnyt 
mitään väkivaltaa vastaan, eikä hänen suussaan ollut petosta. 

 

ה  10  ֵּ֥ א  ֹו ִירְׂ שִּ֔ ים ָאָשםֶׁ֙ ַנפְׂ י ִאם־ָתִש֤ ֱחִלִּ֔ ֹֽ אֹוֶׁ֙ ה  ץ ַדכְׂ ֤ ה ָחפ   ַויהָוָ֞

näkee     sielunsa          uhri              antaisi kanssa    kärsimään    murskasi   mielistyi    Adonai ja          . 

ח׃ ָלֹֽ ֹו ִיצְׂ ָידֵּ֥ הָוִּ֖ה בְׂ ץ יְׂ פ  ֵּ֥ ח  ים וְׂ יְך ָיִמִּ֑ ִֶַּ֖֥רע ַיֲאִרִ֣  ז 

menestyy kädessään Adonai    mielihalu ja   päivät      pidentää      siemen 
 

Ja Adonai tahtoi murskata hänet, kärsimään. Jos sinä laitat hänen sielunsa olemaan syyllisyysuhri, hänen 
sielunsa näkee siemenen, pidentää päivänsä, ja Adonain mielihalu menestyy hänen kätensä kautta.  
 

Qumran, 1QIsa, kärsimisen tilalla ”lävistytti hänet”, וחללחיו . Tässä on selkeä kirjainten korjailu. 

 

ע  11  ָבִּ֔ ה ִישְׂ ִ֣ א  שֹוֶׁ֙ ִירְׂ ל ַנפְׂ ֲעַמ֤ י מ  ִדִּ֖ יק ַעבְׂ יק ַצִדָּׂ֛ ִדֵּ֥ ֹו ַיצְׂ תָ֗ ַדעְׂ  בְׂ

palvelijani vanhurskas vanhurskauttaa tiedossaan    ravittu           näkee        sielunsa  vaivannäöstä        . 

ל׃ ב ֹֽ ּוא ִיסְׂ ם הֵּ֥ ים ַוֲעֹונ ָתִּ֖ ַרִבִּ֑  ָלֹֽ

kantaa        hän    vääryytensä ja           monille 
 

Hänen sielunsa vaivannäöstä hän näkee ravinnon. Tietonsa kautta minun vanhurskas palvelijani 
vanhurskauttaa monia, ja hän kantaa heidän vääryytensä. 
 

Qumran; näkee valon. Valo, רוא  , on kokonaan poissa nykytekstistä. 

  



 

ַחת  12  ִ֣ק ָשָלל֒ ַתָ֗ ַחל  ת־ֲעצּוִמים֘ יְׂ א  ים וְׂ ֹו ָבַרִבָ֗ ק־לִ֣ ן ֲאַחל   ָלכ ָ֞

alla       saalis          jakaa                      voimallisiin ja         suurissa    hänelle      osa      sen tähden      . 

הּואֶׁ֙  ָנִּ֑ה וְׂ ים ִנמְׂ ִעִּ֖ ת־פ שְׂ א  ֹו וְׂ שִּ֔ תֶׁ֙ ַנפְׂ ו  ה ַלָמֶׁ֙ ֱעָר֤ ר ה   ֲאש ֶׁ֙

hän ja     luettiin                  kapinallisiin ja       sielunsa    kuolemalle        paljasti             joka 

יַע׃  ִּגֹֽ ים ַיפְׂ ִעִּ֖ ַלפ שְׂ א וְׂ ים ָנָשִּ֔ א־ַרִבִ֣ טְׂ  ח 

kohtasi        kapinalliset ja       kantoi       monet           synnin 
 

Sen tähden hän saa osan suurten joukossa, ja voimallisten kanssa hän jakaa saalista, sillä hän paljasti 
sielunsa kuolemalle, ja hänet luettiin kapinalliseksi, ja hän kantoi monien synnin, ja kohtasi kapinalliset. 
 

Qumran; kantoi monet synnit. יאטח . Viimeinen jod-kirjain puuttuu nykytekstistä. 

 

 
 

ָלה  54:1  ַצֲהִליֶׁ֙ ל א־ָחִּ֔ י ִרָנ֤ה וְׂ ִחֶׁ֙ ָדה ִפצְׂ א ָיָלִּ֑ ה ל ִ֣ י ֲעָקָרִּ֖  ָרִנֵּ֥

synnytyskivut ei huuda ilosta ja  riemuitse tuottanut     lapset       ei     hedelmätön riemuitse                  . 

ה׃ הָוֹֽ ר יְׂ ה ָאַמֵּ֥ עּוָלִּ֖ י בְׂ ֵּ֥ נ  ה ִמבְׂ ָמָּׂ֛ י־שֹומ  נ  ֹֽ ים בְׂ י־ַרִב֧  ִכֹֽ

Adonai       sanoo      aviovaimo     lapsista           hylätty         lapset       paljon      sillä 
 

Riemuitse, sinä hedelmätön, joka et ole lapsia tuottanut, riemuitse ja huuda ilosta, joka et ole 
synnytyskipuja kokenut. Sillä hylätyllä on enemmän lapsia kuin aviovaimolla, sanoo Adonai. 

 

ְך ִויִרי֧עֹות ִמשְׂ  2  ֹום ָאֳהל ָ֗ קִ֣ יִבי׀ מְׂ ִחִ֣ ּו ַהרְׂ ִיְך ַיטִּ֖ נֹוַתָּׂ֛  כְׂ

levitä                asuinsijasi           verhot ja          telttasi        paikka                 laajenna          . 

ִֶ֥קי׃ ֹֽ ִיְך ַחז  ד ַתִּ֖ ִיְך ִוית  יָתַרִּ֔ ֹֽ יִכיֶׁ֙ מ  ִכי ַהֲאִרֶׁ֙ ש ִּ֑  ַאל־ַתחְׂ

vahvista telttakeppisi ja            köytesi             pidennä                säästä               älä 
 

Laajenna telttasi paikkaa, ja levitä asuinsijasi verhoja. Älä säästä! Pidennä köysiäsi ja vahvista vaarnasi! 
 
Teltasta tulee ”ohel moed” ja asuinsijasta ”mishkan”, molemmat suomennetaan yleensä ”ilmestysmaja”. 

  



 

ים  3  ָעִרֵּ֥ ש וְׂ ְךֶׁ֙ ּגֹוִיִ֣ם ִייָרִּ֔ ע  ַזרְׂ ִצי וְׂ ר ִּ֑ אול ִתפְׂ מ ִּ֖ ין ּושְׂ  ִכי־ָיִמֵּ֥

kaupungit ja perivät kansakunnat siemenesi ja   läpimurto             vasen ja       oikea     sillä       . 

יבּו׃ ֹות יֹוִשֹֽ ַשמִּ֖  נְׂ

asuttavat                 autiot 
 

Sillä sinulle tulee läpimurto oikealla ja vasemmalla, ja sinun siemenesi perivät kansakunnat ja asuttavat 
autioituneet kaupungit. 
 

Qumran; ”sinun siemenesi kansakuntien keskuudessa saa hänet perinnöksi”, ש ְךֶׁ֙ ּגֹוִיִ֣ם ִייָרִּ֔ ע  ַזרְׂ ווְׂ . Vain 

viimeinen kirjain pois, ja lause käännetään eri tavalla. 
 

ַאל־ִתכָ  4  ֹוִשי וְׂ בִּ֔ א ת  ִאיֶׁ֙ ִכי־ל ִ֣ ירְׂ י ַאל־ִתֹֽ יִרי ִכִ֣ ִפִּ֑ א ַתחְׂ י ל ִ֣ י ִכִ֣ ִמִּ֖  לְׂ

sillä        pettyvä          et        sillä         alistu          äläkä             häpeä        ei       sillä         pelkää        älä         . 

ֹוד׃ ִרי־עֹֽ כְׂ א ִתזְׂ ִיְך ל ֵּ֥ נּוַתִּ֖ מְׂ ת ַאלְׂ ַפֵּ֥ רְׂ ח  ִחי וְׂ ָכִּ֔ ִיְךֶׁ֙ ִתשְׂ ת ֲעלּוַמֶׁ֙ ש   ב ֤

enää           muista         et          leskeytesi        halveksunta ja         unohdat            nuoruutesi           häpeä 
 

Älä pelkää, sillä et sinä joudu häpeään, äläkä alistu, sillä et sinä joudu pettymään! Sillä nuoruutesi 
häpeän sinä tulet unohtamaan, etkä enää muista leskeytesi halveksuntaa. 

 

ל  5  ָרא ִּ֔ ֹוש ִישְׂ דִ֣ ְךֶׁ֙ קְׂ ֲאל  ג ֹֽ ֹו וְׂ מִּ֑ ֹות שְׂ ָבאִּ֖ ה צְׂ הָוֵּ֥ ִיְך יְׂ ִיְךֶׁ֙ ע ַשִּ֔ י ב ֲעַלֶׁ֙  ִכ֤

Israel         pyhä     lunastajasi ja   nimensä    Tsevaot          Adonai        tekijäsi      aviomiehesi sillä        . 

א׃ ֹֽ ץ ִיָקר  ר  י ָכל־ָהָאִּ֖ ֵּ֥  ֱאֹלה 

kutsutaan           maa      kaikki         Jumala 
 

Sillä sinun tekijäsi on sinun aviomiehesi. Hänen nimensä on Adonai Tsevaot, ja sinun lunastajasi on 
Israelin pyhä, häntä kutsutaan kaiken maan Jumalaksi. 

 

 
 

  


