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Suomennettu joulukuun 2014 aikana. 

 

וָלוס ַעב  1:1 הַ̅פַּ֣ וע  דֵּ ׁשֻׁ יֵּ ה דַּ֣  ַדאָלָה֖א ַוׁשִליחֵּ
Jeshuan   lähettämänsä ja        Jumalan    työntekijänsä       Paulos                    . 

וָת   א ̅עָת ָ̅י֞א ַדאָלָה֖א ִויַד ̅בַ ̅א ַדג̅מִׁשיָח֖א ּבַהיָמנֻׁ
tunteminen ja          Jumalan          valittujen       uskollisuudessa                  Messias 

 ַאָלָה֖א׃̅ חַלת̅דֵּ ַ̅דׁשָרָרא ַדב
Jumala   kunnioituksessa joka       totuuden 

 
Paulos, Jumalan työntekijä ja Messias Jeshuan lähettämä, Jumalan valittujen uskollisuudessa, ja siinä 
totuuden tuntemisessa, joka on Jumalan kunnioituksessa. 

 

֞א ַדלָעַל֑ם ַדמַלךַ̅על ַסב  2  ם ַ̅אָלָהא ַׁשִריָרא קָד ̅ ָרא דַחיֵּ
edellä      todellinen         Jumala     lupasi jonka   iankaikkinen       elämän          toivo         ylle        . 

 ַנו֗ה֞י דָעלָמ֑א׃ַ̅זב
maailman       määräajat 

 
Siitä iankaikkisen elämän toivosta, jonka todellinen Jumala lupasi ennen maailman aikoja. 

 

לתֵּ ַ̅וג  3 וַת ̅ ָנה ּבַיד̅ה ּבַזבָ̅לא מֵּ וזֻׁ אתָ̅כרֻׁ ת̅ן ָהי דֵּ  ̅ ַהימנֵּ
minulle uskottiin joka     se      julistuksemme kautta      ajassaan         sanansa       paljasti ja   . 

ָנא ּבפֻׁ   וקָדָנא ַדאָלָהא ַמחָיַנן֑׃̅אֵּ
elävöittäjämme     Jumalan          käskyn kautta         minä 

 
Ja hän paljasti sanansa ajallaan, sen meidän julistuksemme kautta, joka minulle uskottiin, Jumalan, 
meidän elämämme antajan käskyn kautta. 

  



 

וָת   4 ִטָטוס ּבָרא ַׁשִריָרא ּבַהיָמנֻׁ וָת ̅א דגַ ̅לַּ֣  א ַוׁשָלָמ֖א ָ̅ו֖א ַטיּבֻׁ
rauha ja           siunaus       sisäinen         uskollisuudessa          todellinen        poika             Titus’lle      . 

ן ַאָלָהא ַאבָ  וע מִׁשיָחא ַמ ̅מֵּ ַּׁ֣שֻׁ ן ָמַרן יֵּ  חָיַנן֑א ומֵּ
elävöittäjämme     Messias       Jeshua    herrastamme ja        isä                    Jumalasta 

 
Titukselle, todelliselle pojalle, uskollisuuden sisäistäneelle. Siunausta ja rauhaa isältä Jumalalta, ja 
meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta, meidän elämämme antajalta! 
 
Sisäinen on sama sana kuin olla jossain sisällä, esimerkiksi temppelin alueella. Kreikassa yhteinen. 

 

לָהָנא ֗הו ׁשבַ   5 טֻׁ ין דַחִסיָר֞ן  ̅֗הִוית̅ קָתך̅מֵּ קִרִט֑א ַדאילֵּ  ַּבַּ֣
puuttuvat jotka       niille että       Kretia’ssa            olin             sinut jätin      se          tämä tähden        . 

ן ַותַ̅תת ֖ ֞א ַּבמִד ̅קֵּ  יָנא ַאיַכָנא ̅יָנא מִד ִ̅קים ַקִׁשיׁשֵּ
kuten         kaupunki       kaupungissa      vanhimmat     nostattaisit ja   asettaisit 

דָתך̅דפַ   ׃̅ קֵּ
sinua käskin että 

 
Tämän tähden minä olin jättänyt sinut taakseni Kreetaan, että ne asiat, jotka puuttuvat, asettaisit 
kohdalleen ja nostattaisit vanhimmiston, kaupunki kaupungilta, kuten minä sinua käskin. 

 

֖ו ַוהָוא ַּבעָלא ַדחָד ַ̅איָנא ַדד  6 ׁשָין הֻׁ֗  ֖א ̅תָת א ַאנ֗ ָ̅לא רֵּ
vaimo         yhden        aviomies         on ja       hän   pahat         ilman joka   sellainen     . 

֖ין וָלא ִאיַת ̅ ִואית ֞א דָלא מַצחֵּ ה ּבַנָי֞א מַהימנֵּ ון ̅לֵּ  יהֻׁ
he ovat          eikä pahan puhujat   ei joka         uskolliset          lapset    hänelle        on ja 

ועָּבד וָת ̅ דָלא ׁשֻׁ וטֻׁ  ֖א׃ָּ̅באסֻׁ
moraalittomuudessa         alistunut       ei joka 

 
Sellainen, joka on ilman paheita, ja on yhden vaimon aviomies, ja hänellä on uskovia lapsia, jotka 
eivät ole pahan puhujia, eivätkä he ole alistuneet moraalittomuuteen. 

  



 

ׁשָיָ֖֖ן ַאיך̅ ַחָיב  7 א דָלא רֵּ הוֵּ יר ַקִׁשיָׁש֑א דנֵּ ו גֵּ  ַרַּביָתא ̅ הֻׁ֗
suurin        kuin         paheet     ilman      oleva että              vanhin          sillä    hän    olkoon      . 

תַדַּבר א מֵּ הוֵּ עָין ַנפ ַדאָלָה֖א וָלא נֵּ א ּ̅ברֵּ הוֵּ ֖ה וָלא נֵּ  ׁשֵּ
oleva       eikä       sielunsa    ajatuksissaan   johdatettava       oleva       eikä                Jumalan 

מָת  א ָעבַ ̅חֵּ הוֵּ א ָרהָטא ̅ן וָלא נֵּ הוֵּ  ר ַעל ַחמָר֖א וָלא תֵּ
pikainen          olisi           eikä              viini         ylle     runsas        oleva     eikä luonnevikainen 

ותִ̅אידֵּ  ם יֻׁ א ָרחֵּ הוֵּ מָח֖א וָלא נֵּ ׃̅ה למֵּ ֑א֞ ֞א ַטנפֵּ  ָרנֵּ
saastainen           hyöty           ystävä        oleva         eikä            lyömään          kätensä 

 
Sillä vanhimman on oltava ilman paheita, Jumalan suuruuden mukaan, eikä olla sielunsa mietteissä 
johdatettavissa, eikä olla luonnevikainen, eikä runsas viinin käyttäjä, eikä hänen kätensä saisi olla 
nopea lyömään, eikä tule olla minkään saastaisen hyödyn ystävä. 

 

א ָר   8 הוֵּ ָלא נֵּ ם ַאכאֵּ ם ָטבָ ̅חֵּ א ָרחֵּ הוֵּ ֖א֞ ונֵּ א ָ̅ת ̅סָניֵּ הוֵּ  ֖א֞ ונֵּ
oleva ja         hyvyys          ystävä        oleva ja       muukalaiset       ystävä         oleva          vaan        . 

א ַחסָי֖א ַולבִ ̅ ̅ףנכֵּ  הוֵּ א ִכא֖ין ונֵּ הוֵּ ן רגִ ַ̅נפ̅ יך̅ונֵּ ה מֵּ ׃ָ̅ת ̅יגָ ׁ̅שֵּ  ֖א֞
himoista      sielunsa pidättäytyy ja       viaton        oleva ja     puhdas        oleva ja      nöyrä 

 
Vaan olkoon muukalaisten ystävä, ja olkoon hyvyyden ystävä, ja olkoon nöyrä, ja olkoon puhdas, ja 
olkoon viaton, ja hillitsee himoista oman sielunsa. 

 

לָת ַ̅וב  9 ולָפָנא דמֵּ ה ַעל יֻׁ וָת ִ̅טיל לֵּ ׁשַכח ָאף̅א דַהיָמנֻׁ   ֑̅א דנֵּ
myös    pystyvä että            uskollisuuden              sanan               opetus ylle hänelle huolenaiheena ja   . 

תַ̅למבַ  ין דמֵּ ו ַלאילֵּ ה חִליָמ֖א ַולַמָכסֻׁ ולָפנֵּ יָ̅יאוֻׁ ּביֻׁ  ן֖׃חרֵּ
riitaisat jotka            niille     nuhtelemaan ja          terve         opetuksessaan  lohduttamaan 

 
Ja olkoon hänellä aiheena sen uskollisuuden sanan opettaminen, että pystyisi myös lohduttamaan 
terveen opetuksen kautta, ja nuhtelemaan niitä, jotka ovat riitaisia. 

  



 

ׁשַתעּבִד ̅ ִאית  10 א֖א֞ דָלא מֵּ יר ַסִגיֵּ ון֖֞ ̅גֵּ ַליהֻׁ  ֖ין ַוסִריָק֞ן מֵּ
heidän sanat         tyhjät ja              alamaisia            ei jotka           paljon         sillä         on             . 

֞א ַדב עָינֵּ ין רֵּ ין ̅ ֖א֞ ַיִתיָראִיתַניָנָׁש ̅וַמטעֵּ  ַאילֵּ
ne          erityisesti                 ihmislasten        ajatukset     eksyttävät ja 

ן  ון֑׃דמֵּ נֻׁ ורָתא אֵּ  גזֻׁ
ovat  ympärileikatuista jotka 

 
Sillä on monia, jotka eivät ole tehneet itseään sille alamaisiksi, ja heidän sanansa ovat turhia, ja he 
eksyttävät ihmisten mieliä, erityisesti ne, jotka ovat ympärileikatuista. 
 
Viittaa tietysti edellisen jakeen ”uskollisuuden sanaan”.  

 

א֞א מַחּבִלין֑   11 יר ַסִגיֵּ ֞א גֵּ ֖ון ָּבתֵּ ומהֻׁ ו פֻׁ א ַלמַסָכרֻׁ ון דָולֵּ  ָהנֻׁ
turmelevat         paljon          sillä        talot     heidän suunsa  pysäyttämään    täytyy joka nämä            . 

ות̅וַמלפִ  ל יֻׁ טֻׁ א מֵּ ם דָלא ָולֵּ דֵּ ׃̅ין מֵּ ֖א֞ ֞א ַטנפֵּ  ָרנֵּ
saastainen          hyöty            tähden    tarvita    ei joka        asia        opettavat ja 

 
Nämä, joiden suut täytyy tukkia, sillä he turmelevat monia perhekuntia ja opettavat tarpeettomia, 
saastaisen hyödyn tähden. 

 

ון נבִ   12 נהֻׁ ַמר ֗אָנׁש מֵּ ון֑ ַדב̅אֵּ ִרִט֞א ּבכֻׁ ָ̅יא ִדילהֻׁ  ן ̅לזבַ ַ̅נ֞י קַּ֣
ajat kaikissa        Kretia     lapset että heidän oma     profeetta     heistä     ihminen         sanoi            . 

ון֑ ַחיָוָת  נֻׁ ׃̅֞א ַּבִטיָלָת ̅רָסָת ֖̅א֞ וכַ ̅֞א ִּביָׁשָת ַ̅דָגִלין אֵּ  ֖א֞
itsestään nauttimisessa     vatsat ja               pahat          olennot         ovat      valheiden 

 
Heistähän sanoi eräs heidän oma profeettansa, että ”Kreetan lapset, koko ajan valehtelevat, pahat 
olennot, ja nautiskelevat vatsoistaan”. 

 
Paavali aiheuttaa pahennusta kutsumalla kreetalaista profeetaksi. Danielin ja Hesekielin ”luvatun 
maan ulkopuoliset” profetiat aiheuttivat juutalaisille valtavia kriisejä, siksi Danielia ei lueta 
profeettakirjoihin, ja Hesekiel olisi haluttu kokonaan pois ”pyhistä kirjoituksista”. 

  



 

וָת ִ̅איתֵּ ̅ וַׁשִריָראִית  13 ל ָהָנא ַקׁשָיאִית̅א ָהדֵּ ̅יה ָסהדֻׁ טֻׁ  ̅ ֖א מֵּ
kovasti       tämä      tähden       tämä              todistus             se on                 todellisesti ja              . 

וָת  ון חִליִמין ּבַהיָמנֻׁ הוֻׁ ון֑ דנֵּ ס להֻׁ  ֑א׃̅הַוית ַמכֵּ
uskollisuudessa         terveet       olevat että     heille      nuhtele               ole 

 
Ja tämä todellakin on se todistus. Tämän tähden, ole nuhtelemassa heitä kovasti, että olisivat terveet 
uskollisuudessa. 

 

ת  14 ועָיָת ̅וָלא נֵּ ון לׁשֻׁ וָד ̅רמֻׁ ֖א֞ ַולפֻׁ ̅֞א ִדיהֻׁ  ַניָנָׁש֞א ̅֞א ַדב̅וָקדֵּ ̅יֵּ
ihmislasten            käskyille ja           jehudia’n            kertomuksille          korottava       ettei            . 

ין ׁשָרָר֖א׃  דָסנֵּ
totuus inhoavat jotka 

 
Etteivät korottaisi juutalaisten kertomuksia, ja niitä ihmislasten käskyjä, jotka inhoavat totuutta. 
 
”Kertomus, satu” on mm. Tuom.7:15 tg ”unen selitys”. Juutalaisen kertomuskirjallisuuden (aggada) 
lukeminen on kristitylle vaativaa, sieltä on osattava poimia ja pitää se, mikä on hyvää, ja jättää ”unien 
selitykset” ja niitä vastaavat omaan arvoonsa. 

 

יר דכֵּ   15 ם גֵּ דֵּ למֵּ ין ַדמַסיבִ ̅כַ ̅א ֗הו ַלד̅כֻׁ ין דֵּ  ין ָ̅י֖א֞ ַלאילֵּ
syylliset jotka  mutta          niille            puhtaille      se      puhdas     sillä           asia kaikki          . 

ם ַדדוָלא מַהימִני דֵּ ָלא מַסַיב̅כֵּ ̅ן֑ מֵּ ון֑ אֵּ ו ̅ א ַלית להֻׁ  הֻׁ֗
se      syyttävä        vaan        heille     ei ole    puhdas että     asia                 uskolliset         eikä 

ון וִת  עָינהֻׁ ון֖׃̅רֵּ  ארתהֻׁ
heidän omatuntonsa ja heidän ajatuksensa 

 
Sillä kaikki on puhdasta puhtaille, mutta niille, jotka ovat syyllisiä, eivätkä uskollisia, mikään ei ole 
heille puhdasta vaan heitä syyttää heidän ajatuksensa ja omatuntonsa. 

  



 

ין דָיד  16 ין ָכפַ̅ד ִ̅עין ַלאָלָה֑א ַּבעבָ ̅וַמודֵּ ו֞ן דֵּ ֑ה ̅יהֻׁ  ִרין ּבֵּ
hänessä   kieltävät  mutta   heidän teoissaan        Jumalalle     tuntevat että    kiittävät ja         . 

א֞א ַודִ̅ואיַת  ון סִניֵּ  ָטב̅ ד̅ל עבָ ָ̅לא פָי֖ס וַמסַלָי֞א לכֻׁ ̅יהֻׁ
hyvä       teko     kaikelle    halveksivat ja liittoudu ei jotka ja       viholliset          he   ovat     ja 

 
Ja he kiittävät, että tuntevat Jumalan, mutta heidän tekojensa kautta he kieltävät hänet, ja ovat 
vihollisia, ja jotka eivät tee rauhaa, ja halveksivat jokaista hyvää työtä. 
 
Rauhan tekeminen tai liittoutuminen on arameassa piis. Olisiko englannin sana ”peace” tästä? 

 

  

ולָפָנא חִליָמ֖א׃ 2:1  א ליֻׁ ם דָיאֵּ דֵּ ל מֵּ ין ַמלֵּ  ַא֗נת דֵּ
terve       opetukselle   sopivaa joka       asia       puhu     mutta       sinä                      . 

 
Mutta sinä, puhu sellaista, joka on sopivaa terveelle opetukselle. 

 

ף  2 ון ַנכ̅ ַואלֵּ הוֻׁ ון֖֞ ונֵּ עָיַניהֻׁ ֞א ִעיִרין ּברֵּ ון ַקִׁשיׁשֵּ הוֻׁ  ִפ֖ין ̅דנֵּ
nöyrät      olevat ja        ajatuksissaan       vartioivat     vanhimmat      olevat että oppinut ja       . 

ון דכֵּ  הוֻׁ וָת ̅ונֵּ ון חִליִמין ּבַהיָמנֻׁ הוֻׁ וָּבא ̅א ַוב֖̅ין ונֵּ  חֻׁ
rakkaudessa ja        uskollisuudessa         terveet         olevat ja puhtaat        olevat ja 

וָת ̅ובַ   ֖א׃̅מַסיּבָרנֻׁ
kärsivällisyydessä ja 

 
Ja olet oppinut, että vanhimmat olkoon heidän ajatustensa vartijoita, ja olkoon nöyriä, ja olkoon 
puhtaat, ja olkoon terveet uskollisuudessa ja rakkaudessa ja kärsivällisyydessä. 

 
  



 

א לדֵּ ̅֞א ָהכַ ַ̅קִׁשיָׁשָת ̅ ָואף  3 אסִכָמא דָיאֵּ הוָי֞ן ּבֵּ   ̅חַלתָ̅נ֑א דנֵּ
kunnioittamiselle sopivaa joka käyttäytymisessä   olevat että      samoin      vanhimmat (fem.) myös ja      . 

הוָי֞ן ָאכ הוָי֞ן מַׁשעּבָד ַ̅אָלָה֖א וָלא נֵּ ֖א֞ וָלא נֵּ  ֞ן ָ̅ל֞ן ַקרצֵּ
alamaiset       oleva         eikä               ”paholaisia”           olevat        eikä              Jumala 

הוָי֞ן ַמלפָ  ׃̅֞ן ַׁשִפיָרָת ̅לַחמָרא ַסִגָיא֖א ונֵּ  ֖א֞
kauneimmat    tunnetut     olevat ja          paljon                      viinille 

 
Ja samoin myös vanhimmat naiset käyttäytyköön, niin kuin on sopivaa Jumalan kunnioittamiselle, 
eivätkä ole pahan puhujia, eivätkä ole alamaisia paljolle viinille, ja olkoon hyvämaineisia. 
 
Akelkartsa on toisten syyttämistä ja pahan puhumista, ja ”paholainen”. Malaf Safir on sanonta, joka 
merkitsee ”kauniina tunnettua”. Jopa CAL-sanakirja antaa merkityksen ”to be known”, vaikka 
normaalisti malaf on opettamista. 

 

ין דַטלָין֖֞ ַ̅ומַנכפָ   4 י֞ן ַוב ֞ן ַלאילֵּ רחָמ֞ן ַּבעַליהֵּ ׃̅דנֵּ ין֖֞  ַניהֵּ
heidän lapsensa ja heidän aviomiehensä armahtavat että nuoret jotka        niille       teroittavat ja     . 

 
Ja teroittavat nöyrästi niitä, jotka ovat nuoria, että armahtavat aviomiehiään ja lapsiaan. 

 

הוָין֞   5 הוָי֞ן ָיצָפ֞ן ַׁשִפיר דבָ ַ̅נכ ונֵּ י֞ן ָ̅פ֞ן וַקִדיָׁשן֖֞ ונֵּ  ַתיהֵּ
perhekuntiensa     kaunis pitää huolta olevat ja            pyhät ja         nöyrät     olevat ja      . 

ׁשַתעּבָד  ין֑֞ דָלא ֗אָנׁש נגַ ̅֞ן לבַ ̅ומֵּ ף̅עַליהֵּ לתֵּ ̅ דֵּ  ה ַ̅על מֵּ
sanansa    ylle    pilkkaava ihminen        ettei         aviomiehilleen                    alamaiset ja 

 ַדאָלָה֖א׃
Jumalan 

 
Ja olkoon nöyriä ja pyhiä, ja pitäköön kauniisti huolta perhekunnistaan, ja alamaisina aviomiehilleen, 
ettei kukaan pilkkaisi Jumalan sanaa. 

 
  



 

֖ין ָהכַ   6 ין ַדטלֵּ ן ַאילֵּ ון ַנכ̅ומֵּ הוֻׁ  ִפין֖׃ָ̅נא ּבִע֑י דנֵּ
nöyrät    olevat että   pyydä          samoin     lapsia jotka             niistä ja        . 

 
Ja niistä, jotka ovat lapsia, samoin pyydä olemaan nöyriä. 
 
Nöyrän tilalle käy näissä myös ”kohtuullinen, siveä”. Kohtuullisuus olisikin aikamme lapsille tarpeen. 

 

וָת ּ̅בכֻׁ   7 ין דמֻׁ ם דֵּ דֵּ  ֑א֞ ̅֞א ָטבֵּ ̅דֵּ ̅ל עבָ ַ̅חָוא ּבכֻׁ ̅ ָׁשך̅א ּבַנפ̅למֵּ
hyvät          työt          kaikessa       elä           sielussasi          kaltainen    mutta     asia kaikessa          . 

וָת ַ̅מלפָ ַ̅וב א ָלך̅ ך̅נֻׁ הוֵּ לָת ̅ תֵּ  א חִלימָת֖א׃̅מֵּ
kokonaisuus          puhe      sinulle          olisi                opetuksessasi ja 

 
Mutta kaikessa sellaisessa tämän kaltaisessa; elä sielussasi kaikessa hyvässä työssä, ja olkoon 
opetuksesssasi sinun puheesi terve kokonaisuus. 
 
Kokonaisuus tulee ”Jewish Babylonian” arameasta ja terve, voimattoman vastakohta, sanajuuresta. 

 

ם ָפא וָלא מַחּבָל֖א וָלא ֗אָנׁש ָּבַסר ָל֑ה ַד ̅דַנכ  8  איָנא דָקאֵּ
seisoo että sellainen joka hänelle halveksimassa ihminen eikä   turmeltunut        eikä         nöyrää joka     . 

וב ב̅לקֻׁ א ̅ ַכד ַ̅התַ̅לן נֵּ ם ַדסנֵּ דֵּ ׁשַכח דִנאַמר עַלין מֵּ  ָלא נֵּ
huonoa joka       asia    yllemme     sanoisi että           pysty         ei       kun      häpeäisi vastapäätämme 

 
Joka on kohtuullista, eikä turmeltunutta, älköönkä kukaan halveksiko sitä, niin että sellainen, joka on 
vastapuolellemme, häpeäisi, kun ei pysty sanomaan meitä vastaan mitään huonoa. 

 

ׁשַתעּבדֻׁ ַ̅עב  9 ו֞ן נֵּ ֞א לָמַריהֻׁ ׁשַתפ̅ון ּבכֻׁ ̅דֵּ ם ונֵּ דֵּ ֖ון ̅למֵּ  רֻׁ
kauniisti toimisivat ja      asia kaikessa              alistuisivat            herroilleen        työntekijät       . 

ין֖׃  וָלא הַוו מַעצֵּ
vastustajat    olkaa   älkääkä 

 
Työntekijät olkoon alamaisia isännilleen joka asiassa, ja toimikoon kauniisti, eikä vastustajina. 

 



ון ָטבָ   10 ון ׁשָררהֻׁ ָלא נַחוֻׁ ֑ם ̅א ּבכֻׁ ̅וָלא הַוו ָגנִּבין֑ אֵּ דֵּ  למֵּ
asia kaikessa         hyvä         totuutensa     näyttävä        vaan      varastavat olko        eikä           . 

ה ַדאָלָהא ַמחָיַנן̅ון ּבכֻׁ ַ̅צּבתֻׁ ַדנ ולָפנֵּ ם יֻׁ דֵּ  למֵּ
elävöittäjämme    Jumalan        oppinsa           asia kaikessa           tukisivat että 

 
Älköönkä varastako, vaan tuokoon esille hyvää totuuttaan joka asiassa, että he vahvistaisivat joka 
asiassa Jumalan, meidän elämämme antajan, opetusta. 
 
Tukeminen, vahvistaminen on myös istuttamista tai teltan pystyttämistä. 

 

ת  11 ותֵּ  ַ̅גלַית̅אֵּ יר ַטיּבֻׁ ל ̅ ה ַדאָלָה֖א ַמחַית̅גֵּ  כֻׁ
kaikki   elävöittää          Jumalan        siunauksensa     sillä          paljastettu            . 

ון֖׃ַ̅לב להֻׁ  ַניָנָׁש֞א כֻׁ
he kaikki            ihmislapsille 

 
Sillä Jumala siunaus on paljastettu, elävöittäen kaikkia ihmisiä. 

 

כ̅וָרד  12 וׁשָעא ובַ ָ̅יא ַלן֑ דנֵּ ור ּברֻׁ א ָ̅ת ̅יגָ ̅רגִ ̅פֻׁ  ֞א דָעלָמ֑א וִנחֵּ
elävä ja        maailman               himoissa ja         pahuudessa kieltämään että meille johdattaa ja         . 

וָת ּ̅בָעלָמא ָהָנ֖א ּבַנכ וָת ̅כִ ֖̅א ַוב̅פֻׁ  ַאָלָה֑א׃̅ חַלת̅דֵּ ֖̅א ַוב̅אנֻׁ
Jumalan kunnioituksessa ja        puhtaudessa ja         nöyryydessä          tämä        maailmassa 

 
Ja se johdattaa meitä hylkäämään pahuutta ja maailman himoja, ja elämään tässä maailmassa 
kohtuullisuudessa ja puhtaudessa, ja Jumalan kunnioituksessa. 

 

יַנן לַסב̅ ַכד  13 ה ̅לָיָנא דתֵּ ̅א ַולגֵּ ָ̅רא ּבִריכָ ̅מַסכֵּ וחתֵּ  ׁשּבֻׁ
kirkkautensa ilmestymiselle ja         siunattu       toivolle            odotamme      kun           . 

וע מִׁשיָח֖א׃ ַּׁ֣שֻׁ  ַדאָלָהא ַרָּבא וַמחָיַנן יֵּ
Messias   Jeshua elävöittäjämme ja   suuri                Jumalan 

 
Odottaessamme sitä siunattua toivoa, ja suuren Jumalan, ja meidän elämämme antajan Jeshuan, 
Messiaan kirkkauden paljastumista. 

 



ו ַי֗הב  14 ה חָלפַ ַ̅נפ̅ דהֻׁ פׁ̅שֵּ ל ַעוָל֑א ַונַד ̅ין֑ דנֵּ ן כֻׁ ין ̅רַקן מֵּ  כֵּ
puhdistava ja vääryys kaikesta meidät lunastava että sijastamme     sielunsa       antoi     hänen          . 

ה ַעָמא ַחד̅לַנפ ם ַּבעבָ ָ̅ת ׁ̅שֵּ  ֞א׃̅֞א ָטבֵּ ̅דֵּ ̅א דָחסֵּ
hyvät          teoissa         innokas joka          uusi          kansa             sielulleen 

 
Hänen, joka antoi oman sielunsa meidän sijastamme, että lunastaisi meidät kaikesta vääryydestä, ja 
puhdistaisi sielulleen sen uuden kansan, joka on innokas hyvissä teoissa. 

 

ל ַוב  15 ין ַמלֵּ ן ּבכֻׁ ִ̅ע֖י וכַ ָ̅הלֵּ ן וָלא ֗אָנׁש ַנב̅וֵּ וקָד֖ א ָּבך̅ל פֻׁ  ̅סֵּ
sinussa   halveksiva ihminen      eikä          käskyt     kaikessa opasta ja pyydä ja      puhu      nämä            . 

 
Nämä puhu ja pyydä, ja opasta kaikissa käskyissä, älköönkä kukaan sinua halveksiko. 

 

  

ד 3:1  ון ̅ ַוהַוית ַמ֗עהֵּ ׁשַתמעֻׁ ֞א נֵּ ֞א ַולַׁשִליָטנֵּ ון֑ ַדלִרׁשֵּ  להֻׁ
kuuliaiset          käskyvalloille ja    johtajille että       heille          vaadi                ole ja                   . 

ׁשַתעּבדֻׁ  ון עִת ֖̅ון ַוד̅ונֵּ הוֻׁ  ׃̅ ָטב̅ ד̅ל עבָ ̅ין לכֻׁ ̅יִד ̅נֵּ
hyvä        työ       kaikelle        valmiit       olisivatettä ja                  alamaiset ja 

 
Ja ole vaatimassa heitä, että olisivat johtajille ja käskyvalloille kuuliaisia ja alamaisia, ja että olisivat 
valmiit kaikkeen hyvään työhön. 

 

ת̅דפֻׁ ַ̅על ֗אָנׁש ָלא נגַ ו  2 ון מֵּ הוֻׁ ון ֖̅ון וָלא נֵּ הוֻׁ ָלא נֵּ  ַכתִׁשין֑ אֵּ
olevat         vaan               riitaisat            olevat        eikä         pilkkaajat      ei        ihminen ylle ja        . 

ות̅כֻׁ ֖̅ין ַובַ̅מִכיכִ  ון ַּבִסימֻׁ ם נַחוֻׁ דֵּ ון לָות̅למֵּ ׃̅ הֻׁ ון ּבַניָנָׁש֖א֞ להֻׁ  כֻׁ
ihmislapsissa    he kaikki   luokse heidän suloisuutensa     näkyisi          asia kaikessa ja              nöyrät 

 
Eikä kukaan olisi pilkkaaja, eivätkä olisi riitaisia, vaan olisivat nöyriä, ja heidän suloisuutensa näkyisi 
kaikissa asioissa kaikille ihmislapsille. 

  



 

ן קִד ̅ ָאף  3 יר מֵּ עָיָנא ֗הַו֖ין ַוד̅חַנן גֵּ  ָלא פָיָס֖א ̅ים דָלא רֵּ
rauhaa    ilman ja    olimme         järkeä        ilman     ensimmäisestä      sillä       me      myös     . 

֖ין ֗הַו֖ין ַומַׁשעּבִד   ֖א֞ ָ̅ת ̅֞א מַׁשחלפָ ָ̅ת ̅יגָ ̅ין ֗הַוין ַלארגִ ̅וָטעֵּ
monipuolinen                     himoille      olimme         palvelemassa ja olimme eksyneet ja 

וָת ̅בִ ַ̅וב ת̅א ובַ ̅יׁשֻׁ  ̅ ַחד̅ ין ֗הַו֖ין ַוסִניאִין ֗הַו֖ין ָאףַ̅הפכִ ̅חָסָמא מֵּ
yksi     myös olimme    inhottavat ja olimme      sekaantuneet          kateudessa ja             pahuudessa ja 

ין ֗הַוין֖׃̅ לַחד  ָסנֵּ
olimme inhoajat    yhdelle 

 
Sillä myös me olimme aluksi vailla ymmärrystä, ja rauhattomia, ja me olimme eksyksissä, ja 
palvelemassa monenlaisia himoja, ja sekaantuneet pahuuksiin ja kateuteen, ja olimme inhottavia, 
jopa toinen toisemme inhoajia. 

 

ת̅ ַכד  4 ין אֵּ ותֵּ ̅ ַגלַית̅דֵּ ותֵּ ַּ̅בִסימֻׁ  ה ̅ה ַומַרחָמנֻׁ
armahtavaisuutensa ja      ihanuudessaan      paljastettu      mutta      kun      . 

 ַדאָלָהא ַמחָיַנן֑׃
elävöittäjämme      Jumalan 

 
Mutta kun meidän elämämme antaja oli paljastettu hänen suloisuudessaan ja Jumalan 
armahtavaisuudessa, 

 

וָת ֞א דַזִד ̅דֵּ ָ̅לא ַּבעבָ   5 ֑ה ̅ד̅א ַדעבַ ̅יקֻׁ ָלא ּבַרחַמו֗ה֞י ִדילֵּ  ן֑ אֵּ
omansa         armossaan           vaan    teimme jota         vanhurskauden            teoissa           ei         . 

ן דִריׁ֖ש ַוב̅א דַמוָלָד ַ̅אחַין ַּבסָחָת  וָדָת ̅א דמֵּ וָחא ̅חֻׁ  א דרֻׁ
hengen       uudistuksessa ja           ylhäältä joka           syntymän         pesemisessä      elävöitti 

וד  ָׁש֖א׃̅דקֻׁ
pyhyyden 

 
ei sen vanhurskauden tekojen kautta, joita teimme, vaan hänen armonsa kautta hän teki meidät 
eläviksi, synnyttäen ylhäältä, ja pyhän hengen uudistuksen kautta, 

 



אַׁשד  6 וע מִׁשיָחא ַמחָיַנן֑׃̅ ּבַיד̅ עַלין ַעִתיָראִית̅ ָהי דֵּ ַּׁ֣שֻׁ  יֵּ
elävöittäjämme    Messias      Jeshua      kautta              runsaasti      yllemme vuodatti jota     se       . 

 
sen, jota vuodatettiin meidän yllemme runsaasti Jeshuan, Messiaan, meidän elämämme antajan 
kautta. 

 

ותֵּ ַ̅דב  7 א ָירַ̅טיּבֻׁ הוֵּ זַדַד֑ק ונֵּ ֞א ּבַסבה נֵּ ֞א ַדלָעַלם ̅תֵּ  ָרא ּבַחיֵּ
iankaikkinen    elämässä        toivossa         perilliset    oleva ja vanhurskautetut siunauksessaan että      . 

 
Että hänen siunauksensa kautta me olisimme vanhurskautetut, ja olisimme perillisiä, sen iankaikkisen 
elämän toivon kautta. 

 

לָת   8 ין ָצבֵּ ֖̅א ַוב̅מַהימָנא ֗הי מֵּ  ַא֗נת הַוית ̅ א ֗אָנ֑א ָדאףָ̅הלֵּ
ole          sinä     myös että minä     tahdon       näissä ja              sana           se          uskollinen          . 

ת ון֑ דנֵּ פ̅מַׁשַרר להֻׁ ון למֵּ ל להֻׁ ין ̅֞א ָטבֵּ ̅דֵּ ַ̅לח עבָ ּ̅בטֵּ  ֑א֞ ַאילֵּ
ne        hyvät            teot           harjoittamaan heille aiheena olisi että       heille            varmista 

י֞ן ָטבָ  נֵּ ין אֵּ נו ַּבאָלָה֖א ָהלֵּ ׃̅֞ן וַמותָר֞ן ַלב̅דַהימֵּ  ַניָנָׁש֖א֞
ihmislapsille    kiitettävät ja    hyvät      ovat         nämä           Jumalassa uskoneet jotka 

 
Se sana on varmaa, ja näiden kautta minä tahdon, että sinäkin olet varmistamassa heitä, että heillä, 
jotka ovat uskoneet Jumalaan, olisi huolen aiheena harjoittaa hyviä tekoja; nämä ovat hyviä, ja 
ihmisten mielestä kiitettäviä. 

 

ן ּבָעָת  9  ין ַסכ̅מֵּ ן ַתׁשעָיָת ̅לָת ̅א דֵּ  ֖א֞ ָ̅ת ̅֞א דַׁשרבָ ֖̅א ומֵּ
sukuluetteloiden                 kertomuksista ja        tyhmistä     mutta           tutkielmista        . 

ן ַתכ ֖א֞ ומֵּ רָינֵּ ן חֵּ ֞א דָספ̅ומֵּ וׁשֵּ ות̅תֻׁ ׁשַת֗א֖ל יֻׁ ֑א֞ אֵּ יר ̅רֵּ  ָרן גֵּ
sillä     hyötyä           pidättäydy      kirjanoppineiden                  väittelyistä ja                   riidoista ja 

׃ ין֖֞ נֵּ ין֑ ַוסִריָק֞ן אֵּ  ַלית ּבהֵּ
ovat    arvottomat ja   niissä         ei ole 

 
Mutta typeristä tutkimuksista ja sukuluetteloiden selityksistä, ja riidoista ja kirjanoppineiden 
väittelyistä pysy erossa, sillä hyötyä niissä ei ole, ja ne ovat arvottomia. 

 



ן ַגב  10 ן ָּבַת ̅מֵּ ִסַיוָט֑א מֵּ רֵּ א̅ן וַת ̅א זבַ ̅ר חָד ָ̅רא הֵּ ין דַמרתֵּ   רתֵּ
ojentamiset          kaksi ja    kerta         yksi        jälkeen –sta          harhaoppinen            miehestä             . 

ׁשַת֗א֖ל׃ ֑ה אֵּ  ַא֗נת לֵּ
pidättäydy   hänelle       sinä 

 
Harhaoppisesta miehestä, kerran tai kaksi ojennettuasi, vetäydy hänestä pois. 

 

֖א ֑̅ע דַמן דָהכַ ַ̅והַוית ָיַד   11 ו וָחטֵּ  ָנא ֗ה֖ו מַעַקם הֻׁ֗
syntinen ja   hän          kiero       hän   sellainen joka kuka että tiedät        olet ja            . 

ב ו ַחיֵּ הַ̅נפ̅ והֻׁ  ׁשֵּ
sielunsa  syyllinen hän ja 

 
Ja tiedä, että joka on sellainen, on oikeuden vääristäjä ja syntinen, ja hän on oman sielunsa syyllinen. 

 

ת  12 וכִ ̅ ך̅לָוָת ̅ ָמא דַׁשדרֵּ טֻׁ ַמא ַאו לַּ֣ תַ̅לַּ֣ארטֵּ ל ̅יָקו֑ס נֵּ  ּבטֵּ
aiheena olisi           Tykikus’lle        tai              Artema’lle        luoksesi            lähetin           kun          . 

ת̅א לָות̅אתֵּ ̅דִת  ָלך יר ָסמֵּ ִניָקָפוִלי֖ס ַתָמן גֵּ ע ̅י לַּ֣  ָיני ּברֵּ
ajatukseni      asetin       sillä       tänne           Nikopolis’lle         luokseni         tulisit että sinulle 

֖א׃  ַדאסתֵּ
talven 

 
Kun minä lähetin sinun luoksesi Artema’n tai Tykikus’n, olisiko sinulla huolen aiheena, että tulisit 
minun luokseni Nikopolis’iin? Sillä tänne minä asetin talvisen mieleni. 

 

ין ָספ  13 ַנא דֵּ תַ̅על ִזַּ֣ ָפָל֖ו נֵּ ל ָלךָ̅רא וַעל ַאַּ֣ א ַ̅דת ּ̅בטֵּ  ַלוֵּ
seurana että sinulle aiheena oleva     Apollo     ylle ja kirjanoppinut mutta     Zena    ylle            . 

ון֖׃ חַסר להֻׁ ם ָלא נֵּ דֵּ ון ַׁשִפי֑ר דמֵּ נֻׁ  אֵּ
heille      puuttuva      ei          asia että         kaunis           ovat 

 
Mutta kirjanoppinut Zena’sta, ja Apollo’sta, olkoon sinulle huolen aiheena, että olet hyvää seuraa, 
ettei heiltä puuttuisi mitään. 

 



ון ָאף  14 ין דִד ̅ וִנאלפֻׁ ון ָפלִחין עבָ ַ̅אילֵּ הוֻׁ ון֑ דנֵּ נֻׁ  ֞א ̅דֵּ ̅יַלן אֵּ
teot     palvelevat     olisivat että   ovat    meidän jotka     ne           myös       oppisivat ja         . 

בָ̅טבֵּ  ֞א׃֞א ָדאלָצן֑֞ דָלא ָ̅וָת ̅֞א ּבצֵּ ון דָלא ִפארֵּ הוֻׁ  נֵּ
hedelmä       ilman     olisivat        ettei     ahdistuksen           tahdossa              hyvä 

 
Ja että myös ne, jotka ovat meidän, oppisivat palvelemaan hyvillä teoilla, tarpeen vaatiessa, etteivät 
olisi ilman hedelmää. 
 
”Ahdistuksen tahto”, pakon sanelema, tarpeen vaatiessa. 

 

ון ̅ ָׁשאִלין ַּבׁשָלָמך  15 נֻׁ ין דַעמי אֵּ ון ַאילֵּ להֻׁ  ַׁשאל כֻׁ
lähetä         ovat kanssani jotka     ne          he kaikki         rauhassasi       lähettävät          . 

וָת ַּ̅בׁשָלָמא דכֻׁ  ין דָרחִמין ַלן ּבַהיָמנֻׁ ון ַאילֵּ וָת ̅להֻׁ  א ֖̅א ַטיּבֻׁ
siunaus     uskollisuudessa meille rakastavat jotka         ne       heidän kaikkien            rauhassa 

לכֻׁ   ֖ון ַאִמין׃ַ̅עם כֻׁ
amen      te kaikki kanssa 

 
He kaikki, jotka ovat minun kanssani, lähettävät sinulle ”shalom!”. Lähetä ”shalom” kaikille niille, 
jotka meitä uskollisuudessa rakastavat. Siunaus teidän kaikkien kanssa, amen. 

 
 

  


