Jesaja 52:13-54:5
Hebrean alkutekstin mukaan. Tämä jaejakso jätetään synagogissa lukematta. 18-23.11.2016.

 ִהנֵּ֥ה יַ ְׂש ִ ִּ֖כיל ַע ְׂב ִ ִּ֑די יָ ֧רּום וְׂ נִ ָ ָּׂ֛שא וְׂ גָ ַ ִּ֖בּה ְׂמ ֹֽאד13
korkea suurennettu kohotettu ja nostettu palvelijani viisaasti

katso

.

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

ן־מ ְׂש ַ ֵּ֥חת מ ִ ִּ֖איש ַמ ְׂר ִּ֑אהּו
ִ  ַכ ֲא ֶׁ֙שר ָש ְׂמ ֤מּו ָע ֶׁ֙ל ֶׁ֙יך ַר ִִּ֔בים כ14
ulkomuotonsa miehestä

epätavallinen

monet

teille

annettu

joka kuin

.

וְׂ ת ֲא ִּ֖רֹו ִמ ְׂבנֵּ֥י ָא ָ ֹֽדם׃
ihminen lasten oppiarvonsa ja
Kuin teille olisi annettu jotain suuresti poikkeavaa, tavallisista ihmisten ulkomuodoista ja oppiarvoista.

יהם ִּ֠ ִכי ֲא ֶׁ֙שר
ִּ֑  כ֤ן יַ ז ֶׁ֙ה ּגֹויִ ִ֣ם ַר ִִּ֔בים ָע ָלָּׂ֛יו יִ ְׂק ְׂפ ֵּ֥צּו ְׂמ ָל ִ ִּ֖כים ִפ15
mitä

sillä

suunsa

kuninkaat

sulkevat tähtensä

monet kansat pirskottaa niin

.

בֹונֹֽנּו׃
ָ א־ש ְׂמ ִּ֖עּו ִה ְׂת
ָ א־ס ַ ֤פר ָלה ֶׁ֙ם ָר ִּ֔אּו וַ ֲא ֵּ֥שר ֹֽל
ֻ ֹֽ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.

ל־מי נִ גְׂ ָ ֹֽל ָתה׃
ֵּ֥ ִ הוִּ֖ה ַע
ָ ְׂ ִ ֵּ֥מי ה ֱא ִ ִּ֖מין ִל ְׂש ֻמ ָע ִּ֑תנּו ּוזְׂ ֵּ֥ר ַֹוע י53:1
paljastettu

kenelle

Adonai siemen ja

kuulemamme

uskoo

kuka

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

.

א־ת ַאר לִּ֖ ֹו וְׂ ִ֣לא
ֵּ֥ יֹונק ְׂל ָפ ָ֗ ָניו וְׂ ַכ ֶׁ֙שר ֶׁ֙ש מ ִ֣ארץ ִצ ִָּ֔יה ל
ֵ֜  וַ יֶַׁ֙ ַעל ַכ2
eikä hänelle oppiarvo

ei

kuivuus

maasta

juuri kuin ja edessään taimi kuin kasvoi ja

.

א־מ ְׂר ִּ֖אה וְׂ נ ְׂח ְׂמ ֹֽדהּו׃
ַ ָה ָ ִּ֑דר וְׂ נִ ְׂר ֵּ֥אהּו וְׂ ֹֽל
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.

ּוכ ַמ ְׂס ֤תר
ְׂ ישים ִ ֵּ֥איש ַמ ְׂכא ִּ֖בֹות וִ ִ֣יד ַּוע ִּ֑ח ִלי
ִִּ֔  נִ ְׂבז ֶׁ֙ה וַ ֲח ַ ִ֣דל ִא3
kätketty kuin ja sairaudet tunsi ja

tuskat

mies

ihmiset

hylätty ja halveksittu .

ים ִמ ִּ֔מנּו נִ ְׂבזִּ֖ה וְׂ ֵּ֥לא ֲח ַש ְׂב ֻנֹֽהּו׃
ֶׁ֙ ִָפנ
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.

ּומ ְׂכא ִּ֖בינּו ְׂס ָב ָלִּ֑ם וַ ֲא ַנ ְִׂ֣חנּו ֲח ַש ְׂב ִֻּ֔נהּו
ַ  ָאכ֤ן ֳח ָ ֶׁ֙לי ֶׁ֙נּו ִ֣הּוא נָ ִָּ֔שא4
arvostimme

me ja

kesti

tuskamme ja

kantoi

hän sairautemme varmasti .

ּומ ֻענֹֽה׃
ְׂ ֹלהים
ִּ֖ ִ נָ גָּׂ֛ ַּוע ֻמ ֵּ֥כה ֱא
vaivaama ja

Jumala

lyömä rangaistu

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

לֹומ ֶׁ֙נּו
ֶׁ֙ מּוסר ְׂש
֤ ַ הּוא ְׂמח ָלִ֣ל ִמ ְׂפ ָש ִּ֔ענּו ְׂמ ֻד ָ ִּ֖כא מ ֲעֹונ ִּ֑תינּו
ֶׁ֙ ְׂ ו5
rauhamme

kuritus

vääryytemme

murskattu rikkomuksemme lävistetty

hän ja

.

א־לנּו׃
ֹֽ ָ ּוב ֲח ֻב ָר ִּ֖תֹו נִ ְׂר ָפ
ַ ָע ִּ֔ ָליו
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.

 ֻכ ָ ֶׁ֙ל ֶׁ֙נּו ַכ ִ֣צאן ָת ִּ֔ ִעינּו ִ ֵּ֥איש ְׂל ַד ְׂר ִּ֖כֹו ָפ ִנִּ֑ינּו ַ ֹֽויהוָ ֶׁ֙ה ִה ְׂפ ִּג ִַ֣יע6
laittoi

Adonai ja käännyimme tieltään

mies eksyimme lampaat kuin me kaikki .

ִּ֔בֹו ִּ֖את ֲעֹוֵּ֥ ן ֻכ ָ ֹֽלנּו׃
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,  אתakkusatiivina on midrash-tyylisellä
tulkinnalla, ”hän laittoi häneen, joka on alku ja loppu, kaikkien meidän väärytemme”.

ּוכ ָר ֵ֕חל
ְׂ יּובל
ִָּ֔ ח־פי ֒ו ַכש ֶׁ֙ה ַל ִ֣ט ַבח
ִ  נִ ּגֶַׁ֙ ש וְׂ ִ֣הּוא נַ ֲענ ֘ה וְׂ ִ֣לא יִ ְׂפ ַת7
lammas (f.) kuin ja johdettu teurastajalle karitsa kuin suunsa avasi

eikä murehdutettu hän ja sorrettu

.

ִּ֖יה נ ֱא ָל ִָּ֑מה וְׂ ֵּ֥לא יִ ְׂפ ַ ִּ֖תח ִ ֹֽפיו׃
ָ ִל ְׂפנֵּ֥י גזְׂ ז
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...”

שֹוח ַח ִ ֤כי נִ גְׂ זַ ֶׁ֙ר
ִּ֑ ְׂת־דֹורֹו ִ ִ֣מי י
ִּ֖
ּומ ִמ ְׂש ָפ ֶׁ֙ט ֻל ָ ִּ֔קח וְׂ א
ִ  מ ֤עצר8
poistettu sillä

välittää

kuka

sukupolvensa ja otettiin

tuomiosta ja pidättämisestä

מ ִ֣ארץ ַח ִִּ֔יים ִמ ֵּ֥פ ַשע ַע ִ ִּ֖מי נֵֶּ֥֥גַ ע ָ ֹֽלמֹו׃
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,  ַעמֹו. Loppu-vav on jossain vaiheessa lyhentynyt.

א־ח ָ ִ֣מס
ָ ת־ע ִ ִּ֖שיר ְׂבמ ָ ִּ֑תיו ַ ַ֚על ל
ָ ים ִק ְׂב ִּ֔רֹו וְׂ א
ֶׁ֙ ת־ר ָש ִע
ְׂ  וַ יִ ֤תן א9
väkivalta

ei vastaan kuoltuaan

rikkaaseen ja

hautansa pahantekijöissä

annettiin ja .

ָע ִָּ֔שה וְׂ ֵּ֥לא ִמ ְׂר ָ ִּ֖מה ְׂב ִ ֹֽפיו׃
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.

ם־ת ִ ֤שים ָא ָש ֶׁ֙ם נַ ְׂפ ִּ֔שֹו יִ ְׂר ֵּ֥אה
ָ אֹו ֹֽה ֱח ִּ֔ ִלי ִא
ֶׁ֙ יהוה ָח ֤פץ ַד ְׂכ
ָ֞ ָ ַ ו10
näkee

sielunsa

uhri

antaisi kanssa kärsimään murskasi mielistyi Adonai ja

.

הוִּ֖ה ְׂביָ ֵּ֥דֹו יִ ְׂצ ָ ֹֽלח׃
ָ ְִּׂ֖ז ֶַ֥רע יַ ֲא ִ ִ֣ריְך יָ ִ ִּ֑מים וְׂ ֵּ֥חפץ י
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”, ויחללחו. Tässä on selkeä kirjainten korjailu.

שֹו יִ ְׂר ִ֣אה יִ ְׂש ִָּ֔בע ְׂב ַד ְׂע ָ֗תֹו יַ ְׂצ ִ ֵּ֥דיק ַצ ִ ָּׂ֛דיק ַע ְׂב ִ ִּ֖די
ֶׁ֙  מ ֲע ַ ֤מל נַ ְׂפ11
palvelijani vanhurskas vanhurskauttaa tiedossaan ravittu

näkee

sielunsa vaivannäöstä

.

ָ ֹֽל ַר ִ ִּ֑בים וַ ֲעֹונ ָ ִּ֖תם ֵּ֥הּוא יִ ְׂס ֹֽבל׃
kantaa

hän vääryytensä ja

Hänen sielunsa vaivannäöstä hän näkee ravinnon. Tietonsa kautta minun vanhurskas palvelijani
vanhurskauttaa monia, ja hän kantaa heidän vääryytensä.
Qumran; näkee valon. Valo,  אור, on kokonaan poissa nykytekstistä.

monille

צּומים֘ יְׂ ַחלִ֣ק ָש ָלל ֒ ַָ֗ת ַחת
ִ ת־ע
ֲ ק־לֹו ָב ַר ִָ֗בים וְׂ א
ִ֣  ָל ָ֞כן ֲא ַחל12
alla

saalis

jakaa

voimallisiin ja

suurissa hänelle

osa

sen tähden

.

הּוא
ֶׁ֙ ְֲׂא ֶׁ֙שר ה ֱע ָ ֤רה ַל ֶָׁ֙מו ֶׁ֙ת נַ ְׂפ ִּ֔שֹו וְׂ את־פ ְׂש ִ ִּ֖עים נִ ְׂמ ָנִּ֑ה ו
hän ja

luettiin

kapinallisiin ja

sielunsa kuolemalle

paljasti

joka

א־ר ִ ִ֣בים נָ ִָּ֔שא וְׂ ַלפ ְׂש ִ ִּ֖עים יַ ְׂפ ִ ֹּֽג ַיע׃
ַ ח ְׂט
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. חטאי. Viimeinen jod-kirjain puuttuu nykytekstistä.

א־ח ָלה
ִָּ֔  ָר ִ ֵּ֥ני ֲע ָק ָ ִּ֖רה ִ֣לא יָ ָל ִָּ֑דה ִפ ְׂצ ִֶׁ֙חי ִר ָנ֤ה וְׂ ַצ ֲה ִ ֶׁ֙לי ל54:1
synnytyskivut ei huuda ilosta ja riemuitse tuottanut

lapset

ei

hedelmätön riemuitse

.

הוה׃
ֹֽ ָ ְׂעּולִּ֖ה ָא ַ ֵּ֥מר י
ָ י־ר ִ ֧בים ְׂ ֹֽבני־שֹומ ָ ָּׂ֛מה ִמ ְׂבנֵּ֥י ְׂב
ַ ִ ֹֽכ
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.

נֹותיִ ְך יַ ִּ֖טּו
ָּׂ֛ ַ יעֹות ִמ ְׂש ְׂכ
֧ יבי׀ ְׂמ ִ֣קֹום ָא ֳה ָ֗לְך וִ ִיר
ִ  ַה ְׂר ִ ִ֣ח2
levitä

asuinsijasi

verhot ja

telttasi

paikka

laajenna

.

ית ַ ִּ֔ריִ ְך וִ יתד ַ ִּ֖תיִ ְך ַחז ִֶֹֽ֥קי׃
ָ יכי ֹֽמ
ֶׁ֙ ִ ל־ת ְׂח ִּ֑ש ִכי ַה ֲא ִ ֶׁ֙ר
ַ ַא
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”.

ירש וְׂ ָע ִ ֵּ֥רים
ִּ֔ ָ ִּוש ִּ֖מאול ִת ְׂפ ִּ֑ר ִצי וְׂ זַ ְׂרע ְֶׁ֙ך ּגֹויִ ִ֣ם י
ְׂ  ִכי־יָ ִ ֵּ֥מין3
kaupungit ja perivät kansakunnat siemenesi ja läpimurto

vasen ja

oikea

sillä

.

יֹושיבּו׃
ֹֽ ִ נְׂ ַש ִּ֖מֹות
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”, ירשו
ִּ֔ ָ ִי

וְׂ זַ ְׂרע ְֶׁ֙ך ּגֹויִ ִ֣ם. Vain

viimeinen kirjain pois, ja lause käännetään eri tavalla.

ל־ת ָכ ְׂל ִ ִּ֖מי ִ ִ֣כי ִ֣לא ַת ְׂח ִ ִּ֑פ ִירי ִ ִ֣כי
ִ ֹושי וְׂ ַא
ִ י־לא ת ִּ֔ב
ִ֣ אי ִכ
ֶׁ֙ ִ ל־ת ְׂיר
ֹֽ ִ  ַא4
sillä

pettyvä

et

sillä

alistu

äläkä

häpeä

ei

sillä

pelkää

älä

.

י־עֹוד׃
ֹֽ נּותיִ ְך ֵּ֥לא ִתזְׂ ְׂכ ִר
ִּ֖ ַ לּומיִ ְֶׁ֙ך ִת ְׂש ִָּ֔כ ִחי וְׂ ח ְׂר ַ ֵּ֥פת ַא ְׂל ְׂמ
ֶַׁ֙ ֤בשת ֲע
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.

הוֵּ֥ה ְׂצ ָב ִּ֖אֹות ְׂש ִּ֑מֹו וְׂ ֹֽג ֲאל ְֶׁ֙ך ְׂק ִ֣דֹוש יִ ְׂש ָר ִּ֔אל
ָ ְׂ ִ ֤כי ב ֲע ַ ֶׁ֙ליִ ְֶׁ֙ך ע ִַּ֔שיִ ְך י5
Israel

pyhä

lunastajasi ja nimensä Tsevaot

Adonai

tekijäsi

aviomiehesi sillä

.

ל־ה ָ ִּ֖ארץ יִ ָק ֹֽרא׃
ָ ֹלהי ָכ
ֵּ֥ ֱא
kutsutaan

maa

kaikki

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

Jumala

