
Paavalin kirje Roomalaisille 

Aramea-Suomi. ”Kirjoitettu Korintossa, ja lähetetty Foebe’n, uskollisen työntekijän käsien kautta” on 
arameassa viimeinen rivi. Tämä ei ole kreikasta käännetty, eikä kreikka tästä, lukueroja on niin paljon. 
Critical Text 1920 mukaan. Minulle näytettiin Tiberiassa synagogassa kartta temppelin aikaisista 
juutalaisten siirtokunnista, ja Roomassa oli yksi maailman suurimmista. Ja siellä käytettiin hepreaa ja 
arameaa. Apt.28:15, 17 ”veljet” viittaa muihin messiaanisiin juutalaisiin. Suomennettu joulukuu 2014 – 
tammikuu 2014, korjaukset ja tarkistukset lokakuussa 2018. 
 

 

וָלוס ַעב 1:1  יָח֖א ַ̅פַּ֣ יָח֖א ַקרָי֖א ַושלִׁ וע משִׁ ֵישֻׁ  ָדא דַּ֣
lähetetty ja     kutsuma         Messias           Jeshuan      työntekijä         Paulos                       . 

ָיון ַדאָלָה֖א׃ֵ̅דאת  פֵרש ֵלאַונֵגלִׁ
Jumalan       evankeliumille             erotettu joka 

 
Paulos, Jeshuan, Messiaan työntekijä, kutsuttu ja lähetetty, joka on erotettu Jumalan evankeliumille. 
 
Suomalaisissa on kääntäjän tulkinta, ”erotettu julistamaan”, kyseessä on kokonaisvaltaisempaa 
elämäntyötä ja vaellusta, ei pelkkää sanallista julistamista. ”Erotettu” sanavalintana on sen aikaiselle 

juutalaiselle lukijalle ”fariseuksista erotettu”, molemmat samasta פרש -sanasta. Paavalin 

sanavalinnat ovat huolella ylhäältä annettuja. 
 

׃̅בֵ ָ̅ת ַ̅יו֗ה֖י֖֞ ַּבכ̅נבִׁ ̅ ּבַיד̅ ים מַלך̅דֵמן קדִׁ   2 יֵש֖א֖֞  א֖֞ ַקדִׁ
pyhät      kirjoituksissa profeettojensa kautta      lupasi            ennen jonka         . 

 
Joka on alusta asti luvattu hänen profeettojensa kautta, pyhissä kirjoituksissa. 
 
Lupaus on Aabrahamille annettu tämän sanavalinnan mukaan. ”Pyhät kirjoitukset” tarkoittavat tässä 
koko meidän vanhaa testamenttiamme, ei mitään muuta. Määritelmä oli tarkka. Jos puhutaan 
laajemmasta kokonaisuudesta, silloin jätetään ”pyhät” pois, ja puhutaan vain kirjoituksista. 

 

יד̅ יתַ̅סר ֵמן ַזרָעא דבֵ ַּ̅בב̅ יֵלדַ̅על ּבֵר֖ה ַהו ֵדאתִׁ   3 וִׁ  ׃̅ ַדַּ֣
David      huoneen        siemenestä     lihan mukaan  syntynyt joka    hän   poikansa    ylle       . 

 
Hänen pojastaan, joka on lihan mukaan syntynyt siitä David’n huoneen siemenestä. 
 

Huone puuttuu kreikasta. Jos teksti olisi kreikan käännös, loppu olisi יד וִׁ  Arameassa . ֵמן ַזרָע דַדַּ֣

siemen on määräinen muoto, jolloin lukija yhdistää sen siihen tiettyyn, luvattuun siemeneen. 
  



יל ַוב̅יַד ֵ̅ואתִׁ   4 וח קדֻׁ ̅ע ּבָרא ַדאָלָה֑א ּבחִׁ  ָקם ו֖ש ד̅רֻׁ
nousi joka     pyhä       hengessä ja   voimassa          Jumalan          poika         tunnettu ja        . 

יֵת ֵ̅מן ֵּבית יָח֖א ָמַרן֖׃̅־מִׁ וע משִׁ  ֖א֖֞ ֵיַּ֣שֻׁ
herramme       Messias        Jeshua           kuolleet       huoneesta 

 
Ja hän oli tunnettu Jumalan poikana, voimassa ja hengessä. Pyhä, joka nousi kuolleista; Jeshua, 
Messias, meidän Herramme! 
 
Kreikka lähtee aivan eri linjalle tässä, sen mukaan ”varmistui Jumalan pojaksi kuolleiden herättämisen 

kautta.” Kreikan νεκρῶν , nekron, on maskuliinin monikko. Kreikassa hänen asemansa Jumalan 
poikana vahvistuu kuolleiden ylösnousemuksessa, ja jae on preesens. Tässä ei lue ”pyhä henki” 
missään tapauksessa, kuten kaikki käännökset sen ilmaisevat, vaan lause loppuu sanojen välissä. Pyhä 

henki on arameassa וד וָחא דקֻׁ ָש֖א ̅רֻׁ . Vaikka daletia ei ole pakko laittaa, alef määräisenä muotona on. 

Jos jae olisi kreikasta käännetty, tunnetun tilalla olisi ”asetettu, säädetty”, tai jotain vastaavaa, eri 

sanajärjestys ja normaali ruach d’kudsha ja ylösnousemuksesta kuum-verbistä pidempi muoto,  ֖א֖֞ ̅םֵת יָק  

– myös poika on määräisessä muodossa. 
 

וָת ̅ה נַסב̅דבֵ   5 וָת ̅ן ַטיּבֻׁ יחֻׁ ון ַע֗מֵמ֑א֖֞ ַאיך֖̅א ּבכֻׁ ̅א ַושלִׁ   ̅להֻׁ
kuin         kansat     heissä kaikissa          lähettiläisyys ja            siunaus      saaneet hänessä että   . 

וָת  ון לַהיָמנֻׁ  א ַדשֵמ֖ה׃̅דֵנשַתמעֻׁ
nimensä          uskollisuudelle kuuliaiset olisivat että 

 
Jonka kautta me olemme saaneet siunauksen ja apostolin tehtävän kaikkien kansakuntien 
keskuudessa, että heistä tulisi kuuliaisia sille hänen nimensä uskollisuudelle. 

 

יָח֖א׃̅ ָדאף  6 וע משִׁ ֵישֻׁ ון֑ קַרָיא֖֞ ּבַּ֣ ון ַא֗נתֻׁ ון ֵמנהֻׁ  ַא֗נתֻׁ
Messias      Jeshuassa      kutsutut              te             heistä              te       myös että     . 

 
Että myös te olette heidän keskuudestaan kutsuttuja, Jeshuan, Messiaan kautta. 

  



ון ַדב̅לכֻׁ   7 יבַ ̅להֻׁ ֑י ַחּבִׁ ֗הומִׁ  ו֗הי֖֞ ַדאָלָה֖א קַרָי֖א֖֞ ̅רֻׁ
kutsutut          Jumalan            rakkaansa        Rhoomi’ssa jotka   heille kaikille      . 

וָת  יֵש֖א֖֞ שָלָמא וַטיּבֻׁ  ון֑ ֖̅ון ֵמן ַאָלָהא ַאבֻׁ ̅א ַעמכֻׁ ̅וַקדִׁ
isämme             Jumalasta       kanssanne             siunaus ja           rauha                  pyhät ja 

יָחא׃  וע משִׁ  וֵמן ָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ
Messias     Jeshua   herrastamme ja 

 
Kaikille heille, jotka ovat Roomassa, kutsutut ja pyhät; rauha ja siunaus olkoon teidän kanssanne, 
Jumalalta, meidän isältämme, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta! 

 

וקַד   8 לכֻׁ ̅לֻׁ יָח֖א ַעל כֻׁ וע משִׁ ֵישֻׁ  ון֑ ̅ם ַמוֵדא ֗אָנא ַלאָלה֖י ּבַּ֣
teistä kaikista          Messias         Jeshuassa      Jumalalleni      minä           kiitän    ensimmäisenä     . 

ות  ֵלה ָעלָמ֖א׃ּ̅בכֻׁ ̅ ון ֵאשַתמַעת̅כֻׁ ̅דַהיָמנֻׁ
maailma    kaikessaan            kuultu                  uskollisuutenne että 

 
Ensimmäisenä, minä kiitän minun Jumalaani, Jeshuan, Messiaan kautta teistä kaikista, sillä teidän 
uskollisuudestanne on kuultu kaikessa maailmassa. 
 

Kreikassa ”julistetaan”. Jos teksti olisi kreikasta käännetty ”kuultu” tilalla olisi תרוזתכא  . 

 

וח ̅ ָסֵהד  9 י ֵגיר ַאָלָהא דֵלה מַשֵמש ֗אָנא ּברֻׁ ו לִׁ  הֻׁ֗
hengessä     minä          palvelen    häntä että      Jumala        sillä minulle hän   todistaa       . 

ָיון ַדב  ר ̅ן ֵמתדכַ ̅לזבַ ָ̅לא ַשלָוא ּבכֻׁ ֵ̅ר֑ה ַדדֵּ̅באַונֵגלִׁ
muistutetaan   ajat kaikessa        tauko        ilman että    poikansa         evankeliumissa 

׃̅ון ַּבצַלָות̅֗אָנא לכֻׁ   ֖י֖֞
rukouksissani     teille          minä 

 
Sillä minulle todistaa hän, Jumala, jota minä palvelen häntä hengessä, hänen poikansa evankeliumin 
kautta, taukoamatta, koko ajan minua muistutetaan teistä minun rukouksissani. 

  



ו ֵתת̅וֵמת  10 ורָחא ּבֵצב̅פַת ַ̅חַנן ֗אָנ֖א ֵדאן ֵמן ַכדֻׁ י אֻׁ  ָיֵנה ̅ח לִׁ
tahtonsa                  tie minulle          avautuisi             nyt –sta jos että        minä     armahdusta ja        . 

אֵת   ון֖׃̅כֻׁ ̅א לָותַ̅דאָלָה֑א דִׁ
luoksenne      tulen että               Jumalan 

 
Ja minä toivon armahdusta, että jos tästä minulle aukeaisi Jumalan tahtojen tie, että tulen teidän 
luoksenne. 
 
Kreikassa ”minä aina rukouksessa kerjään...”, jos tämä olisi kreikasta käännetty, sanavalinnat 

menisivät sen mukaan. Alku pitäisi siis olla ֖י֖֞̅ ַּבצַלָות אבעו ֗אָנ֖א    ... Mutta jae menee eri tavalla.     

 

ל דָטב  11  ָתא ̅ון ַמוַהב֖̅ון ֵואֵתל לכֻׁ ̅סֵוא ֗אָנא ֵדאחֵזכֻׁ  ֵ̅מטֻׁ
lahja        teille       antaa ja teidät nähdä että    minä      halunnut  kovin        koska             . 

ו֖ח דבָ  ון֖׃̅דרֻׁ  ה ֵתשַתררֻׁ
todellistuisivat hänessä että hengen 

 
Sillä minä olen kovasti halunnut nähdä teidät ja antaa teille sen hengen lahjan, että sen kautta asiat 
tulisivat teille todellisemmaksi. 
 
KR38 ”jonkun lahjan”, aramea käyttää määräistä muotoa, se yksi tietty lahja. Hengen täyteys tekee 
hengelliset asiat todellisemmiksi, ei välttämättä vahvista millään tavalla. 

 

וָת ̅א ֵנת̅חָד ַ̅ואכ  12 ילכֻׁ ַּ̅בַיא ּבַהיָמנֻׁ  ילי׃ ̅ון ודִׁ ̅א דִׁ
minun ja          teidän           uskollisuudessa     lohduttaisin              yksi kuin ja       . 

 
Ja yhdessä saisimme lohdutusta siinä teidän, ja minun, uskollisuudessa. 

  



 

ון֑ דַזב̅ין ַאַחי֖֞ דֵת א ֗אָנא ֵד ָ̅צבֵ   13 ָיאן֖֞ צבִׁ ̅דעֻׁ ין֖֞ ַסגִׁ אֵת ̅ ית̅נִׁ  א ̅דִׁ
tulen että     tahdoin        monet       kerrat että   tietäisitte että    veljeni mutta     minä        tahdon          . 

ית̅ון֑ ֵואת̅כֻׁ ̅לָות י ּ̅בכֻׁ ̅ ָמא לָהָש֖א ָדאף̅עַד ̅ כלִׁ  ון ֵנהֵוא לִׁ
minulle oleva       teissä   myös että         tälle               saakka                  estetty ja        luoksenne 

׃ַ̅דב̅ ָש֖א ַאיךָ̅אד  ַשרָכא דַע֗מֵמ֖א֖֞
kansakuntien           muissa jotka       kuin                   sato 

 
Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte, että minä olen monet kerrat tahtonut tulla teidän 
luoksenne, ja tähän saakka olen ollut estetty, että minulle olisi teidänkin kauttanne sitä satoa, jota on 
muissakin kansakunnissa. 
 
Kreikassa ”suunnitellut”, arameassa ”tahtonut”. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tahtomisen tilalla 
olisi eri sana. 

 

יֵמא֖֞ וַסכַ̅יוָנֵיא֖֞ ובַ   14   ̅לָנש ַחָיבֵ̅ל֖א֖֞ ַדלכֻׁ ̅רּבָרֵי֖א֖֞ ַחכִׁ
velallinen jokaiselle että         tyhmät ja           viisaat              barbaarit ja kreikkalaiset       . 

 ֵר֖ז׃̅֗אָנא ַדאכ
julistan että        minä 

 
Kreikkalaiselle ja barbaarille, viisaille ja tyhmille, jokaiselle minä olen velassa saarnata. 
 
Viimeinen sana puuttuu kreikasta, ja jättää lauseen tulkinnanvaraiseksi ja epämääräiseksi. 

 

י ֵאַסַּב֖ר׃̅ון ַדב̅לכֻׁ ̅ ַחַפט ֗אָנ֑א ָדאףָ̅נא ֵמת̅וָהכַ   15 ֗הומִׁ  רֻׁ
toivon sanomaa Rhoomi’ssa jotka     teille     myös että  minä            ahkeroin             siten ja             . 

 
Ja minä siis ahkeroin, että minä myös teille, jotka olette Roomassa, saattaisin toivon sanomaa. 
 
Kreikassa mies on jo valmis lähtemään, arameassa hän vielä tekee työtä sen eteen, että pääsisi 

lähtemään. Aramean lähtövalmis on  מטיב . Sen vastaava on kreikassa. Tässä on eri sana. Kontekstin 

mukaan hän ei vielä tiedä, milloin pääsee lähtemään. 
  



 

ל דַחיָלא ֗הו ̅ ָלא ֵגיר ָּבֵהת  16 ָי֖ון ֵמטֻׁ  ֗אָנא ֵּבה ֵּבאַונֵגלִׁ
se      voima että        koska     evankeliumissa     siinä       minä         häpeä      sillä        en            . 

וָד ַ̅דאָלָה֑א לַחֵיא֖֞ דכֻׁ  הֻׁ ין ֵּב֑ה ֵאן ֵמן יִׁ וקַד ̅ל ַדמַהימנִׁ  ֖ם ֵ̅יא֖֞ לֻׁ
ensin              Jehudia’sta       tai     siinä         uskovat jotka    kaikkien   elämälle                Jumalan 

׃ֵואן ֵמ   ן ַארָמֵי֖א֖֞
aramealaisista     tai ja 

 
Sillä minä en sitä evankeliumia häpeä, koska se on Jumalan voima elämää varten, kaikkien niiden, 
jotka siihen uskovat, juutalaisille ensin ja myös aramealaisille. 
 
Suurin osa kreikan teksteistä puhuu ”Kristuksen evankeliumista”. Elämän tilalla on epämääräisempi 
pelastus, ja tyypilliseen kreikkalaiseen tapaan aramealainen on korvattu kreikkalaisella joka kohdassa. 
Vain Naeman on jätetty syyrialaiseksi, kaikki muut on editoitu pois. Aramea antaa kreikkalaisten olla, 
kuten jakeessa 14 näkyy. Kirkon alkuaikojen antisemitismin hedelmiä; seemiläisiä kieliä vastustetaan 
tänäkin päivänä aktiivisesti. ”Aramealainen” on 22 kertaa käytössä, ”kreikkalainen” seitsemän. 
Kreikassa kaikki on laitettu kreikkalaisiksi.  

 

וֵת   17 אנֻׁ וָת ̅ה ֵגיר ַדאָלָהא ֵּבה ֵמת̅כִׁ  א ַ̅גלָי֑א ֵמן ַהיָמנֻׁ
uskollisuudesta          paljastuu        siinä        Jumalan           sillä        puhtautensa           . 

וָת  וָת ̅דכִׁ ̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ ֖א ַאיך̅לַהיָמנֻׁ ֵחא׃̅אָנא ֵמן ַהיָמנֻׁ  א נִׁ
elävä             uskollisuudesta      puhdas että   kirjoitettu että   kuin              uskollisuudelle 

 
Sillä siinä ilmestyy se Jumalan vanhurskaus, uskollisuudesta uskollisuuteen, niin kuin kirjoitettu on, 
että ”vanhurskas on elävä uskollisuudesta”. 

  



 

וגגֵלא ֵ̅מת  18 ֵלה ̅֗הו ֵגיר רֻׁ  ֵזה ַדאָלָהא ֵמן שַמָי֑א ַעל כֻׁ
kaikkensa   ylle                  taivaista          Jumalan          vihansa      sillä       se       ilmestynyt             . 

ון ַדב ושעהֻׁ ון ורֻׁ ושָתא ַ̅עולהֻׁ ון דקֻׁ  ַניָנָש֑א֖֞ ָהנֻׁ
totuutta jotka     nämä            ihmislasten              pahuudet ja        vääryydet 

ידִׁ   ין֖׃ּ̅בַעוָלא ַאחִׁ
pitävät    vääryydessä 

 
Sillä se Jumalan viha on ilmestynyt taivaista, yli kaiken vääryyden ja ihmisten pahuuden, näiden, jotka 
pitävät totuutta vääryydessä. 
 
Vääryyden määritelmä löytyy 5Moos.32:4, edustaa kaikkea sitä, mitä Jumalassa ei ole. 

 

ידִׁ   19 ל דִׁ וֵת ֵ̅מטֻׁ ֖ון ַאָלָהא ֵגיר ̅יעֻׁ  ה ַדאָלָהא ַגלָיא ֗הי ּבהֻׁ
sillä         Jumala        heissä       se paljastunut       Jumalan       tuntemisensa että       koska           . 

ון֖׃  גָלה ּבהֻׁ
heissä sen paljastanut 

 
Koska Jumalan tunteminen on paljastunut heidän keskuudessaan, sillä Jumala itse on sen heidän 
kauttaan paljastanut. 

 

 ה֖֞ ̅רָיֵת ̅ה֖֞ דָעלָמ֑א לבֵ ̅ה֖֞ ֵגיר ַדאָלָהא ֵמן ַתרמָיֵת ַ̅כסָיֵת   20
luomakunnalleen      maailman           perustamisestaan           Jumalan        sillä       salattunsa            . 

וָכָלא ֵמת וֵת ּ̅בסֻׁ ון דָלא ַ̅חזָין֖֖֞ וַחיֵלה ַואָלהֻׁ  ה ַדלָעַל֖ם דֵנהוֻׁ
ilman    olisivat että iankaikkinen     jumaluutensa ja voimansa ja           näkyvät       ymmärryksessä 

ו֖ח׃  ַמַפק ּברֻׁ
puolustautuminen 

 
Sillä Jumalan salatut asiat ovat maailman perustamisesta saakka olleet hänen luomakunnalleen 
ymmärryksen kautta näkyviä, ja hänen taidollisuutensa ja hänen iankaikkinen jumaluutensa, etteivät 
he voisi puolustautua. 
 
Suomalainen puhuu jakeessa teoista, kreikassa se on sana, jota käytetään luomakunnan yhteydessä. 



 

יַד   21 ל דִׁ ו֗ה֖י ̅ עו ַלאָלָה֑א וָלא ַאיךֵ̅מטֻׁ  דַלאָלָהא ַשּבחֻׁ
häntä kirkastanut    Jumalalle että        kuin         eikä         Jumalalle   tunteneet että   koska          . 

יו ֵל֖ה ֵאָלא ֵאסַתַרקו ּבַמחשבָ  ון֖֖֞ ֵואת̅̅תַואודִׁ   ַ̅חַשך̅הֻׁ
pimennetty ja           ajattelutavoissaan           hylättävät       vaan häntä kiittämättömät ja 

֖ון דָלא ֵמסַתַכ֖ל׃  ֵלּבהֻׁ
ymmärtäminen     ilman    sydämensä 

 
Koska he tunsivat Jumalan, eivätkä sen mukaan Jumalaa kirkastaneet, eivätkä häntä kiittäneet, vaan 
olivat hylättäviä ajattelutavoissaan, ja heidän ymmärtämätön sydämensä oli pimennetty. 

 

ין ּבַנפָ̅סב̅ ̅דוכַ   22 ין̅רִׁ ימִׁ ון דַחכִׁ ון֖׃ שהֻׁ ון֑ שַטו להֻׁ  ֵאנֻׁ
heille      hullut          he             viisaat että           sieluissaan         toivoivat      kun ja         . 

 
Ja sieluissaan he toivoivat olevansa viisaita, he ovatkin hulluja! 
 
Kreikka käyttää hullun tilalla sanaa, joka merkitsee suolan muuttumista mauttomaksi. Aramea menee 

1Sam.21:15 sanavalinnan mukaan. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, hullun tilalla olisi  פכהין . 

 

וחֵתה ַדאָלָהא דָלא ֵמת̅וַחֵלפ  23 וָת ַ̅חַּב֑ל ַּבד̅ו ֵתשּבֻׁ  א ̅מֻׁ
kaltaisuudessa     turmeltunut       ei joka          Jumalan               kirkkautensa        vaihtoivat ja       . 

וָת ̅דַ̅חַּב֑ל ובַ ̅רָנָשא דֵמת̅דַצלָמא דבַ   ֖א ַ̅רחָת ̅א דפָ ̅מֻׁ
lintujen      kaltaisuudessa ja  turmeltunut joka             miehen           kuvapatsaan 

 ַרחָשא ַדארָע֖א׃ֵ̅לי֖ה֖֞ ַוד̅גֵר ̅ ארּבַעת̅וַד 
maan          matelijat ja           jalalliset                     neljän ja 

 
Ja he vaihtoivat Jumalan turmeltumattoman kirkkauden sellaisen miehen kuvapatsaan kaltaisuuteen, 
joka on turmeltunut, ja lintujen ja nelijalkaisten ja maan matelijoiden kaltaisuuteen. 

  



ון ַאָלָהא ַלרגִׁ   24 ל ָהָנא ַאשֵלם ֵאנֻׁ  א֖֞ ̅א֖֞ ַטָמאָת ָ̅ת ̅יגָ ֵ̅מטֻׁ
saastainen             himoille               Jumala        heitä     luovuttanut      tämä       tähden          . 

ון ַפג ון֑ ַדנַצערֻׁ ון֖׃ַרי̅דֵלּבהֻׁ ון֖֞ ּבהֻׁ  הֻׁ
heissä heidän ruumiinsa  häpäisevät että      sydäntensä 

 
Tämän tähden Jumalan on heidät luovuttanut heidän sydäntensä saastaisille himoille, että itse 
häpäisevät heidän ruumiinsa. 
 
Saastaisuus on tässä muodossa vain tässä ja Mark.1:23, viittaa demonin aiheuttamaan tilaan. 

 

 ֵחלו וַשֵמשו ֖̅א ַוד̅וָת ָ̅דבֻׁ ̅ו שָרֵרה ַדאָלָהא ּבכַ ̅וַחֵלפ  25
palvelivat ja kunnioittivat ja          valheessa              Jumalan       totuutensa    vaihtoivat ja       . 

ויֵהין֑ ֵ̅מן ַדלבָ ̅ ֖א֖֞ ָטב̅רָיָת ̅לבֵ   ורָכן֑֖֞ ̅דֵלה ֵתשּבָחן֖֞ ובֻׁ רֻׁ
siunaukset ja     ylistykset hänelle jolle heidän luojalle että   kuin parempi             luoduille 

ין׃  ין ַאמִׁ  לָעַלם ָעלמִׁ
amen    ”aina ja iankaikkisesti” 

 
Ja he vaihtoivat Jumalan totuudet valheisiin, ja kunnioittivat ja palvelivat luotuja parempana kuin 
niiden Luojaa, häntä, jolle ylistykset ja siunaukset, aina ja iankaikkisesti, amen. 
 
Kreikan tekstistä puuttuu ”ylistykset”. Jos teksti olisi kreikan käännös, miksi sana olisi arameassa? 
Totuudet ja valheet ovat kreikassa yksikössä.  

 

ון ַאָלָהא לכִׁ   26 ל ָהָנא ַאשֵלם ֵאנֻׁ  א֖֞ דַצעָר֖א ̅אבֵ ֵ̅מטֻׁ
häpeän         sairauksille         Jumala     heidät     luovuttanut      tämä     tähden            . 

ון֖֞ ֵגיר ַחֵלף̅̅תֵנקבָ   ֵמֵדם דָלא ָ̅ינֵה֖ין ַוב̅א ַדכ̅חַשחָת ̅ הֻׁ
ei joka     asiassa ja        luonnollisen        tottumuksen     vaihtoi    sillä          naispuolisensa 

 ַחַש֖ח׃̅ן ֵאת̅מכָ 
tapa luonnollinen 

 
Tämän tähden Jumala on luovuttanut heidät häpeällisille sairauksille, sillä heidän naisensa vaihtoivat 
sen luonnollisen tottumuksensa pois, ja menevät sellaisen tavan mukaan, joka ei ole luonnollinen. 

 



ון֖֞ ָהכַ ֵ̅דכ̅ ָאף̅ וב̅ותֻׁ   27  ָיָנא ̅א ַדכ̅קו חַשחָת ָ̅נ֑א שבַ ַ̅ריהֻׁ
luonnollisen     tottumuksen       jättivät              siten        miespuolisensa myös     taas ja           . 

 ָרא ַעל ̅כ̅וֵד ̅ ַעל ַחד̅ א ַחד֑̅א֖֞ ֵואשַתַרחו ּבֵרגָת ָ̅ת ̅דֵנקבָ 
päälle miespuoliset ja   yksi      ylle      yksi      himon kautta             juhlivat ja            naispuolisten 

ות̅ורָעָנא דָזֵד ֖̅ו ופֻׁ ̅̅דא עבַ ָ̅רא ֵּבהתָת ֵ̅דכ ֖ון ̅ק ֗הָוא לָטעיֻׁ  הֻׁ
eksymiselleen          oli       oikea joka        palkinto ja        tekivät            häpeässä miespuolisten 

ו֗ה֖י׃ ון ַקּבלֻׁ ומהֻׁ  ַּבקנֻׁ
sen vastaanottivat olemuksissaan 

 
Ja vielä, siten myös heidän miespuolisensa jättivät sen luonnollisen tottumuksen naispuolisia kohtaan, 
ja juhlivat himossaan, toinen toisensa päällä, ja miespuoliset miespuolisten päällä, häpeällistä 
tehden, ja saivat omassa olemuksessaan ottaa vastaan sen palkinnon, joka oli oikeaa heidän 
eksymiselleen. 
 
Juhliminen on Juud.j.11 samanlaista, jumalatonta ”juhlimista”. 

 

ון ̅דָלא ָדנו ּבַנפ̅ ַואיך  28 ון ַלאָלָה֑א ַאשֵלם ֵאנֻׁ ון דֵנדעֻׁ  שהֻׁ
heidät    luovuttanut       Jumalalle    tuntisivat että        sieluissaan     päättivät ettei          kuin ja          . 

וָת  יקֻׁ ון ָעבַ̅אָלָהא לַמדָעא ַדסרִׁ ין ֵמֵדם דלָ ֖̅א דֵנהוֻׁ  א ָוֵל֖א׃דִׁ
täytyy    ei jota          asia          tekevät      olisivat että            turhuuden          tuntemiselle              Jumala 

 
Ja niin kuin he päättivät omissa sieluissaan, etteivät halua tulla tuntemaan Jumalaa, Jumala on 
luovuttanut heidät turhuuden tuntemiselle, että he tekisivät sellaisia, mitä ei tule tehdä. 

  



 

וָת ̅ ַכד  29 ל ַעָולֻׁ וָת ̅מֵלין כֻׁ וָת ֖̅א וָזניֻׁ ירֻׁ וָת ֖̅א ובִׁ ֖̅א וַמרִׁ  ֖א ̅ישֻׁ
pahuus ja           katkeruus ja             haureus ja         vääryys       kaikki    täydet       kun          . 

ובֻׁ   ָל֖א ֖̅א ַוחָסָמ֖א וֵקטָל֖א וֵחרָיָנ֖א וֵנכ̅וָת ̅וָעלֻׁ
petos ja               riita ja tappaminen ja          kateus ja                    ahneus ja 

יָשָת ָ̅ת ̅וַמחשבָ  ׃̅א֖֞ ּבִׁ  ֖א֖֞
pahaa           suunnitelmaa ja 

 
Ollessaan täynnä kaikkea vääryyttä ja haureutta, ja katkeruutta ja pahuutta, ja ahneutta ja kateutta, 
ja murhaa ja riitelyä, ja petosta ja pahaa ajattelutapaa. 

 

ן ַלאָלָה֖א מַצעָרֵנ֖א֖֞ ̅וֵרטָנ֖א וֵמאכַ   30 יאיִׁ  לַקרָצ֖א ַוסנִׁ
häpeälliset        Jumalalle         inhoajat ja                paholaismaiset ja   valittajat ja           . 

יָשָת ̅יֵר֖א֖֞ ַשב̅חתִׁ  יַרי֖֞ ֵרעָיָנ֖א ̅הָרֵנ֖א֖֞ ֵמשכַחי֖֞ ּבִׁ  ֖א֖֞ ַחסִׁ
ajatus           puuttuu              paha                   pystyvät             kerskailijat                  ylpeät 

ו̅דַלאבָ  ין֖׃ַהיהֻׁ יסִׁ  ן֖֞ ָלא ֵמתטפִׁ
tottelevat       eivät    vanhemmilleen jotka 

 
Ja he ovat valittajia ja toisista pahaa puhuvia ja Jumalan inhoajia, häpeällisiä, ylpeitä, kerskailijoita. He 
osaavat tehdä pahaa! Järki puuttuu, ollessaan vanhemmilleen tottelemattomia. 
 
Jakeessa aramean ”paholainen”, akelkartsa, toisista pahaa puhuva, toisten syyttäjä. 

 

וָּב֖א וָלא ַשיָנ֖א וָלא ̅וַד   31 ֖ון וָלא חֻׁ  קָיָמא ַלית להֻׁ
eikä       rauhaa       eikä        rakkaus        eikä       heille       ole ei      seisomista ja          . 

ית ון֖׃̅ ַרחֵמ֖א֖֞ אִׁ  ּבהֻׁ
heissä         ole                armot 

 
Eivätkä ole vakaita, eikä heillä ole rakkautta eikä rauhaa, eikä heillä ole armoa. 

  



 

יֵנה ַדאָלָה֑א דַלאיֵלין ַדאיךָ̅יד̅ דַ̅איֵלין דכַ   32 ין דִׁ  ָהֵלין ̅ עִׁ
nämä      kuin jotka       niille että         Jumalan       tuomionsa   tietävät    kun jotka        ne               . 

ין לַמוָתא מַחֵיב וד̅ ָסערִׁ ין לֵהין֑ ָ̅עב̅ ָלא ֗הָוא ַּבלחֻׁ  דִׁ
näille      tekevät                yksin           ole       ei          syyllinen     kuolemalle    harjoittavat 

ין׃ ̅ין ַלאיֵלין דָהֵלין ָעבֵ̅משַתותפִׁ ̅ ֵאָלא ָאף  דִׁ
tekevät     nämä jotka          niille              ovat liittyneet       myös          vaan 

 
Ne jotka vaikka tietätävätkin Jumalan tuomion, että ne, jotka näiden kaltaisia harjoittavat, ovat 
syyllisiä kuolemalle, eivät ainoastaan niitä tee, vaan ovat jopa liitossa niiden kanssa, jotka näitä 
tekevät! 
 
Tässä käytetty liitto on lähinnä sukupuoliyhteyden harjoittamisen kautta ”liittoutumista”. 

 

  

ל ָהָנא ַלית ָלך 2:1  וָח ̅ ֵמטֻׁ  ֖א ָאו ַּברָנָש֖א ָדֵאן ַמַפק ּברֻׁ
tuomitset  ihmispoika      jos       hengessä poistuminen sinulle ei ole        tämä      tähden                   . 

ו מַחֵיב̅ ָשךַ̅נפ̅ ָרךֵ̅אן ַא֗נת ַחבֵ̅ר֑ה ּבַהו ֵגיר דָד ַ̅חב  ַא֗נ֖ת ̅ הֻׁ֗
sinä      syyllinen      se         sielusi     lähimmäisesi      sinä tuomitset joka sillä   siinä lähimmäisensä 

ו ֵמתַ̅א֗נת ֵגיר דָד ̅ ָאף  ַא֗נ֖ת׃̅ ַהַפךֵ̅אן ַא֗נ֑ת ּבֵהין הֻׁ֗
sinä        kieroutunut     se        niissä          sinä tuomitset että sillä        sinä      myös 

 
Tämän tähden, sinulla ei ole puolustautumista, mies, jos sinä tuomitset lähimmäisiäsi. Sillä siinä, että 
sinä tuomitset lähimmäisesi, saat oman sielusi syylliseksi, sillä myös sinä niissä, mistä tuomitset olet 
itsekin kieroutunut! 
 
Aramean sanonta, hengessä poispääsy, on puolustautumista.  

  



 

איַת ̅וָיד  2 יַנן דִׁ ושָת֑א ַעל ַאיֵלין ̅עִׁ יֵנה ַדאָלָהא ּבקֻׁ  ו֗הי דִׁ
ne        ylle           totuudessa           Jumalan        tuomionsa        se on joka     tunnemme ja     . 

 ין֖׃ַ̅הפכִׁ ָ̅הֵלין ֵמתַ̅דב
kieroutuneet     näissä jotka 

 
Ja me tiedämme, mitkä ovat ne Jumalan tuomiot, totuudessa, niiden ylle, jotka näiden kautta ovat 
kieroutuneita. 

 

 ֵאן ַא֗נת ַלאיֵלין ַ̅א֗נת ָאו ַּברָנָש֑א דָד ̅ ַחַשבָ̅מָנא ֵדין ֵמת  3
niille        sinä tuomitset joka ihmispoika        voi       sinä        suunnittelet      mutta     mistä        . 

 ַא֗נ֑ת ַדא֗נת ̅ ַהַפךַ̅א֗נת ּבֵהין ֵמת̅ ָאף̅ ין֑ ַכדַ̅הפכִׁ ָ̅הֵלין ֵמתַ̅דב
sinä että       sinä        kieroutunut       näissä       sinä         myös    kun        kieroutuneet         niissä  jotka 

וק ֵמן דִׁ   יֵנה ַדאָלָה֖א׃ֵתערֻׁ
Jumalan         tuomioistaan         pakeneva 

 
Mutta mitä sinä suunnittelet, voi ihminen, sinä, joka tuomitset niitä, jotka niiden kautta ovat 
kieroutuneet, kun itsekin olet näissä kieroutunut, sinäkö pakenisit Jumalan tuomioita? 

 

ותַאו   4 וֵת ָ̅רא דבַ ַ̅על עֻׁ ימֻׁ וֵח֑ה וַעל ַאת̅ ֖ה וַעל ַמגַרת̅סִׁ  ָרא ̅רֻׁ
tila      ylle ja     henkensä      varasto      ylle ja          ihanuutensa                 rikkaus       ylle       tai        . 

ימֻׁ ̅ע ַא֗נ֖ת דבַ ַ̅ממַרח ַא֗נ֑ת וָלא ָיַד ̅ ָלך̅ דַי֗הב  ה ַדאָלָה֖א ̅וֵת סִׁ
Jumalan         ihanuutensa että          sinä     tunne       etkö        sinä          uskallat    sinulle antoi jonka 

ו ַמיתָיא ָלך̅וָת ָ̅יבֻׁ ַ̅לת  ׃̅ א הֻׁ
sinua     viemässä     se mielenmuutokselle 

 
Vai uskallatko sinä nousta hänen ihanuutensa runsautta ja pitkämielisyyttään vastaan, ja sitä asemaa 
vastaan, jonka hän sinulle antoi? Etkö sinä tiedä, että Jumalan suloisuus on viemässä sinua 
mielenmuutokseen? 
 
Jumalan lapsen asema, kuninkaallisen papiston edustajan asema, jonka hän on antanut, puuttuu 
kreikasta kokonaan. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, miksi se olisi tässä? Hänen ihanuutensa tai 
suloisuutensa rikkaus ajatuksena puuttuu myös, ja niiden tilalla on hyvyys ja kärsivällisyys. 



ות  5 ל ַקשיֻׁ  ̅ ָסֵאם ַא֗נת ָלך̅ דָלא ָתֵאב̅ ֵלָּבך̅ ֵאָלא ֵמטֻׁ
sinulle    sinä        asetat        muutu     ei joka   sydämesi        kovuus       tähden       vaan           . 

ימָת  וג̅סִׁ וג̅א דרֻׁ  יָנא ̅לָיָנא דדִׁ ָ̅ז֖א ַולגֵ ָ̅ז֖א לַיוָמא דרֻׁ
tuomion   paljastumiselle       ja vihan             päivälle               vihan                     aarre 

אָנא ַדאָלָה֑א׃  כִׁ
Jumalan          puhdas 

 
Vaan sydämesi kovuuden tähden, joka ei muutu, sinä asetat itsellesi vihan aarretta sitä vihan päivää 
varten, ja Jumalan puhtaan tuomion ilmestymistä varten. 

 

 ו֗הי֖֞ ׃ַ̅ד ̅עבָ ̅ לָנש ַאיךַ̅רע לכֻׁ ַ̅הו דפָ   6
hänen tekonsa     kuin        jokaiselle   palkitsee joka hän     . 

 
Hän, joka palkitsee jokaisen hänen tekojensa mukaan. 

 

וָת ַ̅לאיֵלין דבַ   7 וחָתא ̅א֖֞ ָטבֵ ֵ̅ד ̅א ַדעבָ ̅מַסיּבָרנֻׁ  ֑א֖֞ ֵתשּבֻׁ
kirkkaus         hyvät           tekojen             kärsivällisyydessä jotka           niille            . 

איָקָרא וָלא ֵמת וָת ̅וִׁ ון ַחֵיא֖֞ ַדלָעַל֖ם׃̅ א ָּבֵעין֑ ָיֵהבַ̅חּבָלנֻׁ  להֻׁ
iankaikkinen     elämä    heille      antaa     etsivät                turmeltuva                   eikä             kunnia ja 

 
Niille, jotka hyvien tekojen kärsivällisyydessä etsivät kirkkautta ja kunniaa, eikä turmeltuvaa; heille 
hän antaa iankaikkisen elämän. 
 
”Antaa” ei ole futuurimuoto, joskus tulevaisuudessa, vaan preesens, antaa tässä hetkessä.  

  



ין ַלשָרָר֑א ֵאָלא לַעוָלא   8 יסִׁ  ַאיֵלין ֵדין דָעֵצ֖ין וָלא ֵמתטפִׁ
vääryydelle      vaan           totuudelle              tottelevat            eikä sortavat jotka mutta          ne           . 

ין֑ ֵנפ יסִׁ וגֵ̅מתטפִׁ ון רֻׁ וע ֵאנֻׁ  א׃ָ̅זא וֵחמָת ̅רֻׁ
suuttumus ja           viha       heidät     palkitseva                     tottelevat 

 
Mutta ne, jotka sortavat, eivätkä tottele totuutta, vaan tottelevat vääryyttä, heidät hän on palkitseva 
vihalla ja suuttumuksella. 
 
Tässä taas palkitseminen on tulevaisuudessa, niin kuin muutkin kirjoitukset ilmoittavat. Sortaminen 
merkitsee myös lähimmäisen riistämistä ja painostamista. Kreikan sana merkitsee itsekästä 
kunnianhimoa, sama ajatus, mutta aramean sana korostaa ”lähimmäistä kohtaan”, kun taas kreikka 
painottaa ennemmin sitä ”minä itse”. 

 

וָרפָ   9 אולָצָנא וטֻׁ יָשָת ̅ל ַּברָנש דפָ ֖̅א לכֻׁ ̅וֻׁ וָד ַ̅לח ּבִׁ יהֻׁ  ֵיא֖֞ ֖̅א֖֞ לִׁ
juutalaisille           pahuus     palvelee joka  ihminen jokaiselle             murhe ja          ahdistus ja        . 

וקַד  ׃̅לֻׁ  ֖ם וַלארָמֵי֖א֖֞
aramealaisille ja               ensin 

 
Ja ahdistus ja murhe joka miehelle, joka palvelee pahuutta! Juutalaisille ensin, ja aramealaisellekin. 
 
Palveleminen on papillista palvelutehtävää. Kreikka laittaa ”jokaisen ihmisen sielulle”, joka on 
aramean tavoin maskuliinimuoto, eli miehestä on kyse, mutta sielun lisääminen tekee jakeen 
abstraktiksi. Aramea tuo monet raamatun kohdat ihmisen tasolle, nyt ei olekaan kyse sielun asioista, 
vaan tämän kirjeen lukijasta. Käytännön elämästä. 

 

איָקָרא ַושָלָמ֑א לכֻׁ   10 וחָתא ֵד֖ין וִׁ  ֖א֖֞ ָ̅ת ַ̅לח ָטבָ ̅ל דפָ ֵ̅תשּבֻׁ
hyvyys palvelee joka    kaikille          rauha ja           kunnia ja     mutta                 kirkkaus                . 

וָד  יהֻׁ וקַד ̅לִׁ ׃ֵ̅יא֖֞ לֻׁ  ֖ם וַלארָמֵי֖א֖֞
aramealaisille ja          ensin             juutalaisille 

 
Mutta kirkkaus ja kunnia ja rauha jokaiselle, joka palvelee hyvyyttä, juutalaisille ensin, ja 
aramealaisillekin. 
  



ית  11  ַאָלָה֖א׃̅ ַּבאֵפא֖֞ לָות̅ ַמַסב̅ ָלא ֵגיר אִׁ
Jumala     luona      kasvoissa    hyväksyjä     (akk.)       sillä        ei           . 

 
Sillä Jumalan luona ei ole puolueellisuutta! 

 

וָסא חַט֑ו ָאףַ̅איֵלין ֵגיר ַדד  12 אב̅ ָלא ָנמֻׁ וָסא נִׁ ֖ון ̅דָלא ָנמֻׁ  דֻׁ
kadotetaan         sana            ilman    myös     syntiä           sana          ilman jotka    sillä          ne               . 

וָסא ֵנתדִׁ ַ̅ואיֵלין ַדב וָסא חַט֑ו ֵמן ָנמֻׁ ון֖׃ָ̅נמֻׁ  ינֻׁ
tuomittaisiin                 sanasta         syntiä        sanassa jotka                  ne ja 

 
Sillä ne, jotka ilman kirjoitettua sanaa tekevät syntiä, myös ilman sanaa joutuvat kadotukseen, ja ne, 
jotka sen sanan mukaan tekevät syntiä, tullaan tuomitsemaan siitä sanasta. 

 

ין קָד   13 אנִׁ וָסא כִׁ וַעו֗הי֖֞ דָנמֻׁ  ם ַאָלָה֑א ָ̅לא ֗הָוא ֵגיר ָשמֻׁ
Jumala     edessä      puhtaat               sanan               kuulijansa          sillä          ole         ei             . 

ין֖׃̅וַד ֵ̅אָלא ָעבֻׁ  וָסא ֵמזַדדקִׁ  ו֗הי֖֞ דָנמֻׁ
vanhurskautetut              sanan                  tekijänsä           vaan 

 
Sillä eivät sanan kuulijat ole puhtaita Jumalan edessä, vaan sanan tekijät vanhurskautetaan. 

 

ון ֵנעּבדֻׁ   14 ון֑ ֵמן כָינהֻׁ וָסא ַלית להֻׁ  ון ֵ̅אן ֵגיר ַע֗מֵמא֖֞ דָנמֻׁ
tekijät          luonnostaan       heille       ei ole      sanaa joilla             kansat         sillä      jos           . 

ון דכַ  וָס֑א ָהנֻׁ וָסא̅ ̅דדָנמֻׁ ון֑ לַנפ ָנמֻׁ ון ַ̅לית ֗הָוא להֻׁ  שהֻׁ
sieluilleen       heille        ollut      ei ole            sana        kun että   nämä                      sanan 

וָס֖א׃  הַוו ָנמֻׁ
sana       ovat 

 
Sillä jos ne kansat, joilla ei sitä sanaa ole, ovat luonnostaan sanan tekijöitä, nämä, kun heillä ei ole 
ollut sitä sanaa, ovat itse se sana heidän sieluilleen. 

  



 

ון מַחֵוין עבָ   15 וָס֖א ַכדֵ̅ד ̅וֵהנֻׁ ֖ון ̅ יב̅כתִׁ ̅ ה דָנמֻׁ  ַעל ֵלּבהֻׁ
sydämensä   ylle    kirjoitettu    kun            sanan              tekonsa        näkyvät         nuo  ja         . 

֖ון ַכד̅וַמסהָד  ארתהֻׁ ון תִׁ ון֖֞ מכַ ̅̅תַמחשבָ ̅ א עַליהֻׁ  וָנן֖֖֞ ̅הֻׁ
nuhtelevat heidän suunnitelmansa    kun         omatuntonsa              ylleen               todistaa ja 

וָח֖א ַלחָד ַ̅או ָנפ ׃ֵ̅ד ָ̅קן֖֞ רֻׁ  ֑א֖֞
yksille           henki      päästävät      tai 

 
Ja he osoittavat sanan tekojen olevan kirjoitetun heidän sydämiinsä, ja heidän omatuntonsa todistaa, 
kun heidän suunnitelmansa nuhtelevat tai puolustavat toisiaan,  

 

ָיון ֵא ̅ ַניָנָש֑א֖֞ ַאיך̅א֖֞ ַדבֵ̅אן ַאָלָהא ַכסָיָת ּ̅בַיוָמא דָד   16  ַונֵגלִׁ
evankeliumi      kuin         ihmislasten               salatut          Jumala     tuomitsee jossa päivässä          . 

ילי ּבַיד יָח֖א׃̅ דִׁ וע משִׁ  ֵיַּ֣שֻׁ
Messias     Jeshua kädessä minun joka 

 
sinä päivänä, jolloin Jumala tuomitsee ihmislasten salatut, minun evankeliumini mukaan, Jeshuan, 
Messiaan kautta. 

 

וָד   17 יהֻׁ יח ַא֗נת ָ̅יא ֵמתֵ̅אן ַא֗נת ֵדין דִׁ  קֵרא ַא֗נ֑ת וֵמתתנִׁ
sinä         lohduttaudut ja      sinä            kutsuttu        juutalainen joka mutta    sinä        jos            . 

וָס֑א וֵמשַתב  ַהר ַא֗נת ַּבאָלָה֖א׃ַ̅על ָנמֻׁ
Jumalassa       sinä                   kerskailet ja             sana          ylle 

 
Mutta jos sinä, joka olet juutalaisena kutsuttu, ja sinä lohduttaudut kirjoitetulla sanalla, ja sinä 
kerskailet Jumalassa, 

  



 

יףֵ̅רש ַא֗נת ָולָיָת ָ̅יֵנ֑ה ופָ ̅ע ַא֗נת ֵצב̅דָיַד   18  ַא֗נת ̅ ֖א֖֞ דַילִׁ
sinä  oppinut joka oikea vastaus  sinä         erotat ja      tahtonsa        sinä     tunnet joka        . 

וָס֑א׃  ֵמן ָנמֻׁ
sanasta 

 
sinä, joka tunnet hänen tahtonsa, ja osaat erottaa oikean vastauksen, jonka olet sanasta oppinut, 
 

יֵר֑א֖֞ ַ̅דמַד ̅ ָשך̅לת ַעל ַנפֵ̅ואתתכֵ   19  ּבָרָנא ַא֗נת ַדעוִׁ
sokeiden       sinä           johdattaja että       sielusi          ylle         luottavainen ja           . 

והָרא ַדאיֵלין דִׁ  וכָ ̅איַת ונֻׁ ון ּבֵחשֻׁ  ֑א׃̅יהֻׁ
pimeydessä                 ovat jotka           niiden           valkeus ja 

 
ja olet luottavainen sielustasi, että sinä olet sokeiden johdattaja, ja niiden valkeus, jotka ovat 
pimeydessä, 

 

יַרי֖֞ ֵרעָיָנ֑א וַמ ̅וָרדֻׁ   20 אית̅לפָ וָיא דַחסִׁ  ̅ ָלך̅ ָנא ַדטָלֵי֑א֖֞ וִׁ
sinulle    on ja          lasten             opettaja ja            ajatus    puuttuvat joilta      neuvoja ja         . 

יַד  ומָיא דִׁ וָס֑א׃֖̅א וַד ̅עָת ̅דֻׁ  שָרָרא ּבָנמֻׁ
sanassa          totuuden ja             tuntemisen             malli 

 
ja niiden neuvoja, joilta puuttuu ajatus, ja lasten opettaja, ja sinulla on sen tuntemisen ja totuuden 
malli siinä sanassa, 

 

 ַא֗נ֖ת ̅ ָלא ַמֵלף ָ̅שךַ̅א֗נת ַל֗אחָרֵנ֑א֖֞ לַנפ̅ יל דַמֵלףַ̅א֗נת ָהכִׁ   21
sinä       opetat     et             sielullesi                     toisille        sinä    opetat joka sen tähden       sinä            . 

 ַא֗נ֖ת׃̅ ון֑ ַא֗נת ָגֵנב̅נבֻׁ ֵ̅רז ַא֗נת דָלא ֵנגַ̅מכַ̅וד
sinä   varastat     sinä     varastaisivat    ettei         sinä       julistat joka ja 

 
Sen tähden, sinä, joka opetat toisille, etkö opeta omaa sieluasi, ja joka saarnaat, etteivät varastaisi, 
sinä itse varastat? 

  



 

ון֑ ַא֗נת ָגַאר ַא֗נ֖ת ַוא֗נת דָשֵאט ̅אַמר ַא֗נת דָלא נגֻׁ ̅וָד   22  ורֻׁ
halveksit joka      sinä ja      sinä    aviorikosta   sinä    aviorikokset     ettei         sinä        sanot joka ja         . 

 ־ַמקדָש֖א׃ֵ̅ר֑א֖֞ מַחֵלץ ַא֗נת ֵּבית̅כַ̅א֗נת פַת 
pyhäkkö              sinä       ryöstäjä           epäjumalat            sinä 

 
Ja joka sanot, etteivät tekisi aviorikosta, sinä itse teet aviorikoksen, ja sinä, joka halveksit epäjumalia, 
itse olet temppelin ryöstäjä! 

 

וָס֑א ּבַהו דָעבַ ַ̅וא֗נת דֵמשַתב  23  ר ַא֗נת ַ̅הר ַא֗נת ּבָנמֻׁ
sinä      ylität joka      siinä          sanassa              sinä                  kerskailet joka         sinä ja         . 

וָס֖א ַלאָלָהא ֗הו מַצַער ַא֗נ֖ת׃  ַעל ָנמֻׁ
sinä       loukkaat      hän        Jumalalle               sana          ylle 

 
Ja sinä, joka kerskailet siinä sanassa, joka itse menet sen sanan ohi, sinä loukkaat Jumalaa! 
 
Jakeissa sama ajatus samoilla sanoilla kuin esim. Hoosea 6:7 hebrean mukaan, ”he ovat Adamin 

tavoin ylittäneet עבר liiton”, menneet toiselle puolelle, pois alkuperäisestä. 

 

ָלת  24 ו ֵמת̅כֻׁ ̅שֵמה ֵגיר ַדאָלָה֑א ֵמטֻׁ  ַע֗מֵמ֖א֖֞ ̅ ֵּבית ַ̅גַדף̅ון הֻׁ֗
kansakunnat keskessä       pilkattu        se         teidän tähden         Jumalan          sillä      nimensä           . 

 ׃̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ ַאיך
kirjoitettu joka      kuin 

 
Sillä Jumalan nimi on teidän tähtenne pilkattu, kansakuntien keskellä, niin kuin kirjoitettu on; 

 

וָסא ֵתג  25 ורָתא ֵגיר ַמהנָי֑א ֵאן ָנמֻׁ ו֖ר ֵאן ֵתעַּבר ָלך̅גזֻׁ  ̅ מֻׁ
sinulle    ohitat        jos     täydellisenä              sana      jos    hyödyllinen     sillä     ympärileikkaus        . 

ורָתך וָס֑א גזֻׁ וָת ̅ הָות̅ ֵדין ֵמן ָנמֻׁ ורלֻׁ  ׃֖א ָ̅לה עֻׁ
ympärileikkaamattomuus hänelle     oli ymp.leikkauksesi               sanasta     mutta 

 
Sillä ympärileikkaus on hyödyllinen, jos sana otetaan täydellisenä. Mutta jos menet sanasta ohi, on 
sinun ympärileikkauksesi hänelle ympärileikkaamattomuutta. 



 

וָת ֵא   26 ורלֻׁ ו ֵדין דעֻׁ וָס֑א ָלא ָהא ̅ן הֻׁ֗ וקָדֵנה דָנמֻׁ  א ֵתַטר פֻׁ
katso      ei              sanan                  käskynsä varjelisi ympärileikkaamaton joka mutta hän    jos            . 

וָת  ורלֻׁ ורָת֖א׃̅א ֵמת̅עֻׁ  ַחשָּבא ָלה גזֻׁ
ympärileikkaus hänelle         luettu ympärileikkaamattomuus 

 
Mutta jos hän, joka on ympärileikkaamaton, pitäisi sanan käskyt, katso, ei hänen 
ympärileikkaamattomuuttaan ole hänelle luettu ympärileikkaukseksi. 

 

וָת ַ̅ותדֻׁ   27 ורלֻׁ וָס֑א ָלך̅ון עֻׁ  א ̅בָ ָ̅ת ̅כ̅דבַ ̅ א דֵמן כָיָנה ָגמָרא ָנמֻׁ
kirjoituksissa joka sinulle         sana       täydellinen luonnostaan joka ympärileikkaamaton tuomitseva ja  . 

ורָתא ָעבַ ̅ג̅ובַ  וָס֖א׃̅זֻׁ  ר ַא֗נת ַעל ָנמֻׁ
sana      ylle       sinä    ohitat ympärileikkauksessa ja 

 
Ja ympärileikkaamaton, joka luonnostaan ottaa sanan täydellisenä, on tuomitseva sinut, joka 
kirjoitusten ja ympärileikkauksen kautta menet kirjoitetun sanan ohi. 

 

וָד ̅גֵ ָ̅לא ֗הָוא ֵגיר ַמן ַדב  28 הֻׁ ו יִׁ  א ָ̅לא ַאיָד ָ̅י֖א ָאפ̅לָי֖א ַהו הֻׁ֗
sellainen      ei myös       juutalainen      hän    se         ulkoisessa joka        sillä         ole          ei             . 

ורָת֖א׃ַ̅חזָיא ּבבֵ ̅דֵמת  סָר֖א גזֻׁ
ympärileikkaus        lihassa                    näkyvä joka 

 
Sillä ei se ole juutalainen joka on sitä ulkoisesti, eikä sellainenkaan, joka on lihassa näkyvän 
ympärileikkauksen kautta, 

  



 

וָד   29 הֻׁ ו יִׁ ֖ו ַוג̅כֵ ָ̅י֖א ַאיָנא ַדבֵ̅אָלא ַהו הֻׁ֗ ורָתא ַאיָד ̅סָיא הֻׁ  א ̅זֻׁ
sellainen   ympärileikkaus   hän        salassa joka     sellainen   juutalainen     hän     se        vaan              . 

וח וָלא ַּבכַ̅דד וחָתה ̅א דֵת ֑̅א ַאיָד ̅בָ ָ̅ת ֵ̅לָּבא ֗ה֑י ּברֻׁ  שּבֻׁ
kirkkautensa jonka    sellainen      kirjoituksissa      eikä     hengessä     se     sydämen joka 

־֗אָנָש֖א ֵאָלא ֵמן ַאָלָה֖א׃̅ ָלא ֗הָות  ֵמן ּבַני֖֞
Jumalasta         vaan                         ihmislapsista            ole           ei 

 
vaan se on juutalainen, sellainen, joka on salassa ympärileikattu, sillä, joka on se sydämen, hengen 
kautta, eikä kirjoitusten kautta. Sellainen, jonka kirkkaus ei ole ihmisistä, vaan Jumalasta. 

 

וֵת ָ̅מָנא ֗הי ָהכִׁ  3:1  ירֻׁ וָד ̅יל ַיתִׁ יהֻׁ ות̅ה דִׁ  ָרָנה ָ̅י֖א ַאו ָמָנא יֻׁ
hyötynsä      mistä      tai   juutalainen että      rikkaammat     sen tähden    se        mistä                   . 

ורָת֖א׃ַ̅דג  זֻׁ
ympärileikkauksen 

 
Sen tähden, mitä enemmän on siinä, että on juutalainen, tai mitä hyötyä on ympärileikkauksesta? 

 

י ּבכֻׁ   2 וקַד ַ̅סגִׁ  ַהיַמן ֵמַלו֗הי֖֞ ַדאָלָה֖א׃̅ם ֵדאת̅ל ֵמֵד֖ם לֻׁ
Jumalan       sanansa             uskottu että            ensin           asia       kaikessa paljon       . 

 
Paljonkin, joka asiassa. Ensiksi, että Jumalan sana on heille uskottu. 

 

ון ֵגיר ָלא ַהיֵמנ֑ו ַדלָמא ַּבד  3 וֵת ֵ̅אן ֵמנהֻׁ  ה ָ̅לא ַהיֵמנ֖ו ַהיָמנֻׁ
uskollisuutensa    uskoneet     ettei siinä      mitä että     uskoneet       ei       sillä          heistä        jos       . 

 ַדאָלָהא ַּבֵטל֖ו׃
tyhjensivät             Jumalan 

 
Sillä jos osa heistä ei uskonut, mitä, tekikö se, etteivät uskoneet, turhaksi sen Jumalan uskollisuuden? 

  



 

יַת   4 יָר֑א וכֻׁ ָ̅ח֖ס אִׁ  ל ַּברָנש ַדָג֖ל ַאיַכָנא ̅ו֗הי ֵגיר ַאָלָהא ַשרִׁ
kuten valehtelee        mies    kaikki ja            totuus           Jumala        sillä         se on         ”ei näin!”   . 

֑֖֞ וֵת ̅דֵת ̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ אין ּבֵמַליך  ין ָלך̅ זֵכא ַכד̅הֵוא כִׁ  ׃̅ ָדינִׁ
sinulle tuomitsevat kun    puhdistut ja     sanoissasi    puhdas          olisi että kirjoitettu että 

 
Ei näin! Sillä Jumala on totuus, ja jokainen mies valehtelee, kuten kirjoitettu on, että ”olisit puhdas 
sanoissasi, ja pysyisit puhtaana, kun sinua tuomitaan”. 

 

וֵת   5 אנֻׁ אַמ ֵ̅אן ֵדין ַעוַלן כִׁ י֑ם ָמָנא נִׁ  ֖ר ה ַדאָלָהא מקִׁ
sanoisi      mistä          tukee            Jumalan    puhtautensa vääryytemme mutta  jos         . 

וג ו ַאָלָה֖א דַמיֵתא רֻׁ  ַּברָנָשא ̅ ֵז֑ה ַאיך̅לָמא ַעָול הֻׁ֗
ihmispoika    kuin      vihansa       koittava että       Jumala       hän   vääryys        miksi 

ו מַמֵלל ֗אָנ֖א׃  הֻׁ
minä        puhun       hän 

 
Mutta jos meidän vääryytemme tukee sitä Jumalan puhtautta, pitäisikö sanoa, että ”Jumala on 
vääryys”, hänen vihansa koittaessa? Minä puhun kuin mies! 

 

 לָמ֖א׃ון ַאָלָהא לעָ ָ̅ח֖ס ֵואן ָל֖א ַאיַכָנא נדֻׁ   6
maailmalle       Jumala tuomitseva        kuinka        ei     jos ja ”ei näin!”    . 

 
Ei näin! Ja jos ei, kuinka Jumala tuomitsisi maailman? 

 

ותַ̅יַתר ּבַד ֵ̅אן ֵגיר שָרֵרה ַדאָלָה֖א ֵאת  7 וחֵתה ̅י לֵת ָ̅גלֻׁ  שּבֻׁ
kirkkaudelleen  minun valheissani       enentynyt          Jumalan        totuutensa      sillä      jos       . 

יֵל֑ה לָמָנא ָהכִׁ   ין ֗אָנ֑א׃ַ̅חָטָי֖א ֵמתתדִׁ ̅ יל ֵאָנא ַאיך̅דִׁ
minä         tuomittu          syntinen      kuin        minä    sen tähden      miksi    hänen joka 

 
Sillä jos Jumalan totuus on minun valheideni kautta lisääntynyt, sitä kirkkautta varten, joka on hänen, 
miksi sen tähden minä olen tuomittuna, kuin syntinen? 

 



יַנן דֵנעֵּבד̅דפִׁ ַ̅דמגַ ̅ ַאו ַדלָמא ַאיך  8 ין֑ ָדאמרִׁ  ̅ ין עַל֖ין ָואמרִׁ
tekevä että     sanomme että       sanovat ja yllemme    pilkkaavat että      kuin       mitä että        tai      . 

יָשָת  אתּ̅בִׁ ון דדִׁ ָ̅ת ָ̅ין֖֞ ָטבָ ֖̅א֖֞ דנִׁ ו לכִׁ ֖̅א֖֞ ָהנֻׁ יר הֻׁ֗ ון נטִׁ וָת ̅ינהֻׁ  א׃ ̅אנֻׁ
puhtaudelle     se varjeltuva heidän tuomionsa nämä            hyvää        tulisivat että                 pahaa 

 
Vai onko niin kuin he pilkkaavat meitä vastaan, ja sanovat, että ”me sanomme, että tehkäämme 
pahaa, että hyvyyttä tulisi”? Näiden tuomio odottaa sitä puhtautta. 

 

ידִׁ ָ̅מָנא ָהכִׁ   9 יָר֑א דַקֵדמן פַסקן ַעל יִׁ ̅יל ַאחִׁ וָד יַנן ַיתִׁ  ֵיא֖֞ ̅הֻׁ
juutalaiset    ylle   päätimme edellämme että rikkaampi meitä pidetään sen tähden      mitä        . 

יָת ̅ ֵחית̅וַעל ַארָמֵי֑א֖֞ ַדת ון֖׃̅חטִׁ להֻׁ ון כֻׁ  א ֵאנֻׁ
he kaikki      ovat             syntisyys            alla että    aramealaiset     ylle ja 

 
Sen tähden, mitä meillä on enemmän? Me edellä päätimme, että juutalaiset ja aramealaiset ovat 
kaikki syntisyyden alla. 

 

אָנ֖א ָאפ̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ ַאיך  10  ׃̅ ָלא ַחד̅דַלית כִׁ
yksi      ei myös           puhdas      ole ettei kirjoitettu että     kuin          . 

 
Niin kuin kirjoitettu on, ettei ole puhdasta, ei edes yhtä. 

 

 ֵעא ַלאָלָה֖א׃̅וָלא דֵמסַתַכ֖ל וָלא דבָ   11
Jumalalle     etsii joka        eikä       ymmärtävä joka     eikä           . 

 
Eikä sellaista, joka on ymmärtävä, eikä sellaista, joka etsii Jumalaa. 

 

ון סַטו ַאכ  12 להֻׁ י֖ו וַלית דָעבֵ ̅חָד ̅כֻׁ  ֖א ָ̅ת ָ̅טב̅ ד֖̅א ֵואסתלִׁ
hyvyys      tekee joka    ei ole ja            hylätyt ja          yksi kuin     poistuneet he kaikki           . 

 ׃̅ ָלא ַחדָ̅אפ
yksi           ei myös 

 
He kaikki ovat kääntyneet pois, kuin yhtenä, ja ovat hylättyjä, eikä ole edes yhtä, joka tekee hyvyyttä. 

 



ולָת ̅יֵחא֖֞ ַגגָרתֵ̅רא֖֞ פתִׁ ַ̅קב  13 ון֖֞ ַנכֻׁ ון֖֖֞ וֵלָשַניהֻׁ ֖ין וֵחמָת ̅הֻׁ  א ̅נִׁ
väkivaltaa ja        petolliset       heidän kielensä ja       kurkkunsa            avoimet          haudat             . 

׃ָ̅ותֵ̅ספ̅ ֵדאסֵפס תֵחית ון֖֖֞  הֻׁ
huultensa           alla myrkkykäärmeiden 

 
Heidän kurkkunsa ovat avoimia hautoja, ja heidän kielensä petolliset, ja myrkkykäärmeiden myrkkyä 
on heidän huultensa alla. 

 

ון מֵלא לַ   14 ומהֻׁ  ֖א׃֖̅א וֵמרָת ̅וטָת פֻׁ
katkeruus ja        kiroukset        täysi    heidän suunsa         . 

 
Heidän suunsa on täynnä kirousta ja katkeruutta. 

 

יָלן֖֞ לֵמאַשד̅וֵרג  15 ון֖֞ ַקלִׁ  דָמ֖א׃̅ ַליהֻׁ
veret     vuodatukselle       nopeat    heidän jalkansa ja       . 

 
Ja heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta. 
 
Henkirikostapauksissa veri on aina monikossa, Abelin tapauksesta lähtien. Vereen sisältyvät myös 
syntymättömät sukupolvet.  

 

אורָחת̅שָחָקא ודֻׁ   16 ׃̅וָוָנא ּבֻׁ ון֖֖֞  הֻׁ
heidän teissään     kadotus ja              kirous            . 

 
Kirous ja kadotus ovat heidän teillään. 
 
Kirous on vain ihmisistä puhuttaessa, ”hänen muistonsa on kirottu” –tyylisissä lauseissa. Muuten sana 
merkitsee murskaamista, jauhamista. Kadotus on synonyymi Abaddonille tässä, ja samoin Jaak.5:1, 
mutta sana merkitsee myös onnettomuutta ja kurjuutta. Kadotus kuitenkin ensisijainen. 

 

ַד   17 אורָחא ַדשָלָמא ָלא יִׁ  ע֖ו׃̅וֻׁ
tuntevat    ei                  rauhan                  tie ja             . 

 
Ja sitä rauhan tietä he eivät tunne. 

 



׃̅ה ַדאָלָהא ַלית קָד ̅חלֵת ̅וֵד   18 ון֖֖֞  ם ַעיַניהֻׁ
heidän silmänsä edessä       ei ole         Jumalan kunnioittamisensa ja       . 

 
Ja Jumalan kunnioittaminen ei ole heidän silmiensä edessä. 

 

וָס֑א ַלאיֵלין ַדבָ̅יד  19 יַנן ֵד֖ין דֵמֵדם ֵדאַמר ָנמֻׁ ון ̅עִׁ וָסא ֵאנֻׁ  ָנמֻׁ
ovat          sanassa jotka            niille                  sana       sanoo jota       asia että   mutta     tunnemme       . 

ום ֵנסתכַ ֵ̅אַמ֖ר דכֻׁ  ֵלה ֵנת̅ל פֻׁ  ַלאָלָה֖א׃̅ ַחַיב֑̅ר וָעלָמא כֻׁ
Jumalalle syyllinen olisi kaikkensa  maailma ja        sulkeutuisi        suu kaikki että       sanoo 

 
Mutta me tunnemme sen, mitä kirjoitettu sana sanoo niille, jotka siinä sanassa ovat. Se sanoo, että 
jokainen suu sulkeutuisi, ja koko maailma olisi syyllinen Jumalalle. 

 

ל דֵמן עבָ   20 ל ּבַסר ַ̅ד ֵ̅מטֻׁ וָס֑א ָלא ֵמזַדַדק כֻׁ  ו֗הי֖֞ דָנמֻׁ
liha    kaikki      puhdistu         ei              sanan                      teoistaan että         koska            . 

וָסא ֵגיר ֵאת̅קָד  יָת ̅ ַעתַ̅ידַ̅מו֗ה֖י ֵמן ָנמֻׁ  ֖א׃̅חטִׁ
syntisyys            tunnettu         sillä                  sanasta      hänen edellään 

 
Koska sanan teoista ei mikään liha puhdistu hänen edessään, sillä siitä sanasta se syntisyys on tullut 
tunnetuksi. 

 

וֵת   21 אנֻׁ וָס֑א כִׁ  ̅ ַגלַית̅ה ַדאָלָהא ֵאתָ̅הָשא ֵדין דָלא ָנמֻׁ
paljastettu            Jumalan          puhtautensa              sana           ilman mutta           nyt              . 

וָס֖א ַונבִׁ ̅ ַמסֵהדו ו ָנמֻׁ ׃̅עֵליה הֻׁ  ֵי֖א֖֞
profeetat ja        sana           hän      ylleen           todistaa ja 

 
Mutta nyt, ilman kirjoitettua sanaa, on Jumalan puhtaus paljastettu, ja hänestä todistaa sana, ja 
profeetat. 
 
Aramea sanoo selkeästi, että se ”Jumalan vanhurskaus” on ”hän”, Jumalan poika. Ajatus puuttuu 
kokonaan kreikasta, ja sanatkin ovat feminiinimuodossa siellä. Ja teksti jatkuu kauniisti näin; 

  



וֵת   22 אנֻׁ וָת ̅ ה ֵדין ַדאָלָה֑א ּבַיד̅כִׁ יָח֖א ַ̅היָמנֻׁ וע משִׁ ֵישֻׁ  א ֗הי דַּ֣
Messias      Jeshuan        se            uskollisuus     kautta          Jumalan    mutta        puhtautensa          . 

ורָשָנ֑א׃ ̅לָנ֖ש ָאף̅לכֻׁ  לָנ֖ש ַדמַהיֵמן ֵּב֖ה ַלית ֵגיר פֻׁ  ַעל כֻׁ
erotus      sillä    ei ole      siinä     uskovat jotka     jokainen     ylle     myös          jokaiselle 

 
Mutta se Jumalan puhtaus on Jeshuan, Messiaan uskollisuuden kautta jokaiselle, sekä jokaisen yllä, 
joka uskoo, sillä siinä ei ole erotusta. 

 

ל דכֻׁ   23 וחֵתה ַדאָלָה֖א׃ֵ̅מטֻׁ ין ֵמן ֵתשּבֻׁ ירִׁ ון חַט֖ו וַחסִׁ  להֻׁ
Jumalan                  kirkkaudestaan      puutteelliset ja  syntiä       he kaikki että      koska         . 

 
Koska he kaikki olivat tehneet syntiä, ja olivat puutteelliset Jumalan kirkkaudesta. 
 
Jae on jatkoa edelliseen, ”he kaikki”, tarkoittaa edellisessä jakeessa sanottuja uskovia. Jos ajatus olisi, 

että ”kaikki ovat syntiä tehneet” yleisesti, ”he kaikki” tilalla olisi  לָנ֖ש  .כֻׁ

 

וָת   24 ין ּבַטיּבֻׁ ָּ֖ן ַוב̅וֵמזַדדקִׁ איַת ̅פֻׁ ֖̅א ַמָג֖  ו֗הי ̅ורָקָנא דִׁ
se on joka        lunastuksessa ja ilmainen      siunauksessa            puhdistetut ja         . 

יָח֖א׃ וע משִׁ ֵישֻׁ  ּבַּ֣
Messias       Jeshuassa 

 
Ja he ovat puhdistetut sen ilmaisen siunauksen kautta, ja sen lunastuksen kautta, joka on Jeshuassa, 
Messiaassa. 

 

וָת   25 וָסָיא ּבַהיָמנֻׁ  ֵמ֑ה ̅א ַדדָ̅הָנא דַקֵדם ָסֵמה ַאָלָה֖א חֻׁ
verensä         uskollisuudessa       armoistuin        Jumala    hänet asetti ennen joka     tämä           . 

ל חָטַהין֖֞ דֵמן קדִׁ   ים חַטין֑׃ֵ̅מטֻׁ
syntiset          ennen jotka     syntiemme        tähden 

 
Tämä, jonka Jumala ensin asetti olemaan se armoistuin, hänen verensä uskollisuudessa, meidän 
syntiemme tähden, meidän, jotka ennen olimme syntiset. 

 
Armoistuin on se liiton arkin kansi, jonka päälle 3Moos.16 –luvussa, sovituspäivänä, pirskotettiin 
ylipapin toimesta syntiuhrin verta. KR38 sanoo jakeen lopussa jotain muun raamatun vastaista, eikä 
mene ainakaan kreikan tai edes KJV mukaan. 



וֵח֑ה לַת ̅ ַלן ַאָלָה֖א ּבַמגַרת̅ ֗הבָרא דיַ ַּ̅באת  26 יָת ̅רֻׁ  א ̅חוִׁ
herätykselle     henkensä   varastossa           Jumala meille antoi jonka          asemassa            . 

וֵת ̅דכִׁ  אָנ֑א ַונַזֵדק ַ̅זב̅ה ַדב̅אנֻׁ ו ֵנהֵוא כִׁ  ָנא ָהָנ֖א דהֻׁ
vanhurskauttaa ja puhdas       oleva    hän että     tämä      ajassaan joka             puhtautensa 

וָת ּ̅בכִׁ  וָת ֖̅א לַמן ַדב̅אנֻׁ יָחא ׃ַ̅היָמנֻׁ וע משִׁ ו דָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ  א הֻׁ
Messias     Jeshua    herramme  hän            uskollisuudessa joka tälle             puhtaudessa 

 
Siinä asemassa, jonka Jumala meille pitkämielisyydessään antoi, herättääkseen kuolleista sen hänen 
puhtautensa, joka oli määräaikanaan, tämän, jonka tuli olla puhdas, ja hän vanhurskauttaa sen 
puhtauden kautta hänet, joka on tälle uskollinen; joka on meidän Herramme Jeshua, Messias. 
 
Jakeessa käytetty herätys on rabbiininen termi kuolleiden ylösnousemukselle. Vanhurskauttaminen 
on edelleen sanatarkasti puhdistamista, mutta kina-puhtauden takia, ja oman suomen sanavarastoni 
köyhyyden tähden, suomennokseen ei voi laittaa kahta erilaista puhtaus-sanaa. Taas kerran, meille 
annettu asema puuttuu kreikasta! Miksi? 

 

ובַ̅איַכו ָהכִׁ   27 וָס֑א ָ̅הָר֑א ֵאת̅יל שֻׁ  ַּבַטל ֵל֖ה ַּבאיָנא ָנמֻׁ
sana     millaisessa    hänelle turhennettu               ylpeys          sen tähden    missä            . 

וָת ֵ̅ד ַ̅דעבָ  וָסא דַהיָמנֻׁ  ֖א׃֑̅א֖֞ ָל֖א ֵאָלא ּבָנמֻׁ
uskollisuuden              sanassa          vaan         ei                  tekojen 

 
Sen tähden, missä ylpeys? Se on tehty turhaksi. Millaisella sanalla? Tekojenko? Ei, vaan sen 
uskollisuuden sanan kautta. 

 

וָת ̅י֑ל ַדבַ̅רֵעיַנן ָהכִׁ ֵ̅מת  28 ו ֵמזַדַדק ַּברָנָש֑א וָלא ַ̅היָמנֻׁ  א הֻׁ
ilman       ihmispoika     puhdistuu      hän        uskollisuudessa että sen tähden    ajattelumme            . 

וָס֖א׃ֵ̅ד ַּ̅בעבָ   א֖֞ דָנמֻׁ
sanan               teoissa 

 
Sen tähden, meidän ajatuksemme on se, että ihminen puhdistuu siinä uskossa, ilman sen kirjoitetun 
sanan tekoja. 
 

 



וָד   29 יהֻׁ וד̅לָמא ֵגיר ַאָלָהא דִׁ  ַע֗מֵמא֖֞ ָל֑א ַ̅וד̅ ֵיא֖֞ ֗הו ַּבלחֻׁ
ei    kansakuntien ja         yksin            se        juutalaisten        Jumala          sillä      miksi              . 

ין ָאף ׃̅ אִׁ  דַע֗מֵמ֖א֖֞
kansakuntien    myös     kyllä 

 
Sillä onko Jumala yksin juutalaisten, eikä muiden kansakuntien? Kyllä, myös niiden kansakuntien. 

 

ל דַחד  30 ור ֵ̅מטֻׁ ו ַאָלָה֖א ַדמַזֵדק גזֻׁ וָת הֻׁ֗   ֑̅א ָאףָ̅תא ּבַהיָמנֻׁ
myös         uskollisuudessa ympärileikkaus puhdistus joka     Jumala       hän    yksi että     koska            . 

וָת  ורלֻׁ וָת ̅עֻׁ  ֖א׃̅א ָּבה ּבַהיָמנֻׁ
uskollisuudessa siinä ympärileikkaamattomuus 

 
Koska Jumala on yksi, hän, joka tekee puhdistuksen ympärileikatuille uskollisuuden kautta, myös 
ympärileikkaamattomille siinä samassa uskollisuudessa. 

 

ו מבַ ̅לָמא ָהכִׁ   31 וָסא הֻׁ וָת ̅יל ָנמֻׁ יַנן ּבַהיָמנֻׁ  ֑א ָח֖ס ֵאָלא ̅טלִׁ
vaan  ”ei näin!”    uskollisuudessa      turhennamme       se            sana      sen tähden     miksi            . 

יַנן׃ ימִׁ ו מקִׁ וָסא הֻׁ  ָנמֻׁ
tuemme      se                 sana 

 
Sen tähden, onko niin, että me teemme uskollisuuden kautta sen kirjoitetun sanan turhaksi? Ei näin, 
vaan me tuemme sitä sanaa! 

 

  

בָ̅מָנא ָהכִׁ  4:1  יַנן ַעל ַאַּ֣ ָשא ַדאבָ ̅יל ָאמרִׁ  ֖א֖֞ ָ̅הָת ָ̅רָה֖ם רִׁ
isiemme           pää          Abraham        ylle        sanomme    sen tähden     mistä                    . 

 ַס֖ר׃ֵ̅דאשַכ֖ח ַּבב
lihassa     havaittiin jolla 

 
Sen tähden, mitä sanomme Abrahamista, meidän isiemme johtajasta, jolla se havaittiin lihassa? 

 



ב  2 ו ֵגיר ַאַּ֣ יתֵ̅ד ָ̅רָהם ֵמן עבָ ֵ̅אלֻׁ  ֗הָוא ֵלה ̅ א֖֞ ֵאזַדַדק ֗הָו֑א אִׁ
hänelle      se                          on        puhdistettu           siitä teosta         Abraham          sillä       jos           . 

וב  ַאָלָה֖א׃̅ ָהָר֖א ֵאָלא ָלא לָות̅שֻׁ
Jumala     luona        ei         vaan                         ylpeys 

 
Sillä jos Abraham tulee siitä teosta puhtaaksi, hän saa olla ylpeä, mutta ei Jumalan luona. 

 

ב֖א דַה ̅בָ ָ̅מָנא ֵגיר ֵאַמר כָת   3  ָרָהם ַלאָלָה֑א ̅יֵמן ַאַּ֣
Jumalan         Abraham      uskoi että         kirjoitus         sanoo     sillä        mistä        . 

֖ו׃ ַ̅חשַּבתֵ̅ואת יקֻׁ  ֵלה לַזדִׁ
puhtaudelle hänelle                    luettiin ja 

 
Sillä mistä se kirjoitus puhuu? Että ”Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle puhtaudeksi.” 

 

֖ו ַ̅דב̅ ֵרה ַאיךֵ̅לה ַאג̅ חֵשבַ̅לח ֵדין֑ ָלא ֵמת̅לַמן דפָ   4  ַטיּבֻׁ
hyvyydessä että    kuin    palkkansa   hänelle           luettu             ei mutta palvelee joka kenelle       . 

יב̅ ֵאָלא ַאיך  ֵל֖ה׃̅ ַמן דֵמתתחִׁ
hänelle          velassa olemisesta        kuin           vaan 

 
Mutta sille, joka palvelee, ei hänen palkkaansa ole luettu hänelle hyvyyden mukaan, vaan sen 
mukaan, kuin on hänelle velkaa. 

 

ודלַהו ֵדין דָלא פַל֑ח ֵאָלא ַהיֵמן ּבַ   5  ּבַמן ַדמַזֵדק ̅ לחֻׁ
puhdistaa joka kenessä          yksin           uskoo       vaan        palvele    ei joka   mutta hänelle       . 

וֵת ̅לַחָטֵי֑א֖֞ ֵמת ֖ו׃̅ה לכִׁ ַ̅חשָּבא ֵלה ַהיָמנֻׁ  אנֻׁ
puhtaudelle   uskollisuutensa hänelle                luetaan               syntiselle 

 
Mutta hänelle, joka ei palvele, vaan ainoastaan uskoo häneen, joka puhdistaa syntisen, hänelle 
luetaan se hänen uskollisuutensa puhtaudeksi. 
 
Palveleminen on papillista. Sanatarkasti usko on ”hänessä”, joka puhdistaa. 

 



יד ָ̅דאף ַאיַכָנא  6 וִׁ ובֵ ̅ ַדַּ֣  ָר֑א ַאיָנא ַדאָלָהא ̅ב̅ה דגַ ֵ̅אַמר ַעל טֻׁ
Jumala jolle     sellainen       miehen     hyvyytensä   ylle      sanoo        David   myös että        samoin         . 

וָת ̅ ָחֵשב יקֻׁ  ָאַמ֑ר׃̅ ֑א֖֞ ַכדֵ̅ד ̅א דָלא עבָ ֵ̅לה ַזדִׁ
sanoo      kun            teot         ilman             puhtaus      hänelle         lukee 

 
Samoin myös David puhuu sellaisen miehen hyvyydestä, jolle Jumala lukee sen puhtauden ilman 
tekoja, kun hän sanoo; 

 

ובַ   7 ון ַלאיֵלין ֵדאשתבֵ ̅דטֻׁ ון֑ ̅יהֻׁ ון ַעולהֻׁ  ק להֻׁ
hedän vääryytensä heille     vapautetut jotka         niille            siunaukset että        . 

׃ֵ̅ואת ון֖֖֞ יו חָטַהיהֻׁ  ַכסִׁ
heidän syntinsä              peitetyt ja 

 
Että ”siunaukset niille, joille heidän vääryytensä ovat vapautetut, ja syntinsä peitetyt!” 
 
Ps.32:1 lainaus menee muuten sanatarkasti ”peshitta”-psalmien mukaan, mutta siellä on 
yksikkömuodossa ja tässä monikkomuodossa. Kreikan teksti kopioitu septuagintasta tähän. 

 

ובַ   8 וב̅ב̅ו֗הי לגַ ̅וטֻׁ יֵת ̅ ָרא דָלא ֵנחשֻׁ  ֖ה׃ֵ̅לה ַאָלָהא חטִׁ
syntinsä         Jumala    hänelle        lukeva        ei jolle         miehelle    siunauksensa ja      . 

 
Ja ”hänen siunauksensa sille miehelle, jolle Jumala ei tule lukemaan hänen syntejään”. 

 

ובָ ָ̅הָנא ָהכִׁ   9 וָת ̅יל טֻׁ ורלֻׁ ֖ו ַאו ַעל עֻׁ ורָתא הֻׁ  ֖א ֑̅א ַעל גזֻׁ
ympärileikkaamattomuus ylle     tai   hän   ympärileikkaus  ylle       hyvyys   sen tähden      tämä        . 

יַנן ֵגי֖ר ֵדאת אב̅ ַחשַּבתָ̅אמרִׁ וֵת ַ̅לַּ֣ ֖ו׃̅ה לכִׁ ָ̅רָהם ַהיָמנֻׁ  אנֻׁ
puhtaudelle    uskollisuutensa        Abrahamille                     luettiin että      sillä          sanomme 

 
Sen tähden, oliko tämä hyvyys ympärileikkauksesta vai ympärileikkaamattomuudesta? Sillä me 
sanomme, että Abrahamille luettiin puhtaudeksi se hänen uskollisuutensa. 

  



ורָת֖א ַאו ּבֵ̅ל֑ה ַּבג̅ ַחשַּבת̅יל ֵאתַ̅איַכָנא ָהכִׁ   10 וָת זֻׁ ורלֻׁ  ֖א ̅עֻׁ
ympärileikkaamattomuudessa tai ympärileikkauksessa hänelle luettiin        sen tähden      kuinka               . 

וָת ָ̅לא ֗הָוא ַּבג ורלֻׁ ורָת֖א ֵאָלא ּבעֻׁ  ֖א׃̅זֻׁ
ympärileikkamattomuudessa vaan ympärileikkauksessa    oli            ei 

 
Sen tähden, kuinka se luettiin hänelle, ympärileikkauksessa vai ympärileikkaamattomuudessa? Ei 
ympärileikkauksessa, vaan ympärileikkaamattomuudessa! 

 

ו ֵגיר ַשקָל֖ה ַלגָ̅אָת   11 ורָת֑א וָחת̅א הֻׁ וָת ָ̅מא דכִׁ ̅זֻׁ  א ̅אנֻׁ
puhtauden          sinetti ja ympärileikkaukselle     sen sai        sillä     hän       merkki           . 

וֵת  וָת ̅ה ַדב̅דַהיָמנֻׁ ורלֻׁ ון ַאיֵלין ̅א לכֻׁ ֑̅א דֵנהֵוא ַאבָ ̅עֻׁ  להֻׁ
ne    heille kaikille   isä oleva että ympärileikkaamattomuudessa että      uskollisuutensa 

וָת  ורלֻׁ ין ֵמן עֻׁ ון לכִׁ ̅ ָאף̅ חֵשב̅̅ת֖א דֵת ַ̅דמַהימנִׁ ֖ו׃̅להֻׁ  אנֻׁ
puhtaudelle    heille      myös      luettaisiin että ympärileikkaamattomuudesta uskovat jotka 

 
Sillä hän vastaanotti sen ympärileikkauksen merkin, ja hänen uskollisuutensa puhtauden sinetin, 
ollessaan ympärileikkaamaton, että hänestä tulisi isä niille kaikille, jotka uskovat 
ympärileikkaamattomina, että se luettaisiin myös heille puhtaudeksi. 

 

ון ̅א ַלגַ̅ואבָ   12 ורָתא ֵאנֻׁ ורָת֖א ָלא ֗הָוא ַלאיֵלין דֵמן גזֻׁ  זֻׁ
ovat  ympärileikatuista jotka           niille            ole         ei       ympärileikatuille        isä ja            . 

וד ין לֵעקבָ ̅ ֵאָלא ָאף̅ ַּבלחֻׁ וָת ָ̅ת ַ̅לאיֵלין דָשלמִׁ  א ̅א֖֞ דַהיָמנֻׁ
uskollisuuden        askeleille        seuraavat jotka         niille         myös         vaan                 yksin 

ורלֻׁ  ב̅א ַדאבֻׁ ̅וָת דעֻׁ  ָרָה֖ם׃̅ון ַאַּ֣
Abraham isämme ympärileikkaamattomuuden 

 
Eikä hän ole isä ympärileikatuille niin, että on yksin niiden, jotka ovat ympärileikatuista, vaan myös 
niille, jotka seuraavat meidän isämme Abrahamin ympärileikkaamattomuuden uskollisuuden askelia. 

  



ולָכָנא ַלַּ֣אב  13 וָסא הָוא מֻׁ  ָרָהם ַולַזרֵע֖ה ָ̅לא ֗הָוא ֵגיר ּבָנמֻׁ
siemenelleen ja     Abrahamille                lupaus           ollut              sanassa         sillä         ole         ei             . 

וָת ָ̅לא ּבכִׁ דֵנהֵוא ָירָתא לָעלָמ֑א ֵא  וֵת ̅אנֻׁ  ֖ה׃̅א דַהיָמנֻׁ
uskollisuutensa         puhtaudessa          vaan         maailmalle     perillinen        oleva että 

 
Sillä ei se lupaus, että hänestä oli tuleva maailman perillinen, ollut Abrahamille ja hänen siemenelleen 
siinä kirjoitetussa sanassa, vaan hänen uskollisuutensa puhtaudessa. 

 

יָקא ֗הָות  14 וָס֖א הַוו ָירֵת֑א֖֞ סרִׁ ו ֵגיר ָהֵלין דֵמן ָנמֻׁ   ֵ̅אלֻׁ
ollut        arvoton        perillinen    olivat               sanasta joka       nämä     sillä          jos             . 

וָת ַהיָמ  ולָכָנ֖א׃֖̅א ַומבַ ̅נֻׁ  ַטל ֗הָוא מֻׁ
lupaus       oli     turhentunut ja            uskollisuus 

 
Sillä jos nämä olisivat perillisiä, jotka siitä sanasta olivat, se uskollisuus olisi ollut arvotonta, ja se 
lupaus tullut turhaksi. 

 

וָסא ֵגיר ַמעּב  15 וגָ̅ד ָנמֻׁ ו דרֻׁ וָס֑א ָ̅נא הֻׁ  ָז֖א ַכר דַלית ֵגיר ָנמֻׁ
sana      sillä     ole ettei     kun              vihan        hän       työntekijä           sillä              sana              . 

וָס֖א׃ָ̅לא עבָ ָ̅אפ  ר ָנמֻׁ
sana     ohitus           ei myös 

 
Sillä se kirjoitettu sana on vihan työntekijä, sillä kun sitä sanaa ei ole, ei myös ole sanan ohittamista. 

 
Ohitus, toiselle puolelle meneminen. Käännetään usein rikkomiseksi. Koko luku on sen ajan 
juutalaiselle kirjallisuudelle hyvin tyypillinen midrash – synagogasaarna. Monet midrashit käsittelevät 
Abrahamin ympärileikkaamattomana saamia lupauksia ja Jumalan kutsua, monesta eri näkökulmasta, 
aihe oli todella yleinen. 

  



וָת   16 ל ָהָנא ּבַהיָמנֻׁ וָת ̅א ַדבֵ̅מטֻׁ יר ַ̅טיּבֻׁ  א ֵנזַדַד֑ק וֵנהֵוא ַשרִׁ
totuus        oleva ja    puhdistuva        siunauksessa joka      uskollisuudessa        tämä      tähden            . 

ולָכָנא לכֻׁ  ו ַּבלחֻׁ ̅מֻׁ וָסא הֻׁ  ̅ ודֵלה ַזרֵע֖ה ָלא ַלאיָנא דֵמן ָנמֻׁ
yksin      hän                sanasta joka      sellaiselle      ei      siemenensä kaikelleen                 lupaus 

וָת ̅ ֵאָלא ָאף אבַ̅לאיָנא דֵמן ַהיָמנֻׁ ו ַדַּ֣  ָרָה֑ם ̅א הֻׁ
Abraham’n      hän        uskollisuudesta joka      sellaiselle      myös          vaan 

איַת   ַלן֖׃̅א דכֻׁ ̅ו֗הי ַאבָ ̅דִׁ
meidän kaikkien    isä                 se on joka 

 
Tämän tähden siinä uskollisuudessa, joka on sen siunauksen kautta, tullaan puhtaaksi, ja se lupaus on 
oleva totta kaikelle hänen siemenelleen. Ei yksin sellaiselle, joka on kirjoitetusta sanasta, vaan myös 
sellaiselle, joka on siitä Abrahamin uskollisuudesta, hänen, joka on se meidän jokaisen isä. 

 

וגָ ַ̅אבָ ̅ דָסמָתך̅ יב̅תִׁ ַ̅איַכָנא ַדכ  17  ם ̅אא דַע֗מֵמ֑א֖֞ קָד ̅א לסֻׁ
edessä    kansakuntien       paljoudelle             isä sinut osoitin että kirjoitettu että            kuten            . 

יֵת   ֑א֖֞ וָקֵרא ַלאיֵלין דָלא ַ̅אָלָה֖א ַהו דַהיֵמנת ֵּב֖ה דַמֵחא מִׁ
ei joka             niille       kutsuu ja  kuolleet elävöittää joka hänessä        uskoit että    hän            Jumala 

יַת  ֖ון ַאיך̅אִׁ יַת ̅ יהֻׁ ון֖׃̅אִׁ  יהֻׁ
he ovat         kuin                  he ovat 

 
Kuten kirjoitettu on, että, ”minä osoitin sinut olemaan kansakuntien paljouden isä” Jumalan edessä, 
sillä hän uskoi häneen, joka antaa elämän kuolleille, ja kutsuu niitä, joita ei ole, niin kuin he olisivat. 

 

ן דֵנהֵוא ַאבָ ָ̅ר֖א לַסבָ̅לא ַסבַ̅וד  18 וגָ ָ̅רא ַהיֵמ֖  אא ̅א לסֻׁ
paljoudelle           isä          oleva että        uskoi          toivolle                 toivo         ilman ja          . 

 ׃̅ ָנא ֵנהֵוא ַזרָעך̅דָהכַ ̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ דַע֗מֵמ֑א֖֞ ַאיך
siemenesi      oleva          siten että kirjoitettu että     kuin        kansakuntien 

 
Ja ilman toivoa, hän uskoi siihen toivoon, että hänestä tulisi se kansakuntien paljouden isä, niin kuin 
kirjoitettu on, että ”siten on sinun siemenesi oleva”. 

 



וֵת ̅וָלא ֵאת  19 יָת ̅גַּ̅בֵקא ּבפַ ֵ̅מת̅ ֖ה ַכד̅כַרה ּבַהיָמנֻׁ  ֖א ֵ̅רה מִׁ
kuollut     ruumiissaan            ajatteli          kun       uskollisuudessaan           horjunut        eikä            . 

ין֑֖֞  יָת ַ̅וב ַדהָוא ַּבר ָמאא שנִׁ ַסָר֖א׃ַ̅מרּבָעא מִׁ  א דַּ֣
Sara’n          kuollut                     kohtu ja        vuodet      sata      poika         oli että 

 
Eikä hän horjunut uskollisuudessaan, kun ajatteli olevansa ruumiissaan kuollut, lähes satavuotias, ja 
Saran kohtu kuollut. 

 

ולָכָנא ַדאָלָהא ָלא ֵאתַ̅וב  20 וָת ̅ ַאיך̅ ַפַלג̅מֻׁ יר ַהיָמנֻׁ  ֖א ̅חסִׁ
uskollisuudessa      puute       kuin      jakaantunut         ei             Jumalan             lupauksessa ja          . 

וָת ֵ̅אָלא ֵאת וחָת ̅ ֖א וַי֗הבַ̅חַיל ּבַהיָמנֻׁ  א ַלאָלָה֖א׃ֵתשּבֻׁ
Jumalalle                  kirkkaus        antoi ja         uskollisuudessa       voimaantui            vaan 

 
Eikä hän siinä Jumalan lupauksessa jakaantunut, niin kuin uskollisuuden puuttumiseen, vaan sai 
voimaa sen uskollisuuden kautta, ja antoi kunnian Jumalalle. 

 

 ַמ֖ר׃ֵ̅לה ַאָלָה֑א ֵמשַכח לֵמג̅ ַואַש֖ר דֵמֵדם ַדמַלך  21
täydellistämään      pystyy            Jumala     hänelle lupasi jota       asia että       varma ja          . 

 
Ja oli varma, että mitä Jumala oli hänelle luvannut, hän pystyy tekemään täydelliseksi. 

 

ל ָהָנא ֵאת  22 ֖ו׃ֵ̅לה לכִׁ ̅ ַחשַּבתֵ̅מטֻׁ  אנֻׁ
puhtaudelle hänelle          luettiin                 tämä     tähden            . 

 
Tämän tähden, se luettiin hänelle puhtaudeksi. 

 

ָלֵת   23 וד̅וָלא ֗הָוא ֵמטֻׁ  ̅ ַחשַּבת֑̅א ֵדאתָ̅הֵד ̅ ַּבת̅תכַ ֵ̅את̅ ה ַּבלחֻׁ
luettiin että      tämä            kirjoitettu                  yksin       hänen tähden         oli          eikä            . 

וֵת  ֑ו׃̅ה לכִׁ ַ̅היָמנֻׁ  אנֻׁ
puhtaudelle    uskollisuutensa 

 
Eikä ainoastaan hänen tähtensä kirjoitettu tämä, että ”hänen uskollisuutensa luettiin puhtaudeksi.” 

 



ָלַת ̅ ֵאָלא ָאף  24 וב̅ ידַ̅לן עתִׁ ̅ן ָדאפֵ̅מטֻׁ ו דֵנחשֻׁ  ַאיֵלין ̅ הֻׁ֗
ne      luettaisiin että      se    tuleva meille myös että meidän tähden myös        vaan            . 

יָחא ֵמן ֵּביתדַהיֵמנן ּבַמן ַדא וע משִׁ ים לָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ יֵת ̅קִׁ ׃̅־מִׁ  ֖א֖֞
kuolleet   huoneesta             Messias       Jeshua    herrallemme nosti joka    kenessä uskomme että 

 
Vaan myös meidän tähtemme, että myös meille tulisi se luetuksi, niille, jotka uskovat häneen, joka 
nosti meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, kuolleiden huoneesta. 

 

ל ַדנַזדַקן׃   25 ל חָטַהין֑֖֞ וָקם ֵמטֻׁ ו ֵאשתֵלם ֵמטֻׁ  דהֻׁ
meidät puhdistava että tähden   nousi ja   syntiemme    tähden      luovutettiin    hän joka          . 

 
Häneen, joka meidän syntiemme tähden luovutettiin, ja hän nousi sen tähden, että saisi meidät 
puhtaiksi. 
 
Jae laitettu riimityksellä, chat’ta’han – dan’zad’kan painotuksilla, se on sekä hebreassa, että 
arameassa käytetty kirjoitustyyli, esim. 1Sam.25:29, joka ei näy käännöksissä. Jaejakso ei käytä 
tavallista tsadik – vanhurskaus – sanaa. 

 

ל ֵדאזַדַדקן ָהכִׁ  5:1  וָת ֵ̅מטֻׁ  ֑א ֵנהֵוא ַלן שָלָמא ̅יל ּבַהיָמנֻׁ
rauha meille    oleva            uskollisuudessa sen tähden    puhtautemme      tähden                     . 

יָח֖א׃̅ לָות וע משִׁ  ַאָלָה֖א ּבָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ
Messias     Jeshua herrassamme    Jumala        luokse 

 
Sen tähden, sen meidän puhtautemme tähden, sen uskollisuuden kautta, on meillä oleva rauha 
Jumalan luona, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta. 

 

וָת ַ̅קַרב̅ה ֵאת̅דבֵ   2 וָת ̅ן ּבַהיָמנֻׁ יַנן֑ ֖̅א דבָ ̅א ָהֵד ̅א לַטיּבֻׁ  ה ָקימִׁ
seisomme hänessä joka  tämä          siunaukselle          uskollisuudessa       lähestyimme hänessä että    . 

יַנן ּבַסב̅וֵמשַתב וחֵתה ַדאָלָה֖א׃ָ̅רא דֵת ̅הרִׁ  שּבֻׁ
Jumalan              kirkkautensa              toivossa                         kirkastamme ja 

 
Sillä hänen kauttaan meille on tullut, uskollisuudessa, pääsy tämän siunauksen lähelle, meille, jotka 
pysymme hänessä ja kirkastamme sitä Jumalan kirkkautta sen toivon kautta. 

  



וד̅וָלא ָהכַ   3 ין֖֞ ֵמשַתב̅ ֵאָלא ָאף̅ ָנא ַּבלחֻׁ אולָצנִׁ ָּ֖ן ּ̅בֻׁ יַנ֖  הרִׁ
kirkastamme       kärsimyksessä      myös      vaan            yksin             samoin        eikä         . 

וָת ̅דָיד אולָצָנ֖א מַסיּבָרנֻׁ יַנן דֻׁ  א ָגַמר ַּבן֖׃̅עִׁ
meissä täydellistää         kärsivällisyys             kärsimys että tiedämme että 

 
Samoin, eikä ainoastaan se, vaan myös kärsimyksissämme me kirkastamme, sillä me tiedämme, että 
kärsimys tekee meissä täydelliseksi sitä kärsivällisyyttä. 
 
Arameassa ”tekee täydelliseksi”. Kreikassa ”saa aikaan”, jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässä olisi 
lievempi sanavalinta. 

 

וָת   4 וקָי֖א ובֻׁ ַ̅ומַסיּבָרנֻׁ  ָר֖א׃̅וקָי֖א ַסב֖̅א ּבֻׁ
toivoa      kokemus ja       kokemus                 kärsivällisyys ja        . 

 
Ja se kärsivällisyys kokemusta, ja se kokemus toivoa. 

 

וֵּבה ַדאָלָהא מַשַפע ̅ ֵהתָ̅רא ֵד֖ין ָלא ַמבַ̅סב  5 ל דחֻׁ  ֵמטֻׁ
tulviva           Jumalan rakkautensa että koska      hävettävä        ei     mutta          toivo          . 

ודַ̅על ֵלַּבָוַת  וָחא דקֻׁ  ַלן֖׃̅ ַיהַּבתָ̅שא ֵדאת̅ן֖֖֞ ּברֻׁ
meille           annettu joka            pyhyyden           hengessä sydämemme sisään 

 
Mutta se toivo ei ole häpeällistä. Koska se Jumalan rakkaus on ylivuotavaa, meidän sydämiimme sisälle, 
sen pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. 
 

Kreikkaan laitettu häpeään saattamiseksi. Kreikan tekstin ero selittyy siten, että ֵהתַ̅מב  on luettu tai 

ajateltu ֵהתֵ̅נב . Yhden kirjaimen ero. 

 

וַת   6 יהֻׁ ל כרִׁ יָחא ֵמטֻׁ  ̅ ָנא ָהָנ֖א חָלף̅ן ּבַזבֵ̅אן ֵדין משִׁ
puolesta     tämä     määräajassa heikkoutemme    tähden           Messias         sillä      jos      . 

ית יֵעא֖֞ מִׁ  ׃̅ ַרשִׁ
kuoli                  pahat 

 
Sillä jos Messias, meidän heikkoutemme tähden tässä ajassa kuoli pahojen puolesta; 



יֵעא֖֞ ָמֵאת̅ לַמחֵסן ֵגיר ֗אָנש חָלף  7  א֖֞ ֵגיר ָ̅טבֵ ̅ חָלף̅ ַרשִׁ
sillä      hyvät    puolesta     kuolla             pahat          puolesta ihminen     sillä          tuskin             . 

 ׃̅ ַממַרח ֗אָנש ַלמָמת̅ ָטך
kuolemalle   ihminen       uskaltaa saattaa 

 
Sillä tuskin kukaan pahojen puolesta kuolee, sillä hyvien puolesta joku saattaa uskaltaakin kuolla. 
 
Kreikassa ”vanhurskaan puolesta”, jättää jakeen ajatuksen taas todella epämääräiseksi. Jos sanoja 
laittaa estrangela-fontille, kreikan lukuvirhe on selkeä; 

 
 

וֵּבה ַדלָוַת   8  ַחָטֵיא֖֞ ̅ ן ֵדאן ַכדָ̅הרָכא מַחֵוא ַאָלָהא חֻׁ
syntiset kun jos että luoksemme että rakkautensa     Jumala         osoitus       tällä tavalla     . 

יַת  יָחא חָלפַ ̅אִׁ ית̅ין ֗הַוין֑ משִׁ  ׃̅ ין מִׁ
kuoli puolestamme          Messias          me          olimme 

 
Tällä tavalla, se on Jumalan rakkauden osoitus meitä kohtaan, että kun me vielä olimme syntisiä, 
Messias kuoli meidän puolestamme. 
 
Kreikassa osoittaa, verbi, jälleen sanan alussa oleva mem jätetty huomiotta. Jos teksti olisi kreikasta 

käännetty, מַחֵוא tilalla lukisi lyhyempi ַחֵוא. 

 

ת̅כָמא ָהכִׁ   9 יָראיִׁ  ה ֵ̅מ֑ה ובֵ ֵ̅נזַדַדק ָהָשא ַּבד̅ יל ַיתִׁ
hänessä ja veressään          nyt        puhdistuu         runsaasti       sen tähden montako       . 

וגֵ̅נת  ָז֖א׃ַ̅פֵצא ֵמן רֻׁ
vihasta            pelastuu 

 
Sen tähden, kuinka paljon runsaammin nyt tuleekaan puhdistus hänen verensä kautta, ja hänen 
kauttaan tulee pelastumaan siitä vihasta! 
 
”Viha” ei tarkoita mitään ”vihan aikaa”, vaan Joh.3:36 ”joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää 
näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.”, Kol.3:6, tämän kirjeen jakeet 1:18, 2:8 ja vanhat 
juutalaiset opetukset. 

  



יַת ̅ ֵאן ֵגיר ַכד  10 י ַעַמן ַאָלָהא ֖̅א֖֞ ֵאת̅בֵ ּ̅בֵעלדבָ  ין̅אִׁ  ַרעִׁ
Jumala kanssamme    liittoutui                  vihamiehet         olimme       kun     sillä      jos           . 

תֵ̅ר֑ה כָמא ָהכִׁ ּ̅בַמוָתא ַדב יָראיִׁ וֵת ּ̅בַת ̅ יל ַיתִׁ  ה ̅רעֻׁ
liittoutumisessaan       runsaasti         sen tähden montako    poikansa        kuolemassa 

׃ ֵחא ּבַחַיו֗ה֖י֖֞  נִׁ
elämänsä kautta eläisimme 

 
Sillä jos on niin, kun me olimme vihamiehiä, Jumala teki liiton meidän kanssamme hänen poikansa 
kuoleman kautta, sen tähden, kuinka paljon runsaammin me tulemmekaan elämään sen hänen 
liittonsa tekemisen, hänen elämänsä kautta. 
 
”Sovitus” on sanatarkasti ”liiton uudelleen solmimista” tässä kohdassa. 

 

וד̅וָלא ָהכַ   11  ַהר ַּבאָלָהא ֵ̅נשַתב̅ ֵאָלא ָאף̅ ָנא ַּבלחֻׁ
Jumalassa          kirkastaisi           myös      vaan               yksin            siten         eikä            . 

יָח֑א דבֵ ̅ ּבַיד וע משִׁ וָת ָ̅מַרן ֵיַּ֣שֻׁ ו ָהָשא ַקֵּבלן ַתרעֻׁ  א ׃̅ה הֻׁ֗
se liitto vastaanotimme      nyt       hän  siinä että           Messias       Jeshua herramme kautta 

 
Eikä ainoastaan sillä tavalla, vaan että se myös kirkastaisi Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, 
Messiaan kautta, että hänen kauttaan olemme nyt vastaanottaneet sen liittoutumisen. 

 

יָת ̅ ַּברָנָשא ֵעַלת̅ ַחד̅ ַידַ̅איַכָנא ֵגיר ַדב  12  א לָעלָמ֑א ̅חטִׁ
maailmalle           synti       tuli sisään      ihmispoika       yksi kautta että     sillä          samoin            . 

יָת ̅ ַידַ̅וב ון ּבַני֖֞ ֗אָנָשא עבַ ָ̅נא ּבכֻׁ ̅א ַמוָת֑א וָהכַ ̅חטִׁ  ר ̅להֻׁ
ohitti             ihmislapset     heissä kaikissa         siten ja        kuolema           synti           kautta ja 

ון חַט֖ו׃ַ̅מוָת֖א ּבָהי דכֻׁ   להֻׁ
syntiä he kaikki että sen kautta    kuolema 

 
Sillä samoin, että yhden miehen kautta tuli synti sisälle maailmaan, ja sen synnin kautta kuolema, ja 
siten heitä kaikkia ihmislapsia vei toiselle puolelle kuolema, sen kautta, että he kaikki olivat tehneet 
syntiä; 

 



יָת ̅עַד   13 וָס֑א חטִׁ יֵת ̅ א ַכדָ̅מא ֵגיר לָנמֻׁ  ּבָעלָמ֑א ̅ יה ֗הָות̅אִׁ
maailmassa        oli         se on            kun               synti                sanalle            sillä  siihen saakka        . 

יבָ  יָת ̅ א ֗הָותָ̅לא חשִׁ וָס֖א׃̅חטִׁ ל דַלית ֗הָוא ָנמֻׁ  ֖א ֵמטֻׁ
sana          ollut ei ole että      koska               synti             oli                  luettu              ei 

 
Sillä siihen synnin sanaan saakka, kun sitä oli maailmassa, ei sitä luettu synniksi, koska sitä sanaa ei 
ole ollut. 

 

ָד ̅ ֵאָלא ַאמֵלך  14 וֵש֑א ָאף̅ם ַועַד ַ̅מוָתא ֵמן ָאַּ֣ מֻׁ  ַעל ̅ ָמא לַּ֣
ylle    myös        Moshe’lle        saakka ja            Adam’sta       kuolema     kuninkaana       vaan           . 

וָת ַ̅איֵלין דָלא חַט֑ו ַּבד אָד ̅א ַדעבָ ̅מֻׁ וֵסה ָדַּ֣  ֖ם ַהו ̅ר ָנמֻׁ
hän      Adam’n         sanansa         ohituksen  kaltaisuudessa       synti      ei jotka                 ne 

איַת  וָת ̅דִׁ  ׃̅ יד̅א דַהו ַדעתִׁ ̅ו֗הי דמֻׁ
tuleva joka      hänen       kaltainen          se on       joka 

 
Vaan kuolema hallitsi kuninkaana Adam’sta Moshe’lle saakka, myös niitä, jotka eivät tehneet syntiä 
sen kaltaisuudessa, kun Adam ohitti hänen sanansa, hän, joka oli se hänen kaltaisensa, joka oli tuleva. 

 

וַרעָת ̅ א ֗הָוא ַאיךֵאָלא לָ   15  ָת֖א ֵאן ֵגיר ָ̅נא ַמוַהב֖̅א ָהכַ ̅שֻׁ
sillä     jos                    lahja              siten            lankeemus           kuin        ole       ei            vaan            . 

וַרעֵת  ל שֻׁ ית̅ ה דַחדֵ̅מטֻׁ ֵיאא֖֞ מִׁ ת̅כִׁ ֑ו כָמא ָה ַ̅סגִׁ יָראיִׁ  ̅ יל ַיתִׁ
runsaasti   sen tähden montako      kuolivat        monet        yhden     lankeemuksensa      tähden 

וֵת  ל ַחדֵ̅ת ̅ה ַדאָלָהא וַמוַהבַ̅טיּבֻׁ וע ̅ ֑ה ֵמטֻׁ  ַּברָנָשא ֵיַּ֣שֻׁ
Jeshua      ihmispoika      yksi       tähden             lahjansa ja            Jumalan          siunauksensa 

ֵיאא֖֞ ֵתת יָח֖א ּבַסגִׁ  ַיַת֖ר׃̅משִׁ
rikastuttaisi           monissa                    Messias 

 
Vaan se lahja ei ole sellainen kuin se lankeemus. Sillä jos sen yhden lankeemuksen tähden monet 
kuolivat, sen tähden, kuinka paljon enemmän onkaan se Jumalan siunaus ja se hänen lahjansa sen 
yhden miehen tähden, Jeshuan, Messiaan, monia rikkaaksi tekevä. 

 



וָת ַ̅סכ̅ וָלא ַאיך  16 יָנא ֵגיר ָ̅נא ַמוַהבָ̅הכַ ̅ א דַחד̅לֻׁ  ָת֖א דִׁ
sillä    tuomio                 lahja               siten           yhden          rikkomus          kuin         eikä           . 

וָיבָ ̅ ַדהָוא ֵמן ַחד  ָתא ֵד֖ין ֵמן חָטֵהא֖֞ ̅א הָו֖א ַמוַהב̅לחֻׁ
synneistä    mutta                lahja              oli              syylliselle         yhdestä           oli joka 

ֵיאא֖֞ הָות ֖ו׃̅לכִׁ ̅ ַסגִׁ  אנֻׁ
puhtaudelle    ollut                paljon 

 
Eikä se lahja ole samalla tavalla kuin sen yhden rikkomus, sillä se oli tuomio, että yhdestä tuli 
syylliseksi, mutta se lahja on ollut monista synneistä puhtaudeksi. 

 

ל ַסכ  17 וָת ֵ̅אן ֵגיר ֵמטֻׁ ת̅ ַאמֵלך̅ א דַחד̅לֻׁ יָראיִׁ  ̅ ַמוָת֑א ַיתִׁ
runsaasti      kuolema    kuninkaana     yhden          rikkomus         tähden        sillä     jos          . 

וגָ ַ̅איֵלין ַדנַסב וָת ̅ו סֻׁ וָת ̅כִׁ ̅א ַודָ̅ת ַ̅מוַהב̅א ַוד̅אא דַטיּבֻׁ  ֑א ̅אנֻׁ
puhtauden ja                      lahjan ja             siunauksen              monet    annetaan joille            ne 

יָח֖א׃̅ ַחד̅ ון ּבַידּ̅בַחֵיא֖֞ ַנמלכֻׁ  וע משִׁ  ֵיַּ֣שֻׁ
Messias      Jeshua      yksi      kautta kuningastava      elämässä 

 
Sillä jos yhden rikkomuksen tähden kuolema hallitsi enemmän, ne, joille paljon annetaan siunausta ja 
sitä lahjaa ja sitä puhtautta, siinä elämässä saavat hallita yhden kautta; Jeshuan, Messiaan. 
 

Kreikassa on ”vanhurskauden lahja”, joka olisi  ַוָת ̅כִׁ ̅דא ָ̅ת ַ̅מוַהב̅ו ֑א ̅אנֻׁ  – vav-kirjainta lyhyempi. 

  



ל ַסכ̅זָנא ָהכִׁ ַ̅אכ  18 וָת ̅יל דֵמטֻׁ וָיבָ ̅ א דַחד̅לֻׁ  א ̅הָוא חֻׁ
syylliset       ole         yhden           rikkomus     tähden että sen tähden     tyyli kuin             . 

ון ּבַניָנָש֑א֖֞ ָהכַ ̅לכֻׁ  וָת ̅להֻׁ אנֻׁ ל כִׁ  א ̅וָת ֵ̅תהֵוא ָזכֻׁ  ַ̅חדא דָ̅נא ֵמטֻׁ
palkinto          olisi         yhden           puhtaus          tähden         siten           ihmislapset      heille kaikille 

׃̅לַחֵיא֖֞ לכֻׁ  ון ּבַניָנָש֖א֖֞  להֻׁ
ihmislapset heille kaikille       elämälle 

 
Sen tähden, tällä tavalla, että yhden rikkomuksen tähden kaikki ihmislapset ovat syyllisiä, siten yhden 
puhtauden tähden saisi olla se elämän palkinto kaikille ihmislapsille. 
 
”Palkinto tulevassa maailmassa”, rabbiininen aramean sana. Kreikassa sen tilalla on tuo puhtaus, 
vanhurskaus, todennäköisesti sanavaraston puutteen tähden. Elämä sisältää elämän täällä ja sen 
jälkeenkin, monikkomuoto. 

 

וֵת   19 ל ָלא ֵמשַתמָענֻׁ  ַּברָנָשא ̅ ה דַחדַ̅איַכָנא ֵגיר דֵמטֻׁ
ihmispoika     yhden          tottelevaisuutensa          ei     tähden että      sillä          samoin             . 

ֵיאא֖֞ הַו֑ו ָהכַ  וֵת ̅ ָנא ָאףַ̅חָטֵיא֖֞ ַסגִׁ ל ֵמשַתמָענֻׁ   ̅ה דַחדֵ̅מטֻׁ
yhden        tottelevaisuutensa          tähden     myös          siten     olivat          monet            syntiset 

אֵנא֖֞ ָהֵוין֖׃ ֵיאא֖֞ כִׁ  ַסגִׁ
olemme    puhtaat                monet 

 
Sillä samoin, että yhden miehen tottelemattomuuden tähden monet olivat syntisiä, siten myös yhden 
tottelevaisuuden tähden monet saavat olla puhtaita. 

 

וָסא דֵת   20 יָת ַ̅מעָלָנא ֵדין ַדהָוא לָנמֻׁ  ֑א ̅סֵגא חטִׁ
synti lisääntyisi että            sanalle             oli joka mutta     sisäänpääsy          . 

וָת ̅ ַיתַרת֖̅א ַתָמן ֵאת̅יָת חטִׁ  ַ̅ית̅ר דֵסג̅וכַ   ֖א׃ַ̅טיּבֻׁ
siunaus     tuli runsaaksi           siellä               synti        lisääntyi että    kun ja 

 
Mutta siihen sanaan oli mentävä sisälle, että synti lisääntyisi, ja missä synti lisääntyi, siellä se 
siunauskin tuli runsaaksi. 

 



יָת ̅ ̅תַדאמלכַ ̅ ַדאיך  21  ̅ ָנא ַתמֵלך̅א ּבַמוָת֑א ָהכַ ̅חטִׁ
hallitsisi          siten        kuolemassa               synti                 hallitsi että       kuin että         . 

וָת  וָת ̅א ּבכִׁ ַ̅טיּבֻׁ יָחא׃ ָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ ̅ א לַחֵיא֖֞ ַדלָעַל֑ם ּבַיד̅אנֻׁ  וע משִׁ
Messias    Jeshua herramme kautta   iankaikkinen     elämälle            puhtaudessa                  siunaus 

 
Että niin kuin syntisyys hallitsi kuoleman kautta, siten hallitsisi se siunaus, sen puhtauden kautta, 
iankaikkista elämää varten, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta. 

 

יָת ָ̅מָנא ָהכִׁ  6:1  אַמ֖ר נַקֵו֑א ָּבה ַּבחטִׁ  א ̅יל נִׁ
synnissä    siinä   pyörittävä      sanova  sen tähden       mistä                   . 

וָת   ַיַת֖ר׃̅א ֵתת̅דַטיּבֻׁ
rikastuisi               siunaus että 

 
Sen tähden, mitä sanoisin? Tulisiko kieriä synnissä, että se siunaus enentyisi? 
 
Pyöriä, kieriä, oksentaa. Synnissä ”jatkaminen” on mahdollinen käännösvaihtoehto, mutta itse 

laittaisin silloin 2Tim.2:15 ym.mukaan נקו֖ון. Siis viimeisen alefin tilalle vav ainakin. Pyöriä ja 

oksentaa, sopiikin paremmin asiayhteyteen. 
 

ית  2 יָת ָ̅ח֖ס ַאיֵלין ֵגיר דמִׁ וב̅ן ַלחטִׁ ֵחא ָּבה תֻׁ  ׃̅ ֑א ַאיַכָנא נִׁ
taas    siinä        eläisi          kuinka                synnille        kuolleet jotka sillä           ne    ”ei näin!”     . 

 
Ei näin! Sillä ne, jotka ovat synnille kuolleet, kuinka taas siinä eläisivät? 
 

Kreikassa ja suomessa ”sillä me, jotka kuolleet”, olisi arameassa ית ין̅הוין ֵגיר דמִׁ . Näitä eroja on nyt jo 

niin paljon, että tässä vaiheessa en tiedä muuta varmaa kuin, että tämä ei ole kreikasta käännetty, 
eikä kreikka tästä. Teksti voi olla käännetty arameasta latinan kielelle, ja siitä vasta kreikkaan. Näin on 
ainakin muutamien kreikan käsikirjoitusten kohdalla. 

  



֖ון ַדאיֵלין ַדעַמדַ̅או ָלא ָיד  3 ין א֗נתֻׁ ֵישֻׁ ̅עִׁ יָח֑א ן ּבַּ֣  וע משִׁ
Messias      Jeshuassa     kastetut jotka        ne että            te         tunnette        ei        tai        . 

ו עַמד  ן֖׃ּ̅בַמוֵתה הֻׁ֗
 kastetut hän   kuolemassaan 

 
Vai ettekö tiedä, että ne, jotka ovat kastetut Jeshuassa, Messiaassa, ovat hänen kuolemansa kautta 
kastettuja? 

 

ודִׁ ̅קבַ ֵ̅את  4  א לַמוָת֖א ַדאיַכָנא דָקם ̅יָת ̅רן ַעֵמה ּבַמעמֻׁ
nosti että       samoin että     kuolemalle                   kasteessa         kanssaan meidät haudattu         . 

יָחא ֵמן ֵּבית וע משִׁ וחָתא ַדאבֻׁ ̅א֖֞ ּבֵת ̅יֵת ־מִׁ ֵ̅יַּ֣שֻׁ  ָנא ̅ו֗ה֑י ָהכַ ̅שּבֻׁ
siten          isänsä                    kirkkaudessa              kuolleet       huoneesta             Messias           Jeshua 

 ׃̅ א֖֞ נַהֵלךֵ̅ת ̅חַנן ּבַחֵיא֖֞ ַחד̅ ָאף
vaeltava             uusi         elämässä       me     myös 

 
Meidän on haudattu hänen kanssaan kasteessa kuolemalle, että samoin, kuin nostettiin Jeshua, 
Messias, kuolleista, isänsä kirkkaudessa, siten meidänkin tulisi siinä uudessa elämässä vaeltaa. 
 

Vaeltaminen on yksikkömuoto. Kieliopillisesti oikea olisi נהלכין. Ajatus arameassa on se, että 

vaeltaisimme yhdessä ja yksimielisinä, niin, että se näyttää muillekin, kuin olisimme yhtä. Teksti 
jatkuu selittäen juuri tuon sanavalinnan!  

 

וָת ̅ן ַעֵמה ַּבד̅נֵצבֵ̅את̅ ַחדֵ̅אן ֵגיר ַאכ  5  ָנא ̅א דַמוֵת֑ה ָהכַ ̅מֻׁ
siten     kuolemansa     kaltaisuudessa    kanssaan       asetetut           yksi kuin       sillä      jos        . 

 ַּבקָימֵתה ֵנהֵו֖א׃̅ ָאף
oleva   nousemuksessaan myös 

 
Sillä jos me olemme kuin yhtenä, istutetut hänen kanssaan hänen kuolemansa kaltaisuudessa, siten 
myös kuin hänen ylösnousemuksessaan, mekin tulemme olemaan. 
 
Voi olla myös ”paikalleen asetetut”. Natsav, asettaa paikalleen, netsav, istuttaa viinipuu. Suomen ja 
aramean lauserakenteen eron tähden suomalaisessa loppu vähän pidempi. 

  



יָ̅יד  6 יָקא ֵאזדֵקףַ̅נן ֵגיר דבַ עִׁ  ַּבַטל ַ̅עֵמ֖ה דֵנת̅ רָנַשן ַעתִׁ
tuhottaisiin että   kanssaan ristiinnaulittu         vanha ihmispoikamme että sillä     tunnemme      . 

יָת ַ̅פג יָת ̅ וב֖̅א דתֻׁ ָ̅רא ַדחטִׁ  ֖א׃ָ̅לא נַשֵמש ַלחטִׁ
synnille        palvelisi          ei       taas että                 synnin              ruumis 

 
Sillä me tiedämme, että se vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että se synnin ruumis 
tuhottaisiin, ettei se taas palvelisi syntiä. 

 

ית  7 יָת  ַחַרר ֵלה ֵמןֵ̅גי֖ר ֵאת̅ ַאיָנא דמִׁ  ֖א׃̅חטִׁ
synnistä  hänelle     vapautettu        sillä   kuollut joka sellainen      . 

 
Sillä sellainen, joka on kuollut; hänet on vapautettu synnistä. 
 
Kreikka menee jakeen lopussa taas aivan eri tavalla ja eri sanoilla. 

 

יתֵ̅אן ָהכִׁ   8  יָח֑א נַהיֵמן דַעֵמה ן ַעם משִׁ ̅יל מִׁ
kanssaan että uskokaamme    Messias      kanssa    kuolleet sen tähden    jos       . 

ֵח֖א׃ יָחא נִׁ  ַעם משִׁ
elävä            Messias     kanssa 

 
Sen tähden, jos me olemme kuolleet Messiaan kanssa, uskokaamme, että Messiaan kanssa saamme 
elää. 

 

יָחא ָקם ֵמן ֵּביתָ̅יד  9 יַנן ֵגיר ַדמשִׁ יֵת ̅עִׁ   ̅וב֖̅א֖֞ ותֻׁ ̅־מִׁ
taas ja        kuolleet        huoneesta nousi          Messias että       sillä     tunnemme       . 

 וַמוָתא ָלא ֵמשַתַלט ֵּב֖ה׃̅ ָלא ָמֵאת
hänessä käskyvaltaa          ei        kuolema ja         kuole            ei 

 
Sillä me tiedämme, että Messias nousi kuolleista, eikä enää kuole, eikä kuolemalla ole häneen valtaa. 

  



ית  10 יָת ̅ דמִׁ יתֵ̅גי֖ר ַלחטִׁ ו מִׁ  ַח֖י ̅ן֑ ַוד̅א זבַ ̅חָד ̅ א הֻׁ
elää joka ja kerta      yksi         kuoli        hän           synnille          sillä      kuoli joka          . 

ו ַלאָלָה֖א׃  ַחי הֻׁ֗
Jumalalle    hän    elää 

 
Sillä joka kuoli synnille, hän kertakaikkiaan kuoli, ja joka elää, elää Jumalaa varten. 

 

וב ָ̅נא ָאףָ̅הכַ   11 ון֑ חשֻׁ יֵת ון ד̅שכֻׁ ̅ו ַנפַ̅א֗נתֻׁ ון ̅מִׁ  א֖֞ א֗נתֻׁ
te       kuolleet jotka        sielunne       ajatelkaa                te          myös          siten             . 

יָת  יָחא׃ ַ̅לחטִׁ וע משִׁ ון ַלאָלָה֑א ּבָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ  ֑א וַחֵיא֖֞ א֗נתֻׁ
Messias      Jeshua herrassamme     Jumalalle            te              elävät ja                  synnille 

 
Siten myös te ajatelkaa teidän sielujanne, te, jotka olette kuolleet synnille, ja olette elävät Jumalalle, 
meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta. 

 

יָת ̅ יל ַתמֵלךָ̅לא ָהכִׁ   12  ̅ ֑א ַאיך̅יָת ון מִׁ ̅רכֻׁ ̅ג̅א ּבפַ ̅חטִׁ
kuin       kuollut        ruumiissanne            synti        kuningastaisi sen tähden      ei            . 

ון ַלרגִׁ ̅דֵת  ׃ֵ̅ת ̅יגָ ̅שַתמעֻׁ  ֖ה֖֞
himoilleen  kuuliaiset olisitte että 

 
Sen tähden, älköön synti hallitko teidän kuolleissa ruumiissanne, että ikään kuin olisitte kuuliaisia sen 
himoille. 
 
”Kuin” puuttuu kreikasta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, sitä sanaa ei tässäkään olisi. 

  



יָת ָ̅לא תַטיבֻׁ ̅ ָואף  13 ון֖֞ ַזיָנא דַעוָלא ַלחטִׁ  ֖א ֵאָלא ̅ון ַהָדַמיכֻׁ
vaan               synnille         vääryyden       aseet         jäsenenne       valmistaisitte    ei      myös ja          . 

יֵת ̅ ון ַלאָלָה֑א ַאיך̅שכֻׁ ̅ו ַנפַ̅טֵיב ֖ון ̅֗אָנָשא דֵמן מִׁ  א֖֞ חַייתֻׁ
elävät         kuolleista jotka         ihmiset          kuin         Jumalalle           sielunne valmistakaa 

ון לכִׁ  ון֖֞ ַזיָנא ֵנהוֻׁ וֵת ̅וַהָדַמיכֻׁ  ה ַדאָלָה֑א׃̅אנֻׁ
Jumalan     puhtaudelleen       olisivat        aseet            jäsenenne ja 

 
Älkääkä valmistako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan valmistakaa sielunne Jumalalle, kuin 
kuolleista eläväksi tehdyt, ja jäsenenne olkoon aseet Jumalan puhtaudelle. 

 

יָת   14 יַת ַ̅וחטִׁ ֖ון ָלא ֵגיר אִׁ ון תֵחית̅א ָלא ֵמשַתלָטא עַליכֻׁ  ̅ יכֻׁ
alla           olette              sillä        ei            yllenne             käskyvalta             ei                  synti ja            . 

וָס֑א ֵאָלא תֵחית וָת ̅ ָנמֻׁ  ֖א׃ַ̅טיּבֻׁ
siunaus           alla            vaan                    sana 

 
Eikä sillä synnillä ole käskyvaltaa yli teidän, sillä te ette ole kirjoitetun sanan alla, vaan siunauksen 
alla. 

 

וָס֖א ֵאָלא תֵחית̅ י֖ל ֵנחֵטא דָלא הַוין תֵחיתָ̅מָנא ָהכִׁ   15   ָ̅נמֻׁ
alla         vaan               sana            alla        olemme  ei jotka  syntiä tekisi sen tähden     mistä           . 

וָת   ֖א ָח֖ס׃ַ̅טיּבֻׁ
”ei näin!”            siunaus 

 
Sen tähden, tulisiko tehdä syntiä, meidän, jotka emme ole kirjoitetun sanan alla, vaan siunauksen 
alla? Ei näin! 

  



֖ון ַדלַמן ַדמַטיבִׁ ָ̅לא ָיד  16 ין א֗נתֻׁ ון ַנפ̅עִׁ  ון ̅שכֻׁ ̅ין א֗נתֻׁ
sielunne           te          valmistatte jolle kenelle että       te           tunnette         ei            . 

ון ֵל֑ה לַעב̅דֵת  וָת ̅שַתמעֻׁ ון ַעב̅דֻׁ יֵלה ַא֗נתֻׁ  ֵדא֖֞ דַהו ֑̅א דִׁ
hänen    työntekijät             te         hänen        työn tekemiselle   hänelle             kuuliaiset jolle 

ון ֵל֑ה ֵאן  ין א֗נתֻׁ יָת דֵמשַתמעִׁ  ֖א ֵואן לַמשַמע ַ̅לחטִׁ
kuulemiselle    tai ja                synnille       tai   hänelle       te                           kuulette jota 

וָת ָ̅נא דכִׁ ֵ̅אד  ֖א׃̅אנֻׁ
puhtauden               korva 

 
Ettekö tiedä, että kenelle te valmistatte sielunne, hänelle te olette kuuliaiset tekemään työtä. Hänen 
omia työntekijöitään te olette, hänen, jota kuulette, joko synnille tai puhtauden kuuliaisuudelle. 
 
Suomalainen lisää ”kuolemaksi”, mutta se puuttuu suurimmasta osasta kreikankin teksteistä. 

 

ו ֵדין לַ   17 יָת ̅אָלָה֑א דַעבַטיּבֻׁ ון ַדחטִׁ  ֑א ֵ̅דא֖֞ ֗הַויתֻׁ
synnin           olitte      työntekijät että      Jumalalle mutta valmistakaa        . 

ון ֵמן ֵלָּבא ַלד וָת ֵ̅ואשתַמעתֻׁ ולָפָנ֖א ̅מֻׁ  א דיֻׁ
opetuksen    kaltaisuudelle           sydämestä                  antautuneet ja 

ון ֵל֖ה׃  ֵדאשתֵלמתֻׁ
hänelle             antautuneet että 

 
Mutta valmistakaa se Jumalalle, jotka ennen olitte synnin työntekijöitä, ja sydämestä antautuneet 
sen opetuksen kaltaisuudelle, jotka olitte sille antautuneet. 
 
Koko jaejakso puhuu valmistamisesta, mutta verbin voi lukea ”hyväksi” vaihtamalla vokaalit, ja 
kreikan teksti menee sen mukaan, puhuen kiittämisestä.  

 

יָת ֵ̅את̅ ̅דוכַ   18 ון ֵמן חטִׁ ון לכִׁ ַ̅חַררתֻׁ וָת ֑̅א ֵאשַתעַּבדתֻׁ  ֖א׃̅אנֻׁ
puhtaudelle              työntekijät tullut                      synnistä           vapautetut               kun ja         . 

 
Ja kun te olette syntisyydestä vapautetut, teistä on tullut työntekijöitä sille puhtaudelle. 

 



וָת ̅ ית̅דבֵ ̅ ַאיך  19 יהֻׁ ל כרִׁ  א ּ̅בַניָנָשא֖֞ ָאַמר ֗אָנ֑א ֵמטֻׁ
heikkous     tähden       minä         sanon       ihmislapset      huoneen       kuin           . 

ון֖֞ לַעב֖̅ון ַדאיַכָנא דַטֵיב̅סרכֻׁ ̅דבֵ  ון ַהָדַמיכֻׁ וָת ̅תֻׁ  א ̅דֻׁ
työn tekemiselle         jäsenenne     valmistitte että     samoin että teidän lihanne että 

וָת  ון֖֞ ָ̅הָשא ַטֵיב̅ ָנא ָאףַ̅עוָל֑א ָהכַ ̅א ַוד̅דַטנפֻׁ  ו ַהָדַמיכֻׁ
jäsenenne valmistakaa       nyt       myös         siten        vääryyden ja         saastaisuuden 

וָת ̅לַעב וָת ̅א דכִׁ ̅דֻׁ וָת ֖̅א ַוד̅אנֻׁ ישֻׁ  ֖א׃ַ̅קדִׁ
pyhityksen ja            puhtauden          työn tekemiselle 

 
Niin kuin perhekunnan ihmiset, minä puhun, teidän lihanne heikkouden tähden, että samoin kuin te 
valmistitte jäsenenne tekemään saastaisuuden ja vääryyden työtä, siten nyt myös valmistakaa 
jäsenenne tekemään puhtauden ja pyhityksen työtä! 

 

יָת ַ̅עב̅ דכַ   20 ון ֵגיר ַדחטִׁ  ֑א מַחרֵרא֖֞ ֵ̅דא֖֞ ֗הַויתֻׁ
vapautetut             synnin              sillä          olitte       työntekijät     kun          . 

ון לכִׁ  וָת ̅֗הַויתֻׁ  ֖א׃̅אנֻׁ
puhtaudelle             olitte 

 
Sillä kun te olitte synnin työntekijöitä, te olitte puhtaudesta vapautetut. 

 

ית̅וָמָנא ָאד  21  ון ָהיֵדין֑ ַאיָנא דַיוָמָנא ̅֗הָוא לכֻׁ ̅ ָשא אִׁ
päivän     sellainen       silloin         teille          oli         (akk.)       hedelmää       mistä ja          . 

ון ֵּב֖ה ַחרֵת  ין א֗נתֻׁ יֵת ה גֵ ָּ̅בהתִׁ  יה ַמוָת֖א׃̅יר אִׁ
kuolema       sen on           sillä      loppunsa       siinä            te              häpeätte 

 
Ja mitä hedelmää teillä silloin oli? Sellaista, jota te häpeätte tänään, sillä sen loppu on kuolemaa. 
 

Kreikka sanoo ”nyt häpeätte”, eli ”sen päivän, tänään” tilalla pitäisi olla דָהָשא, jos teksti olisi 

kreikasta käännetty. 
  



יָת ̅וָהָשא ֵדאת  22 ון ֵמן חטִׁ ון ַעבַ̅חַררתֻׁ  ֵדא֖֞ ֖̅א ַוהַויתֻׁ
työntekijät          olette ja                         synnistä               vapautetut että             nyt ja          . 

ית יֵש֑א֖֞ דַחרת̅לכֻׁ ̅ ַלאָלָה֑א אִׁ אֵרא֖֞ ַקדִׁ ֖ון ַחֵיא֖֞ ַדלָעַל֖ם׃̅ון פִׁ  הֻׁ
iankaikkinen    elämä    niiden loppu  joka           pyhä          hedelmä        teille          on                Jumalalle 

 
Ja nyt te olette synnistä vapautetut, ja te olette Jumalan työntekijät; teidän hedelmänne on pyhää, 
jonka loppu on iankaikkinen elämä! 
 

Kreikassa hedelmä on pyhitys. Se olisi arameassa vähän pidempi sana;  וָת ישֻׁ ̅אַקדִׁ . 

 

יָת ֵ̅תאגֻׁ   23  ה ַדאָלָה֖א ֵ̅ת ̅ב֖א ַמוָתא ֗ה֖ו וַמוַה ̅ורָתא ֵדין ַדחטִׁ
Jumalan          lahjansa ja          se      kuolema              synnin          mutta              palkkio                  . 

יָחא׃  וע משִׁ  ַחֵיא֖֞ ַדלָעַל֖ם ּבָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ
Messias    Jeshua herrassamme iankaikkinen       elämä 

 
Mutta synnin palkkio on se kuolema, ja Jumalan lahja on iankaikkinen elämä meidän Herramme 
Jeshuan, Messiaan kautta! 

 

  

ון ַאַח֖י֖֞ לָידַ̅או ָלא ָיד 7:1  ין א֗נתֻׁ וָסא ֵגיר מַמֵלל ̅עִׁ  ַעי֖֞ ָנמֻׁ
puhun      sillä            sana        tunteville      veljeni          te           tunnette       ei         tai                   . 

֖ו ַעל ַגב יט הֻׁ֗ וָסא ַשלִׁ  ָרא כָמא דַח֖י׃̅֗אָנ֖א דָנמֻׁ
elää että  montako        mies        ylle      hän     luvallista                sanan            minä 

 
Vai ettekö tunne, te minun veljeni - sillä minä puhun sen sanan tunteville - että se sana määrää 
miestä, niin kauan kuin hän elää. 

  



יָרא ֗הי ּבבַ ַ̅א֗נתָת ̅ ַאיך  2 וָס֖א ̅א ַדאסִׁ  עָלה כָמא דַח֖י ּבָנמֻׁ
sanassa elää että   montako aviomiehessään hän      kahlittu että              vaimo           kuin        . 

ית וָסא דבַ  ַ̅חרַרתַּ̅בעָל֑ה ֵאת ֵ̅אן ֵדין מִׁ  עָל֖ה׃ֵ̅מן ָנמֻׁ
aviomiehensä                  sanasta           vapautettu       aviomiehensä kuolee mutta      jos 

 
Niin kuin vaimo, joka on sidottu omaan aviomieheensä, niin kauan kuin elää, sen sanan kautta, mutta 
jos hänen aviomiehensä kuolee, hän on vapautettu siitä hänen aviomiehensä sanasta. 

 

ין֑ הָות̅בַ ַ̅לג̅ ַחי ַּבעָלה ֵתַקף̅ ֵאן ֵדין ַכד  3  ֖א ָ̅לה ַגָירָת ̅ ר ֗אחרִׁ
avionrikkoja hänelle   oli             toinen        miehelle     jättävä aviomiehensä hän    kun   mutta    jos       . 

ות יֵת ̅ ַחרַרתַּ̅בעָל֑ה ֵאת̅ ֵאן ֵדין נמֻׁ וָס֖א וָלא אִׁ  יה ֵ̅מן ָנמֻׁ
se on            eikä                       sanasta           vapautettu      aviomiensä     kuoleva   mutta     jos 

ָנא׃ ̅ב֖̅א ֵאן ֵתהֵוא לגַ ̅רָת ַגיָ   ָרא ֗אחרִׁ
toinen          miehelle            oleva      jos     avionrikkoja 

 
Mutta jos hän jättäisi oman aviomiehensä toisen miehen tähden, hän olisi avionrikkoja, mutta jos 
hänen aviomiehensä kuolee, hän on vapautettu siitä sanasta, eikä olekaan avionrikkoja, jos on 
toiselle miehelle. 

 

וָסא ּבפַ ̅ וָהָשא ַאַח֑י֖֞ ָאף  4 ון לָנמֻׁ יתתֻׁ ון מִׁ  ֵרה ̅̅גַא֗נתֻׁ
ruumiissaan            sanalle                kuolleet             te          myös   veljeni          nyt ja          . 

יָח֑א דֵת ַד  ֖ין ַאיָנא דָקם ֵמן ֵּבית̅משִׁ ון ַל֗אחרִׁ יֵת ̅הוֻׁ  ֑א֖֞ ̅־מִׁ
kuolleet         huoneesta nousi joka sellainen          toiselle          olisitte että                Messiaan 

אֵרא֖֞ ַלאָלָה֖א׃̅דֵת  ון פִׁ  תלֻׁ
Jumalalle     hedelmät tuottaisimme että 

 
Ja nyt, veljeni, te olette kuolleet sille sanalle, Messiaan ruumiin kautta, että olisitte toiselle, sellaiselle, 
joka nousi kuolleista, että me tuottaisimme hedelmiä Jumalalle. 

  



אבֵ ּ̅בבֵ ̅ ַכד  5 וָס֖א ̅א֖֞ ַדחָטֵהא֖֞ ַדב̅סָרא ֗הַוין ֵגי֑ר כִׁ  ָנמֻׁ
sanassa joka            synnin             sairaus        sillä    olimme          lihassa         kun        . 

ין ֗הַוו ּבַהָדַמין֑֖֞ דפִׁ ֵ̅מת  אֵרא֖֞ ֵנֵתל לַמוָת֖א׃ַ̅חפטִׁ
kuolemalle tuottava hedelmää että  jäsenissämme   olivat            ahkeroimme 

 
Sillä kun me olimme lihassa, me jäsenissämme ahkeroimme siinä synnin sairaudessa, joka on 
kirjoitetussa sanassa, että tuottaisimme hedelmää kuolemalle. 

 

יתָ̅הָשא ֵדין ֵאת  6 וָס֖א ומִׁ ידַּ̅בַטלן ֵמן ָנמֻׁ  ֗הָוא ̅ ן לַהו ַדאחִׁ
oli     vallitsi joka      hänelle kuolleet ja                  sanasta        turhennettu    mutta           nyt          . 

יל ּבַחד ן ַדנַשֵמש ֵמכִׁ ות̅וָת ̅תֻׁ ַ̅ל֖ יקֻׁ וָח֑א וָלא ּבַעתִׁ  ̅ א דרֻׁ
vanhuudessa      eikä            hengen            uudistetussa          tästä palvelisimme että meille 

 א ̅בָ ̅כָת 
kirjoitukset 

 
Mutta nyt, meidät on irrotettu siitä sanasta, ja me olemme kuolleet sille, joka meitä vallitsi, että tästä 
alkaen palvelisimme hengen uudistuksen kautta, eikä kirjoitusten vanhuuden kautta. 

 

וָסא חטִׁ ָ̅מָנא ָהכִׁ   7 ָּ֖ן ָנמֻׁ יַנ֖ ֑ו ָח֖ס ֵאָלא ̅יָת יל ָאמרִׁ  א הֻׁ
vaan ”ei näin!” se               synti                sana          sanomme      sen tähden      mistä      . 

יָת  וָס֖א ָלא ֵגיר ֵרגָת ̅ ֵאָלא ּבַיד̅ א ָלא ֵילֵפתַ̅לחטִׁ  ע ̅א ָיַד ָ̅נמֻׁ
tiennyt       himo          sillä      ei                sana      kautta       vaan       oppinut          ei                    synnille 

ית וָסא ֵדאַמ֖ר דָלא ֵתַרג̅ ֗הוִׁ ו ָלא ָנמֻׁ  ׃̅ ֵאלֻׁ
himoitse   ei että    sanoo joka              sana         ei           tai            olisin 

 
Sen tähden, mitä sanomme? Kirjoitettu sana on syntiä? Ei näin, vaan sitä syntiä ei olisi opittu muuten 
kuin sen sanan kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei se sana sanoisi, että ”älä himoitse”. 

  



וקָדָנא ֵאשכַחתַ̅וב  8 יָת ̅ ָהָנא פֻׁ  ̅ תמַר ֑̅א וגֵ ̅א ֵעלָת ָ̅לה חטִׁ
täydellistyi ja    sen yllä              synti              sille            havaittiin                käsky              tässä ja         . 

ל ֵרָג֖א ֵּבלָעד י כֻׁ יָת ̅ ּבִׁ וָסא ֵגיר חטִׁ יָת ָ̅נמֻׁ  ׃̅ א ֗הָות̅א מִׁ
oli          kuollut            synti             sillä             sana        vailla          himo kaikki minussa 

 
Ja tämän käskyn kautta havaittiin siinä synti. ja minussa tuli täydelliseksi kaikki himo. Sillä se synnin 
sana oli kuollutta. 
 
Synnin jälkeinen sana eltha on myös alttarin päällä oleva polttouhri. Sanavalinta tarkoituksella. 

 

ית  9 וָסא ֵמן קדִׁ ̅ ֵאָנא ֵדין ַחי ֗הוִׁ  א ֵדין ֵ̅אָת ̅ י֖ם ַכד̅דָלא ָנמֻׁ
kuin         tuli          kun           ensin –sta                sana          ilman         olin        elin mutta      minä        . 

יָת  וקָדָנ֑א חטִׁ יֵת ̅ א חָית̅פֻׁ  ׃̅ ̅תֵואָנא מִׁ
kuolin       minä ja        eli                    synti                       käsky 

 
Mutta minä elin aluksi ilman sitä sanaa; kun se ikään kuin käsky tuli, synti sai elää, ja minä kuolin. 

 

וקָדָנא ַהו דַחֵי֖א֖֞ לַמוָת֖א׃ֵ̅ואשתכַ   10 י פֻׁ  ח לִׁ
kuolemalle       elämän       se           käsky        minulle         havaittiin ja           . 

 
Ja se elämän käsky havaittiinkin olevan minulle kuolemaksi. 
 
Pukdana dchaia on aramean tekstien sanonta, elämän käsky. ”Valitse siis elämä!” (5Moos.30:19). 
Elämä on monikko, pitää sisällään elämän täällä ja tulevassa maailmassa. 

 

יָת   11 וקָדָנ֑א  ָ̅לה ּבַיד̅ א ֵדאשכַחת̅א ֵגיר ּבֵעלָת ̅חטִׁ  פֻׁ
käsky     kautta     sille           havaittu joka           siinä yllä         sillä              synti               . 

 נ֖י׃̅ה קַטלַת ̅נ֖י ובֵ ַ̅אטעַיַת 
minut tappoi   kanssaan ja minut eksytti 

 
Sillä se synti, joka oli havaittu käskyn kautta, eksytti minut ja sen kautta tappoi minut. 

  



וָסא ָמֵד   12 ֖ו ופֻׁ ָ̅נמֻׁ יש הֻׁ֗ ֖ו ̅ין ַקדִׁ יש הֻׁ֗  וקָדָנא ַקדִׁ
se             pyhä                 käsky ja        se         pyhä           siis                   sana             . 

 ׃̅ אין וָטב̅וכִׁ 
hyvä ja  puhdas ja 

 
Siis se kirjoitettu sana, se on pyhä, ja käsky, se on pyhä ja puhdas ja hyvä. 

 

ו הָות̅א ָהכִׁ ָ̅ת ָ̅טב  13 ֑י לַמוָתא הֻׁ יָת ̅ יל לִׁ  ֖א ָ̅ח֖ס ֵאָלא חטִׁ
synti       vaan   ”ei näin!”   ollut    hän kuolemalle minulle sen tähden            hyvyys          . 

יָת ̅̅תדֵת  ֖י ַדב̅חֵזא ַדחטִׁ י ַמוָת֖א ̅ א ֵגמַרתָ̅ת ָ̅טב̅א הִׁ  ּבִׁ
kuolema minussa täydellisti       hyvyydessä että   se               synti että       näkyvä olisi että 

ת יָראיִׁ י̅ ַחַיבֵ̅תת̅ דַיתִׁ  וקָדָנ֖א׃̅א ּבפֻׁ ָ̅ת חטִׁ
käskyssä            synti            syyllistäisi               runsaasti että 

 
Sen tähden, oliko se hyvyys minulle kuolemaksi? Ei näin, vaan että se synti olisi näkyvä, että se synti 
sen hyvyyden kautta teki minussa kuoleman täydelliseksi, että runsaasti se synti syyllistäisi, käskyn 
kautta. 
 
Kreikassa syyllistämisen tilalla on tuomitseminen. 

 

֖ו ֵאָנא ֵדין ַדבָ̅יד  14 וח הֻׁ֗ וָסא דרֻׁ יַנן ֵגיר דָנמֻׁ  ַסר ֗אָנ֖א ̅עִׁ
minä            lihan      mutta     minä       hän    hengen           sana että       sillä     tunnemme           . 

יָת   ֖א׃ַ̅ומַזַּבן ֗אָנא ַלחטִׁ
synnille       minä        myyty ja 

 
Sillä me tunnemme, että se sana on hengen, mutta minä olen lihan, ja myyty synnille. 

  



 ֗הָוא ֵמֵדם  ע ֗אָנ֖א וָלאֵ̅מֵדם דָסַער ֗אָנא ֵגי֖ר ָלא ָיַד   15
asia       ole         eikä        minä       tunne      en       sillä       minä     harjoitan jota    asia            . 

ו ̅ ̅דא ֗אָנ֖א ָעבֵ ̅דָצבֵ   ֗אָנ֖א ֵאָלא ֵמֵדם דָסֵנא ֗אָנ֖א ַהו הֻׁ֗
se     se       minä    vihaan jota        asia         vaan           minä         teen       minä    tahdon jota 

 ֗אָנ֖א׃̅ דָ̅עבֵ 
minä           teen 

 
Sillä sitä, mitä minä harjoitan, minä en tunne, enkä minä tee sitä, mitä minä tahdon, vaan sitä, mitä 
minä vihaan, sitä minä teen. 

 

 ֗אָנא ַעל ̅ ֗אָנ֑א ָסֵהד̅ ד̅א ֗אָנ֖א ָעבֵ ָ̅צבֵ  ֵואן ֵמֵדם דָלא  16
ylle    minä      todistan     minä         teen        minä       tahdon     en jota       asia        jos ja           . 

֖ו׃ יר הֻׁ֗ וָס֖א דַשפִׁ  ָנמֻׁ
hän      kaunis että                 sana 

 
Ja jos minä teen sitä, mitä minä en tahdo, minä todistan siitä sanasta, että se on kaunis. 
 
Kreikassa on todistamisen tilalla symfemi, sana, jota ei ole muualla. ”Olla samaa mieltä” sanasta 
selitettynä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, myös kaunis, safiir, tilalla olisi hyvä, tov. 

 

יָת ָ̅הָשא ֵדין ָלא ֗הָוא ֵאָנא ָסַער ֗אָנא ָהֵד   17  א ֑̅א ֵאָלא חטִׁ
synti         vaan         tämä      minä    harjoitan      minä         ole          ei     mutta        nyt                . 

֖י׃  דָעמָרא ּבִׁ
minussa asustaa joka 

 
Mutta nyt en ole minä tätä harjoittamassa, vaan se synti, joka minussa asustaa. 

  



֑י ָהַנו ֵדין ּבבֵ ָ̅יַד   18 ו ֵגיר דָלא ָעמָרא ּבִׁ  סר֖י ̅ע ֗אָנא הֻׁ
lihassani   mutta tämä minussa    asustaa       ei joka      sillä      se      minä      tunnen          . 

יה ֵד֖ין ָ̅ת ̅יר ּבָטב֖א ֵדאצֵּבא גֵ ָ̅ת ָ̅טב ֖י ֵדאסערִׁ יק לִׁ  ֖א פשִׁ
mutta sitä harjoittaisin että minulle helpompi           hyvässä          sillä   tahto       että               hyvä 

 ָלא ֵמשַכח ֗אָנ֖א׃
minä            pysty             en 

 
Sillä minä tunnen sen, ettei minussa asusta hyvää, tässä minun lihassani, sillä minun on helpompi 
tahtoa hyvää, kuin sitä harjoittaa, mutta minä en siihen pysty. 

 

 ֗אָנ֑א ̅ דָ̅עבֵ ̅ א ֗אָנא ֵדאעֵּבד̅א דָצבֵ ָ̅ת ָ̅לא ֗הָוא ֵגיר לָטב  19
minä      teen          tehdä että       minä      tahdon jota      hyvyydelle       sillä          ole         ei             . 

ישָתא דָלא ָצבֵ   ֗אָנ֖א׃̅ דָ̅לה ָעבֵ ̅ א ֗אָנא ֵדאעֵּבדֵ̅אָלא ּבִׁ
minä       teen      sille        tehdä että       minä         tahdo     en jota               paha               vaan 

 
Sillä sitä hyvyyttä, jota minä tahdon tehdä, minä en tee, vaan pahuutta, jota minä en tahdo tehdä, 
sen minä teen. 

 

 ̅ ד̅֗אָנ֑א ָלא ֗הָוא ֵאָנא ָעבֵ ̅ ד̅א ֗אָנא ָעבֵ ֵ̅ואן ֵמֵדם דָלא ָצבֵ   20
teen      minä         ole         ei       minä           teen       minä       tahdon     ei jota         asia        jos ja           . 

יָת  ֖י׃̅֗אָנ֑א ֵאָלא חטִׁ  א דָעמָרא ּבִׁ
minussa   asustaa joka          synti              vaan            minä 

 
Ja jos minä teen sitä, mitä minä en tahdo, en ole minä sitä tekemässä, vaan se synti, joka minussa 
asustaa. 

  



וָס֑א דָשֵלם לֵרעָינ֑י ַהו דָצבֵ ֵ̅משַכח ֗אָנא ָהכִׁ   21  א ̅יל לָנמֻׁ
tahdon että   se      ajatukseni     rauhaa joka          sanalle     sen tähden      minä         havaitsin            . 

ל דבִׁ ָ̅ת ָ̅טב̅ דֵנעֵּבד יבָ ֖̅א ֵמטֻׁ ֖י׃̅ישָתא ַקרִׁ  א ֗הי לִׁ
minulle se             lähellä                paha että      koska           hyvyys         tekevä että 

 
Sen tähden, minä havaitsen, että se sana rauhoittaa ajatuksiani, että tahdon, että tekisin hyvää, 
koska se pahuus on lähellä minua. 

 

וֵסה ַדאָלָהא ּבבַ ָ̅חֵד   22  ֖ו׃̅רָנָשא ַדלגַ ̅א ֗אָנא ֵגיר ּבָנמֻׁ
sisäinen      ihmispojassa            Jumalan           sanassaan          sillä       minä      iloitsen           . 

 
Sillä minä iloitsen Jumalan kirjoitetussa sanassa, sisäisessä miehessä. 

 

ָנא ּבַהָדַמ֑י֖֞ דַמקֵרב  23 וָסא ֗אחרִׁ וקבַ ̅ ָחֵזא ֗אָנא ֵדין ָנמֻׁ  ל ̅לֻׁ
vastapäätä     taistelee joka      jäsenissäni            toinen              sana        mutta     minä        näen            . 

וָסא דֵרעָינ֑י וָש  יָת ̅בֵ ָנמֻׁ וָסא ַדחטִׁ י לָנמֻׁ  א ̅א לִׁ
synnin            sanalle minulle vangitsee ja    ajatuksieni                  sana 

אית ׃̅ דִׁ  ּבַהָדַמ֖י֖֞
jäsenissäni         on joka 

 
Mutta minä näen minun jäsenissäni toisen sanan, joka taistelee ajatusteni sanaa vastaan, ja saa 
minua vangituksi sille synnin sanalle, joka on minun jäsenissäni. 
 

Ajatus tulee sanasta רעי, kun paimen ruokkii lampaitaan. Etymologisesti siis se merkitsee sitä, millä 

olemme ruokkineet omaa mieltämme. Taistelu tässä on lähitaistelua, kerub-sanajuurella. 
 

ו נפַ   24  ָרא ָהָנא דַמוָת֖א׃ֵ̅ציני ֵמן ַפגָ̅דוָיא ֗אָנא ַּברָנָש֖א ַמנֻׁ
kuoleman      tämä       ruumiista minut pelastava      mistä      ihmispoika        minä       surkea            . 

 
Minä surkea mies, mikä pelastaisi minut tästä kuoleman ruumiista? 

  



יָח֖א ָהָשא ̅ ַמוֵדא ֗אָנא ַלאָלָהא ּבַיד  25 וע משִׁ  ָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ
nyt           Messias        Jeshua herramme kautta         Jumalalle       minä            kiitän             . 

וָסא ַדאָלָה֖א ̅יל ֵאָנא ּבֵרעָינ֑י ַעבָ̅הכִׁ   ָדא ֗אָנא דָנמֻׁ
Jumalan              sanan           minä      työntekijä ajatuksissani          minä sen tähden 

יַת ּ̅בבֵ  יָת ̅י ַעב̅סרי ֵד֖ין אִׁ וָסא ַדחטִׁ  א׃ ָ̅דא דָנמֻׁ
synnin            sanan           työntekijä olen minä mutta          lihassani 

 
Minä kiitän Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, sen tähden minä nyt ajatuksissani 
olen Jumalan sanan työntekijä, mutta lihassani minä olen synnin sanan työntekijä. 

 

  

יל ַלית ַחָיבֻׁ  8:1   ין ֖̅א ַלאיֵלין דָלא מַהלכִׁ ̅וָת ֵ̅מכִׁ
vaeltavat     ei jotka           niille               syytös           ei ole          siis                        . 

יָח֖א׃ַּ̅בב וע משִׁ ֵישֻׁ  ַס֖ר ּבַּ֣
Messias      Jeshuassa            lihassa 

 
Ei siis ole syyllisyyttä niille, jotka eivät vaella lihan kautta Jeshuassa, Messiaassa. 
 
KR38 kirjoittaa kadotustuomiosta ja jättää lihassa vaeltamisen pois. Syytös, syyllisyys voi kyllä 
kääntää tuomioksi, koska sana on juridinen termi, tavallaan armo, chen, on sanan vastakohta. Mutta 
jos kadotustuomion tapaisesta olisi kyse, jakeessa olisi dina-tuomio. Kreikan tekstit menevät jakeessa 
kirkkohistoriallisista syistä hyvin eri tavoilla, lyhyimmässä muodossa jae antaa kuulijalle ajatuksen, 
että kirkon jäsenyys riittää tuomion välttämiseen. 

 

וָחא דַחֵי֖א֖֞ ַדב  2 וָסא ֵגיר דרֻׁ יָח֑א ַחרָרךָ̅נמֻׁ וע משִׁ  ̅ ֵישֻׁ
sinut vapautti       Messias      Jeshuassa joka    elämän            hengen        sillä              sana           . 

יָת  וָסא ַדחטִׁ  ַמוָת֖א׃֖̅א ַודֵ̅מן ָנמֻׁ
kuoleman ja                 synnin                            sanasta 

 
Sillä se elämän hengen sana, joka on Jeshuassa, Messiaassa, vapautti sinut siitä synnin ja kuoleman 
kirjoitetusta sanasta. 

 



וָס֖א ּבַיד  3 יל ֗הָוא ֵגיר ָנמֻׁ ל ַדמחִׁ וֵת ̅ ֵמטֻׁ יהֻׁ  סָר֑א ̅ה דבֵ ̅כרִׁ
lihan      heikkoutensa        kautta           sana          sillä         ole         voimaton         koska       . 

וָת ֵ̅רה ַּבדַ̅שַדר ַאָלָהא ַלב יָת ̅א דבֵ ̅מֻׁ ָלָת ̅סָרא ַדחטִׁ  ה ֑̅א ֵמטֻׁ
sen tähden                 synnin                  lihan         kaltaisuudessa     pojalleen          Jumala          lähetti 

יָת  יָת ֖̅א ַדנַחיבִׁ ַ̅דחטִׁ  סֵר֖ה׃̅א ּבבֵ ̅יה ַלחטִׁ
lihassaan               synnille   sen syyttäisi että                     synnin 

 
Sillä, koska se sana on voimaton lihan heikkouden kautta, lähetti Jumala oman poikansa, synnin lihan 
kaltaisuudessa, sen synnin tähden, että saisi sen syylliseksi syntiin, lihansa kautta. 

 

וָת ̅דכִׁ   4 וָסא ַּבן ֵתת̅אנֻׁ  ַסר ַ̅מֵל֖א דָלא ֗הָוא ַּבב̅א דָנמֻׁ
lihassa       ole       ei jotka             täyttyisi meissä              sanan              puhtaus että        . 

ו֖ח׃̅מַהלכִׁ  ָּ֖ן ֵאָלא ּברֻׁ  יַנ֖
hengessä       vaan               vaellamme 

 
Että sen kirjoitetun sanan puhtaus täyttyisi meissä, jotka emme vaella lihassa, vaan hengessä. 

 

֖ון ַדב̅בַ̅איֵלין ֵגיר דבַ   5 ו ֵמתַ̅סר ֵאנֻׁ  ַרֵע֖ין ַואיֵלין ַ̅סר הֻׁ֗
ne ja       ruokkimat        hän         lihan         ovat       lihassa jotka      sillä             ne           . 

ו ֵמתַ̅דד וח הֻׁ֗ ֖ון דרֻׁ וח ֵאנֻׁ  ַרֵעין֖׃̅רֻׁ
ruokkimat    hän     hengen      ovat      hengen jotka 

 
Sillä ne, jotka lihassa ovat, ovat lihan ruokkimia, ja ne, jotka hengen ovat, ovat hengen ruokkimia. 

 

יָת   6 ֖ו וַת ̅א ֵגיר דבֵ ַ̅תרעִׁ יָת ̅סָר֖א ַמוָתא הֻׁ וָח֖א ̅רעִׁ  א דרֻׁ
hengen                  mieli ja     hän     kuolema                 lihan        sillä                    mieli           . 

 ַחֵיא֖֞ ַושָלָמ֖א׃
rauha ja     elämä 

 
Sillä lihan mieli on se kuolema, ja hengen mieli on elämä ja rauha. 
 
Aramean sanaleikkiä ajatuksella, ”millä sinä itseäsi ravitset?” 



ל דַת   7 יָת ֵ̅מטֻׁ  ̅ א ֗הי לָות̅וָת ̅בֻׁ ̅סָר֖א ּבֵעלדבָ ̅א דבֵ ̅רעִׁ
luokse    se             vihamielisyydessä                 lihan                    mieli että         koska        . 

וָסא ֵגיר ַדאָלָהא ָלא ֵמשַתעּבָד  ל ַ̅אָלָה֖א לָנמֻׁ  ֖א ֵמטֻׁ
koska                  alamainen          ei           Jumalan          sillä             sanalle                 Jumala 

 דָלא ֵמשכָח֖א׃
mahdollinen      ei että 

 
Koska lihan mieli on vihamielisyydessä Jumalaa kohtaan, sillä se ei ole alamainen Jumalan sanalle, 
koska se ei siihen pysty. 

 

֖ון לֵמשַפר̅בַ̅ואיֵלין דבַ   8 ין֖׃ ַסר ֵאנֻׁ  ַלאָלָהא ָלא ֵמשכחִׁ
pystyvät      ei          Jumalalle    kaunistamiselle       ovat     lihassa jotka            ne ja          . 

 
Ja ne, jotka ovat lihassa, eivät pysty olemaan kauniina Jumalalle. 

 

ון ַּבב  9 ון ֵדין ָלא ֗הַויתֻׁ תַס֖ר ֵאלָ ַ̅א֗נתֻׁ יָראיִׁ ו֑ח ֵאן ַשרִׁ  ̅ א ּברֻׁ
todellisesti j   os   hengessä        vaan         lihassa            olette           ei      mutta             te           . 

וֵחה ַדאָלָהא ָעמָרא ּבכֻׁ  וֵחה ̅רֻׁ  ֖ון ֵאן ֵדין ֗אָנש ַלית ֵּבה רֻׁ
henki hänessä   ei ole    ihminen mutta     jos      teissä          asustaa            Jumalan       henkensä 

יֵל֖ה׃ יָח֑א ָהָנא ָלא ֗הָוא דִׁ  ַדמשִׁ
hänen       ole          ei        tämä                  Messiaan 

 
Mutta te ette ole lihassa, vaan hengessä, jos todellakin se Jumalan henki teissä asustaa. Mutta jos 
jossain ei ole sitä Messiaan henkeä, tällainen ei ole hänen omansa. 

 

יָחא ּבכֻׁ   10 ית̅ון֑ ַפגֵ̅ואן ֵדין משִׁ יָת ̅ ָרא מִׁ ל חטִׁ ו ֵמטֻׁ  ֑א ̅הֻׁ֗
synti     tähden      se      kuollut       ruumis       teissä            Messias      mutta    jos ja          . 

וָת  אנֻׁ ל כִׁ וָחא ֵדין ַחָיא ֗הי ֵמטֻׁ  ֖א׃̅רֻׁ
puhtaus    tähden       se     elämä    mutta          henki 

 
Ja mutta, jos Messias on teissä, se ruumis on kuollut synnin tähden, mutta henki, se on elämä, 
puhtauden tähden. 



יָחא ֵואן   11 וע משִׁ ים לָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ וֵחה דַהו ַמן ַדאקִׁ  רֻׁ
Messias     Jeshua herrallemme        nostatti joka       hänen    henkensä    jos ja          . 

יֵת ֵ̅מן ֵּבית וע ֖̅א֖֞ ָעמָרא ּבכֻׁ ̅־מִׁ ֵישֻׁ יֵמה לַּ֣  ון֑ ַהו ַמן ַדאקִׁ
Jeshuan     hänet nostatti joka      hän      teissä         asustaa        kuolleet          huoneesta 

יָחא ֵמן ֵּבית יֵת ̅משִׁ יֵת ̅ג̅לפַ ̅ ֖א֖֞ ָאף̅־מִׁ ון֖֞ מִׁ  א֖֞ ַנֵח֑א ַ̅ריכֻׁ
elävöittävä  kuolema       ruumiillenne     myös      kuolleet         huoneesta               Messias 

וֵחה דָעמָרא ל רֻׁ  ון׃ ּ̅בכֻׁ  ֵמטֻׁ
teissä    asustaa joka      henkensä     tähden 

 
Ja jos hänen henkensä, joka nostatti meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, kuolleista, asustaa teissä, 
hän, joka nostatti Jeshuan, Messiaan, kuolleista, on myös teidän ruumiinne siitä kuolemasta tekevä 
eläviksi, sen hänen henkensä tähden, joka teissä asustaa. 

 

 ׃̅ ַסר נַהֵלך̅̅בסָרא דבַ ̅יַנן֑ ַלו לבֵ ָ̅הָשא ַאַח֖י֖֞ ַחָיבִׁ   12
vaeltava    lihassa että               lihalle         ei         velalliset      veljeni          nyt              . 

 
Nyt, veljeni, me emme ole lihalle velkaa, että lihassa tulisi vaeltaa. 
 

Kreikassa viimeinen sana ”elää”. Aramean נַהֵלך tilalla pitäisi olla נחא. Käytännössä lukuero on 

tässäkin mahdoton, kreikan ja aramean välissä on oltava joku muu kieli. 
 

֖ון עתִׁ ַסר ֵ̅אן ֵגיר ַּבב  13 ו ַלמָמת̅ידִׁ ָ̅חֵאין א֗נתֻׁ ון הֻׁ֗   ̅ין א֗נתֻׁ
kuolettamiselle   se           te                tulette               te             elätte            lihassa      sillä     jos             . 

וָפכַ  וח הֻׁ יתִׁ ̅י֖֞ ַפגֵ̅ואן ּברֻׁ ֖ון ָחֵאין ָ̅רא ממִׁ ון֖׃ין א֗נתֻׁ  א֗נתֻׁ
te        elätte             te             kuoletetut         ruumis    tottumukset  hengessä    jos ja 

 
Sillä jos te hengen kautta elätte, te tulette siihen kuolettamiseen. Ja jos te olette hengen kautta 
kuolettaneet ruumiin tottumukset, te elätte. 
 
Tottumus tulee sanasta kiero.  

  



ין֑ ָהֵלין ַ̅איֵלין ֵגיר ַדב  14 וָחא ַדאָלָהא ֵמתַדּברִׁ  רֻׁ
nämä          johdatetut              Jumalan       hengessä jotka       sillä             ne              . 

ון ַדאָלָה֖א׃  ּבַנָיא֖֞ ֵאנֻׁ
Jumalan     ovat            lapset 

 
Sillä ne, joita Jumalan hengen kautta johdatetaan, nämä ovat Jumalan lapsia. 
 
Voi tietysti olla myös ”hengessä”. Mutta se puuttuu kreikasta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, 

kolmen ensimmäisen sanan tilalla olisi  וָחאַ̅ד רֻׁ ו̅כֻׁ   ן ֵגירלהֻׁ . Ja johdatetussa ei olisi mem-tav alussa. 

 

וָחא דַעבָ̅לא ֵגיר נַסב  15 ון רֻׁ וָת ̅תֻׁ וב̅דֻׁ  ֑א ̅חלָת ̅לֵד ̅ א תֻׁ
pelolle       taas             orjuuden                   henki              saitte         sillä        ei             . 

וןֵ̅אָלא נַסב יַמת תֻׁ וָחא דסִׁ ָּ֖ן ַאבַ ּ̅בַנָי֑א֖֞ דבָ  ̅רֻׁ  ון֖׃̅א ַאבֻׁ ̅ה ָקֵריַנ֖
isämme     isä huudamme kauttaan jonka    lapset       laittamisen            henki             saitte              vaan 

 
Sillä te ette saaneet orjuuden henkeä, taas pelätäksenne, vaan te saitte lapseksi asettamisen hengen, 
jonka kautta me huudamme, ”isä, meidän isämme!” 
 
Aramea tuo taivaallisen Isän lähemmäksi kuin kreikka, ”meidän isämme”. Sama kuin maran, meidän 
Herramme, pitkin kirjoituksia.  

 

וָחא ַמסהָד   16 י רֻׁ איַת ̅והִׁ ן דִׁ וַח֖  ָיא֖֞ ַדאָלָה֖א׃ין ּבנַ ̅א לרֻׁ
Jumalan     lapset    olemme että hengellemme       todistus              henki       se ja          . 

 
Ja se henki antaa todistuksen meidän hengellemme, että me olemme ne Jumalan lapset. 

 

וֵת ֑̅א ַובָירֵת֖א֖֞ ָירֵתא֖֞ ַדאָלָה ̅ ֵואן ּבַנָי֖א֖֞ ָאף  17  ה ַ̅ני֖֞ ָירתֻׁ
perintöosansa  lapset ja        Jumalan       perilliset     perilliset     myös     lapset      jos ja           . 

יָח֖א ֵדאן ֵנַחש ַעֵמ֖ה ָאף וע משִׁ ֵישֻׁ  ַעֵמה ֵנשַתַּבח׃ ̅ דַּ֣
kirkastuisi   kanssaan    myös kanssaan    kärsivä     jos että           Messias           Jeshuan 

 
Ja jos me olemme ne lapset, me olemme myös perillisiä, Jumalan perilliset, ja Jeshuan, Messiaan 
perintöosan lapset; että jos me saamme kärsiä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan 
kirkastua. 

 



 ָנא ָהָנ֑א ַ̅רֵעא ֗אָנא ֵגי֖ר דָלא ָשֵוין ַחַשו֗הי֖֞ דַזב̅תֵמ   18
tämä         ajan           kärsimykset arvolliset    ettei        sillä        minä            ajattelen            . 

וחָתא ַאיָד ̅לֵת   גֵלא ַּבן֖׃̅̅תא דֵת ̅יָד ̅א ַדעתִׁ ̅שּבֻׁ
meissä    ilmestyisi joka          tuleva joka      sellainen                     kirkkaudelle 

 
Sillä minä ajattelen, etteivät tämän ajan kärsimykset ole arvollisia siihen kirkkauteen, sellaiseen, joka 
on tuleva meissä ilmestymään. 

 

יָת   19 ָלה ֵגיר ּברִׁ  לָיָנא ַ̅סכָי֖א לגֵ א מַסּבָרא ַומ̅כֻׁ
ilmestymiselleen   odottaa ja              toivoo        luomakunta    sillä kaikkensa           . 

 ַנו֗הי֖֞ ַדאָלָה֖א׃ַ̅דב
Jumalan           lapsensa 

 
Sillä koko luomakunta odottaa ja toivoo sitä Jumalan lasten ilmestymistä. 

 

וָת ̅ ̅תא ֵגיר ֵאשַתעּבַד ̅יָת ּברִׁ   20 יקֻׁ  ָיָנ֑ה ֑̅א ָלא ּבֵצבַ̅לסרִׁ
tahdossaan       ei                tyhjyydelle                 alamaistettu            sillä      luomakunta          . 

ל ַמן דַשעּבָד   ָר֖א׃̅ה ַעל ַסבֵ̅אָלא ֵמטֻׁ
toivo    ylle                  sen alisti joka        tähden           vaan 

 
Sillä luomakunta on tehty alamaiseksi turhuudelle, ei hänen tahdossaan, vaan hänen tähtensä, joka 
sen alisti, sitä toivoa varten. 

 

יָת ̅ ָדאף  21 י ּברִׁ וָת ַ̅חַרר ֵמן ַעב̅א ֵתת̅הִׁ  ָל֑א ̅א ַדחבָ ̅דֻׁ
turmeluksen                  orjuudesta      vapautettaisiin    luomakunta     se myös että         . 

וֵרא֖֞ דֵת  וחָתא ַדבַּ̅בחרֻׁ  ַנָיא֖֞ ַדאָלָהא ׃̅שּבֻׁ
Jumalan             lasten              kirkkauden                    vapaudessa 

 
Että myös se luomakunta vapautettaisiin turmeluksen orjuudesta, Jumalan lasten kirkkauden 
vapauden kautta. 

  



יַנן ֵגיר דכֻׁ ָ̅יד  22  ֑א֖֞ ֵמתַתנָחן֖֞ ַומַחּבָלן֖֞ ̅לֵהין ֵּברָיָת ̅עִׁ
synnytystuskat ja      huokailee       luomakunta ne kaikki että     sillä    tunnemme          . 

 וָמָנ֖א׃ָמא ליַ ̅עַד 
tälle päivälle           saakka 

 
Sillä me tunnemme, että koko luomakunta huokailee, ja on synnytystuskissa, tähän päivään saakka. 
 
Kreikka käyttää ”kärsiä yhdessä” –sanavalintaa, jota ei muualla UT kirjoituksissa ole, siksi 
suomalaisessakin on ”yhdessä”. 

 

וד  23 אית̅ ֵהֵנ֖ין ֵאָלא ָאף̅ וָלא ַּבלחֻׁ ָּ֖ן דִׁ יָת ̅ חַנ֖ שִׁ  א ַּ̅בן רִׁ
johtajuus meissä on joilla       me      myös      vaan         nämä             yksin          eikä           . 

יַנן ּבַנפ וָח֑א ֵמתַתנחִׁ יַמת̅דרֻׁ  ֖א֖֞ ּבַניָ  ַ̅שן֑ ַומַסֵכיַנן לסִׁ
lapset    asettamiselle   odotamme ja sieluissamme          huokailemme              hengen 

׃̅ג̅ורָקָנא דפַ ַ̅ולפֻׁ   ַרין֖֖֞
ruumiidemme      lunastukselle ja 

 
Eikä yksin nämä, vaan myös me, joissa on se hengen johtajuus, mekin huokailemme sieluissamme, ja 
odotamme sitä lapseksi asettamista ja meidän ruumiidemme lunastusta. 
 
Kreikassa ruumis on yksikössä. 

 

ל ַדב  24  חֵז֖א ָלא ֗הָוא ָ̅רא ֵדין דֵמתָ̅רא ֗הו חַי֖ין ַסבַ̅סבֵ̅מטֻׁ
ole        ei           nähtävä joka mutta           toivo     elämme      se         toivossa että        koska           . 

 ָר֖א ֵאן ֵגיר ָחֵזיַנן ֵל֑ה ָמָנא מַסֵכיַנן ֵל֖ה׃ַ̅סב
sille     odotamme       mistä    sille     näemme     sillä       jos              toivo 

 
Koska siinä toivossa me elämme. Mutta se toivo, joka on nähtävä, ei ole toivo, sillä jos me näemme, 
mitä me odotamme? 
 
Kreikka menee taas pelastuksen mukaan, aramea tuo jakeen konkreettisemmalle tasolle. Samoin 
jakeen persoonamuodot menevät vähän eri tavalla. 

 



יַנן֑ ֵ̅אן ֵדין לֵמֵדם דָלא ֵמת  25  חֵזא מַסּברִׁ
toivomme           nähtävä           ei joka        asialle      mutta   jos           . 

וָת   א מַקֵויַנן֖׃ַּ̅במַסיּבָרנֻׁ
odotamme               kärsivällisyydessä 

 
Mutta jos me toivomme sellaista, mikä ei ole nähtävää, me odotamme kärsivällisyydessä. 

 

וָחא מַעדָרא ַלכ ̅ףָנא ָא ָ̅הכַ   26 י רֻׁ וַת ̅הִׁ יהֻׁ  ן ָמָנא ֵגיר ̅רִׁ
sillä     mistä    heikkoudellemme           auttaa              henki       se    myös           siten             . 

וָחא מַצלָיא ָ̅מא דָוֵל֖א ָלא ָיד̅ נַצֵלא ַאיך י רֻׁ ָּ֖ן ֵאָלא הִׁ יַנ֖  עִׁ
rukoilee        henki         se         vaan     tunnemme      ei        täytyy että kun       kuin       rukoileva 

׃̅א֖֞ דָלא ֵמת̅נָחָת ̅ין֑ ּבֵת ̅חָלפַ   ַמלָלן֖֖֞
puhuttu     ei joka      huokauksessa puolestamme 

 
Siten myös se henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä emme me tiedä, minkä mukaan täytyy 
rukoilla, mutta se henki rukoilee meidän puolestamme sanattoman huokauksen kautta. 
 
”Kuin” puuttuu kreikasta ja muuttaa jakeen ajatusta jonkin verran. Sen voisi kääntää myös, ”mitä 
ikään kuin täytyy rukoilla”. 

 

ו ָיַד ̅ן ֵלַּבָוָת דָמֵאש ֵדי  27 יָת ֑̅א֖֞ הֻׁ י ַתרעִׁ וָח֑א ̅ע ָמָנא הִׁ֗  א דרֻׁ
hengen               mieli             se       mistä    tuntee    hän      sydämet       mutta     tutkii joka           . 

ו ַדאָלָהא מַצלָיא חָלףֵ̅צב̅ ַדאיך ׃ ̅ ָיֵנה הֻׁ֗ יֵשא֖֞  ַקדִׁ
pyhät    puolesta      rukoilee             Jumalan        se       tahtonsa       kuin että 

 
Mutta joka tutkii sydämet, hän tuntee, mikä on se hengen ajatus; hengen, joka rukoilee Jumalan 
tahdon mukaan, pyhien puolesta. 

  



יַנן ֵדין ַדאיֵלין דַמחבִׁ ָ̅יד  28  ל ֵמֵדם מַעַדר ̅אָלָה֑א ּבכֻׁ ין לַ ̅עִׁ
autettu         asia      kaikessa       Jumalalle     rakastavat jotka    niille että    mutta   tunnemme         . 

ון לָטב ׃ָ̅ת ̅להֻׁ ון קַרָי֑א֖֞  ֖א ַלאיֵלין דַקֵדם ָסם דֵנהוֻׁ
kutsutut   olisivat että    asetti edessä joka            niille               hyvälle             heille 

 
Mutta me tiedämme, että niitä, jotka Jumalaa rakastavat, autetaan kaikissa asioisssa hyvyydelle, 
niitä, jotka hän on asettanut eteensä olemaan kutsuttuja. 

 

וקַד   29 ַד ̅וֵמן לֻׁ ון֑ ַורַשם ̅ם יִׁ ון ַּבדע ֵאנֻׁ וָת ֵ̅אנֻׁ ורָתא ̅מֻׁ  א דצֻׁ
mielikuvan    kaltaisuudessa         ovat       muotoili ja     ovat   tuntee     vastapäätä    kuka ja        . 

וכַ̅דב ו ֵנהֵוא ּבֻׁ ׃ֵ̅ר֑ה דהֻׁ ֵיא֖א֖֞  ָרא ַדאֵחא֖֞ ַסגִׁ
monet          veljien      esikoinen           oleva     hän että     poikansa 

 
Ja hän tuntee, ketkä ovat hänen edessään, ja hän on muotoillut heitä hänen poikansa kuvan 
kaltaisuuden kautta, että hän olisi monien veljien esikoinen. 
 
Esikoisten siunaukset ovat merkittävässä asemassa Paavalin saamassa rabbiinisessa koulutuksessa, ja 
niillä on myös paljon eskatologista merkitystä. Mielikuva on kokonaan rabbiininen termi, mutta 
esiintyy muutaman kerran targumeissakin. Eräällä tavalla sanaan sisältyy kestävyys, sana tsur on 
varsinaisesti rantakallio, myös Tyyro-kaupungin nimi – Tyyro on kreikkaa ja Tsur on hebreassa, 
arameassa, hieroglyfeissä ja nuolenpääteksteissä. 

 

ון   30 ון קָר֖א וַלאיֵלין ַדקָר֑א להֻׁ  ַלאיֵלין ֵדין דַקֵדם רַש֑ם להֻׁ
heille kutsui jotka           niille ja          kutsui       heille     muotoili edessä jotka mutta          niille               . 

ון ַשַּב֖ח׃  ַזֵד֖ק וַלאיֵלין דַזֵד֑ק להֻׁ
kirkasti    heille puhdisti jotka        niille ja puhdisti 

 
Mutta ne, jotka ovat siinä edessä, hän muotoili, ja hän kutsui heidät. Ja ne, jotka hän kutsui, hän 
puhdisti, ja jotka hän puhdisti, heidät hän kirkasti. 

 
Jae on jatkoa edelliseen, eikä ajatus ole arameassa monimutkainen ”edeltämäärääminen”. 

  



אַמר ַעל ָהֵל֖ין ֵאן ַאָלָהא חָלפַ ָ̅מָנא ָהכִׁ   31  ין֑ ̅יל נִׁ
puolestamme   Jumala       jos      nämä      ylle    sanoisimme sen tähden mistä            . 

וב ו ַדלקֻׁ  ַלן֖׃ַ̅מנֻׁ
vastapätämme joka mistä 

 
Sen tähden, mitä sanoisime? Jos Jumala näin on meidän puolellamme, kuka on meitä vastaan? 

 

ַלן ַאשלֵמ֑ה ַאיַכָנא ̅ ֵואן ַעל ּבֵרה ָלא ָח֑ס ֵאָלא חָלף  32  כֻׁ
kuinka   hänet luovutti me kaikki puolesta        vaan säälinyt       ei    poikansa    ylle     jos ja          . 

ל ֵמֵדם ַעֵמה ֵנֵתל ַלן֖׃  ָלא כֻׁ
meille antava   kanssaan      asia       kaikki        ei 

 
Ja jos hän ei omaa poikaansa säälinyt, vaan antoi hänet meidän kaikkien puolesta, kuinka hän ei 
antaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? 

 

ול ַעל גבַ   33 ו ֵנקּבֻׁ  ָיא֖֞ ַדאָלָה֖א ַאָלָהא מַזֵד֑ק׃ַ̅מנֻׁ
puhdistaja        Jumala           Jumalan        valitut        ylle    vastustava      mistä         . 

 
Kuka vastustaa Jumalan valittuja? Jumala on puhtaaksi tekijä. 
 

”Joka vanhurskauttaa” olisi arameassa  דַזֵד֑ק. Viimeisen sanan ensimmäisen kirjaimen tilalle dalet. 

 

ו מַחֵיב  34 ית ַ̅מנֻׁ יָחא מִׁ איַת ̅ משִׁ יָנא ̅וָק֖ם וִׁ  ו֗הי ַעל ַימִׁ
oikea     yllä          on (akk.) ja    nousi ja    kuoli              Messias       syyttäjä      mistä          . 

 ין֖׃ֵ̅עא חָלפַ ַ̅דאָלָה֖א ובָ 
puolestamme esirukoilee ja           Jumalan 

 
Kuka on syyttäjä? Messias kuoli ja nousi, ja on Jumalan oikealla puolella, ja hän esirukoilee meidän 
puolestamme. 

  



ו ֵנפ  35 ולָצָנ֖א ַאו חבֻׁ ַ̅מנֻׁ יָח֑א אֻׁ וֵּבה ַדמשִׁ  ושָי֖א ̅רַשני ֵמן חֻׁ
vankeus     tai             ahdistus            Messiaan        rakkaudestaan    minut erottava     kuka          . 

וָת ָנ֖א ַאו ָ̅י֖א ַאו ַכפ̅ופַ̅או רדֻׁ  נדִׁ ַ̅ערֵטָליֻׁ  יָנו֖ס ַאו ֖̅א ַאו קִׁ
tai               vaara          tai            alastomuus           tai          nälkä        tai             vaino             tai 

 ֑א׃ַ̅סיפָ 
miekka 

 
Mikä erottaa minut siitä Messiaan rakkaudesta? Ahdistus vai vankeus, vai vaino vai nälkä, vai 
alastomuus vai vaara vai miekka? 
 
Vaara on kindynos. Kreikassa sama sana, sitä ei käytetä muualla kuin tässä, Ps.116:3 ja 4Makk.13:15 
sekä eräässä laajennetussa versiossa kreikan Esterin kirjasta, 4:17. Toisin sanoen, ”tuonelan vaarat”. 
Sana ei ole kreikkaa, eikä arameaa, vaan johdettu hebrean tuomiosta, diin. Kreikassa jae alkaa 
”erottaa meidät”. ”Kuka voi” ajatus on joko kääntäjän lisäys suomalaisessa, tai väärin ajateltu ruotsin 
”skulle”. 

 

ָלָת ̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ ַאיך  36 יַנן֑ ֵואתכֻׁ ̅ ך̅דֵמטֻׁ ום ָמיתִׁ  ן ̅חֵשב̅ליֻׁ
meidät katsottiin ja  kuoletetaan päivän koko sinun tähtesi että kirjoitettu joka   kuin            . 

 ֖א׃̅סָת ֵ̅אמֵרא֖֞ לֵנכ̅ ַאיך
teuraalle         lampaat           kuin 

 
Niin kuin kirjoitettu on, että ”sinun tähtesi, koko päivän meitä kuoletetaan, ja meitä pidettiin kuin 
teuraslampaina”. 
 
Peshitta Psalmi 44:23 (Codex Syro-Hexaplaris Ambrosianus, Lee 1816) menee lainauksen mukaan 
sanatarkasti muuten, mutta kuolettamisen tilalla on normaali tappaminen. 

 

ָּ֖ן ּבַידֵאָלא ּבָהֵלין כֻׁ   37 יַנ֖  ן֖׃ַ̅מן ַדאחבַ ̅ לֵהין֑ ַזָכיִׁ
meitä rakasti joka    kautta    voitamme    ne kaikki        näissä            vaan            . 

 
Vaan näiden kaikkien kautta me voitamme, hänen kauttaan, joka meitä rakasti. 
 

Kautta, ּבַיד on sanatarkasti ”kädessään, käden kautta”. Seemiläinen sanonta. 

  



 ֖א֖֞ וָלא ̅מָפס ֗אָנא ֵגי֑ר דָלא ַמוָת֖א וָלא ַחֵי֖א֖֞ וָלא ַמַלאכֵ   38
eikä           enkeli            eikä     elämä        eikä        kuolema     ei että     sillä         minä         varma          . 

ו ׃̅יָד ̅לָטֵנ֖א֖֞ וָלא ַחיֵל֖א֖֞ וָלא דָקיָמן֖֖֞ וָלא ַדעתִׁ שֻׁ  ן֖֖֞
meille tuleva joka    eikä seisomme jossa eikä      voima           eikä            käskyvalta 

 
Sillä minä olen varma, ettei kuolema eikä elämä, eikä enkelit eikä käskyvallat, eikä voimat eikä 
tämänhetkiset, eikä tulevat, 

 

ומָק֖א ָאפ  39 יָת ̅וָלא ַרוָמ֖א וָלא עֻׁ ָת ָ̅לא ּברִׁ  ֑א ̅א ֗אחרִׁ
toinen          luotu             ei myös          syvyys              eikä        korkeus        eikä           . 

וֵּבה ַדאָלָה֖א ַדבֵ̅תשַכח ֵתפ יָחא׃ ָמַר ̅רַשני ֵמן חֻׁ וע משִׁ  ן ֵיַּ֣שֻׁ
Messias Jeshua herrassamme joka        Jumalan          rakkaudestaan      minua erottaa               pysty 

 
eikä korkeus eikä syvyys, eikä mikään muukaan luotu pysty erottamaan minua siitä Jumalan 
rakkaudesta, joka on meidän Herrassamme Jeshuassa, Messiaassa. 
 
Voisi ajatella, että Paavali esittää uutta oppia kutsuessaan syvyyttä luoduksi, vaikka 1Moos.1:2 sanoo 

tätä vastaan. Mutta targumeissa, Qumranin teksteissä ja yleensä se syvyys on תהומא. Tahuma. Tässä 

käytetty syvyys on ”syvä laakso” sekä konkreettisesti, että kuvainnollisesti. 
 
 

  

יָח֖א וָלא מַד  9:1  ושָתא ָאַמר ֗אָנא ַּבמשִׁ  ֵגל ֗אָנ֖א ̅קֻׁ
minä    valehtele      enkä        Messiaassa           minä        sanon             totuutta                     . 

ודעלַ ̅ וֵרעָיני ַמסֵהד וָחא דקֻׁ  ָש֑א׃֑̅י ּברֻׁ
pyhyyden        hengessä       ylleni       todistaa   ajatukseni ja 

 
Totuutta minä sanon, Messiaan kautta, enkä valehtele, ja minun ajatukseni todistaa siinä pyhässä 
hengessä minulle; 

 

וָת ̅דכַ   2 י ַרּבָת ̅ריֻׁ  דֵמן ֵלּבי ָלא ָשֵל֖א׃ ̅אאבָ ֖̅א וכִׁ ̅א ֗הי לִׁ
taukoa       ei     sydämestäni joka       murhe ja        valtava minulle se        heikkous että         . 

 
Että minulla on valtava heikkous ja murhe, joka ei taukoa minun sydämestäni; 



ית  3 ומי ֵחר̅ מַצֵלא ֗הוִׁ יָח֑א ֵגי֖ר ֵדאָנא קנֻׁ  ָמא ֵאהֵוא ֵמן משִׁ
Messiaasta       olisinpa        kirottu   olemuksessani  minä että    sillä        ollut            rukous         . 

 ַס֖ר׃̅̅בַאַחי֖֞ ַו֗אחָיַנ֖י֖֞ דבַ ̅ חָלף
lihassa joka sukulaiseni ja      veljeni puolesta 

 
Sillä minä olen ollut rukouksessa, että minä olisin olemuksessani kirottu pois Messiaasta, niiden 
minun veljieni ja sukulaisteni puolesta, jotka ovat lihassa, 
 
Cherma, kirous, sanan monikko on Hermon. Sanasta, ja juuri tästä jakeesta tulee kreikkaan 
myöhemmin käyttöön otettu kharma, ”Jumalan kiroama”. Alunperin sana on merkinnyt kalaverkkoon 
joutumista. 

 

איַת   4 יסָרֵי֖ל דדִׁ ̅דִׁ ַּ֣ ון ּבַני֖֞ אִׁ ון הָות̅יהֻׁ יַמת̅ ילהֻׁ  ּבַנָי֖א֖֞ ̅ סִׁ
lapset     asetettu           oli           heille että            Israel          lapset        he ovat jotka         . 

וָס֖א וֵת ̅וֵת  וחָת֖א ַוקָיֵמ֖א֖֞ וָנמֻׁ ׃̅שֵמשָתא דבֵ ̅שּבֻׁ ולָכֵנ֖א֖֞  ֖ה ומֻׁ
lupaukset ja    siinä joka              palvelutyö ja               sana ja            liitot ja                        kirkkaus ja 

 
jotka ovat ne Israelin lapset, sillä heitä varten oli lapseksi asettaminen, ja kirkkaus ja liitot, ja 
kirjoitettu sana ja palvelutyö siinä, ja lupaukset, 
 
Kreikka laittaa sanassa palvelemisen sijaan yleisen Jumalanpalveluksen. Kreikan teksteistä p46, B, D ja 
G puhuvat liitosta yksikössä, vaikka esim. Abraham, Mooses, Daavid ja Nooa saivat jokainen liiton. 

 

ון ֵאתָ̅הָת ַ̅ואבָ   5 יָחא ַּבב֖̅א֖֞ וֵמנהֻׁ י משִׁ איַת ̅חזִׁ  ו֗הי ַ̅ס֖ר דִׁ
hän on joka          lihassa               Messias minulle näkyvä     heistä ja               ne isät ja          . 

֖ל דֵלה ֵתשּבָחן֖֞ ובֻׁ  ין׃ ַ̅אָלָהא דַעל כֻׁ ין ַאמִׁ  ורָכן֑֖֞ לָעַלם ָעלמִׁ
amen     ”aina ja iankaikkisesti”    siunaukset ja     ylistykset   hänelle että  kaiken ylle               Jumala 

 
Ja ne isät, ja heistä tuli minulle näkyväksi Messias, lihassa, joka on Jumala yli kaiken, hänelle 
ylistykset ja siunaukset, aina ja iankaikkisesti, amen! 
 
Siunaukset puuttuvat kreikasta. Aramea puhuu nyt suoraan jumaluutta kyseenalaistaville. 

  



 ה ַדאָלָה֖א ָלא ֗הָוא ֵגיר ֵ̅מלֵת ̅ ַלתָ̅לא ֗הָוא ֵדין ֵמַפל ֵנפ  6
sillä        ole         ei            Jumalan          sanansa      pudonnut  kaatuen  mutta       ole           ei         . 

יַת  יסָרֵי֖ל אִׁ ַּ֣ ון דֵמן אִׁ להֻׁ יסָרֵי֖ל׃̅כֻׁ ַּ֣ ון אִׁ  יהֻׁ
Israel            he ole                     Israelista jotka         he kaikki 

 
Mutta Jumalan sana ei ole sortunut, sillä eivät he kaikki, jotka ovat Israelista, ole Israel. 

 

אבָ̅אפ  7 ון ַדַּ֣ ל דֵמן ַזרֵעה ֵאנֻׁ ון ּבַנָי֖א֖֞ ָ̅לא ֵמטֻׁ להֻׁ  ָרָה֖ם כֻׁ
lapset     he kaikki         Abraham’n           ovat     siemenestään että      koska         ei myös         . 

ל ֵדאֵת   ַזרָע֖א׃̅ קֵרא ָלך̅איסָחק ֵנת̅אַמ֖ר דבִׁ ֵ̅מטֻׁ
siemen   sinulle    kutsuttava             Ischak’ssa että           sanottu että         koska 

 
Eivätkä he kaikki edes, vaikka ovat Abrahamin siemenestä, ole lapsia, koska on sanottu, että ”Ishak’n 
kautta sinulle tullaan se siemen kutsumaan”. 

 

יַת ָ̅הַנו ֵדין֑ ָלא ֗הָוא ּבַנָיא֖֞ דבֵ   8 ון ּבַנָיא֖֞ ַדאָלָה֖א ̅סָר֖א אִׁ  יהֻׁ
Jumalan       lapset         he ovat                    lihan             lapset           ole         ei      kuin    tämä        . 

ולָכָנא ֵמת ין לַזרָע֖א׃ֵ̅אָלא ּבַנָיא֖֞ דמֻׁ  ַחשּבִׁ
siemenelle                  luetut                lupauksen            lapset            vaan 

 
Näin; lihan mukaan olevat lapset eivät ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset luetaan siihen 
siemeneen. 

 

יֵת   9 ולָכָנא ֵגיר אִׁ  ָנא ָהָנא ַ̅זב֑̅א ַדב̅א ָהֵד ̅יה ֵמלָת ̅דמֻׁ
tämä  määräajassa että      tämä           sana              se (akk.)      sillä              lupauksen          . 

ֵת  ַסָר֖א׃̅אִׁ  ֖א וֵנהֵוא ּבָרא לַּ֣
Saara’lle      poika          oleva ja            tulen 

 
Sillä se lupauksen sana on tämä, että tässä samassa ajassa minä tulen, ja Saaralla on oleva poika. 

  



וד̅וַלו ָהֵד   10 פ̅ ֵאָלא ָאף̅ א ַּבלחֻׁ  ון ַ̅אבֻׁ ̅ ַעם ַחד̅ ָק֑א ַכדַ̅רַּ֣
isämme     yksi    kanssa    kun         Repka       myös    vaan                yksin           tämä      eikä           . 

ית יסָח֖ק אִׁ ַּ֣  ֑א׃̅וָת ̅֗הָוא ָלה ַשוָתפֻׁ ̅ אִׁ
yhteys     hänelle        oli       (akk.)                   Ishak 

 
Eikä ainoastaan tämä, vaan myös Rafka, kun oli yhtä isämme Ishak’n kanssa, hänellä oli se yhteys. 
 
Rafka on arameaa ja tarkoittaa aviomieheen liitettyä. Yalkut Shir HaShirim liittää kauneuden sanaan. 

 

ון ָטבָ̅לא ֵנתַ̅עד  11 ון ּבֵני֑ה֖֞ וָלא ֵנסערֻׁ ישָת֑א ָ̅ת ַ̅ילדֻׁ  א ַאו ּבִׁ
pahuus     tai           hyvyys      harjoittaisivat     tai     lapsensa       syntyisivät         ”ennen”           . 

וֵת ַ̅גב̅ ַעתַ̅ידֵ̅את̅ ַקדַמת י תַקֵו֑א ָלא ַּבעבָ ̅יֻׁ  ֑א֖֞ ֵ̅ד ̅ה ַדאָלָה֖א דהִׁ
teoissa      ei           pysyisi     se että             Jumalan        valittunsa        tuli tunnetuksi              edellä 

 ַמן ַדקָר֖א׃̅ ֵאָלא ּבַיד
kutsui joka      kautta          vaan 

 
Ennen kuin syntyisivät hänen lapsensa, harjoittaisivatko he hyvää vai pahaa, tuli edeltä tunnetuksi 
Jumalan valitsema, että se pysyisi – ei tekojen kautta, vaan hänen kauttaan, joka kutsui. 
 
Kreikka käyttää hyvin lievää sanaa pahasta, mutta jakeessa kokonaisuutena on huomattavasti 

lukueroja, ja esim. bysantin tekstissä on normaalin tällaisen pahuuden vastine, κακός. 
 

יָשא ֵנהֵוא ַעבֵ̅אֵת   12 וָר֖א׃ָדא לַ ̅אַמר ֵגי֖ר דַקשִׁ  זעֻׁ
nuoremmalle    työntekijä       oleva         vanhempi että        sillä            sanottu               . 

 
Sillä sanottu on, että ”vanhempi on oleva työntekijä nuoremmalle”. 

 

וב̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ ַאיך  13 ַיעקֻׁ ית̅ ֵרחֵמת̅ ַדלַּ֣ ו סנִׁ סֻׁ עִׁ  ׃ ַ̅ולַּ֣
inhosin   Esau’lle ja        rakastin          Jakob’lle että kirjoitettu että     kuin            . 

 
Niin kuin kirjoitettu on, että ”Jakobia minä rakastin, ja Esauta minä inhosin”. 
 
Vihaaminen on liian jyrkkä käännös, sille on eri sana. Rakastaminen tässä sanamuodossa on myös 
armahtamista ja ystävänä olemista. Joh.15:15 sama ajatus. 

 



יתָ̅מָנא ָהכִׁ   14 אַמ֖ר ַדלָמא ַעוָלא אִׁ  ַאָלָה֑א ָח֖ס׃ ̅לָות̅ יל נִׁ
”ei näin!”    Jumala      luona    (akk.)        vääryys         onko            sanoisin   sen tähden      mitä           . 

 
Sen tähden, mitä sanoisin? Että Jumalan luona on vääryyttä? Ei näin! 

 

וֵשא ֵאַמ֖ר ֵאַרֵחם ַעל ַאיָנא ַדמַרֵחם ֗אָנ֖א ̅ ָהא ָאף  15 מֻׁ  לַּ֣
minä     rakastan joka    sellainen      ylle     rakastan         sanoo         Moshe’lle       myös    katso          . 

ון ַלאיָנא דָחֵאן ֗אָנ֖א׃  ֵואחֻׁ
minä armahdan jota  sellaiselle armahdan ja 

 
Katso, myös Moshe’lle hän sanoo, ”minä rakastan sellaista, jota rakastan, ja minä armahdan sellaista, 
jota minä armahdan.” 

 

איַד ָ̅לא ָהכִׁ   16 איַד ̅י֖֞ ַמן דָצבֵ ̅יל ּבִׁ  י֖֞ ַמן דָרֵה֑ט ֵאָלא ֑̅א וָלא ּבִׁ
vaan         juoksee joka         kädessä        eikä            tahtoo joka         kädessä sen tähden       ei             . 

איַד   י֖֞ ַאָלָהא מַרחָמָנ֖א׃ּ̅בִׁ
armollinen     Jumala              kädessä 

 
Sen tähden, ei se ole sen kädessä, joka tahtoo, eikä sen kädessä, joka juoksee, vaan armollisen 
Jumalan kädessä. 

 

ון֑ דָלה לָהֵד ̅א לפֵ ̅בָ ָ̅ת ֵ̅אַמר ֵגיר ַּבכ  17 ימָתך̅רעֻׁ  ̅ א ַאקִׁ
sinut nostin              tälle hänelle että     faaraolle        kirjoituksissa       sillä      sanoo             . 

ֵל֖ה׃ֵ̅נתַ̅חיל֖י ַוד ֵ̅דאַחֵוא ָּבך  כֵרז ֵשמי ַּבארָעא כֻׁ
kaikkensa         maassa       nimeni julistettava että ja   voimani sinussa osoittaisi että 

 
Sillä hän sanoo kirjoituksissa faaraolle, että tätä varten minä sinut ostin, että minun voimani 
osoitettaisiin sinun kauttasi, ja että minun nimeäni julistettaisiin kaikessa maassa. 

 

 א מַקֵש֖א׃̅א ֗הו מַרֵח֑ם וַעל ַמן דָצבֵ ̅ין ַעל ַמן דָצבֵ ָ̅מֵד   18
kovettaa      tahtoo kenelle      ylle ja   armollinen    hän       tahtoo kenelle     ylle          siis             . 

 
Siis, hän on armollinen, kenelle tahtoo, ja kovettaa kenet tahtoo. 



ום ̅בַ ַ̅וכ  19 ו ֵגיר ַדנקֻׁ אַמ֑ר ַדלָמָנא ָרֵש֖א ַמנֻׁ  ר תִׁ
seisova joka     sillä    kuka         pahe           miksi että       sanoisi          ehkä ja           . 

וקבַ   ָיֵנ֖ה׃̅ל ֵצב̅לֻׁ
tahtonsa    vastapäätä 

 
Ja ehkä sanoisit, että ”miksi tuo valitus, sillä kuka seisoo hänen tahtoaan vastaan?” 

 

 ָמא ַלאָלָהא ̅גָ ̅̅תיל ַמן ַא֗נת ָאו ַּברָנָש֑א דפֵ ַ̅א֗נת ָהכִׁ   20
Jumalalle         vastauksen         ihmispoika        oi         sinä       kuka sen tähden    sinä             . 

 ָלה ַדלָמָנא ̅ב̅ילָתא לַמן דגַ ַ̅א֗נ֖ת ַדלָמא ָאמָרא גבִׁ ̅ ָיֵהב
miksi että sen valmisti joka    kenelle    valmistunut                  sanooko     että         sinä         annat 

  לָתנ֖י׃ָ̅נא גבַ ָ̅הכַ 
minut valmistit            siten 

 
Sen tähden, kuka sinä oletkaan, oi ihminen? Sinä saat antaa vastauksen Jumalalle, että sanooko 
valmistettu hänelle, joka sen valmisti, että ”miksi sinä tällä tavalla minut valmistit?” 

 

יֵנ֑ה דֵמָנה ֵמן גבִׁ   21 יט ַפָחָרא ַעל טִׁ  ̅ ילָתא ֵנעֵּבדַ̅או ָלא ַשלִׁ
tekevä                     taikinasta     siitä joka          savi        ylle           valaja        luvallista         ei       tai           . 

איָקָר֖א וַחד̅ ָמאֵנ֑א֖֞ ַחד  ַצעָר֖א׃ל̅ לִׁ
häpeälle     yksi ja            kunnialle        yksi               astia 

 
Vai eikö valajalla ole luvallista tehdä siitä taikinasta, yksi astia kunniaa varten ja yksi astia häpeää 
varten? 

 

Kreikka käyttää käskyvaltaa, jolloin luvallisen perässä pitäisi olla vielä נא , josta muuten sana 

”sulttaani” tulee. Sana, että joku asia on luvallista tai ei, oli todella yleisessä käytössä näiden kirjeiden 
kirjoittamisen aikaan. 

  



וגֵ̅אן ֵדין צבָ   22 י ̅א ַאָלָהא ַדנַחֵוא רֻׁ  ֵז֖ה וַנוַדע ַחיֵל֑ה ַאיתִׁ
tuonut  voimansa tunnettava ja   vihansa osoittava että         Jumala      tahtoo     mutta jos            . 

וגָ  וג̅ אא דַמגַרתּ̅בסֻׁ וֵחה רֻׁ וג̅רֻׁ  ָזא ָ̅ז֑א ַעל ָמאֵנא֖֞ דרֻׁ
vihan           astia          ylle            viha           henkensä laajuuden             paljoudessa 

ין ַלאבַ̅דג ירִׁ  ָנ֑א׃ָ̅ד ̅מִׁ
Abaddon’lle täydelliset jotka 

 
Mutta jos Jumala tahtoo, että osoittaisi vihansa, ja tekisi tunnetuksi voimansa, hän olisi tuonut 
pitkämielisyytensä paljoudessa vihaa niille vihan astioille, jotka ovat täydelliset kadotusta varten. 

 

 ין ֗הַוו ַ̅ואשַפע ַרחַמו֗הי֖֞ ַעל ָמאֵנא֖֞ דַרחֵמ֖א֖֞ ַדמַטיבִׁ   23
olivat valmistetut jotka           armon            astiat          ylle   hänen armonsa          tulvii ja            . 

וחָת֖א׃ַ̅לאָלָהא לֵת   שּבֻׁ
kirkkaudelle            Jumalalle 

 
Ja hänen armonsa tulvii niiden armon astioiden ylle, jotka olivat valmistetut Jumalalle, sitä kirkkautta 
varten. 
 
Kreikan jakeessa ei ole Jumalaa, vaan edeltämäärääminen. Predestinaatio on tullut Jumalan tilalle? 

Suomalaisessa on laupeus armon sijasta, joka taas arameassa olisi ̅דחס . Jae yleensäkin näyttää 

menevän muissa kielissä aivan eri tavalla kuin tässä. 
 

איַת   24 וד̅דִׁ וָד ̅ ין ֗חַנן קַרָי֑א֖֞ ָלא ֗הָוא ַּבלחֻׁ הֻׁ  ֵי֑א֖֞ ֵ̅מן יִׁ
juutalaisista           yksin             ole           ei       kutsutut      me      olemme että        . 

׃̅ ֵאָלא ָאף  ֵמן ַע֗מֵמ֖א֖֞
kansakunnista    myös        vaan 

 
Että olemme niitä, kutsuttuja, eikä yksin juutalaisista, vaan myös muista kansakunnista. 

  



וָשע ֵאַמ֖ר ֵדאקֵרא ַלאיֵלין דָלא ̅ ַאיַכָנא ָדאף  25 הֻׁ  ֗הַוו ּבַּ֣
olivat    ei jotka          niille          kutsuva että      sanoo       Hoshea’ssa  myös että         samoin            . 

יל֑י ַולָלא ֵאת  ׃ ַ̅רחַמתֵ̅את̅ ַרחַמתַ̅עמ֖י ַעָמא דִׁ
armahdettu           armahdettu         ei sille ja    minun      kansa      kansani 

 
Samoin, että hän myös Hoshea’n kautta sanoo, että ”minä olen kutsuva niitä, jotka eivät olleet minun 
kansani; ”minun oma kansani”, ja armahdetuksi sitä, joka ei ollut armahdettu. 

 

 ַתָמן  קֵרין ֗הַוו ָלא ַעמי֑ ̅א ַכר דֵמת̅וכָת ֵ̅נהֵוא ֵגיר ּבדֻׁ   26
siellä    kansani      ei      olivat      kutsuttiin josssa  kun               paikassa        sillä          oleva          . 

ון ּבַנָיא֖֞ ַלאָלָהא ַחָי֖א׃ֵ̅נת  קרֻׁ
elävä         Jumalalle         lapset       kutsuttaisiin 

 
Sillä on oleva siinä paikassa, jossa heitä kutsuttiin ”ette ole minun kansani”, siellä heitä tullaan 
kutsumaan ”lapset elävälle Jumalalle”. 

 

ַשעָיא ֵדין ַאכ  27 יסָרֵי֖ל ֵדאן ֵנהֵוא ֵמנָיָנא ֵ̅אַּ֣ ַּ֣  ֵרז ַעל ּבַני֖֞ אִׁ
lukumäärä    oleva     jos että          Israel           lapset   ylle        julisti       mutta          Ishaia                . 

יסָרֵיל ַאיךַ̅דב ַּ֣ ֵח֖א׃ָ̅חָלא ַדב̅ ַני֖֞ אִׁ ון נִׁ  ַיָמ֑א ַשרָכָנא דֵמנהֻׁ
elävä   heistä että          jäännös           meressä joka    hiekka      kuin       Israel                     lasten 

 
Mutta Ishaia julisti Israelin lapsia vastaan, että ”jos Israelin lasten lukumäärä olisi kuin hiekka, joka 
on meressä, vain jäännös heistä saa elää.” 

 

 יה ָמרָיא ַעל ַארָע֖א׃ַ̅ס֖ק וֵנעּבדִׁ ̅א גַרם ַופֵ̅מלָת   28
maa      yllä      Herra sen tekevä ja pois lähettänyt ja vahvistanut        sana            . 

 
Sen sanan hän on vahvistanut, ja lähettänyt liikkeelle, ja sen Herra on tekevä maan päällä. 

  



ו ָלא ָמרָיא ̅ ַואיך  29 ַשעָי֖א ֵדאלֻׁ ו ֵאַּ֣  ֵמֵדם דַקֵדם ֵאַמר הֻׁ
Herra        ei        jos että             Ishaia        hän       sanoi      edessä joka     asia          kuin ja          . 

ת̅צבַ  יָד ̅ אוֻׁ דֻׁ ̅ ֑א ַאיךַ̅אוַתר ַלן סרִׁ וָרא ̅סַּ֣ ָעמֻׁ  ום ָהֵוין ֗הַוין֑ ַולַּ֣
Amorra’lle ja olisimme  olimme      Sadom      kuin       selviytynyt  meille jääneet         ”Tsevaoth” 

 ֵמתַדֵמין ֗הַוין ׃
olisimme    kaltaisuudet 

 
Ja niin kuin se, mitä hän, Ishaia, sanoi edeltä, että ”jos ei sotajoukkojen Herra olisi jättänyt meille 
selvitynyttä, me olisimme Sedom’n ja Amorra’n kaltaiset”. 
 
Tsevaoth on yleensä sotajoukot, itse kääntäisin tahtoa, tseva-sanasta ”hänen tahtonsa tekijöiksi” tjsp. 

 

ין ֗הַוו ָּבַת ָ̅מָנא ָהכִׁ   30 אַמ֖ר דַע֗מֵמא֖֞ דָלא ָרהטִׁ  ר ̅יל נִׁ
perässä   olivat     juoksivat        ettei kansakunnat että      sanova    sen tähden      mitä           . 

אנֻׁ  וָת ֵ̅רכ֑̅א ַאד̅וָת כִׁ אנֻׁ וָת ̅ו כִׁ אנֻׁ  א ̅א ֵדין ַאיָד ֖̅א כִׁ
millainen mutta           puhtaus               puhtaus       saavuttivat                  puhtaus 

וָת   א ֗ה֖י׃̅דֵמן ַהיָמנֻׁ
se              uskollisuudesta joka 

 
Sen tähden, mitä sanoisimme? Että ne kansakunnat, jotka eivät juosseet sen puhtauden perässä, 
saavuttivat sen puhtauden. Mutta millainen se puhtaus onkaan, joka on siitä uskollisuudesta! 

 

יסָרֵיל ֵדין דָרֵהט ֗הָוא ָּבַת   31 ַּ֣ וָסא דכִׁ ̅אִׁ וָת ̅ר ָנמֻׁ  ֑א ̅אנֻׁ
puhtauden            sana           perässä          oli       juoksi joka mutta          Israel                 . 

וָסא דכִׁ  וָת ̅לָנמֻׁ  ׃ ֵרך̅א ָלא ַאד̅אנֻׁ
saavuttanut      ei             puhtauden                     sanalle 

 
Mutta Israel, joka juoksi sen puhtauden sanan perässä, ei sitä puhtauden sanaa saavuttanut. 

  



וָת   32 ל דָלא ֗הָוא ֵמן ַהיָמנֻׁ ל ָמָנ֖א ֵמטֻׁ  ֑א ֵאָלא ֵ̅מטֻׁ
vaan             uskollisuudesta         oli          ettei      koska          minkä      tähden          . 

וָס֖א ֵאתתֵקלו ֵגיר ּבכִׁ ַ̅ד ֵ̅מן עבָ   ֑א׃̅וַקלָת ̅א דתֻׁ ̅אפָ ̅ו֗הי֖֞ דָנמֻׁ
kompastuksen           kivessä        sillä    kompastuneet                sanan                   tekemisestään 

 
Minkä tähden? Koska se ei ollut siitä uskollisuudesta, vaan sen sanan tekemisestä, sillä he olivat 
kompastuneet siihen kompastuskiveen. 

 

אפָ ̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ ַאיך  33 ון֑ כִׁ ֵצהיֻׁ  א ̅דָהא ָסֵאם ֗אָנא ּבַּ֣
kivi      Tshion’ssa       minä        asetin   katso että kirjoitettu joka   kuin            . 

וָל֖א וַמן דבָ ̅א דַמכ̅אפָ ֖̅א וכִׁ ̅וַקלָת ̅דתֻׁ   ׃ ַ̅הת̅ה נַהיֵמן ָלא ֵנב̅שֻׁ
häpeävä        ei         uskova     hänessä joka ja     loukkaantumisen              kivi ja              kompastuksen 

 
Niin kuin kirjoitettu on, että ”katso, minä asetan Tshion’iin kompastuksen kiven ja loukkaantumisen 
kiven, ja joka siihen uskoo, ei häpeä.”  

 

 

ותָ̅יָנא דֵלּב֖י ובָ ֑̅י֖֞ ֵצבַאַח  10:1   ַאָלָה֑א ̅ י ַדלָות̅עֻׁ
Jumala luona joka esirukoukseni ja sydämeni         tahto        veljeni                        . 

ון֖׃̅חָלפַ  חֻׁ ון דנִׁ  יהֻׁ
eläisivät että        puolestaan 

 
Minun veljeni, minun sydämeni tahto, ja minun esirukoukseni Jumalan luokse heidän puolestaan on, 
että he saisivat elää. 

 

ית̅ ַמסֵהד  2 ון֑ ַדטָנָנא ַדאָלָהא אִׁ ֖ון ̅ ֗אָנא ֵגיר עַליהֻׁ  ּבהֻׁ
heissä        on              Jumalan    intohimo että heidän ylleen     sillä      minä          todistus        . 

יַד   ֖א׃̅עָת ֵ̅אָלא ַלו ּבִׁ
tuntemisessa     ei           vaan 

 
Sillä minulla on todistus heistä, että heissä on intohimo Jumalaa kohtaan, vaan ei sen tuntemisen 
kautta. 



וֵת   3 אנֻׁ ַד ̅כִׁ וָת ̅ע֑ו ֵאָלא ּבַעו דכִׁ ̅ה ֵגיר ַדאָלָהא ָלא יִׁ  א ̅אנֻׁ
puhtauden     etsivät       vaan      tuntevat     ei          Jumalan           sillä        puhtautensa        . 

ל ָהָנא לכִׁ ̅דַנפ ֖ון וֵמטֻׁ ימֻׁ ון נקִׁ וֵת ̅שהֻׁ  ה ַדאָלָהא ̅אנֻׁ
Jumalan      puhtaudelleen       tämä       tähden ja pystyttäisivät            sieluissaan 

 ֖ו׃̅שַתעַּבדָלא ֵא 
alistuneet         ei 

 
Sillä Jumalan puhtautta he eivät tunne, vaan etsivät omissa sieluissaan puhtauden pystyttämistä, 
eivätkä tämän tähden ole alistuneet sille Jumalan puhtaudelle. 

 

֖ו לכִׁ ָ̅סכֵ   4 יָחא הֻׁ וָס֖א משִׁ וָת ̅ה ֵגיר דָנמֻׁ  ל ַדמַהיֵמן֖׃̅כֻׁ א ל̅אנֻׁ
uskoo joka  kaikille          puhtaudelle        hän         Messias                 sanan       sillä odotuksensa      . 

 
Sillä se, mitä se kirjoitettu sana odottaa, on hän, Messias, puhtaudeksi jokaiselle, joka uskoo. 

 
Kreikassa ”päämäärä, loppu”. Aramean sana tulee auringon nousun odotuksesta. 

 

וֵשא ֵגיר ָהכַ   5 ַּ֣ וָת ̅ בָ̅נא כַת ̅מֻׁ אנֻׁ וָס֑א דַמן דֵנעֵּבד̅א ַדב̅כִׁ   ָ̅נמֻׁ
tekevä joka että            sanassa joka              puhtaus       kirjoitti         siten         sillä       Moshe            . 

ֵחא ּבֵהין֖׃  ָהֵל֖ין נִׁ
heissä      elävä          nämä 

 
Sillä Moshe siten Moshe kirjoitti siitä puhtaudesta, joka on sanassa, että ”joka nämä tekee, on niiden 
kautta elävä”. 
 
KR38 on ”täyttää” ilmeisesti perinteisen teologian mukaan, mutta kreikan sanavalinta on tekemistä. 
Vanhassa bibliassa sana on paremmin, ”tekee”. 

  



וָת   6 אנֻׁ וָת ̅א ֵדין ַדב̅כִׁ אַמר ֖̅א ָהכַ ַ̅היָמנֻׁ  ָנא ָאמָר֖א דָלא תִׁ
sanoisi       ettet           sanoo              siten        uskollisuudessa joka   mutta            puhtaus          . 

ו סֵלק ַלשַמָי֖א ַואֵחת̅ ּבֵלָּבך יָח֖א׃̅ דַמנֻׁ  ַלמשִׁ
Messiaan   alas laittoi ja          taivaille        nousi   kuka että sydämessäsi 

 
Mutta se puhtaus, joka sanoo, ettet sillä tavalla sanoisi sydämessäsi, että ”kuka on noussut taivaisiin, 
ja laittanut Messiaan alas?” 

 

ו נֵחת  7 יָח֖א ַ̅לת̅ וַמנֻׁ ו֑ל ַואֵסק ַלמשִׁ וָמא ַדשיֻׁ  הֻׁ
Messiaan       nosti ja          Sheol’n           syvyydelle    laskeutuisi  kuka ja       . 

יֵת ֵ̅מן ֵּבית ׃̅־מִׁ  ֖א֖֞
kuolleet huoneesta 

 
Ja kuka laskeutui tuonelan syvyyteen, ja nosti Messiaan kuolleista? 

 

יב  8 ו ָלך̅ ֵאָלא ָמָנא ֵאַמ֖ר ַקרִׁ  ̅ ַולֵלָּבך̅ וָמךָ̅מ֖א לפֻׁ ̅גָ ֵ̅פת̅ הֻׁ֗
sydämellesi ja    suullesi             vastaus         sinulle hän    lähellä        sanoo         mitä          vaan         . 

וָת ̅י ֵמלָת א ֗ה ָ̅הֵד  יַנן֖׃֖̅א דַמכ̅א דַהיָמנֻׁ  רזִׁ
julistamme jota            uskollisuuden           sana          se           tämä 

 
Vaan mitä se sanoo? ”Se vastaus on lähellä sinun suutasi ja sydäntäsi”, tämä on se uskollisuuden 
sana, jota me julistamme! 
 

Kreikassa ”suussasi ja sydämessäsi”, olisi arameassa  ַֻׁוּבֵלָּבך ̅וָמךּ̅בפ . Samoin vastauksen tilalla on 

rema, puhuttu sana, osassa käsikirjoituksista grafe, kirjoitus. 
 

ו֑ע ַות̅ וָמךֵ̅ואן ַתוֵדא ּבפֻׁ   9  ַדאָלָהא ̅ ַהיֵמן ּבֵלָּבךּ̅בָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ
Jumala että    sydämessäsi      uskot ja        Jeshua herrassamme     suussasi          kiitos       jos ja       . 

יֵמה ֵמן ֵּבית יֵת ַ̅אקִׁ ֵח֖א׃̅־מִׁ  ֑א֖֞ תִׁ
eläisi              kuolleet huoneesta         hänet nosti 

 
Ja jos sinun suussasi on kiitos, meidän Herramme Jeshuan kautta, ja sydämessäsi uskot, että Jumala 
nosti hänet kuolleista, tulet elämään. 



ן ֵּבה ֵמזַדַד֖ק ופֻׁ   10  וָמא דַמוֵד֖א ֵּבה ָחֵי֖א׃ֵ̅לָּבא ֵגיר ַדמַהיֵמ֖
elää hänessä tunnustaa joka         suu ja         puhdistuu hänessä       uskoo joka      sillä      sydän             . 

 
Sillä sydän, joka uskoo häneen, puhdistuu, ja suu, joka tunnustaa häntä, on elävä. 

 

 ׃̅ ַהת̅ל ַדמַהיֵמן ֵּב֖ה ָלא ֵנב֑̅א דכֻׁ ̅בָ ֵ̅אַמר ֵגיר כָת   11
häpeävä      ei   hänessä       uskoo joka kaikki että     kirjoitus        sillä        sanoo          . 

 
Sillä se kirjoitus sanoo, ettei kukaan, joka uskoo häneen, joudu häpeään. 

 

וָד ָ̅הֵד ַ̅וב  12 יהֻׁ   ֵ̅יא֖֞ וָלא ַלארָמֵי֖א֖֞ ַחד̅א ָלא פַר֖ש ָלא לִׁ
yksi     aramealaiselle       eikä       juutalaiselle        ei          erotus        ei              tässä ja           . 

ו ֵגיר ָמרָיא דכֻׁ  יר ּבכֻׁ ̅הֻׁ֗ ון֑ דַעתִׁ  ל דָקֵרא ֵל֖ה׃̅להֻׁ
hänelle kutsuu joka kaikessa       rikas että heidän kaikkien      Herra        sillä      hän 

 
Eikä tässä ole erotusta, ei juutalaista eikä aramealaista, sillä hän, Herra on yksi, runsas heille kaikille 
joka asiassa, niillä, jotka häntä kutsuvat. 
 
Suomalaisessa ”rikas antaja”, sana kyllä tarkoittaa rikasta ja runsasta, mutta jakeen ajatus ei 
varsinaisesti liity antamiseen, vaan siihen, että Herra kuuluu jokaiselle.  

 

ֵחא׃   13 ל ֵגיר דֵנקֵרא שֵמה דָמרָי֖א נִׁ  כֻׁ
elävä         Herran        nimensä    kutsuva joka        sillä kaikki          . 

 
Sillä jokainen, joka on kutsuva Herran nimeä, on oleva elävä. 
 
Suomalainen kirjoittaa usein ”huutamisesta”, mutta siitä ei tässäkään ole kyse. 

  



ון ַלאיָנא דָלא ַהיֵמנו ֵּב֖ה ַאו ַאיַכָנא ַ̅איַכָנא ָהכִׁ   14  יל ֵנקרֻׁ
kuinka      tai hänessä    uskovat       ettei         sellaiselle    kutsuvat   sen tähden         kuinka           . 

ו֗ה  ון לַהו דָלא ַשמעֻׁ ון נַהימנֻׁ  ֖י ַאו ַאיַכָנא ֵנשמעֻׁ
kuulisivat          kuinka       tai        häntä kuule         ettei    hänelle         uskoisivat 

 רָזָנ֖א׃̅דָלא ַמכ
julistaja        ilman 

 
Sen tähden, kuinka he kutsuisivat sellaista, johon eivät usko, tai kuinka uskoisivat häneen, elleivät 
kuule, tai kuinka he kuulisivat ilman julistajaa? 

 

֖ון ַאיךַ̅או ַאיַכָנא ַנכ  15 ון ֵאן ָלא ֵנשַתלחֻׁ  דָמא ̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ רזֻׁ
miten kirjoitettu että    kuin    heitä lähetettäisi     ei        jos      julistava            kuinka          tai          . 

ון֖֞ ַדמַסּבַרי֖֞ שָלָמ֖א וַד ָ̅יאָין֖֞ ֵרג ׃ָ̅ת ̅מַסּבַרי֖֞ ָטבָ ַ̅ליהֻׁ  ֖א֖֞
hyvyys         toivottajan ja             rauha           toivottajan heidän jalkansa   suloiset 

 
Tai kuinka voisi julistaa, jos ei lähetettäisi, niin kuin kirjoitettu on, että ”miten suloiset ovatkaan 
rauhan toivottajan ja hyvyyden toivottajan jalat!” 
 
Lainaus on sanatarkasti aramean peshitta Jesaja 52:7, ei mistään muusta raamatun versiosta.  

 

ון ֵאשתַמעו ַלסבַ   16 להֻׁ ָי֖ון ̅רָת ֵ̅אָלא ָלא ֗הָוא כֻׁ  א ֵדאַונֵגלִׁ
evankeliumin                  toivolle              kuuliaiset        he kaikki        ollut         ei          vaan            . 

ו ַהיֵמן לבַ  ַשעָיא ֵגיר ֵאַמ֑ר ָמר֖י ַמנֻׁ  ָקַלן֖׃̅ ֗רתֵ̅אַּ֣
äänemme tyttärelle        uskoo      kuka    herrani    sanoo       sillä                   Ishaia 

 
Vaan eivät he kaikki olleet kuuliaisia sille evankeliumin toivolle, sillä Ishaia sanoo, ”minun Herrani, 
kuka uskoo meidän ääntämme?” 
 
”Se toivo” puuttuu kreikasta. Sevartha, ”toivon sanoma” on myös evankeliumi arameassa. 

  



וָת ֵמ   17 יל ַהיָמנֻׁ  ָנא ֗ה֖י וַמשַמע ̅א ֵמן ַמשַמע ֵאד̅כִׁ
kuuleminen ja   se          korva             kuulemisesta             uskollisuus              siis             . 

 א ַדאָלָה֖א׃ָ̅נא ֵמן ֵמלָת ֵ̅אד
Jumalan                 sanasta               korva 

 
Se uskollisuus on siis siitä korvin kuulemisesta, ja se korvin kuuleminen on Jumalan sanasta. 
 
Korvat puuttuvat kreikasta. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, niitä ei olisi tässäkään. Suuri osa 
kreikan teksteistä sanoo ”Kristuksen sana”, mutta Bysantti ja 6 muuta menee Jumalan sanan mukaan. 

 

 ָלה ַארָעא ֵ̅אָלא ָאַמר ֗אָנ֑א ַדלָמא ָלא שַמע֖ו וָהא ּבכֻׁ   18
maa     kaikessaan katso ja      kuulleet        ei               onko       minä        sanon         vaan             . 

ון֑ ַובַּ̅ב֗רת̅ ַקתֵ̅נפ ׃̅בֵ ַ̅סוֵפיה֖֞ דתִׁ ̅־ָקלהֻׁ ון֖֖֞  יל ֵמַליהֻׁ
heidän sanansa   maailman         lopuissaan ja heidän äänensä tytär                 lähti 

 
Vaan minä sanon, että eivätkö he ole kuulleet, ”ja katso, heidän äänensä lähti kaikkeen maahan, ja 
heidän sanansa maailman ääriin”. 
 
Taas muuten sanatarkka lainaus peshitta psalmeista, 19:5, mutta meidän aikaamme säilyneissä 

käsikirjoituksissa äänen tilalla on ”toivon sanomansa, evankeliuminsa”,  ַון̅רָת ̅סב הֻׁ . 

 

ַד   19 יסָרֵי֖ל ַקדֵ̅אָלא ָאַמר ֗אָנ֑א ַדלָמא ָלא יִׁ ַּ֣ וֵשא ̅ע אִׁ ַּ֣  ָמָיא מֻׁ
Moshe           edessä             Israel        tiennyt        ei        onko että      minä         sanon         vaan            . 

 ַעָמא דָלא ̅ון ּבַעם דָלא ַע֑ם ַובָ̅נא ֵאַמ֑ר ַאֵטנכֻׁ ָ̅הכַ 
ei joka kansassa ja kansa ei joka kansa kautta teidät kiivastutan       sanoo               siten 

יס ַארֵגזכֻׁ   ון֖׃ֵ̅מתטפִׁ
teidät vihastuttaa tottelevainen 

 
Vaan minä sanon, että eikö Israel tiennyt Moshe’n edessä, sanoessaan tällä tavalla, ”minä saan teidät 
intohimoisiksi kansan kautta, joka ei ole kansa, ja sen kansan kautta, joka ei tottele, teidät 
vihastutetaan”. 
 
Intohimo, kiivaus on avioliittotermi tässä ja muuallakin. Lainaus ei mene yhdenkään tunnetun tekstin 
mukaan, targum ”Onkelos” on kuitenkin lähimpänä. 

 



ַשעָיא ֵדין ַאמַר֖ח ֵואַמ֖ר ֵדאת  20 יתֵ̅אַּ֣  ַלאיֵלין דָלא ̅ חזִׁ
ei jotka         niille         näkyväksi tuli että     sanoi ja          rohkea     mutta          Ishaia                 . 

נ֑י ֵואשַתכ  ַלאיֵלין ַדעַלי ָלא ַשֵאל֖ו׃̅ ֵחתּ̅בַעאוֻׁ
kysyneet      ei ylleni jotka             niille                        löysivät ja    minua etsivät 

 
Mutta Ishaia oli rohkea, ja sanoi, että ”minä tulin näkyväksi niille, jotka eivät minua etsineet, ja minut 
löysivät ne, jotka eivät minua kysyneet”. 

 

איסָרֵיל ֵדין ֵאַמ֖ר דפֵ   21 ַּ֣ יַד ̅ שֵטת̅לִׁ לֵ ̅אִׁ  ַעָמא ̅ ֑ה לָותי֖֞ ַיוָמא כֻׁ
kansa    luokse kaikkensa     päivä        käteni        ojensin että       sanoi     mutta           Israelille                . 

יס׃ ̅דֵמת  חֵר֖א וָלא ֵמתטפִׁ
totteleva      ei ja              riitelevä joka 

 
Mutta Israelille hän sanoi, että ”minä ojensin koko päivän minun käsiäni sen kansan puoleen, joka on 
riitaisa, eikä tottele”. 

 

  

 ֵאָלא ָאַמר ֗אָנ֑א ַדלָמא ַדחֵקה ַאָלָהא לַעֵמ֖ה  11:1 
kansalleen     Jumala sen karkoittanut onko että         minä       sanon        vaan                            . 

אב̅ ָח֖ס ָאף יסָרֵיל ֗אָנ֖א ֵמן ַזרֵעה ַדַּ֣ ַּ֣  ָרָה֖ם ֵ̅אָנא ֵגיר ֵמן אִׁ
Abraham’n    siemenestään      minä                      Israelista       sillä      minä  myös ”ei näin!” 

בֵ ֵ̅מן ַשרּבָת  ין֖׃̅א דַּ֣  נָימִׁ
Benjamin’n                sukukunnasta 

 
Vaan minä sanon, että onko Jumala karkoittanut kansansa? Ei näin, sillä myös minä olen Israelista, 
Abrahamin siemenestä, Benjaminin sukukunnasta. 
 
Tässä käytetty sana dahka on maasta karkoittamista, kreikka käyttää hylkäämistä. Jos teksti olisi 

kreikasta käännetty, tässä olisi שבקה eikä דחקה. 

  



דִׁ ָ̅לא דַחק ַאָלָהא לַעֵמ֖ה ַאיָנא דֵמן קדִׁ   2  יע ֗הָוא ֵל֖ה ̅ים יִׁ
hänelle     oli       tunsi    ensimmäisestä joka  sellainen      kansalleen        Jumala     karkoitti       ei         . 

ון ַּבכעִׁ ַ̅או ָלא ָיד ָי֖א ָמָנא ֵאַמ֑ר ַכד̅בָ ָ̅ת ̅ין א֗נתֻׁ אלִׁ  ל ָ̅קבֵ ̅ א ֵדַּ֣
valitti      kun     sanoi            mitä        Elia että        kirjoituksissa           te           tunnette      ei          tai 

יסָרֵי֖ל ָואַמ֑ר׃ ַּ֣  ֗הָוא ַלאָלָהא ַעל אִׁ
sanoi ja              Israel         ylle            Jumalalle           oli 

 
Ei Jumala karkoittanut kansaansa, sellaista, jonka hän alusta asti tunsi, vai ettekö te tunne 
kirjoitusten kautta, mitä Elia sanoi, kun valitti Jumalalle Israelista ja sanoi, 

 

ו ּ̅בַחיך ֖֞ ַסֵחפַ̅קֵטל֖ו ַולַמד ַייך ֖֞ ָ̅מרי ַלנבִׁ   3  ֖ו ֵואָנא הֻׁ
hän     minä ja    pyyhitty pois          alttareillesi ja tappaneet profeetoillesi herrani       . 

וַד   ש֖י׃ֵ̅עין לַנפ̅ובָ ̅ י ֵאשַתחֵרתַּ̅בלחֻׁ
sielulleni    etsivät ja       taakse jätetty                        yksin 

 
Herrani, sinun profeettasi he ovat tappaneet, ja pyyhkineet pois sinun alttarisi, ja minut yksin on 
jätetty, ja he etsivät minun sieluani! 
 
Myös kreikassa on ”sielu”. Lainaus ei mene sanatarkasti 1Kun.19:10 mukaan. 

 

 שי ̅לַנפ̅ ֵקתָ̅נ֑א דָהא ֵשבליָ ̅אַמר ֵלה ּבגֵ ֵ̅ואֵת   4
sielulleni       jättivät        katso että ilmestyksessä hänelle         sanottu ja         . 

ון֖֞ ָלא ּבֵרכ̅ין֖֞ ַגבָ̅עא ַאלפִׁ ַ̅שב ורַכיהֻׁ ין֑֖֞ ַאיֵלין דַעל ּבֻׁ  ֖ו ̅רִׁ
siunanneet    ei      heidän polviensa ylle jotka         ne          miehet       tuhannet       seitsemän 

 עָל֖א׃̅ו לבַ ̅ד̅וָלא סגֵ 
Baal’lle    palvoneet      eikä 

 
Ja hänelle oli ilmestyksen kautta sanottu, että ”katso, minä olen jättänyt omalle sielulleni seitsemän 
tuhatta miestä, ne, jotka eivät ole polvillaan siunanneet eivätkä palvoneet Baalia”. 
 
Siunaaminen puuttuu kreikasta. Ilmestyksen tilalla on khrematismos, sana vain tässä. Se käännetään 
yleensä vastaukseksi, mutta ei sitä varsinaisesti ole. 

 



ו ֵאשתַחר ּ̅בָהָנא ַזב̅ ָנא ָאףָ̅הכַ   5  ָנ֑א ַשרָכָנא הֻׁ
taakse jätetty       se           jäännös            aika           tässä        myös        siten           . 

וָת ̅יָת ̅בִׁ ַּ̅בג  ֖א׃̅א דַטיּבֻׁ
siunauksen             valinnassa 

 
Siten myös tässä ajassa, on jätetty jäännös, sen siunauksen valinnan mukaan. 

 

וָת   6 וָת ֵ̅ד ֑̅א ָלא ֗הָוא ֵמן עבָ ֵ̅אן ֵדין ּבַטיּבֻׁ  א ֖̅א֖֞ ֵואן ָל֑א ַטיּבֻׁ
siunaus       ei      jos ja                   teoista           ole           ei         siunauksessa    mutta     jos       . 

יֵת  וָת ָ̅לא אִׁ וָת  ֑א֖֞ ָלאֵ̅ד ֖̅א ֵאן ֵדין ַּבעבָ ̅יה ַטיּבֻׁ  ֖א ̅֗הָוא ֵמן ַטיּבֻׁ
siunauksesta        ole           ei        teon kautta   mutta    jos           siunaus            se on                  ei 

יַת ָ̅ד ֵ̅ואן ָל֑א עבָ   א׃ ָ̅ד ̅ו֗הי עבָ ̅א ָלא אִׁ
teko          se on              ei              teko          ei        jos ja 

 
Mutta jos se on siunauksen kautta, se ei ole teoista, muutenhan siunaus ei ole siunaus. Mutta jos se 
olisi tekojen kautta, se ei ole siunauksesta, muutenhan se teko ei olisi teko. 
 
Useat kreikan käsikirjoitukset menevät tämän mukaan, mutta mm. Sinaiticus ja TR lyhyemmin. 

 

יסָרֵי֖ל ָלא ֵאשַכ֖ח גבִׁ ̅י֖ל ָהי דבָ ָ̅מָנא ָהכִׁ   7 ַּ֣  א ̅יָת ֵ̅עא ֗הָוא אִׁ
valitut             löysi             ei             Israel               oli         etsi jota       se sen tähden        mitä       . 

ון ֵדין ֵאת̅ שכַחתֵדין ֵא  ון֖׃ַ̅שרכהֻׁ  ַעַורו ּבֵלּבהֻׁ
sydämissään     sokeutuneet   mutta   he muut                     löytänyt      mutta 

 
Sen tähden, mitä se on? Että Israel etsi, eikä löytänyt, mutta valitut ovat löytäneet, mutta ne muut 
ovat sydämissään sokeutuneita? 
 
Yksikään kreikan teksti ei mainitse sydämiä, vaan menee paatumisen mukaan. 

  



וָחא מַד ̅ דַי֗הב̅ יב̅תִׁ ַ̅איַכָנא ַדכ  8 ון ַאָלָהא רֻׁ יָת ̅להֻׁ  ֖א ̅עָרנִׁ
sokaistuminen          henki        Jumala           heille   antoi että kirjoitettu että           kuten         . 

ון ּבֵה֖ין ֵואד̅וַעיֵנא֖֞ דָלא ֵנב ון֑ עַד ̅חרֻׁ  ָמא ֵ̅נא֖֞ דָלא ֵנשמעֻׁ
saakka           kuulisivat      ettei         korvat ja       heissä         tutkisivat         ettei         silmät ja 

 לַיוָמא דַיוָמָנ֖א׃
tämän päivän        päivälle 

 
Niin kuin kirjoitettu on, että ”Jumala antoi heille sokaistumisen hengen, ja silmät, etteivät tutkisi 
itseään, ja korvat, etteivät kuulisi”, juuri tähän päivään saakka. 

 

ַד   9 יד̅וַּ֣ וב̅ וִׁ ון קָד ֵ̅אַמ֑ר ֵנהֵוא ָפתֻׁ ̅ תֻׁ ון לפַ ̅ורהֻׁ  ָח֖א ַ̅מיהֻׁ
ansalle     heidän edessään heidän pöytänsä     oleva         sanoo        taas       David ja       . 

ון לתֻׁ ̅ופֻׁ   ֖א׃̅וַקלָת ̅ורָענהֻׁ
loukkaukselle heidän palkkansa ja 

 
Ja vielä David sanoo, ”heidän pöytänsä on oleva heidän edessään ansa, ja heidän palkkansa on oleva 
kompastukseksi”. 
 
Muuten sanatarkka lainaus peshitta psalmi 69:23, mutta Codex Ambrosianus jättää lamed-kirjaimen 
pois ansan edestä. 

 

ון ּבכֻׁ ֵ̅נחשכָ   10 ֖ון וַחצהֻׁ ון֖֞ דָלא ֵנחזֻׁ  ן ̅לזבַ ̅ן֖֞ ַעיַניהֻׁ
ajat kaikessa      selkänsä ja       näkisi           ettei      silmänsä       pimentyköön       . 

 ׃ ̅יףֵ̅נהֵוא כפִׁ 
taipunut       olkoon 

 
Pimentyköön heidän silmänsä, etteivät näkisi, ja olkoon heidän selkänsä koko ajan taipuneet. 
 
Tämä menee tarkasti peshitta psalmi 69:24 mukaan. 

  



֖ון ָח֖ס ֵאָלא ̅ לָמא ֵאתתֵקלו ַאיךָאַמר ֗אָנא ֵדין֑ ַד   11  דֵנפלֻׁ
vaan ”ei näin!”   lankeavat jotka  kuin    kompastuivat          onko että mutta      minä        sanon          . 

ון֖׃̅וקַלתּ̅בתֻׁ  ון֑ הַוו ַחֵיא֖֞ לַע֗מֵמ֖א֖֞ ַלטָננהֻׁ ילהֻׁ ון דִׁ  הֻׁ
intohimolleen    kansakunnille     elämä   olivat          heidän kompastuksensa kautta 

 
Mutta minä sanon, että kompastuivatko he niin kuin langenneet? Ei näin, vaan sen heidän 
kompastumisensa kautta on elämä muille kansakunnille, heidän intohimoaan varten. 

 

וקַלת  12 ון הָותֵ̅ואן תֻׁ ות̅ הֻׁ ון ̅ותָ̅רא לָעלָמ֑א וַחָיבֻׁ ̅עֻׁ  הֻׁ
syyllisyytensä ja    maailmalle               rikkaus          oli        kompastumisensa    jos ja          . 

ות ון׃ ָ̅רא לַע֗מֵמ֑א֖֞ כָמא ָהכִׁ ̅עֻׁ ומָליהֻׁ  יל שֻׁ
täyteytensä  sen tähden montako     kansakunnille             rikkaus 

 
Ja jos se heidän kompastumisensa oli rikkaus maailmalle, ja heidän syyllisyytensä rikkaus 
kansakunnille, sen tähden, kuinka paljon olisikaan heidän täydellisyytensä! 

 

איַת ̅לכֻׁ   13 יָחא ̅ון ֵדין ָאַמר ֗אָנא לַע֗מֵמ֖א֖֞ ֵאָנא דִׁ  י שלִׁ
lähetetty     olen joka       minä        kansakunnille     minä      sanon      mutta   teille             . 

 שֵמשתי מַשַּבח ֗אָנ֖א׃̅דַע֗מֵמ֑א֖֞ לֵת 
minä          kirkastan        palvelutehtävälleni      kansakuntien 

 
Mutta teille, kansakunnille, minä sanon, että ollessani muiden kansakuntien apostoli, minä kirkastan 
palvelutehtävääni. 

 

ון֖׃ַ̅דלָמא ַאֵטן ַלב  14 ין֖֞ ֵמנהֻׁ  ַני֖֞ ֵּבסר֑י ַואֵחא ֗אָנשִׁ
heistä     ihmiset    elävöittävä ja    lihani          lapsille kateuteen ehkä että           . 

 
Että ehkä herättäisin kateuteen sukulaisiani, ja saisin joitakin heistä elämään. 

  



ות  15 וָת ֵ̅אן ֵגיר ֵמסַתלָינֻׁ ון ַתרעֻׁ  כָמא ̅ א לָעלָמא הָות̅הֻׁ
montako     oli            maailmalle    liittoutuminen      heidän hylkäämisensä        sillä        jos         . 

ון֑ ֵאָלא ַחֵיא֖֞ דֵמן ֵּביתיל פֻׁ ָ̅הכִׁ  יֵת ̅וָניהֻׁ ׃̅־מִׁ  ֖א֖֞
kuolleet huoneesta joka    elämä     vaan heidän paluunsa sen tähden 

 
Sillä jos se heidän hylkäämisensä oli maailman liitoksi, sen tähden, kuinka paljon onkaan heidän 
palaamisensa, ellei elämää kuolleista? 

 

יָת   16 שִׁ יָש֑א ָאףֵ̅ואן ֵדין רִׁ  ילָת֖א ֵואן ֵעָקָרא ̅גבִׁ ̅ א ַקדִׁ
juuri     jos ja              taikina      myös          pyhä            ensihedelmä   mutta   jos ja          . 

֑ו ָאף יש הֻׁ֗ ׃ ַ̅קדִׁ  ַסוֵכ֖א֖֞
oksat    myös    se               pyhä 

 
Mutta jos ensihedelmä on pyhä, on myös taikina, ja jos juuri on pyhä, ovat myös oksat. 

 

 ָרא ̅פַש֑ח ַוא֗נת דַזיָתא ַא֗נת דבַ ֵ̅ואן ֵמן ַסוֵכא֖֞ ֵאת  17
metsän     sinä     oliviinpuu joka     sinä ja         leikattu                       oksista         jos ja         . 

 א לֵעָקֵרה ֵ̅הין֑֖֞ ַוהַוית ַשוָתפָ ̅וכָיתֵ̅אתטֵעמת ּבדֻׁ 
juurelleen         osanottaja            olit ja           heidän paikassaan             oksastettu 

ומֵנה דַזיָת֑א׃  ַולשֻׁ
oliivipuun lihavuudelleen ja 

 
Ja jos sinut on leikattu pois oksista, ja sinä, joka olet metsän oliivipuu, olet tullut oksastetuksi heidän 
paikkaansa, ja otat osaa samasta juuresta ja sen oliivipuun lihavuudesta, 
 
Jae käyttää paljon aramealle ainutlaatuista sanoilla taiteilua, pois leikattu viittaa sanana 
pääsiäisuhriin, metsä Jumalan poikaan, dukta, paikka, temppeliin, lihavuus Herran nimeen, juuri 
kutsumiseen. 

  



 ַהר ַא֗נ֑ת ָלא ַ̅הר ַעל ַסוֵכ֖א֖֞ ֵאן ֵדין ֵמשַתבָ̅לא ֵתשַתב  18
ei        sinä               kerskailet        mutta    jos          oksat       ylle             kerskaile              älä           . 

יל ָלך ו ֵעָקָרא שקִׁ יל ֵלה לֵעָקָר֑א ֵאָלא הֻׁ  ׃̅ ֗הָוא ַא֗נת שקִׁ
sinulle kannattelee         juuri        se          vaan           juurelle        se   kannattele          sinä             ole 

 
Älä kerskaile yli oksien, mutta jos kerskailet, sinä et ole se juuren kannattelija, vaan se juuri 
kannattelee sinua. 

 

אַמר דַסוֵכא֖֞ ֵדאת̅בַ ַ̅וכ  19  פַש֑ח ֵדאָנא ̅ר תִׁ
minä että          leikattu että         oksat että          sanoisit     ehkäpä ja          . 

 ֵהין֖֞ ֵאתטֵע֖ם׃̅וכָיתּ̅בדֻׁ 
oksastetaan      heidän paikkaansa 

 
Ja ehkä sinä sanot, että ”oksat leikattiin pois, että minut oksastetaan niiden paikalle”. 

 

ן ֵאת  20 ל דָלא ַהיֵמ֖ י֖ר ָהֵלין ֵמטֻׁ  פַש֖ח ַא֗נת ַ̅שפִׁ
sinä        leikattu              uskoneet    ei että      koska      nämä          kaunista         . 

וָת  ים ּבֵרעָיָנךֵ̅דין ּבַהיָמנֻׁ  ֵאָלא דַח֖ל׃̅ א ָקמ֖ת ָלא ֵתתרִׁ
kunnioita    vaan        ajatuksissasi         kohoaisi         ei        seisonut         uskollisuudessa mutta 

 
Kaunista! Nämä leikattiin pois, koska he eivät uskoneet. Mutta sinä olet seisonut uskollisuudessa, älä 
kohoa ajatuksissasi korkealle, vaan kunnioita. 

 

 ֵאן ַאָלָהא ֵגיר ַעל ַסוֵכא֖֞ דֵמן כָינֵהין ָלא ָח֑ס ַדלָמא   21
varmasti säälinyt      ei       luonnoistaan jotka      oksat         ylle      sillä        Jumala         jos           . 

ו֖ס׃ָ̅אפ  ָלא עַליך  ֵנחֻׁ
säälivä      yllesi             ei myös 

 
Sillä jos Jumala ei luonnollisiakaan oksia säälinyt, ei hän varmasti ole säälivä sinuakaan. 

  



י ָהכִׁ  22  וֵת ̅חזִׁ ימֻׁ וֵת ̅יל ַּבסִׁ  ה ַדאָלָה֖א ַעל ַאיֵלין ̅ה וַקשיֻׁ
ne      ylle        Jumalan             kovuutensa ja          ihanuutensa    sen tähden nähkää        . 

וָת ַ̅דנפַ  וָת ̅ל֖ו ַקשיֻׁ ימֻׁ  ֑א ֵאן תַקֵוא ֖̅א עַליך  ֵדין ַּבסִׁ
pysyisit    jos                 ihanuus       mutta       yllesi              kovuus lankesivat jotka 

וָת ָּ̅בה ּבבַ  ימֻׁ  פַש֖ח׃ַ̅א֗נת ֵתת̅ ֖א ֵואן ָל֑א ָאף̅סִׁ
leikattu      sinä     myös        ei       jos ja             ihanuudessa         siinä 

 
Sen tähden, nähkää hänen ihanuutensa ja kovuutensa. Jumalan kovuus niiden ylle, jotka lankesivat, 
mutta ihanuus sinun yllesi, jos vain pysyisit siinä ihanuudessa. Ja jos et, sinutkin leikataan pois. 

 

ות  23 ירֻׁ ון ּבַחסִׁ ון ֵאן ָלא נַקוֻׁ ות̅ וָהנֻׁ ון֑ ָאףַ̅היָמנֻׁ ון ̅ הֻׁ  ֵהנֻׁ
heidät    myös          uskollisuutensa         jatkamisessa     pysyvät       ei       jos          he ja            . 

֖ון ֵמשַכח ֵגיר ַאָלָהא דתֻׁ  ון֖׃̅ ובֵ̅נתַטעמֻׁ  ַנטֵעם ֵאנֻׁ
heidät    oksastaa      taas että         Jumala       sillä            pystyy              oksastetaan 

 
Ja js he eivät pysyisi sellaisen uskollisuuden jatkamisessa, myös heidät oksastetaan, sillä Jumala 
pystyy heidät jälleen oksastamaan. 

 

 ̅ ָיָנך̅כָ̅ר֑א ַהו דבַ ֵ̅אן ֵגיר ַא֗נת דֵמן ַזיָתא ַא֗נת דבַ   24
luonnossasi joka se       metsän         sinä         oliivipuusta joka       sinä         sillä     jos           . 

 ֑א כָמא ֵ̅אתטֵעמת ּבַזיָתא ָטבָ ̅ ָיָנךָ̅לא ַּבכ̅פַשח֑ת ַודֵ̅את
montako     hyvää    oliivipuussa            oksastettu        luonnossasi ei joka ja                     oksastettu 

ון ּבַזיָתא ַדכָ̅הכִׁ  ון ֵאן ֵנתַטעמֻׁ ון ׃̅יל ָהנֻׁ  ָינהֻׁ
luontonsa joka    oiivipuussa           oksastetaan     jos      nämä sen tähden 

 
Sillä jos sinä, joka olet siitä metsän oliivipuusta, joka luonnossasi olet oksastettu, ja joka luonnon 
vastaisesti olet oksastettu hyvään oliivipuuhun, sen tähden, kuinka paljon se onkaan, jos nämä 
oksastetaan siihen heidän luonnolliseen oliivipuuhun! 

  



ון ̅א ֗אָנא ֵגיר דֵת ָ̅צבֵ   25 ון ַאַח֖י֖֞ ֗אָרָזא ָהָנ֑א דָלא ֵתהוֻׁ  דעֻׁ
olisitte     ei että     tämä          salaisuus veljeni    tuntisitte että      sillä       minä        tahdon         . 

ין ּבֵרעָין ַנפ ימִׁ ות̅שכֻׁ ַ̅חכִׁ ירֻׁ יל הָותֵ̅לָּבא ֵמן ַאַת ̅ ון֑ ַדעוִׁ  ̅ ר ַקלִׁ
tullut     vähän             asemasta      sydän      paatunut että         sielujenne    ajatuksessa              viisaat 

איסָרֵי֑ל עַד  ַּ֣ ׃̅לִׁ וָלָיא דַע֗מֵמ֑א֖֞ ול מֻׁ  ָמא דֵנעֻׁ
kansakuntien täyteys sisälle tuleva että       kunnes                    Israelille 

 
Sillä minä tahdon, veljeni, että te tuntisitte tämän salaisuuden, että ette olisi viisaita omien sielujenne 
mietteissä, että Israelin sydän on vähäksi aikaa paadutettu, kunnes tulee sisälle se kansojen täyteys. 

 
Sanavalintana heidät on paadutettu siitä ”asemasta”. Kansojen täyteys on tässä, sekä Delitzschillä, 
1Moos.48:19 sanatarkka lainaus Jaakobin profeetallisesta siunauksesta Efraimille, jota länsimaisella 
tyylillä ajattelevat kääntäjät eivät ota huomioon. ”Salaisuudet” olivat ne opetukset, joita ei ollut hyvä 
puhua kaikelle kansalle synagoogassa. Asiayhteys jatkuukin Jaakobista; 

 

ֵח֖א ַאיַכָנא ַדכ 26  יסָרֵיל נִׁ ַּ֣ ֵלה אִׁ אֵת ̅ יב̅תִׁ ̅וָהיֵדין כֻׁ  א ̅דנִׁ
tuleva että kirjoitettu joka       samoin         elävä         Israel            kaikkensa   silloin ja            . 

וָק֑א וַנהֵפך ון ָפרֻׁ היֻׁ וב̅ ֵמן ֵצַּ֣  ׃̅ ַעוָלא ֵמן ַיַּ֣עקֻׁ
Jakob’sta      vääryys pois kääntävä ja   lunastus                  Zhion’sta 

 
Ja silloin koko Israel on elävä. Samoin kirjoitettu on, että ”Zionista on tuleva lunastus, ja kääntävä sen 
vääryyden pois Jakobista”. 

 

ַיתִׁ   27 ון דִׁ א ָהי דֵמן לָות̅וָהיֵדין ֵתהֵוא להֻׁ   ֵ̅קת֑̅י ָמא דֵשב̅קִׁ
jättänyt että      kun         luotani joka       se             liitto            heille          oleva            silloin ja          . 

׃ ון֖֖֞ ון חָטַהיהֻׁ  להֻׁ
syntinsä        heille 

 
Ja silloin heille on oleva se liitto, joka on minun luotani, kun minä annan anteeksi heidän syntinsä. 

  



ָיון ֵדין֑ ּבֵעלדבָ   28 ָלת̅בֵ ֵּ̅באַונֵגלִׁ ון ֵמטֻׁ וָת ̅̅בגַ ֖̅ון ַוב̅כֻׁ ̅א֖֞ ֵאנֻׁ  א ̅יֻׁ
valinnassa ja         teidän tähden       ovat             viholliset           mutta     evankeliumissa            . 

ל ַאבָ ̅יבַ ַחּבִׁ  ון ֵמטֻׁ ׃ָ̅הָת ̅ין ֵאנֻׁ  ֖א֖֞
ne isät         tähden      ovat                 rakkaat 

 
Mutta evankeliumissa he ovat vihollisia teidän tähtenne, ja siinä valitsemisessa he ovat rakkaat, 
niiden isien tähden. 

 

 ֵקרָיֵנ֖ה׃̅ה ַובֵ̅ת ָ̅כא ַאָלָהא ּבַמוַהבָ̅לא ֵגיר ָהפ  29
kutsumisissaan ja     lahjoissaan                Jumala             muutu        sillä            ei         . 

 
Sillä Jumala ei muutu lahjoissaan ja kutsumisissaan. 

 

ון ̅ ַאיַכָנא ֵגיר ָדאף  30 ין ֗הַויתֻׁ יסִׁ ון ָלא ֵמתטפִׁ  ַא֗נתֻׁ
olitte          tottelevaiset            ei              te          myös että sillä            samoin           . 

ל ָלא ̅י֑ם וָהָשא ֵאתַ̅לאָלָהא ֵמן קדִׁ  ון ֵמטֻׁ  חֵננתֻׁ
ei      tähden      teidät armahdettu           nyt ja                edestä              Jumalalle 

ות יָסנֻׁ ון֑׃ֵ̅מתטפִׁ ון דָהנֻׁ  הֻׁ
näiden     heidän tottelemattomuutensa 

 
Sillä samoin myös te olitte tottelemattomat Jumalan edessä, ja nyt teidät on armahdettu heidän 
tottelemattomuutensa tähden, 

 

יסו ָהָשא לַר  ָ̅נא ָאףָ̅הכַ   31 ון֑ ָהֵלין ָלא ֵאתטפִׁ  חֵמא֖֞ ַדעַליכֻׁ
teidän yllä joka         armoille              nyt                tottelevat           ei         nämä     myös        siten               . 

׃̅ ָדאף ון ַרחֵמ֖א֖֞ ון ֵנהוֻׁ  עַליהֻׁ
armot        olisi        heidän yllä myös että 

 
Siten myös nämä nyt tottelemattomat pääsevät armoon, joka on teidän yllänne, että myös heidän 
yllään olisivat ne armot. 

  



וָת ̅ש ֵגיר ַאָלָהא לכֻׁ ̅חבַ   32 יָסנֻׁ  ֑א דַעל ̅לָנש ּבָלא ֵמתטפִׁ
ylle että                        tottelemattomuudessa       jokaiselle            Jumala      sillä    sisällytti            . 

ל ֗אָנש נַרֵחם׃   כֻׁ
armahtava ihminen  kaikki 

 
Sillä Jumala sulki jokaisen siihen tottelemattomuuteen, että hän kaikkia armahtaisi. 

 

ות  33 ומָקא דעֻׁ  א וַמדָעא ַדאָלָה֑א ד֗אָנש ̅מָת ָ̅רא וֵחכָ̅או עֻׁ
ihminen jota       Jumalan                tieto ja               viisaus ja              rikkauden              syvyys         oi            . 

אורָחֵת  יַנו֗ה֑י֖֞ וֻׁ ׃ַ̅עקבָ ̅ה֖֞ ָלא ֵמתָ̅לא ָמש דִׁ  ן֖֖֞
seurattavat          ei                      tiensä ja    tuomionsa tutkitut          ei 

 
Oi sitä Jumalan rikkauden syvyyttä ja viisautta ja tietoa, ihmiselle tutkimattomia tuomioitaan ja 
hänen jäljittämättämiä teitään! 

 

ַד   34 ו ֵגיר יִׁ ו הָוא ֵלה ַ̅מנֻׁ  ע ֵרעָיֵנה דָמרָי֖א ַאו ַמנֻׁ
hänelle    oli        kuka      tai          Herran       ajatuksensa    tunsi        sillä     kuka          . 

 ּבֵעל ֵמלָכ֖א׃
neuvonantaja 

 
Sillä kuka on tuntenut Herran ajatuksen, tai kuka oli hänen neuvonantajansa? 

 

ו ַקֵדם ַי֗הב  35  ֵמֵנ֖ה׃̅ ן נַסבֵ̅ל֑ה וכֵ ̅ וַמנֻׁ
hänestä saanut sitten ja hänelle antanut   edessä    kuka ja            . 

 
Ja kuka on hänen edessään antanut hänelle, ja sitten saanut häneltä? 

  



ל דכֻׁ   36 איֵד ̅ל ֵּב֖ה וכֻׁ ̅ל ֵמֵנ֖ה וכֻׁ ֵ̅מטֻׁ  ֖ה דֵלה ֵתשּבָחן֖֞ ̅ל ּבִׁ
ylistykset hänen että kädessään kaikki ja hänessä kaikki ja hänestä     kaikki että koska          . 

ין׃ ̅ובֻׁ  ין ַאמִׁ  ורָכן֑֖֞ לָעַלם ָעלמִׁ
amen ”aina ja iankaikkisesti” siunaukset ja 

 
Koska kaikki on hänestä, ja kaikki on hänessä, ja kaikki on hänen kädessään. Hänen ovat ylistykset ja 
siunaukset, aina ja iankaikkisesti, amen. 
 
Tässäkin jakeessa, siunaukset puuttuvat kreikasta, vaikka kyseessä on hebrean ja aramean tärkein 
siunausta tarkoittava sana. 

 

  

 ון ַאַח֖י֖֞ ּבַרחַמו֗הי֖֞ ַדאָלָה֑א ̅יל ֵמנכֻׁ ָּ̅בֵעָנא ָהכִׁ  12:1 
Jumalan          armoissaan        veljeni         teistä   sen tähden minä pyydän                     . 

ון ַפגַ̅דת ימֻׁ ון֖֞ ֵדב̅קִׁ ישָתא ̅א ַחיָת ̅חָת ַ̅ריכֻׁ  א וַקדִׁ
pyhä ja           elävä              uhri joka         ruumiinne       nostaisitte että 

ילָת֖א׃ַ̅ומַקַּבלָתא ַלאָלָה֑א ּבֵת   שֵמשָתא מלִׁ
järjellinen             palvelutyössä             Jumalalle             hyväksyttävä ja 

 
Sen tähden, minä pyydän teitä, veljeni, Jumalan armon kautta, että nostaisitte alttarille teidän 
ruumiinne, joka on se elävä ja pyhä uhri, ja Jumalalle vastaanotettava, sanavalmiin palvelutyön 
kautta. 
 
Uhrin kanssa käytetty kuum, ”nousta”, on aina uhrin nostamista alttarille. Kaikki feminiinimuodossa, 
viittaa aramean lukijalle siihen morsiamen suuntaan. Järjellinen on myös ”sanavalmis”. Kreikka ei 
käytä jakeessa tavallista armoa. 

  



ון לָעלָמא ָהָנ֑א ֵאָלא ֵאשַתחַלפ  2 וָדָת ̅וָלא ֵתתַדמֻׁ  א ̅ו ּבחֻׁ
uudistuksessa           muuttukaa             vaan        tämä        maailmalle        jäljittelisitte    älkääkä      . 

ו ין ַאיָנא הֻׁ ון ָפרשִׁ ון֖֖֞ ַוהַויתֻׁ  א ָ̅יָנא ַדאָלָה֑א ָטבָ ֵ̅צב דֵרעָיַניכֻׁ
hyvä         Jumalan              tahto       se     sellainen        erotatte         olisitte ja                 ajatustenne 

יָר֖א׃ַ̅ומַקּבָלא ַוג  מִׁ
täydellinen ja vastaanotettava ja 

 
Älkääkä jäljitelkö tätä maailmaa, vaan muuttukaa sen teidän ajatustenne uudistuksen kautta, ja 
erottakaa sellainen, mikä on se Jumalan hyvä ja vastaanotettava ja täydellinen tahto. 
 
Jae on käskymuoto sekä tässä, että kreikassa. 

 

וָת   3 י לכֻׁ ̅ ַיהַּבת̅א ֵדאתָ̅אַמר ֗אָנא ֵדין ּבַטיּבֻׁ  ָלא ון֑ ד̅לכֻׁ ̅לִׁ
ettei     teille kaikille minulle        annettu joka         siunauksessa     mutta      minä         sanon       . 

ון ֵמת ֖ון ֵאָלא ̅̅תר־ֵמן ָמא דָוֵלא דֵת ַ̅רֵעין לבַ ֵ̅תהוֻׁ  ַרעֻׁ
vaan      ajattelisitte että     täytyy että  kenestä      ulkopuoli       ajattelette            olisitte 

ון ֵמת וָת ַ̅רֵעין ּבַנכֵ̅תהוֻׁ לָנש ַאיך̅פֻׁ  ֵלה ַאָלָהא ̅ ַלגַ̅דפ̅ ֖א כֻׁ
Jumala hänelle jakoi joka      kuin        jokainen        kohtuudessa            ajattelette           olisitte 

וָת  וחָת ַ̅היָמנֻׁ  ֖א׃̅א ַּבמשֻׁ
öljymitassa              uskollisuus 

 
Mutta minä sanon teille kaikille sen siunauksen kautta, joka minulle on annettu, ettette ajattelisi 
kenestäkään yli sen, mitä täytyy ajatella, vaan ajattelisitte kohtuullisesti, jokainen sen mukaan kuin 
Jumala on hänelle uskollisuutta mitalla jakanut. 
 
Kreikassa hyperfroneo, joka kääntää katseet omaan itseensä, arameassa vähän laajempi näkökulma. 
Jos teksti olisi kreikasta käännetty, tässäkin olisi ”ajatella itsestään”. 

  



יתָרא ַהָדֵמא֖֞ ַס ַ̅פג̅ ַחדַ̅איַכָנא ֵגיר ַדב  4 ֵיאא֖֞ אִׁ ון ַ̅לן֑ וכֻׁ ̅ גִׁ  להֻׁ
he kaikki ja    meille    on            paljon           jäsenet          ruumis    yhdessä että   sillä            samoin        . 

ית̅ ַהָדֵמא֖֞ ָלא ֗הָוא ַחד ועָרָנא אִׁ ון֑׃̅ סֻׁ  להֻׁ
heille      on             toiminta          yksi        ole          ei              jäsenet 

 
Sillä samoin kuin yhdessä ruumiissa meillä on monta jäsentä, eikä niitä kaikkia jäseniä varten ole vain 
yksi tehtävä, 

 

ֵיאא֖֞ חַנן֑ ַחד̅ ָנא ָאףָ̅הכַ   5 יָח֑א ַחד̅חַנן פגַ ̅ חַנן דַסגִׁ   ̅ר ַּבמשִׁ
yksi         Messiaassa       ruumis      me      yksi  olemme      paljon jotka       me     myös             siten       . 

׃ֵ̅ד ֵ̅מַנן ֵד֖ין ַהָדֵמא֖֞ חַנן ַדחָד ̅ ַחד  ֖א֖֞
yksien      me             jäsenet mutta   meistä       yksi 

 
Siten myös me, joita on monta, olemme yksi ruumis Messiaassa, mutta yhdessä me olemme toinen 
toistemme jäseniä. 

 

ית  6 וָת ̅ ֑א֖֞ ַאיךָ̅ת ̅א֖֞ מַשחלפָ ָ̅ת ַ̅לן ַמוהבָ ̅ ֵאָלא אִׁ  א ַ̅טיּבֻׁ
siunaus     kuin                erilaiset                              lahjat      meille     on            vaan        . 

ית ַ̅יהַּבתֵ̅דאת ן אִׁ וָת ַ̅דנבִׁ ̅ ַל֖ וחָת ̅ ֖א ַאיך̅יֻׁ וֵת ̅משֻׁ  ֖ה׃̅א דַהיָמנֻׁ
uskollisuutensa              öljymitta            kuin             profetian          on     meille             annettu joka 

 
Vaan meillä on vaihtelevia lahjoja, sen meille annetun siunauksen mukaan. On profetiaa, hänen 
uskollisuutensa mitan mukaan, 

 

אית  7 ית̅דֵת ̅ וִׁ איתֵ̅ל֖ה ּבֵת ̅ שֵמשָתא אִׁ  ̅ שֵמשֵת֖ה וִׁ
on ja         palvelutyössään            hänelle on                    palvelutyön              on ja         . 

ולָפֵנ֖ה׃̅דַמלפָ  ֖ו ּביֻׁ  ָנא הֻׁ
opettamisessaan   hän             opettajan 

 
ja on palvelutyön, hänen palvelutyönsä mitan mukaan, ja on opettajan, hänen opettamisensa mitan 
mukaan. 
 
Jae on jatkoa edelliselle ja siksi menee ”hänen mittansa mukaan”. 



אית  8 ֖ו ּבבֻׁ ַ̅דמבַ ̅ וִׁ וָת ַּ̅בפ̅ ָיֵהב̅וָיֵא֖ה ַודָ̅יאָנא הֻׁ יטֻׁ  ֑א ̅שִׁ
oikeamielisyydessä antaa joka ja lohdutuksessaan hän           lohduttajan          on ja        . 

ָש֑א ַּבחפִׁ ַ̅וד וָת ָ̅קֵאם ּברִׁ וָת ̅מַרֵח֖ם ַּבפ֑̅א וַד ̅יטֻׁ יחֻׁ  ֖א׃̅צִׁ
riemullisuudessa             ystävän ja           ahkeruudessa     johtajuudessa seisoo joka ja 

 
Ja on lohduttajan, hänen lohdutuksensa mukaan, ja antajan, rehellisyydessä, ja johtajan, 
ahkeruudessa, ja ystävän, riemullisuudessa. 

 

וּבכֻׁ ̅וָלא ֵנהֵוא נכִׁ   9  ֖א֖֞ ̅יָשָת ̅ון ָסֵנין לבִׁ ֖ון ֵאָלא הַויתֻׁ ̅יל חֻׁ
pahalle    inhoatte     olisitte            vaan     rakkautenne petollinen     oleva           eikä      . 

׃ָ̅ת ̅ין לָטבָ ַ̅נקפִׁ ̅וֵמת  ֖א֖֞
hyvälle            tarttuisitte ja 

 
Älköön teidän rakkautenne olko petollista, vaan että inhoaisitte pahaa ja pitäisitte kiinni hyvästä. 

 

ון֖֖֞ וַמחבִׁ   10 ין ַלאַחיכֻׁ ון ָרחמִׁ ון  ̅לַחד̅ ין ַחד̅הַויתֻׁ  הַויתֻׁ
olisitte     yhdelle     yksi     rakastatte ja        veljillenne       ystävälliset          olisitte           . 

ין ַחד ין מַיקרִׁ  ׃̅ דלַח ̅ מַקדמִׁ
yhdelle    yksi    kunnioitatte            edellänne 

 
Olkaa ystävällisiä veljillenne, ja rakastakaa toinen toistanne, kunnioittakaa toinen toistanne pitäen 
heitä teidän edellänne. 

 

ון חפִׁ   11 ֖ין וָלא חבַ ̅הַויתֻׁ ון ָרת̅יטִׁ ֖ין הַויתֻׁ ו֖ח ָ̅ננִׁ ין ּברֻׁ  חִׁ
hengessä     kiehuvat          olisitte            laiskat         eikä            ahkerat           olisitte             . 

ין לָמרכֻׁ  ון ָפלחִׁ  ון֖׃̅הַויתֻׁ
herrallenne     palvelette            olisitte 

 
Olkaa ahkerat, älkääkä laiskat, olkaa hengessä tuliset, palvelkaa teidän Herraanne. 
 
Palveleminen on tässäkin papillista palvelutehtävää. Hengessä kiehuva, kuuma. 

 



ון ָחֵד   12 ון֖֖֞ ̅רכֻׁ ̅ין ּבַסב̅הַויתֻׁ ולָצַניכֻׁ ין אֻׁ ון מַסיּברִׁ  ֖ון הַויתֻׁ
kärsimyksissänne      toiveikkaat            olisitte           toivossanne       iloiset          olisitte             . 

וָת  ין ַּבצלֻׁ ינִׁ ון ַאמִׁ  ֖א׃̅הַויתֻׁ
rukouksessa   totuudelliset          olisitte 

 
Olkaa toivossanne iloiset, olkaa kärsimyksissänne toiveikkaat, olkaa totuudenmukaiset rukouksessa. 
 
Toiveikas sevar, toivo-sanasta, totuudellinen amen-sanasta. 

 

ון ֵמשַתותפִׁ   13 וָת ̅הַויתֻׁ יקֻׁ ון ̅ין ַלסנִׁ יֵש֖א֖֞ הַויתֻׁ  א דַקדִׁ
olisitte              pyhien                      tarpeille                    osanottajat              olisitte             . 

ין ַאכ ׃ָ̅רחמִׁ  סָנֵי֖א֖֞
muukalaiset            ystävät 

 
Ottakaa osaa pyhien tarpeisiin. Olkaa muukalaisten ystäviä. 
 
”Vieraanvarainen” on ihan hyvä suomennos, kuten KR38 sen ilmaisee. 

 

ון֖֖֞ ַּבֵרכ̅ופַ ̅ו לָרדֻׁ ַּ̅בֵרכ  14 ון֖׃̅יכֻׁ וטֻׁ  ֖ו וָלא תלֻׁ
kiroatte       eikä   siunatkaa        vainoajillenne       siunatkaa         . 

 
Siunatkaa vainoajianne, siunatkaa, älkääkä kirotko! 
 
Tämäkin on käsky, toisin kuin edelliset jakeet. 

 

 ין֖׃̅כֵ ̅ו ַעם דבָ ̅כַ ̅ין֑ ַוב̅ו ַעם דָחֵד ̅חַד   15
itkevät jotka kanssa itkekää ja iloitsevat jotka kanssa iloitkaa         . 

 
Iloitkaa iloitsevien kanssa, ja itkekää itkevien kanssa. 

  



ון ַעל ַנפ̅וֵמֵדם דֵמת  16 ון֖֖֞ וָלא ̅ ון֑ ָאף̅שכֻׁ ַ̅רֵעין א֗נתֻׁ  ַעל ַאַחיכֻׁ
eikä      veljenne       ylle    myös         sielunne        ylle                te           ajattelette että        asia ja           . 

ון ֵרעָיָנא ָרָמ֖א ֵאָלא ַקפֵ̅תת יכִׁ ַ̅רעֻׁ  ֖ין וָלא ̅ו ַלאיֵלין דַמכִׁ
eikä       nöyrät jotka            niille huolehtikaa    vaan       korkea        ajatukset           ajattelisitte 

ין ּבֵרעָין  ימִׁ ון ַחכִׁ  ון֖׃̅שכֻׁ ַ̅נפהַויתֻׁ
sielunne    ajatuksissa        viisaat                 olisitte 

 
Ja mitä itsestänne ajattelette, niin myös veljistänne, älkääkä ajatuksissanne miettikö korkeita, vaan 
huolehtikaa nöyristä, älkääkä olko omissa ajatuksissanne viisaita. 
 
Myös kreikka menee suunnilleen tämän mukaan, suomalainen ”tyytykää alhaisiin oloihin” on 
taustaltaan kirkkohistoriallinen käännös. Vanha biblia sanoo tämänkin jakeen paremmin. 

 

ישָתא חָלף̅וָלא ֵתפ  17 ון ל֗אָנש ּבִׁ ישָת֑א ֵאָלא ̅ רעֻׁ  ּבִׁ
vaan            pahuus      puolesta           pahuus       ihmiselle       palkitsisitte       eikä            . 

ון֖׃̅א֖֞ קָד ָ̅ת ̅ון ָטבָ ̅עּבדֻׁ ̅ון֑ דֵת ּ̅בֵטל לכֻׁ ֵ̅נת להֻׁ  ם ּבַניָנָשא֖֞ כֻׁ
he kaikki     ihmislapset      edessä           hyvyys           tekisitte että       teille       aiheena olisi 

 
Ettekä kenellekään palkitsisi pahaa pahalla, vaan teillä olisi asenteena, että tekisitte hyvää kaikkien 
ihmisten edessä. 
 
”Vaan” puuttuu kreikasta ja jae on kahdessa virkkeessä. Jos teksti olisi kreikasta käännetty, niin olisi 
myös tässä. 400-luvun Codex Alexandrianus laittaa ”Jumalan ja ihmisten edessä”. 

 

לַּברָנש ̅כֻׁ ̅דֵמן לָות̅ ֵואן ֵמשכָח֖א ַאיך  18  ון֑ ַעם כֻׁ
ihmispojat kaikki kanssa   teidän luotanne joka       kuin         mahdollista       jos ja          . 

 ׃ו֖̅ ד̅שָלָמא עבֵ 
tehkää               rauhaa 

 
Ja sen mukaan, jos mahdollista teiltä, tehkää rauhaa joka miehen kanssa. 

  



 

ון ָתב  19 ין ַנפ̅וָלא הַויתֻׁ יבַ ̅שכֻׁ ̅עִׁ  ָרא ̅ו ַאת֑̅י֖֞ ֵאָלא ַהב̅ון ַחּבִׁ
sijaa      antakaa       vaan        rakkaani          sielunne          kostatte           olette          eikä            . 

וג ו ֵגי֑ר ֵדאן ָלא ֵתעֵּבד̅ יבָ̅ז֖א כתִׁ ̅לרֻׁ יָנא לַנפ̅ הֻׁ֗  ̅ ָשך̅דִׁ
sielullesi      tuomio          tekisit         ei       jos että    sillä     se      kirjoitettu              vihalle 

יָנך̅ דֵאָנא ֵאעּבֵ   ָאַמר ַאָלָה֖א׃̅ דִׁ
Jumala     sanoo      tuomiosi  toteutan           minä 

 
Älkääkä olko kostamassa omia sielujanne, rakkaani, vaan antakaa sijaa sille vihalle, sillä kirjoitettu 
on, että ”jos et tee tuomiota itsellesi, minä toteutan sinun tuomiosi, sanoo Jumala”. 
 
Aramean teksti lainaa tässä jotain meidän aikanamme tuntematonta kohtaa. Lainaus ei ole 
peshitasta, targumeista eikä tavallisesta hebrean raamatusta, vaan jostain muusta. 

 

 ֖י ֵואן ַאוֵכָלי֗ה֖י ֵואן צֵה֑א ַאשָקי֗ה  ̅ך̅בָ ̅ן ּבֵעלדבָ ֵ̅ואן כפֵ   20
jos ja   häntä juota              jano     jos ja        häntä syötä             vihamiehesi     nälkäinen jos ja         . 

וָרא תַקַּבר ַעל ַקרַקפ̅ ָהֵלין ֵתעֵּבד ומֵרא֖֞ דנֻׁ  ֖ה׃ֵ̅ת ֵ̅ל֑ה גֻׁ
pääkallonsa     ylle         pinoava tuliset jotka            hiilet         hänelle tekevä             nämä 

 
Ja jos vihamiehesi on nälkäinen, syötä häntä, ja jos janoinen, juota häntä, ja jos näin teet hänelle, sinä 
pinoat tulisia hiiliä hänen pääkallonsa ylle. 
 
Merkilleen tarkka lainaus aramean peshitta Sananlaskut 25:21-22. 

 

ישָת֑א ֵאָלא זכַ ָ̅לא ֵתזֵכיכֻׁ   21 וה לבִׁ ̅ון ּבִׁ  א׃ ָ̅ת ̅ישָתא ּבָטב̅אֻׁ
hyvässä           pahuudelle       sen voittaa        vaan              pahuus         voittamiksi     älkää         . 

 
Älkää tulko pahuuden voittamiksi, vaan voittakaa se pahuus hyvyyden kautta. 

 

   



ל נפֵ  13:1  וָת ̅כֻׁ ולָטֵנא֖֞ דַרּבֻׁ  ַלית ֵגיר ̅ א ֵתשַתעַּבד̅ש לשֻׁ
sillä     ei ole              alamainen           suuruuden               käskyvallalle         sielu     kaikki                      . 

ולָטָנא ולָטֵנא֖֞  שֻׁ ֖ו ַואיֵלין שֻׁ  דָלא ֗הָוא ֵמן ַאָלָהא הֻׁ
käskyvalta              ne ja      se               Jumalasta          ole        ei joka             käskyvalta 

איַת  ידִׁ ̅דִׁ ו פקִׁ ון ֵמן ַאָלָהא הֻׁ  ין֖׃̅יהֻׁ
käsketyt     se              Jumalasta                he ovat että 

 
Kaikki sielut, olkaa alamaiset ylemmille käskyvalloille, sillä ei ole käskyvaltaa, joka ei ole Jumalasta, ja 
ne käskyvallat, jotka ovat, ovat Jumalan käskemiä. 
 
Osa kreikan teksteistä sanoo sielujen tilalla ”elämät” ja viittaa nimenomaan siihen, että kreikka on 
käännös, koska seemiläisistä kielistä sen voi tulkita niin, erityisesti, jos välissä on esim. latina. 

 

וקבַ ַ̅מן דָקֵאם ָהכִׁ   2 וקבַ ̅יל לֻׁ ולָטָנ֑א לֻׁ וקָדָנא ̅ל שֻׁ  ל פֻׁ
käsky      vastapäätä          käskyvalta      vastapäätä sen tähden          nousee joka         . 

וקבַ  ין לֻׁ יָנא ֵנסבֻׁ ַ̅דאָלָהא ָקֵא֖ם וָהֵלין דָקימִׁ ֖ון דִׁ  ון֖׃̅להֻׁ
saavat    tuomio     heitä vastapäätä   nousevat jotka  nämä ja      nousee               Jumalan 

 
Sen tähden, joka nousee käskyvaltaa vastaan, nousee Jumalan käskyä vastaan, ja nämä, jotka 
nousevat vastaan, tulevat saamaan tuomion. 
 
Kreikka lisää ”itselleen”.   



 
 

 יֵש֖א֖֞ ֑̅א֖֞ ֵאָלא לבִׁ ̅א֖֞ ָטבֵ ֵ̅ד ̅א ַלעבָ ַ̅דָיֵנא֖֞ ֵגיר ָלא ֗הַוו ֵדחלָת   3
pahalle        vaan            hyvä         tekijälle                     pelko        ole      ei           sillä    tuomio         . 

ולָטָנ֑א עבֵ ̅יל דָלא ֵתד̅א ַא֗נת ָהכִׁ ָ̅צבֵ   ֖א ָ̅ת ָ̅טב̅ דַ̅חל ֵמן שֻׁ
hyvyys        tee                    käskyvallasta           pelkäisi      ettet   sen tähden     sinä            tahdo 

וחָתא ֵתהֵוא ָלך̅וֵת   ֵמֵנ֖ה׃̅ שּבֻׁ
hänestä   sinulle       oleva                               ylistys ja 

 
Sillä se tuomio ei ole pelon aihe hyvän tekijälle, vaan pahan. Sen tähden, tahdotko sinä, ettet pelkäisi 
käskyvaltaa? Tee hyvää, ja olet saava siltä sinulle ylistyksen! 

 
Suomalaisessa KR38 saa kiitoksen, mutta ei edes kreikassa ole niin, vaan ylistys sielläkin.  

 

ו ֵגיר ַדאָלָה֑א ֵאָלא ָלך  4  ֖א֖֞ ֵואן ָ̅ת ̅לָטבָ ̅ מַשמָשָנא הֻׁ
jos ja       hyvyydelle    sinulle      vaan          Jumalan         sillä     hän            srk-palvelija          . 

ישָתא ָעבֵ  ת̅ דּ̅בִׁ יָקאיִׁ יר ̅ ַא֗נ֖ת דַח֖ל ָלא ֗הָוא ֵגיר סרִׁ  ַאסִׁ
kuljeta                turhasti          sillä        ole        ei         pelkää       sinä            teit                  pahuus 

ו ֵגיר ַדאָלָה֑א וָת ̅לַספ ָר֖א מַשמָשָנא הֻׁ וג̅בֻׁ ̅סִׁ  ָזא ̅וָעא דרֻׁ
vihan          kostaja ja             Jumalan        sillä      hän          srk-palvelija                      miekkaa 

יָשָת ַ̅לאיֵלין דָעב ין ּבִׁ ׃̅דִׁ  ֖א֖֞
pahuus     tekevät jotka                niille 

 
Sillä hän on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Ja jos teit pahaa, pelkää, sillä ei hän turhaan kanna 
mukanaan miekkaa, sillä hän on Jumalan palvelija ja sen vihan kostaja niille, jotka tekevät pahaa. 

  



 

ל ָהָנא ָאלָצא ַלן דנֵ   5 וג̅ שַתעַּבדוֵמטֻׁ ל רֻׁ  ָזא ָ̅לא ֵמטֻׁ
viha          tähden        ei            alamainen että meille   kehotus          tämä    tähden ja       . 

וד ארַתן֖׃̅ ֵאָלא ָאף̅ ַּבלחֻׁ ל תִׁ  ֵמטֻׁ
omatunto    tähden    myös       vaan                    yksin 

 
Ja tämän tähden meillä on se kehotus, ettemme olisi alamaisia yksin vihan tähden, vaan myös 
omantunnon tähden. 

 

ל ָהָנא ָאף  6 ון ̅ כֵסף̅ ֵמטֻׁ ֖ון מַשמָשֵנא֖֞ ֵאנֻׁ ין א֗נתֻׁ ָשא ָיהּבִׁ  רִׁ
ovat          srk-palvelijat                te           annatte         pää         raha      myös      tämä       tähden       . 

ין֖׃  ֵגיר ַדאָלָה֖א ַדעַליֵהין דָהֵלין ָקימִׁ
seisovat    nämä että    näiden ylle että        Jumalan          sillä 

 
Tämän tähden te veronkin annatte, sillä he ovat Jumalan palvelijoita, jotka näissä pysyvät. 

 

ועו ָהכִׁ   7 יב̅ לָנש ַאיך̅יל לכֻׁ ̅פרֻׁ ָש֑א ̅ ֵסףֵ̅ל֖ה לַמן ַדכ̅ דֵמתחִׁ  רִׁ
pää      rahan       kenelle hänelle  velallinen joka       kuin        jokaiselle    sen tähden    palkitkaa        . 

ָש֖א ַולַמן דַמכ̅ כֵסף  ֖א ֖̅א ֵדחלָת ̅חלָת ָ̅ס֖א ַולַמן דֵד ָ̅ס֖א ַמכ̅רִׁ
kunnioitus      kunnioituksen    kenelle ja           vero               veron     kenelle ja           pää             raha 

יָקָר֖א׃ איָקָר֖א אִׁ  ַולַמן דִׁ
kunnia           kunnian     kenelle ja 

 
Sen tähden, palkitkaa jokaiselle sen mukaan, kuin on velassa; vero, kenelle veroa, ja tullimaksu, 
kenelle tullimaksu, ja kunnioitus, kenelle kunnioitusta, ja kunnia, kenelle kunnia. 
 
Kahta erilaista veroa. Toinen vero on ”maksaa”, tuleeko suomalainenkin maksamine tästä sanasta? 

  



 

ובֻׁ ַול֗אָנש   8  ו ̅לַמָחבֻׁ ̅ לַחד̅ ון֑ ֵאָלא ַחדֵ̅מֵדם ָלא תחֻׁ
rakastamaan   yhdelle     yksi         vaan           velalliset       ei        asia           ihmiselle ja       . 

֖י׃ֵ̅גיר ַחב̅ ַמן דַמֵחב וָסא ַמלִׁ  ֵר֑ה ָנמֻׁ
täyttää            sana         ystävänsä       sillä           rakastaa joka 

 
Älkääkä olko kenellekään velassa, muuta kuin rakastamaan toinen toistanne, sillä joka rakastaa 
ystäväänsä, täyttää sen kirjoitetun sanan. 

 

ו֑ל וָלא ֵתגָ̅הי ֵגיר ֵדאַמ֖ר דָלא תגֻׁ ̅ ָואף  9 וב̅ו֑ר וָלא ֵתקטֻׁ  ̅ נֻׁ
varasta      äläkä             tapa         äläkä   aviorikosta    älä että  sanoo  joka    sillä        se myös ja       . 

ית̅ וָלא ֵתַרג ָנ֖א ּבָהֵד ̅ ֵואן אִׁ וקָדָנא ֗אחרִׁ  א ̅א ֵמלָת ̅פֻׁ
sana        tässä                  toinen             käsky                  on       jos ja      valehtele äläkä 

יבָ ֵ̅משַתַל֖ם דֵת   ׃̅ ָשךַ̅נפ̅ ַאיך̅ ך̅רַחם לַקרִׁ
sielusi        kuin lähimmäisellesi  rakastaisit että                  täyttyy 

 
Sillä se, joka sanoo, että älä tee aviorikosta, äläkä tapa, äläkä varasta, äläkä valehtele, ja jos on 
toinenkin käsky, myös se täyttyy tässä sanassa, että ”rakasta lähimmäistäsi niin kuin sieluasi.” 

 

יבֵ   10 וָּבא לַקרִׁ וָּבא ̅חֻׁ ל דחֻׁ ישָתא ָלא ָסַע֖ר ֵמטֻׁ  ה ּבִׁ
rakkaus että    koska       harjoita       ei             pahuus     lähimmäiselleen      rakkaus          . 

וָס֖א׃ ו דָנמֻׁ וָלֵיה הֻׁ֗  מֻׁ
sanan se täyttymyksensä 

 
Rakkaus ei harjoita pahuutta lähimmäiselleen, koska rakkaus on sen kirjoitetun sanan täyttymys. 

  



 

֖ו וָשעָת ̅א ַדע֑ו דַזבָ̅הֵד ̅ ָואף  11 יר ָ̅נא הֻׁ יל דֵנתעִׁ  א ֗ה֖י ֵמכִׁ
heräisi että            siis         se               hetki ja      se         aika että tietäkää     tämä     myös ja          . 

ו ֵגיר ֵאתֵ̅מן ֵשנַת  יר ַ̅קַרב̅ן ָהָשא הֻׁ  ו ַלן ַחַיין֖֞ ַיתִׁ
lisää elämämme meille   lähestynyt         sillä        se           nyt              unestamme 

 ַהיֵמנן֖׃̅ דֵ̅מן דכַ 
uskoimme      kuin alkaen 

 
Ja tietäkää myös tämä, että se aika ja se hetki herätä unestamme on nyt, sillä se meidän elämämme 
on meitä lähellä, enemmän kuin uskomme alussa. 

 

יל עבַ   12 לָיא ֵמכִׁ יח ֵמַנן ָהכִׁ ̅ איָמָמא קֵרב֖ר וִׁ ̅לִׁ  יל ̅ננִׁ
sen tähden meistä    lepoon lähellä                 päivä ja          ohi               siis              yö              . 

וכָ ֵ̅ד ̅עבָ  והָר֖א׃̅א֖֞ דֵחשֻׁ  ֑א וֵנלַּבש ַזיֵנה דנֻׁ
valkeuden varusteensa pukekaamme ja      pimeyden                     teot 

 
Yö on siis ohi, ja se päivä on lähellä, sen tähden, sivuun meistä ne pimeyden teot, ja pukeutukaamme 
valkeuden varusteisiin! 

 

ָמא נַהֵלך̅דבִׁ ̅ ַואיך  13  ָלא ַּבזָמָר֖א וָלא ̅ איָמָמא ֵּבאסכִׁ
eikä     juhlimisessa      ei       vaeltava        kohtuudessa                päivässä että        kuin ja           . 

וָת   ֵחרָיָנ֖א׃֖̅א וָלא ַּבחָסָמא ַוב̅א ַטנפָ ̅מכָ ֖̅א וָלא ּבַמדּ̅בַרָויֻׁ
riidassa ja        kateudessa        eikä     saastainen   makuuhuoneessa    eikä       juopumuksessa 

 
Ja vaeltakaamme kohtuudessa, niin kuin päivällä, ei juhlimisessa eikä juopumuksessa, eikä 
saastaisessa makuuhuoneessa, eikä kateudessa ja riidassa. 
 
”Saastainen” puuttuu kreikasta.  

  



 

וב  14 ון ֵ̅אָלא לֻׁ אצפֻׁ יָח֑א וָלא תִׁ וע משִׁ ו֗הי לָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ  שֻׁ
huolehtisitte ettekä           Messias        Jeshua herrallemme     pukeutukaa          vaan             . 

׃ָ̅ת ̅יגָ ̅ון ַלרגִׁ ̅סרכֻׁ ̅דבֵ   ֖א֖֞
himoille       teidän lihanne 

 
Vaan pukeutukaa meidän Herraamme, Jeshuaan, Messiaaseen, älkääkä pitäkö huolta teidän lihanne 
himoista. 

 

  

וָת ַ̅לאיָנא ֵדין ַדכ 14:1  יה ּבַהיָמנֻׁ יָד ֑̅א ַהב̅רִׁ  ֖א ̅ו ֵלה אִׁ
käsi  hänelle antakaa       uskollisuudessa      heikko joka      kuin    sellaiselle                          . 

ון ֵמת ׃̅כֻׁ ̅̅תין ּבַמחשבָ ַ̅פלגִׁ ̅וָלא ֵתהוֻׁ  ון֖֖֞
väittelyissänne       jakautuneet          olisitte       ettekä 

 
Sellaiselle, joka on ikään kuin heikko siinä uskollisuudessa; antakaa hänelle käsi, älkääkä olko 
jakautuneita niissä teidän väittelyissänne. 
 
Kreikassa ennemmin ”ottakaa hänet vastaan”, aramea taas pyytää auttamaan, ojentamaan käden. 

 

ית  2 יה ̅כ̅ו֖ל וַד ̅לֵמֵדם ֵנאכֻׁ ֵ̅גיר ַדמַהיֵמן דכֻׁ ̅ אִׁ  רִׁ
heikko joka ja    syököön        asia kaikki että              usko  jolla sillä       on             . 

ו ָאכֵ   ֖ל׃ַ̅ירָקא הֻׁ
syö    hän     kasviksia 

 
Sillä, se, jolla on usko, voi syödä kaikkea, ja joka on heikko, syököön kasviksia. 

  



 

ו֖ט וַהו ַמן דָלא ֖̅ל לַהו ַמן דָלא ָאכֵ ַ̅הו ֵדין ָדאכֵ   3  ֖ל ָלא נשֻׁ
ei joka        hän ja halveksiko     ei          syö           ei      joka      hänelle      syö joka     sillä    hän        . 

 ֖ה׃֖̅ון ַאָלָהא ֵגיר ַקרבֵ ֖̅ל ָלא נדֻׁ ֖̅ל לַהו ַמן ָדאכֵ ָ̅אכֵ 
lähellään      sillä           Jumala tuomitko     ei               syö joka         hänelle          syö 

 
Sillä hän, joka syö, älköön halveksiko häntä, joka ei syö, ja hän, joka ei syö, älköön tuomitko häntä, 
joka syö, sillä Jumala on hänen lähellään. 

 

יָלךֵ̅אן ַא֗נת לַעבַ̅א֗נ֖ת ַמן ַא֗נת דָד   4  ֵדאן ̅ ָדא דָלא דִׁ
jos että     sinun      ei joka       työntekijälle         sinä tuomitset joka sinä      kuka     sinä          . 

ו ֵדין ָקֵא֖ם ֖̅ל לָמֵרה ָנפֵ ָ̅קֵא֖ם לָמֵרה ָקֵא֖ם ֵואן ָנפֵ   ֖ל מָקם הֻׁ֗
seisoo   mutta   hän    seisova    lankeaa    herralleen lankeaa   jos ja      seisoo     herralleen         seisoo 

איַד  יו֗ה֖י׃ָ̅מֵטא ֵגיר ּבִׁ ימִׁ  י֖֞ ָמֵרה ַדנקִׁ
hänet pystyssä että  herransa      kädessä       sillä      ojentaa 

 
Sinä, kuka sinä olet, joka tuomitset työntekijää, joka ei ole sinun omasi? Jos hän seisoo, hän seisoo 
herralleen, ja jos hän lankeaa, hän lankeaa herralleen. Mutta hän onkin seisova, sillä hänen Herransa 
ojentautuu ottamaan häntä kädestä pitääkseen hänet pystyssä. 
 
Kaikissa kreikan teksteissä ”toisen työntekijää”, jos teksti olisi kreikasta käännetty, niin olisi tässäkin. 

 

ית  5 אית̅דָד ̅ אִׁ ון ַיוָמָת ̅דָד ̅ ֵאן ַיוָמא ֵמן ַיוָמ֖א וִׁ להֻׁ   ֖א֖֞ ֵ̅אן כֻׁ
päivät     ne kaikki tuomitsee joka   on ja             päivästä         päivä tuomitsee joka    on          . 

לָנש ֵדין ּבַמדָעא דַנפ  ֵשה ֵנשַתַר֖ר׃̅כֻׁ
varma oleva           sielunsa          mietteissä     mutta      jokainen 

 
On päivän toisesta päivästä tuomitsevaa, ja kaikkien päivien tuomitsijaa, mutta olkoon jokainen varma 
niissä oman sielunsa mietteissä. 

  



 ַרֵעא ̅ל דָלא ֵמתַ̅רֵע֖א וכֻׁ ַ̅רֵעא דַיוָמ֑א לָמֵרה ֵמתַ̅מן דֵמת  6
ajattele     ei joka kaikki ja         ajattelee       herralleen      päivä että                 ajattelee joka          . 

 ֖ל וַלאָלָהא ֖̅ל לָמֵרה ָאכֵ ̅אכֵ ַ̅רֵע֖א וָד ̅דַיוָמ֑א לָמֵרה ָלא ֵמת
Jumalalle ja       syö      herralleen        syö joka ja            ajattele          ei       herralleen            päivän 

 ֖ל וַמוֵדא ַלאָלָה֖א׃֖̅ל לָמֵרה ָלא ָאכֵ ָ̅לא ָאכֵ ֖̅א ַודַמוֵד 
Jumalalle        kiittää ja        syö           ei     herralleen         syö       ei joka ja           kiittää 

 
Joka ajattelee jotain päivää, ajattelee Herralleen, ja jokainen, joka ei ajattelee jotain päivää, ei 
ajattele. Ja joka syö, hän syö Herralleen, ja kiittää Jumalaa. Ja joka ei syö, ei syö Herralleen, ja kiittää 
Jumalaa. 

 

 ֵשה ַח֖י וַלית ֗אָנש ַ̅לית ֵגיר ֗אָנש ֵמַנן ַדלַנפ  7
ihminen   ei ole ja      se      sielulleen joka meistä ihminen        sillä      ei ole       . 

 ׃ ֵשה ָמֵאתַ̅דלַנפ
kuolee       sielulleen joka 

 
Sillä ei kukaan meistä ole omaa sieluaan varten, eikä kukaan kuole omaa sieluaan varten. 

 

יַנן֑ לָמַרן   8 ָּ֖ן ֵואן ָמיתִׁ ל ֵדאן ָחֵאיַנן֑ לָמַרן ָחֵאיַנ֖  ֵמטֻׁ
herrallemme kuolemme    jos ja       elämme herrallemme    elämme jos että       koska        . 

יַנן ָהכִׁ  ָּ֖ן ֵואן ַחיִׁ יַנ֖ ו ָמיתִׁ ָּ֖ן דָמַרן חַנן֖׃̅הֻׁ֗ יַנ֖  י֖ל ֵואן ָמיתִׁ
me     herramme kuolemme     jos ja sen tähden elämme     jos ja      kuolemme        se 

 
Koska, jos me elämme, me elämme meidän Herrallemme, ja jos me kuolemme, sen kuolemme 
Herrallemme. Ja sen tähden, jos me elämme, ja jos me kuolemme, me olemme meidän Herramme. 

 
Herramme omat, on oikein suomalaisessa mutta ei kuulu tekstiin varsinaisesti. Kreikasta puuttuu 
ainakin ja-sana ennen ”sen tähden”. Elämä loppulauseessa monikko, sisältää tulevankin elämän. 

  



ל ָהָנא ָאף  9 ית̅ ֵמטֻׁ יָחא מִׁ ו ֵנהֵוא ̅ משִׁ  ַוחָי֖א וָק֑ם דהֻׁ
oleva  hän että nousi ja      elää ja       kuoli            Messias      myös      tämä       tähden       . 

יֵת  ׃ָ̅מרָיא למִׁ  א֖֞ ַולַחֵי֖א֖֞
eläville ja        kuolleille              Herra 

 
Tämän tähden myös Messias kuoli, ja elää, ja nousi, että hän olisi kuolleiden ja elävien Herra. 

 

וך  10  ַא֗נ֖ת לָמָנא ̅ ַאו ָאף̅ ַא֗נת ֵד֖ין ָמָנא ָדֵאן ַא֗נת ַלאחֻׁ
miksi      sinä       myös    tai        veljellesi          sinä     tuomitset   mitä     mutta      sinä            . 

וך ַלן ֵגיר עתִׁ ̅ ָשֵאט ַא֗נת ַלאחֻׁ  ם ̅יַנן ַלמָקם קָד ̅ידִׁ ̅כֻׁ
edessä   seisomiselle      tulemme       sillä me kaikki         veljellesi         sinä       halveksit 

יָח֖א׃ ים ַדמשִׁ  ּבִׁ
Messiaan    koroke 

 
Mutta sinä, mitä sinä tuomitset veljeäsi, tai myös sinä, miksi halveksit veljeäsi, sillä me kaikki 
tulemme seisomaan Messiaan puhujakorokkeen edessä. 

 

וף̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ ַאיך  11 י ֵתכֻׁ ל ̅ דַחי ֗אָנא ָאַמר ָמרָי֑א דלִׁ  כֻׁ
kaikki     taipuva minulle että Herra       sanoo      minä    elän että kirjoitettu että     kuin          . 

וך ל ֵלָשן֖׃̅ ּברֻׁ י ַנוֵדא כֻׁ  ולִׁ
kieli kaikki   vannova minulle ja    polvet 

 
Niin kuin kirjoitettu on, että ”niin kuin minä elän, sanoo Herra, että jokainen polvi on taipuva minulle, 
ja jokainen kieli on vannova minulle”. 
 
Jesaja 45:23 lainaus ei mene tarkasti yhdenkään tuntemamme version mukaan. 

  



ל ֗אָנש ֵמַנן֑ ֵפתָ̅מֵד   12  ַלאָלָה֖א׃̅ ֵשה ָיֵהבַ̅נפ̅ ףָמא חלָ ̅גָ ̅ין כֻׁ
Jumalalle     antaa     sielunsa       puolesta         vastaus       meistä   ihminen kaikki         siis            . 

 
Siis jokainen meistä antaa Jumalalle vastauksen oman sielunsa puolesta. 
 
Kreikan teksteissä on suuri määrä pieniä lukueroja tässä jakeessa, ja se viittaa epävarmuuteen siitä, 
kuinka jae tulisi kirjoittaa. Ajatus kuitenkin sama. 

 

יל נדֻׁ   13 תֵ̅אָלא ָהֵד ̅ לַחד̅ ון ַחדָ̅לא ֵמכִׁ יָראיִׁ ונו ַיתִׁ  ̅ א דֻׁ
runsaasti   tuomitkaa     tämä        vaan         yhdelle yksi tuomitseva         siis           ei            . 

וך̅וַקלָת ̅דתֻׁ  י֖ם׃̅ א ַלאחֻׁ  ָלא תסִׁ
asettava      ei        veljellesi             kompastus että 

 
Älkää siis tuomitko toinen toistanne, vaan tätä runsaasti tuomitkaa, ettet asettaisi veljellesi 
kompastusta. 

 

ו֑ע דֵמֵדם ַדמַסַיבָ̅יַד   14   ̅ע ֗אָנא ֵגי֖ר ַומָפס ֗אָנא ּבָמרָיא ֵיַּ֣שֻׁ
saastunut että       asia että Jeshua          herrassa         minä       varma ja       sillä     minä     tunnen          . 

 ֵדם ַדטַמ֑א לַהו ֖ה ַלי֖ת ֵאָלא ַלאיָנא דָרֵנא ַעל ֵמ ֵ̅מן לָוֵת 
hänelle   epäpuhdas joka    asia       ylle   miettii joka    sellaiselle       vaan        ei ole                   luotaan 

וד ו ַּבלחֻׁ   טַמ֖א׃̅ הֻׁ֗
epäpuhdas          yksin           se 

 
Sillä minä tiedän ja olen varma Herrassa Jeshuassa, ettei mikään asia ole itsessään saastunutta, 
mutta sellaiselle, joka miettii, mikä olisi hänelle epäpuhdasta, se on yksin hänelle epäpuhdasta. 

  



ל ֵמאכֻׁ   15 וךֵ̅אן ֵדין ֵמטֻׁ יק ַא֗נת ַלאחֻׁ  ָלא ֗הָוא ̅ ולָתא מעִׁ
ole      ei        veljellesi            sinä murehdutat             syötävä                tähden mutta    jos           . 

וָּבא מַהֵלך ָלֵת ̅ ולָתךּ̅בֵמאכֻׁ ̅ ַא֗נ֖ת ָלא ַתוֵּבד̅ ּבחֻׁ  ה ̅לַהו דֵמטֻׁ
tähtensä jonka    hänelle        syötäväsi kautta      tuhoaisi        et          sinä           vaellat       rakkaudessa 

ית יָח֖א׃̅ מִׁ  משִׁ
Messias         kuoli 

 
Mutta jos sinä syötävän tähden murehdutat veljeäsi, et ole vaeltamassa rakkaudessa. Älä tuhoa 
syötäväsi kautta häntä, jonka tähden Messias kuoli. 

 

 ן֖׃ַ̅ת ָ̅טב̅ ַגַדף̅וָלא ֵתת  16
hyvämme   pilkattavaksi älkääkä           . 

 
Älkääkä antako meidän hyvämme olla pilkattuna. 

 

וֵת   17  ָלא וַמשתָי֑א ֵאָלא ֵ̅מאכ̅ ה ֵגיר ַדאָלָה֑א ָלא ֗הָותַ̅מלכֻׁ
vaan          juomista ja             syömistä           ole         ei              Jumalan       sillä kuningaskuntansa         . 

וָת  אנֻׁ וד̅וָת ̅א ַושָלָמ֖א וַחדֻׁ ̅כִׁ וָחא דקֻׁ  ָש֖א׃̅א ּברֻׁ
pyhyyden       hengessä                     ilo ja            rauha ja                  puhtaus 

 
Sillä Jumalan kuningaskunta ei ole syömistä ja juomista, vaan puhtautta ja rauhaa ja iloa pyhässä 
hengessä. 

 

יָח֑א ָשפַ ַ̅מן ַדב  18  ם ̅ר ַלאָלָה֑א ַוקָד ָ̅הֵלין ֵגיר מַשֵמש ַלמשִׁ
edessä ja      Jumalalle         kaunis           Messiaalle           palvelee          sillä                  näissä joka            . 

 ָנָשא֖֞ ּבֵק֖א׃ּבַני
kelvollinen     ihmislapset 

 
Sillä joka näissä palvelee Messiasta, on Jumalalle kaunis, ja ihmislasten edessä kelvollinen. 
 
Kelvollinen; koeteltu, tutkittu. Palveleminen on ennen kaikkea seurakunnassa. Sanaa käytetään 
ensimmäisen kerran targumeissa Melkisedekin yhteydessä. 

 



 ׃̅ דַחד̅ ר ֵּבנָיָנ֖א ַחדַ̅ת ̅ר שָלָמא ֵנרַה֖ט ובָ ָ̅הָשא ָּבַת   19
yhden     yksi     rakennus     perässä ja juoskaamme      rauha         perässä           nyt             . 

 
Nyt, juoskaamme rauhan perässä, ja toinen toistemme rakentumisen perässä. 
 
Rakennus on ihan konkreettista rakentamista, tämä ei ole vertauskuvallista. Kreikka aloittaa jakeen 

”sen tähden siis” tjsp., joten ”nyt”-sanan tilalla pitäisi olla  ִׁיל ָהכ ילֵ̅מכִׁ . 

 

ל ֵמאכֻׁ   20 לֵמֵדם ֵ̅ד ̅ולָתא ֵנשֵרא עבָ ̅וָלא ֵמטֻׁ  א֖֞ ַדאָלָה֖א כֻׁ
asia kaikki            Jumalan            teot     tuhotkaamme           syötävä              tähden     eikä             . 

ו לבַ ֵ̅גיר דכֵ  יש הֻׁ֗  ֖ל׃̅א ָאכֵ ̅וַקלָת ̅תֻׁ ̅רָנָשא ַדב̅א ֗ה֖ו ֵאָלא ּבִׁ
syö      kompastuksessa joka       ihmispojalle      hän    huono       vaan        se     puhdas         sillä 

 
Älkäämme syötävän tähden tuhotko Jumalan tekoja! Sillä kaikki on puhdasta, mutta huonoa sille 
miehelle, joka syö kompastuen. 
 
Kreikka menee hyvin tarkasti tämän mukaan, paitsi Codex Sinaiticus lisää ”puhdasta puhtaille”. 

 

ו דָלא ֵנאכֻׁ   21 יר הֻׁ֗  ול ֵּבסָר֖א וָלא ֵנשֵתא ַחמָר֖א וָלא ַ̅שפִׁ
eikä            viini            juova              eikä           lihaa          syövä            ettei          se         kaunis            . 

ון֖׃  ֵמֵדם דֵמתתֵקל ֵּבה ַאחֻׁ
veljemme kauttaan kompastuttaa joka          asia 

 
On kaunista, ettei söisi lihaa, eikä joisi viiniä, eikä mitään, minkä kautta veljemme kompastuvat. 
 
Suomalainen jae käännetty KJV:n mukaan, ja yllättäen KJV menee tässä Bysantin kreikan mukaan. 

 

אית  22 וָת ̅ ָּבך ַ̅א֗נת דִׁ וֵד ̅ ָשך֑̅א ּבַנפַ̅היָמנֻׁ  ם ַאָלָה֖א ̅יה קָד ַ̅אחֻׁ
Jumala      edessä     se pidä                  sielussasi              uskollisuus     sinussa    on joka       sinä               . 

ובַ   ַר֖ש׃ֵ̅שה ּבֵמֵדם ַדפ̅ן דָלא ָדן ַנפו֗הי לַמ ̅טֻׁ
erottaa jonka  asiassa sielunsa tuomitse ei joka kenelle hänen siunauksensa 

 
Pidä sinä Jumalan edessä se uskollisuus, joka sinun sielussasi on. Hänen siunauksensa sille, joka ei 
tuomitse sieluaan sellaisessa asiassa, jonka hän osaa erottaa! 

 



ל ̅ ַחַיב֑̅ל ֵאתָ̅ואכֵ ̅ ַפַלגַ̅איָנא ֵגיר דֵמת  23  ֵל֑ה ֵמטֻׁ
koska     sille        syyllinen             syö ja  jakaantunut joka    sillä      sellainen         . 

וָת  ל ֵמֵדם ֵגיר דָלא ֗הָוא ֵמן ַהי̅דַלו ּבַהיָמנֻׁ וָת ֖א כֻׁ  ֑א ָ̅מנֻׁ
uskollisuudesta       ole       ei joka       sillä        asia      kaikki      uskollisuudessa       ei että 

יָת  ו׃ ̅חטִׁ  א הֻׁ
se                    synti 

 
Sillä sellainen, joka on jakaantunut, ja syö, on syyllinen, koska se ei ole siinä uskollisuudessa. Sillä 
kaikki, mikä ei ole siitä uskollisuudesta, on syntiä. 
 
Origeneen kopiossa 200-luvulta, kirje loppuu tähän. 

 

יֵלא֖֞ ֵ̅נ֑א֖֞ דכֻׁ ̅יל חַנן ַחילָת ̅יַנן ָהכִׁ ַ̅חָיבִׁ  15:1   ורָהָנא ַדמחִׁ
voimattomien    heikkoudet että     voimalliset           me    sen tähden     velalliset                         . 

ו֑ל וָלא לַנפ  ַשן ֵנשַפ֖ר׃ֵ̅נשקֻׁ
kaunistava  sieluillemme      eikä           kantava 

 
Sen tähden, me voimalliset, olemme velassa kantamaan voimattomien heikkouksia, eikä 
kaunistamaan itseämme. 

 

יבֵ ֵא   2  נָיָנ֖א׃ַ̅דלבֵ ̅ ֑א֖֞ ַאיךָ̅ת ̅ה ֵנשַפר ּבָטבָ ָ̅לא ֗אָנש ֵמַנן לַקרִׁ
rakennukselle että kuin             hyvässä        kaunistava lähimmäiselleen meistä ihminen        vaan         . 

 
Vaan kukin meistä kaunistakoon lähimmäistään hyvän kautta, niin kuin rakentumiseksi. 

  



ל ָדאף  3 יָחא ָלא ֗הָוא לַנפ̅ ֵמטֻׁ  ֑ר ֵאָלא ֵ̅שה שפַ ̅משִׁ
vaan      kaunisti      sielulleen          ollut         ei             Messias     myös että     koska        . 

 ל עַל֖י׃ַ̅ניך ֖֞ נפַ ̅דֵחסָדא ַדמַחסָד ̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ ַאיך
ylleni    lankesi              pilkkaajiesi             pilkka että     kirjoitettu joka    kuin 

 
Koska ei Messiaskaan omaa sieluaan kaunistanut, vaan niin kuin kirjoitettu on, että ”sinun pilkkaajiesi 
pilkka lankesi minun päälleni”. 
 
Sanatarkasti aramean peshitta Psalmi 69:10 jakeesta. 

 

ל ֵמֵדם ֵגיר דֵמן קדִׁ   4 ולָפָנא ̅ ב̅כֵת ̅ים ֵאת̅כֻׁ  ליֻׁ
opettamiselle       kirjoitettu   ensimmäisestä joka     sillä        asia      kaikki       . 

יַלן ֵאת ו דִׁ וָת ̅דבַ ̅ ב̅כֵת ̅הֻׁ  ֖א֖֞ ̅בֵ ָ̅ת ̅וָיָאא ַדכ̅בֻׁ ֖̅א ַוב̅מַסיּבָרנֻׁ
kirjoitusten   lohdutuksessa ja           kärsivällisyydessä että         kirjoitettu      meidän        se 

 ָרא ֵנהֵוא ַלן֖׃ַ̅סב
meille    oleva                toivo 

 
Sillä kaikki, mitä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meidän opetukseksi, että siinä kärsivällisyydessä 
ja kirjoitusten lohdutusten kautta meillä olisi toivo. 

 

וָת   5 וָת ̅וָיָא֑א ֵנֵתל לכֻׁ ̅בֻׁ ̅א ַודַ̅אָלָהא ֵדין ַדמַסיּבָרנֻׁ  א ̅ון דַשויֻׁ
yhtäläisyyden      teille      antava     lohdutuksen ja                kärsivällisyyden     mutta      Jumala          . 

יָח֖א׃̅ ַעל ַחד ֖̅ון ַחדַ̅חשבֻׁ ֵ̅תת וע משִׁ ֵישֻׁ  ּבַּ֣
Messias      Jeshuassa      yksi      ylle      yksi               arvostaisitte 

 
Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala on antava teille yhtäläisyyttä, arvostaaksenne toinen 
toistanne Jeshuan, Messiaan kautta. 
 

Kreikan teksteissä ”–ssa/kautta” on laitettu ”mukaan”, joka olisi arameassa  יָח֖א וע משִׁ  ַאיך ֵישֻׁ

  



ון ַלאָלָה֑א ַאבֻׁ ̅ ַחדֵ̅רעָין ַוב̅ ַחדַ̅דב  6 ו֑ם תַשּבחֻׁ  ו֗הי ̅פֻׁ
isänsä       Jumalalle            ylistäisitte             suu   yhdessä ja    mielet yhdessä että       . 

יָח֖א׃ וע משִׁ  דָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ
Messias      Jeshua    herramme 

 
Että yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isää. 

 

ל ָהֵד   7 ין ַלחָד ין וָטע̅א הַוו מַקרבִׁ ֵ̅מטֻׁ  ֑א֖֞ ַאיַכָנא ֵ̅ד ̅נִׁ
kuten          yksille       kannatte ja      lähestytte      olette       tämä       tähden       . 

יָחא ַקֵרב̅ ָדאף וחֵתה ַדאָלָהא׃ ̅ון לֵת ̅כֻׁ ̅משִׁ  שּבֻׁ
Jumalan          kirkkaudelleen          teidät lähellä             Messias myös että 

 
Tämän tähden lähestykää ja kannatelkaa toisianne, kuten myös Messias on ottanut teidät lähelle sitä 
Jumalan kirkkautta. 
 
Kannattelu, tukeminen on lähinnä sanhedrinin edessä toisen puolustamista, sekä toiselta 
merkitykseltään kuorman kantamisessa auttamista. Ajatus puuttuu kokonaan kreikasta. Osa kreikan 

teksteistä laittaa ”teidät lähelle”, ”meidät”, toisin sanoen ון̅כֻׁ ַ̅קֵרב  tilalla ון̅הַ̅קֵרב . 

 

ורָת֑א חָלף  8 יָחא ַשֵמש גזֻׁ וע משִׁ ֵישֻׁ   ָ̅אַמר ֗אָנא ֵדין֑ דַּ֣
puolesta ympärileikkaus    palveli             Messias         Jeshua että  mutta    minä         sanon       . 

ולָכָנא ַדאבָ  ׃ָ̅הָת ̅שָרֵרה ַדאָלָה֖א ַאיַכָנא דַנַשר מֻׁ  ֖א֖֞
niiden isien           lupaus    todeksi että               kuten        Jumalan           totuutensa 

 
Mutta minä sanon, että Jeshua, Messias, palveli ympärileikattuja, Jumalan totuuden puolesta, niin 
että se niiden isien lupaus varmistuisi. 

  



ון ַלאָלָהא חָלף  9 ֖ון ̅ וַע֗מֵמא֖֞ נַשּבחֻׁ  ַרחֵמא֖֞ ַדהַוו עַליהֻׁ
heidän ylleen   oli joka       armot          puolesta      Jumalalle        ylistäisivät   kansakunnat ja      . 

 ֵאַזַמ֖ר׃̅ ּבַע֗מֵמ֖א֖֞ וַלשָמך̅ ַדאוֵדא ָלך̅ יב̅תִׁ ַ̅דכ̅ ַאיך
laulan     nimellesi ja  kansakunnissa sinulle tunnustan että     kirjoitettu että kuin 

 
Ja kansakunnat ylistäisivät Jumalaa sen ystävyyden puolesta, joka oli heidän yllään, niin kuin 
kirjoitettu on, että ”minä tunnustan sinua kansakunnissa, ja laulan sinun nimellesi”. 
 
Muuten peshitta Psalmi 18:50 lainaus, mutta siellä on ”tunnustan minun Herraani”. 

 

 ַע֗מֵמא֖֞ ַעם ַעֵמ֖ה׃ ַּב֗סמוֵ̅אַמ֑ר ֵאת̅ וב̅ותֻׁ   10
kansansa kanssa   kansakunnat       riemuitkaa         sanoo       vielä ja           . 

 
Ja taas se sanoo, ”riemuitkaa, kansakunnat, hänen kansansa kanssa!” 

 

לכֻׁ ̅ וב̅ותֻׁ   11  ון ַע֗מֵמ֖א֖֞ ַשּבָחי֗הי֖֞ ֵ̅אַמ֑ר ַשַּבחו לָמרָיא כֻׁ
häntä ylistäkää kansakunnat     te kaikki          Herralle         ylistäkää      sanoo        taas ja         . 

לֵהין ֵאמָוָת  ׃̅כֻׁ  ֖א֖֞
ihmiset           ne kaikki 

 
Ja taas se sanoo, ”ylistäkää Herraa, te kaikki kansakunnat, ylistäkää häntä, kaikki ihmiset!” 

 

ום ̅ וב̅ותֻׁ  1 2 איַש֖י וַמן ַדנקֻׁ ַּ֣ ַשעָיא ֵאַמ֑ר דֵנהֵוא ֵעָקָרא לִׁ  ֵאַּ֣
nouseva joka ja          Ishai’n             juuri         oleva että       sanoo               Ishaia           taas ja           . 

ון ַע֗מֵמ֖א֖֞  ָשא לַע֗מֵמ֖א֖֞ ַועַלו֗הי נַסּברֻׁ  ׃ֵנהֵוא רִׁ
kansakunnat    toivovat hänen ylleen ja      kansakunnille       pää               oleva 

 
Ja vielä Ishaia sanoo, että ”Ishai’n juuri on tuleva, ja nouseva, oleva kansakuntien johtaja, ja hänen 
ylleen kansakunnat asettavat toivonsa”. 

  



ָלה ַחדֻׁ ָ̅ר֑א ֵנמֵליכֻׁ ̅דַסב ַאָלָהא ֵדין  13  א ַושָלָמא ̅וָת ̅ון כֻׁ
rauha ja            ilo         kaikkensa teidät täyttävä            toivon     mutta         Jumala            . 

וָת  ון ּבַסב̅̅ת֖א דֵת ּ̅בַהיָמנֻׁ ודַ̅יתרֻׁ וָחא דקֻׁ  ָשא ֵ̅ר֖ה ּבַחיָלא דרֻׁ
pyhyyden          hengen       voimassa           toivossaan      enentyisitte että             uskollisuudessa 

 
Mutta toivon Jumala on täyttävä teidät kaikella ilolla ja rauhalla, uskollisuudessa, että te enentyisitte 
hänen toivossaan, pyhän hengen voimassa. 

 

ון ַאַח֑י֖֞ ָדאף̅ ֗אָנא ֵדין ָאףמָפס   14 ון מֵלין ̅ ֵאָנא עַליכֻׁ  ַא֗נתֻׁ
täydet         te           myös että veljeni teidän yllenne   minä       myös mutta     minä         varma           . 

ו ָטב ון הֻׁ֗ ון ּבכֻׁ ָ̅ת ̅א֗נתֻׁ ַד ֑̅א ַומַשמֵליתֻׁ י̅עָת ָ̅לה יִׁ  ן ֑א וֵמשכחִׁ
pystytte ja     tunteminen kaikessaan           olette täynnä ja            hyvyys        se                   te 

ון ָאף ֖ו׃̅ א֗נתֻׁ  ַל֗אחָרֵנא֖֞ לַמרָתיֻׁ
ohjaamaan          toisille            myös                  te 

 
Mutta minä olen varma myös teistä, minun veljeni, että te myös olette täynnä sitä hyvyyttä, ja olette 
täynnä kaikkea hänen tuntemistaan, ja te pystytte toisiakin ohjaamaan. 
 
Hei-kirjain ”kaiken” lopussa, yhdistettynä ”siihen tuntemiseen”, on ”hänen tuntemistaan”. 

 

יל ֵדין ַמָרָחאיִׁ   15  ון ַאַח֑י֖֞ ַאיַכָנא ̅לכֻׁ ̅ ֵּבתֵ̅כת̅ תַקלִׁ
kuten        veljeni    teille          kirjoitin             rohkeasti        mutta      vähän           . 

וָת ̅כֻׁ ַ̅דא֗עֵהד י ֵמן ַאָלָה֑א׃̅ ַיהַּבת̅א ֵדאת̅ון ּבַטיּבֻׁ  לִׁ
Jumalasta minulle          annettu joka          siunauksessa    teitä muistuttaa että 

 
Mutta minä kirjoitin teille vähän, rohkeasti, veljeni, että muistuttaisin teitä sen siunauksen kautta, 
joka minulle on Jumalalta annettu. 

  



יָחא ּבַע֗מֵמ֖א֖֞ ֵואפ  16 וע משִׁ ֵישֻׁ וח ֵ̅דאהֵוא מַשמָשָנא לַּ֣  לֻׁ
palvelisin ja   kansakunnissa           Messias          Jeshualle           srk-palveija            olisin että           . 

ורָּבָנא דַע֗מֵמ֖א֖֞ מַקַּבל  ָיון ַדאָלָה֖א דֵנהֵוא קֻׁ  ֵלאַונֵגלִׁ
hyväksytty   kansakuntien             lahja             oleva että           Jumalan            evankeliumille 

וד וָחא דקֻׁ  ָש֖א׃ַ̅ומַקַדש ּברֻׁ
pyhyyden       hengessä          pyhitetty ja 

 
Että minä olisin Jeshuan, Messiaan palvelija kansakunnissa, ja olisin Jumalan evankeliumin palvelija, 
että se kansakuntien lahja olisi vastaanotettava ja pyhitetty, pyhän hengen kautta. 

 

ית  17 י ָהכִׁ ̅ אִׁ וב̅לִׁ יָחא לָות̅יל שֻׁ וע משִׁ ֵישֻׁ  ַאָלָה֖א׃̅ ָהָרא ּבַּ֣
Jumala      luokse         Messias       Jeshuassa               ylpeys       sen tähden minulle     on            . 

 
Sen tähden, minulla on ylpeyttä Jeshuan, Messiaan kautta, Jumalan luona. 

 

איַד   18 אַמר ֵמֵדם דָלא סַער ּבִׁ  י֖֞ ָ̅לא ֵגיר ַממַרח ֗אָנא דִׁ
kädessäni    harjoitti   en jota       asia          sanon että minä            uskalla           sillä        en          . 

יָח  ׃ֵ̅ד ̅עבָ ̅א ובַ ֖̅א לַמשמָעא דַע֗מֵמ֑א֖֞ ּבֵמלָת משִׁ  ֖א֖֞
teoissa ja          sanassa           kansakuntien      kuuliaisuudelle                 Messias 

 
Sillä en minä uskalla sanoa sellaista, mitä ei Messias olisi minun käteni kautta harjoittanut muiden 
kansakuntien kuuliaisuutta varten, sanassa ja teoissa. 

 

וֵחה ֖̅א֖֞ ַוב̅מָרָת ̅ד̅א֖֞ ַודֵת ָ̅וָת ּ̅בַחיָלא ָדאת  19  ַחיָלא דרֻׁ
henkensä       voimassa ja          ihmetekojen ja              merkkien              voimassa            . 

ו ַּ֣ שֵלם ֵאתַדאָלָה֖א ַאיַכָנא דֵמן אֻׁ יָקון֑ ̅עַד ̅ כֵרך̅רִׁ ורִׁ אלֻׁ ַּ֣  ָמא לִׁ
Ilyrikon’lle       saakka         kiertänyt             Jerusalemista että                kuten                   Jumalan 

יָח֖א׃̅רֵת ֵ̅ואַמֵלא סבַ   ה ַדמשִׁ
Messiaan toivon sanomansa         täytin ja 

 
Merkkien ja ihmeiden voimassa, ja Jumalan hengen voimassa, siten, että Jerusalemista minä olen 
kiertänyt Ilyrikon’iin saakka, ja täyttänyt Messiaan toivon sanoman saattamista. 



י שֵמה ַ̅חַפט ֗אָנא ֵאַסַּב֑ר ָלא ַכר ֵדאתֵ̅מת̅ ַכד  20  קרִׁ
nimensä     kutsuttu että      kun       ei    ”toivotan”           minä        ahkeroin            kun           . 

יָח֑א דָלא ֵאב וכֵ̅נא ַעל ֵשֵת ַ̅דמשִׁ  ָריָתא׃̅אסָתא נֻׁ
vieras              perustus            ylle      rakenna          etten                  Messiaan 

 
Minä ahkeroin toivon sanoman saattamisessa siellä, missä ei Messiaan nimeä ole kutsuttu, etten 
rakenna vieraalle perustukselle. 
 
Vieras tulee targumeista, jossa Naadab ja Abihu tuovat tällaista tulta ja se on sanavalinnan merkitys 
sekä Paavalille, että kirjeen vastaanottajalle. Sama ajatus kreikassakin, septuagintan mukaan. 

 

ון ַ̅דאיֵלין דָלא ֵאֵת ̅ יב̅תִׁ ֵ̅אָלא ַאיַכָנא ַדכ  21  אַמר להֻׁ
heille         sanottu         ei jotka       ne että   kirjoitettu että            kuten          vaan            . 

ון֖׃עַלו֗הי ֵנחזֻׁ  יסֻׁ  וֵנ֑ה ַואיֵלין דָלא שַמעו ֵנתטפִׁ
varmistuisivat      kuulleet      ei jotka           ne ja           näkisivät             ylleen 

 
Vaan niin kuin kirjoitettu on, että ”ne, joille ei ole hänestä puhuttu, saisivat nähdä hänet, ja ne, jotka 
eivät ole kuulleet, tulisivat vakuuttuneiksi”. 

 

ל ָהָנא ֵאתַתכ  22 אֵת ַ̅זב̅ ֵסתֵ̅מטֻׁ ָיאן֖֖֞ דִׁ ין֖֞ ַסגִׁ  ון֖׃̅כֻׁ ̅א לָות̅נִׁ
luoksenne    tulen että       monet          kerrat           estetty                   tämä     tähden            . 

 
Tämän tähden minä olen ollut estetty monia kertoja tulemasta teidän luoksenne. 

 

ל דדֻׁ   23 י ּבָהֵלין ַאתָ̅הָשא ֵדין ֵמטֻׁ  ֑א֖֞ ַ̅רָוָת ̅וָכא ַלית לִׁ
maakunnat      niissä    minulle ei ole      paikkaa että    koska    mutta          nyt              . 

ית ָיאָת ם ֵ̅מן קָד  ַ̅וסֵוא ֗הוִׁ אֵת ̅שַנָיא֖֞ ַסגִׁ  ון֑׃̅כֻׁ ̅א לָות֖̅א֖֞ דִׁ
luoksenne      tulen että           monesti           vuodet              edestä            olin       halusin ja 

 
Mutta nyt, koska minulla ei ole paikkaa niissä maakunnissa, ja minä monia vuosia olin halunnut tulla 
teidän luoksenne, 

  



אֵת   24 ַי֑א מַסַּבר ֗אָנא דִׁ  א ָ̅מא ָדאֵזל ֗אָנא ַלַּ֣אסַפנִׁ
tulen että       minä           toivon           Hispania’lle           minä    menen että kun             . 

וָנני לַת ֵ̅ואחֵזיכֻׁ  ון תַלוֻׁ יל ̅ון֑ ַוא֗נתֻׁ ן ָמא דַקלִׁ  ָמ֖
vähän      kun         sinne       minuun liitytte             te ja     teidät nähdä ja 

י ֵאת  ון֖׃̅כֻׁ ַּ̅בחָזת̅ ַּבסֵמתֵ̅מן ַסגִׁ
teidän näkemisessä      riemuinnut               monesta 

 
Että kun minä menen Hispaniaan, minä toivon tulevani ja näkeväni teidät, ja että te liittyisitte minuun 
sinne, kun olen saanut edes jonkin verran riemuita teidän näkemisestänne. 
 
”Monesta vähän”, ”edes jonkin verran”, aramean sanonta.  

 

׃  25 יֵש֖א֖֞ שֵלם ֵדאַשֵמש לַקדִׁ ַּ֣אורִׁ  ָהָשא ֵדין ָאֵזל ֗אָנא לֻׁ
pyhät        palvella että          Jerusalemille           minä     menen mutta         nyt               . 

 
Mutta nyt minä menen Jerusalemiin palvelemaan niitä pyhiä. 

 

ַי֖א ובַ ַ̅מֵקָד ̅ו ֵגיר ָהֵלין ַדב̅צבַ   26 ַי֑א דַשוָתפֻׁ ̅אכַ ̅ונִׁ  א ̅וָת ̅אִׁ
osanottamisen            Akaia’ssa ja     Makedonia’ssa jotka      nämä      sillä      tahtoi          . 

אית יֵשא֖֞ דִׁ ֵנא֖֞ ַקדִׁ ון ַעם ֵמסכִׁ שֵל֖ם׃̅ ֵתהֵוא להֻׁ אורִׁ ַּ֣  ּבֻׁ
Jerusalemissa       on jotka           pyhät               köyhät         kanssa    heille                 olisi 

 
Sillä nämä, jotka ovat Makedoniassa ja Akaiassa, tahtoivat ottaa osaa niiden pyhien köyhien kanssa, 
jotka ovat Jerusalemissa. 
 
Aramea käyttää taas sellaista sanamuotoa, jossa näkyy, että he tahtoivat tätä yksimielisesti. Muuten 
asian olisi voinut ilmaista toisellakin tavalla. 

  



ל ָדאף̅צבַ   27 ֖ון ֵאן ֵגיר ַּבדַ̅חָיבִׁ ̅ ו ֵמטֻׁ וח ֵאשַתוַתפ̅ין להֻׁ  ו ̅רֻׁ
osanottajat   hengellisessä     sillä     jos       heille    velalliset     myös että    koska     tahtoi          . 

ון ַע֗מֵמ֑א֖֞ ַחָיבִׁ  ון ָד ַ̅עמהֻׁ ון֖׃̅̅בּבַד ̅ אףין ֵאנֻׁ ון ֵאנֻׁ  ַסר נַשמשֻׁ
heitä      palvelisivat          lihallisessa    myös että  heitä      velalliset kansakunnat heidän kanssa 

 
Koska he tahtoivat, ollessaan myös velalliset heille. Sillä jos muut kansakunnat ovat hengellisissä 
osanottajia heidän kanssaan, he ovat velalliset myös palvelemaan heitä maallisissa. 

 

ון ָאד̅ וַחתֵמת̅ מֵרת̅יל ָמא דגַ ̅א ָהכִׁ ָ̅הֵד   28  ָשא ָהָנ֑א ̅להֻׁ
tämä      hedelmä           heille sinetöinyt ja täydellistänyt että kun   sen tähden       tämä           . 

ַי֖א׃ר ָ̅עבַ  ון ַלַּ֣אסַפנִׁ  ֗אָנא עַליכֻׁ
Hispania’lle      päältänne       minä        ohitan 

 
Sen tähden tämä, että kun olen saanut täytetyksi ja sinetöinyt heille tämän hedelmän, minä kuljen 
teidän ohitsenne Hispaniaan. 

 

וָלָיא ̅כֻׁ ̅֗אָנא לָות ̅אי ָדאֵת ̅ע ֗אָנא ֵד֖ין ֵדאַמתָ̅יַד   29  ון֑ ּבמֻׁ
täyteydessä     luoksenne        minä      tulen että               kun että mutta      minä     tunnen        . 

ו דבֻׁ  יָח֖א ָאֵת ̅ורכָת ̅הֻׁ ָיון ַדמשִׁ  א ֗אָנא׃ ̅א ֵדאַונֵגלִׁ
minä         tulen               Messiaan          evankeliumin                siunauksen          se 

 
Mutta minä tiedän, että kun minä tulen teidän luoksenne, minä tulen siinä Messiaan evankeliumin 
siunauksen täyteydessä. 
 
Vain neljä kreikan käsikirjoitusta mainitsee ”evankeliumin”. 

 

יָח֖א ַוב̅ין ֵמנכֻׁ ָּבֵעא ֗אָנא ֵד   30 וע משִׁ וָּבא ̅ון ַאַח֖י֖֞ ּבָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ  חֻׁ
rakkaudessa ja         Messias       Jeshua herrassamme veljeni        teistä    mutta     minä         pyydän          . 

וָח֑א דֵת  וָת ̅דרֻׁ ון ַעמי ַּבצלֻׁ  ַאָלָה֑א׃̅ י לָות̅א ַדחָלפַ ̅עמלֻׁ
Jumala    luokse     puolestani      rukouksessa    kanssani     raataisitte että             hengen 

 
Mutta minä minä pyydän teitä, veljeni, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan kautta, ja hengen 
rakkauden kautta, että raataisitte minun puolestani rukouksessa Jumalalle. 



ין דבִׁ ֵ̅דאת  31 יסִׁ ודַ̅פֵצא ֵמן ַאיֵלין דָלא ֵמתטפִׁ  ̅ יהֻׁ
Jehud’ssa jotka           tottelevat         ei jotka              niistä             pelastettu että          . 

יֵשא֖֞ דבֻׁ ̅וֵת  שֵלם ̅שֵמשָתא דַמוֵּבל ֗אָנא לַקדִׁ  אורִׁ
Jerusalemissa jotka              pyhille          minä      kuljetan joka           palveleminen ja 

י֑ר׃ֵ̅תת  ַקַּבל ַשפִׁ
kaunis vastaanotettaisiin 

 
Että minä olisin pelastettu niistä tottelemattomista, jotka ovat Jehud’ssa, ja se palvelutyö, jota minä 
kuljetan niille pyhille, jotka ovat Jerusalemissa, otettaisiin kauniisti vastaan. 

 

אֵת   32  ָיֵנה ַדאָלָה֑א ̅א ּבֵצב̅וָת ̅ון ּבַחדֻׁ ̅כֻׁ ̅א לָות̅וִׁ
Jumalan       tahdossaan            ilossa                luoksenne        tulen ja            . 

יח ַעמכֻׁ   ון֖׃ֵ̅ואתתנִׁ
kanssanne          levähtäisin ja 

 
Ja minä tulen teidän luoksenne ilossa, Jumalan tahdossa, ja saisin levähtää teidän kanssanne. 
 
Kreikan teksteistä osa sanoo ”Herran Jeesuksen” tai ”Kristuksen” tahdossa. 

 

לכֻׁ   33 ין׃ ַ̅אָלָהא ֵדין ַדשָלָמא ֵנהֵוא ַעם כֻׁ  ון֑ ַאמִׁ
amen     te kaikki    kanssa    oleva           rauhan            mutta       Jumala            . 

 
Mutta rauhan Jumala on oleva teidän kaikkien kanssa, amen. 

  

פֻׁ ֵ̅על ֗אָנא לכֻׁ ַ̅מג   16:1 איֵת ̅א ָחַת ̅ובִׁ ̅ון ֵדין לַּ֣  יה ̅ן֑ דִׁ
se on joka  sisaremme       Foibe’n    mutta   teille       minä           jätän                                . 

יָת  ֵקנכ̅מַשמָשנִׁ ֗דָתא דַּ֣  ֵראָו֖ס׃̅א דעִׁ
Kenkreos’n       seurakunnan                 srk-palvelijatar 

 
Mutta minä jätän teille sisaremme Foibe’n, joka on Kenkrean seurakunnan palvelijatar. 
 
Arameassa siis kirjeen perille toimittaja jää Rooman seurakunnan palvelukseen näillä saatesanoilla. 



וָנה ַ̅דת  2 ן   ַקּבלֻׁ יֵש֖א֖֞ ַוב̅דָזֵד ̅ ַאיך  ּבָמַר֖  ל ̅כֻׁ ̅ק לַקדִׁ
kaikessa ja           pyhille    puhdasta joka kuin herrassamme hänet vastaanottaisitte että  . 

ל ָדאף̅עָיא ֵמנכֻׁ ̅ו דבָ ̅צבֻׁ  ון ָל֖ה ֵמטֻׁ ומֻׁ ומָתא ̅ ון תקֻׁ י ָקיֻׁ  הִׁ
nostaja    hän myös että      koska    hänelle   kohottaisitte        teistä            etsii jota     tahto 

ֵיא֖א֖֞ ָאף̅ הָות י̅ לַסגִׁ  לִׁ
minulle myös             monille             oli 

 
Että ottaisitte hänet vastaan meidän Herrassamme, niin kuin pyhille on puhdasta, ja kaikessa 
tahdossa, jota hän pyytää teiltä, häntä tukisitte, koska myös hän on ollut tukemassa monia; 
minuakin. 

 

פרִׁ   3  אֵקַל֑ס ָפלֵחא֖֞ ̅יסֵקַלא וַד ַשאלו ַּבשָלָמא ַדַּ֣
palvelijat        Akelos’n ja                  Priskilla’n                rauhassa        lähettäkää      . 

יָח֖א  וע משִׁ ֵישֻׁ  דַעמי ּבַּ֣
Messias   Jeshuassa kanssani jotka 

 
Lähettäkää ”shalom!” Priskillalle ja Akelos’lle, palvelijoille, jotka ovat minun kanssani Jeshuassa, 
Messiaassa. 
 
Kreikka käyttää auttaja, kanssapalvelija. Aramean sana merkitsee papillista ja vaivannäköä yhdessä. 

 

ון ָהֵלין חָלף  4 ון֖֞ ַי֗הבַ̅נפ̅ דֵהנֻׁ  ֖ו וָלא ֗הָוא ֵאָנא ̅שי ַצוַריהֻׁ
minä       ole          ei ja     antoivat heidän kaulansa    sieluni   puolesta    nämä         he että        . 

וַד  ון֑ ֵאָלא ָאףַּ̅בלחֻׁ ָד ̅ י ַמוֵדא ֗אָנא להֻׁ לֵהין עִׁ  ֖א֖֞ דַע֗מֵמ֖א֖֞ ָ̅ת ̅כֻׁ
kansakuntien   seurakunnat   ne kaikki     myös       vaan       heille       minä           kiitän                 yksinäni 

 
Että he, nämä, antoivat omat niskansa minun sieluni puolesta, enkä ainoastaan minä kiitä heitä, vaan 
myös ne kaikki kansakuntien seurakunnat. 
 
Myös kreikka käyttää jakeessa ”sielua”. 

  



 

֗דָתא דִׁ ̅וַהב  5 ון ַשאלו ּ̅בבַ ̅ איתו שָלָמא לעִׁ  יתהֻׁ
lähettäkää        talossaan         on joka     seurakunnalle         shalom antakaa ja        . 

יב אֵפֵנָטוס ַחּבִׁ איַת ַּ̅בשָלָמא ֵדַּ֣ יָת ֖̅י ַאיָנא דִׁ שִׁ  א ̅ו֗הי רִׁ
pää           se on joka       sellainen      rakkaani               Epentos’n                  rauhassa 

אכַ  יָחאַ̅דַּ֣ ַיא ַּבמשִׁ  אִׁ
Messiaassa                   Akaia’n 

 
Ja antakaa ”shalom!” seurakunnalle, joka on heidän talossaan. Lähettäkää rauhaa Epentos’lle, minun 
rakkaani, sellainen, joka on Akaia’n ensimmäinen, Messiaassa. 

Vain neljä kreikan käsikirjoitusta sanoo Akaia, muissa ”Aasia”. Akaian;  ַאכ ַיאַ̅דַּ֣ אִׁ  , Aasian; .ַיא  ַדאסִׁ

 

ַי֖א ַאיָד   6 ַמרִׁ י ֵלאַיתַ̅שאלו ַּבשָלָמא דַּ֣  וןּ̅בכֻׁ ̅ א דַסגִׁ
teissä       ollut       paljon joka   sellainen         Maria’n            rauhassa       lähettäkää      . 

 
Lähettäkää rauhaa Marialle, sellaiselle, joka on paljon ollut teidän keskuudessanne. 
 
Maria on latinankielinen naisen nimi. 

 

יָקו֖ס ַוד  7 אנדָרונִׁ ַיא ֗אחָיַנ֖י֖֞ ַדהַוו ַ̅שאלו ַּבשָלָמא ַדַּ֣ ונִׁ  יֻׁ
olivat jotka   sukulaiseni     Junia’n ja              Andronikos’n                   rauhassa        lähettäkää       . 

ידִׁ ̅שבַ  יֵח֖א֖֞ ובַ ָ̅יא֖֞ ַעמ֑י וִׁ ון ַּבשלִׁ ין ֵאנֻׁ יָחא קָד ̅יעִׁ  ַמי הַוו̅משִׁ
olivat    edelläni           Messiaassa ja lähetettyjen kautta  heidät     tunnetut ja  kanssani          vangit 

 
Lähettäkää ”shalom!” Andronikos’lle ja Junialle, sukulaiseni, jotka olivat vankeja minun kanssani, ja 
heidät tunnettiin apostolien kautta, ja he olivat ennen minua Messiaassa. 
 

Aramean olivat tunnettuja  ִׁין̅יד יעִׁ  on kreikassa ajateltu suuriarvoisiksi, joka voisi olla רין̅יק .  
 

יב  8 ָיוס ַחּבִׁ אמפלִׁ  י ּבָמַרןַ̅שאלו ַּבשָלָמא ַדַּ֣
Herrassamme rakkaani               Amfilios’n              rauhassa          lähettäkää      . 

 
Lähettäkää ”shalom!” Amfilios’lle, minun rakkaani, meidän Herrassamme! 



אורבַ   9 ַּ֣ יָח֑א ַ̅שאלו ַּבשָלָמא דֻׁ  ָנו֖ס ָפלָחא דַעַמן ַּבמשִׁ
Messiaassa kanssamme joka palvelija            Urbanus’n                rauhassa       lähettäkää       . 

יב̅אסַטכֻׁ ̅וֵד   י̅וס ַחּבִׁ
rakkaani                   Estakus’n ja 

 
Lähettäkää ”shalom!” Urbanus’lle, joka on palvelija meidän kanssamme Messiaassa, ja Estakus’lle, 
minun rakkaalleni. 

 

א ַגב  10 אֵפלִׁ  ָיא ּבָמַרן ַשאלו ַּבשָלָמא ַ̅שאלו ַּבשָלָמא ַדַּ֣
rauhassa lähettäkää herrassamme    valittu           Apela’n             rauhassa        lähettäkää          . 

סָטבֻׁ ַ̅דב ארִׁ  וָלוסַ̅ני֖֞ ַּביֵתה ַדַּ֣
Aristobolos’n     huoneensa       lasten 

 
Lähettäkää ”shalom!” Apela’lle, valittu meidän Herrassamme! Lähettäkää ”shalom” Aristobolos’n 
perhekunnalle. 

 

ֵהָרודִׁ ַשאלו ַּבשָלָמ   11  ָיון ֗אחָיני ַשאלו ַּבשָלָמא ̅א דַּ֣
rauhassa  lähettäkää sukulaiseni          Herodion’n            rauhassa          lähettäkää        . 

איַת ַ̅דב ָסו֖ס ַאיֵלין דִׁ ַנרקִׁ ון ּבָמַרן֖ ַ̅ני֖֞ ַּביֵתה דַּ֣  יהֻׁ
herrassamme   he ovat jotka             ne           Narkissos’n        huoneensa       lasten 

 
Lähettäkää ”shalom!” Herodion’lle, minun sukulaiselleni. Lähettäkää ”shalom!” Narkissos’n 
perhekunnalle, niille, jotka ovat meidän Herrassamme. 

 

ופֵ   12 טרֻׁ ופָ ַ̅נא וַד ַ̅שאלו ַּבשָלָמא ַדַּ֣ איֵ ̅טרֻׁ  ין֖֞ ּבָמַרן ַס֖א דלִׁ
herrassamme raatoi jotka        Troofasa’n ja               Trofna’n            rauhassa            lähettäkää          . 

יב ס ַחּבִׁ ֵפרסִׁ י ֵלאַית̅ת֖י ַאיָד ַ̅שאלו ַּבשָלָמא דַּ֣  ּבָמַרן̅ א דַסגִׁ
herrassamme ollut    paljon joka sellainen          rakkaani             Persis’n              rauhassa         lähettäkää 

 
Lähettäkää ”shalom!” Trofna’lle ja Trofasa’lle, jotka ovat vaivaa nähneet meidän Herrassamme. 
Lähettäkää ”shalom!” Persis’lle, rakkaalleni, sellaiselle, joka on paljon ollut Herramme kanssa. 

 



ופָ   13 רֻׁ  אֵמה ָ̅יא ּבָמַרן֑ וֵד ̅ס ַגבַ̅שאלו ַּבשָלָמא דַּ֣
äitinsä ja herrassamme   valittu         Rufus’n            rauhassa         lähettäkää          . 

יֵלה ודִׁ   ילי̅דִׁ
minun ja        hänen 

 
Lähettäkää ”shalom!” Rufus’lle, valittu meidän Herrassamme, ja hänen äidilleen, ja minunkin. 
 
Aramea ei tuo ainakaan suoraan esiin suomalaisen ”joka on kuin äiti minullekin” –ajatusta. 

 

ָטוס וַד   14 ונקרִׁ אסֻׁ  ֵהרַמא ̅ון ַודֵ̅לגָ ̅פַ̅שאלו ַּבשָלָמא ַדַּ֣
Hermaa’n ja       Plagon’n ja                    Asynkritos’n               rauhassa      lähettäkää           . 

֑א וַד ̅א ַודַ̅פטָרבַ ַ̅וד וןֵ̅הרמִׁ  אֵחא֖֞ דַעמהֻׁ
heidän kanssaan joka  veljien ja          Hermi’n ja                 Patraba’n ja 

 
Lähettäkää ”shalom!” Asynkritos’lle ja Plagon’lle, ja Hermaalle ja Patraballe, ja Hermi’lle ja veljille, 
jotka ovat heidän kanssaan. 

 

פִׁ   15 ַיא ַוד̅וס ַוד̅יָלָלגָ ַ̅שאלו ַּבשָלָמא דַּ֣ ולִׁ אָרוס ̅יֻׁ  נִׁ
Nardus’n ja           Julia’n             Filologus’n            rauhassa            lähettäkää          . 

ומַפ֑א ַוד̅וָד  ̅הָחֵת ַ̅וד ון̅כֻׁ ̅אלֻׁ יֵשא֖֞ דַעמהֻׁ ון ַקדִׁ  להֻׁ
heidän kanssaan jotka   pyhät   heidän kaikkien ja              Olympa’n ja         sisarensa ja 

 
Lähettäkää ”shalom!” Filologus’lle ja Julialle, ja Nardus’lle ja hänen sisarelleen, ja Olympalle, ja 
kaikille niille pyhille, jotka ovat heidän kanssaan. 

 

ישָת֖א ָשאָלן֖֞ ̅ דַחד̅ ַשאלו ַּבשָלָמא ַחד  16 וַשקָתא ַקדִׁ  ּבנֻׁ
lähetämme              pyhyys           suudelmassa         yhden       yksi          rauhassa        lähettäkää          . 

ָד וַּ̅בשָלמכֻׁ  לֵהין עִׁ יָחאֵ̅ת ̅ן כֻׁ  ה֖֞ ַדמשִׁ
Messiaan   seurakuntansa ne kaikki teidän rauhassanne 

 
Lähettäkää ”shalom!” toinen toisellenne pyhän suudelman kautta. Me lähetämme ”shalom!” kaikille 
Messiaan seurakunnille. 

 



ון ֵמן ַאיֵלין דפָ זַדה̅ון ַאַח֑י֖֞ דֵת ָּ̅בֵעָנא ֵדין ֵמנכֻׁ   17  א֖֞ ָ̅וָת ַ̅לג̅רֻׁ
jakaantuminen jotka              niistä          varoisitte että      veljeni     teistä       mutta      pyydän            . 

וֵלא֖֞ ָעב̅וַמכ ין֑ לבַ ̅שֻׁ ֵלפ̅דִׁ ון יִׁ ולָפָנא ַדא֗נתֻׁ ון֑ ̅ר ֵמן יֻׁ  תֻׁ
oppineet           te jonka          opetuksesta      ulkopuoli      tekevät                         este ja 

ון לכֻׁ ̅̅תדֵת  ון֖ ַ̅רחקֻׁ  ון ֵמנהֻׁ
heistä       teille kaukana pysyisitte että 

 
Mutta minä pyydän teistä, veljeni, että varoisitte niitä, jotka aiheuttavat jakaantumista ja estettä, 
sen opetuksen ulkopuolella, jonka te olette oppineet; että pysyisitte heistä kaukana. 
 

Kreikassa on ”pitää silmällä”, aramean ”varoisitte”  וןֵ̅ת זַדהרֻׁ  on luettu ”katsotte”, ון̅ח הכֻׁ זיֻׁ ? 

 

ין לָמַרן ֵיַּ֣ ַ̅איֵלין ֵגיר דָהכַ   18 ון֑ ָלא מַשמשִׁ וע ָנא ֵאנֻׁ  שֻׁ
Jeshua herrallemme       palvelevat        ei         ovat     tällaiset jotka     sillä             ne              . 

יָח֖א ֵאָלא לכַ  ֖ון ַוב̅משִׁ יָמָת ̅רסהֻׁ  א֖֞ ̅ורָכָת ̅בֻׁ ̅א֖֞ ַובֵ̅מֵלא֖֞ ַּבסִׁ
siunauksissa ja                 ihanat          sanoissa ja             vatsalleen           vaan                 Messias 

יֵט֖א֖֞ ̅א֖֞ ַדפַ̅מטֵעין ֵלַּבָוָת   שִׁ
oikeat jotka       sydämet           eksyttävät 

 
Sillä ne, jotka tällaisia ovat, eivät palvele meidän Herraamme Jeshuaa, Messiasta, vaan heidän 
vatsaansa, ja eksyttävät suloisilla sanoilla ja siunauksilla niitä sydämiä, jotka ovat oikeita. 

  



 

ות  19 ילכֻׁ ̅כֻׁ ֵ̅משַתמָענֻׁ  ̅ ַעתַ̅יד̅ל ַּברָנש ֵאת֖̅ון לכֻׁ ̅ון ֵדין דִׁ
tunnettu          mies          kaikille           teidän   mutta                  kuuliaisuutenne             . 

ין ̅א ֗אָנא דֵת ֖̅ון וָצבֵ ̅יל ּבכֻׁ ̅א ֗אָנא ָהכִׁ ָ̅חֵד  ימִׁ ון ַחכִׁ  הוֻׁ
viisaat      olisitte että       minä     tahdon ja     teissä    sen tähden minä           iloitsen 

ין לבִׁ ֖̅א֖֞ וַת ָ̅ת ̅לָטבָ  ימִׁ  ֖א֖֞ ̅יָשָת ̅מִׁ
pahalle     nuhteettomat ja             hyvälle 

 
Mutta se teidän kuuliaisuutenne on tullut tunnetuksi joka miehelle. Sen tähden minä iloitsen teistä, ja 
minä tahdon, että te olisitte viisaat hyvyyteen ja nuhteettomat pahuuteen. 
 
Kreikan akeraios ”viattomat” (3xUT) nuhteettoman tilalla ei tuo lainkaan esiin hebrealaisen raamatun 
ajattelutapaa, tammim on ”nuhteeton, täydellinen” pitkin raamattua. 

 

יו֗הי ַּבעגַ   20   ̅ל לָסָטָנא תֵחיתַ̅אָלָהא ֵדין ַדשָלָמ֖א ֵנשחקִׁ
alla            satana’lle          pian       hänet musertava         rauhan          mutta       Jumala              . 

וֵת ֵ̅רג ון֖֖֞ ַטיּבֻׁ יָחא ֵתהֵוא ַעמכֻׁ ַ̅ליכֻׁ וע משִׁ  ון̅ה דָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ
kanssanne         olisi           Messias            Jeshua    herramme   siunauksensa          jalkojenne 

 
Mutta rauhan Jumala on pian murskaava satanan teidän jalkojenne alle! Meidän Herramme Jeshuan, 
Messiaan siunaus olkoon teidän kanssanne. 

 

ין ַּבשָלמכֻׁ   21 יָמֵת ָ̅שאלִׁ ַּ֣ ָיוס ̅ון טִׁ וקִׁ לֻׁ  ָאו֖ס ָפלָחא דַעמ֑י וַּ֣
Lukius ja    kanssani joka palvelija            Timoteos            teille rauhassa          lähettävät         . 

יַפטָרוס ֗אחָיַני֖֞  ָסוסִׁ אַיָסון וַּ֣ ַּ֣  וִׁ
sukulaiseni                   Sosipatros ja          Aison ja 

 
Teille lähettävät ”shalom!” Timoteus, se palvelija, joka on minun kanssani, ja Lukius ja Aison, ja minun 
sukulaiseni Sosipatros. 

  



 

ָיו֖ס דכֵ ָ̅שֵאל ֗אָנא ַּבשָלמכֻׁ   22 רטִׁ  ̅ ֵּבת̅̅ת֖ון ֵאָנא ֵטַּ֣
kirjoitin joka          Tertius            minä   teidän rauhassanne    minä      lähetän           . 

 ֵאַגרָתא ּבָמַרן
herrassamme           kirje 

 
Minä, Tertius, lähetän ”shalom!” teille, minä, joka kirjoitin sen kirjeen meidän Herramme kautta. 
 
Aramea ei sano ”tämän kirjeen”, mutta kirje on määrätyssä muodossa, vastaanottajat tietävät 
ainakin, mistä kirjeestä on kyse. 

 

ָיו֖ס מַקּבָלני ַודָ̅שֵאל ַּבשָלמכֻׁ   23 ֗דָתא ָשֵאל ָלה ̅כֻׁ ֖̅ון ַגַּ֣אִׁ  עִׁ
lähetti   seurakunta    kaikkensa ja vastaanottajani       Gaius       teidän rauhassa     lähettää           . 

ַרסָטו֖ס ַרַּביָתא ַדמדִׁ ַּ̅בשָלמכֻׁ  ַוארָטוס ַאָחא̅ון ֵאַּ֣ קֻׁ  י֗נָת֑א וַּ֣
veli               Kvertus ja                 kaupungin            johtaja                   Erastus                 rauhassanne 

 
Gaius, minun vastaanottajani, ja koko seurakunnan, lähettää ”shalom!”. Erastus, kaupungin 
suurmies, Erastuksen veli, lähettää ”shalom!” 

 

יל֑י ̅רכֻׁ ַלאָלָהא ֵד֖ין ַהו דֵמשַכח ַדנַשַר   24 ָיון דִׁ  ון ֵּבאַונֵגלִׁ
minun   evankeliumissani teitä todellistava että   pystyy joka       hän mutta          Jumalalle            . 

יָחא ּבגֵ ַ̅הו ֵדאת וע משִׁ  ַני֖֞ ̅לָיָנא ד֗אָרָז֑א דֵמן ַזב̅כֵרז ַעל ֵיַּ֣שֻׁ
ajoista  joka     salaisuuden paljastumisessa    Messias          Jeshua        ylle     julistettu joka          se 

 ַסי ֗הָו֑א ָ̅עלֵמא֖֞ מכַ 
ollut       salattu           maailma 

 
Mutta Jumalalle, hänelle, joka pystyy tekemään teille todellisemmaksi, minun evankeliumini kautta, 
sen, jota on julistettu Jeshuasta, Messiaasta, sen salaisuuden paljastumisen kautta, joka maailman 
ajoilta on ollut salattuna. 
 
Jumalan poika, Messiaskuningas, oli ja on edelleen, juutalaisuuden suurin ”salaisuus”. Jakeet menevät 
arameassa eri järjestyksessä tässä lopussa. Kreikka ei käytä ”salattua”, vaan ennemmin ”äänetöntä”. 
Loppujakeissa on kreikassa niin paljon lukueroja, että näissä on selkeästi ollut kiire tai epäselvyyksiä. 

 



י ֵדין ּבַזבֵ̅את  25  ֵי֑א֖֞ ̅א֖֞ ַדנבִׁ ̅בֵ ̅כָת ̅ ָנא ָהָנא ּבַיד̅גלִׁ
profeettojen kirjoitukset  kautta    tämä            ajassa       mutta   paljastettu           . 

ון ַע֗מֵמא֖֞ ̅ע לכֻׁ ̅יַד ̅וקָדֵנה ַדאָלָהא ַדלָעַל֖ם ֵאתִׁ ̅פֻׁ ַ̅וב  להֻׁ
kansakunnat   heille kaikille      tunnettu       iankaikkinen       Jumalan                  käskyssään ja 

וָת ל  ֖א ַ̅משמָעא דַהיָמנֻׁ
uskollisuuden          kuuliaisuudelle 

 
Mutta on nyt paljastettu tässä ajassa, profeettojen kirjoitusten kautta, ja iankaikkisen Jumalan 
käskyjen kautta, tehty tunnetuksi kaikille kansakunnille, sen uskollisuuden kuuliaisuudelle. 

 

וַד   26 יָמא ַּבלחֻׁ ו ַחכִׁ ויֻׁ וב̅דהֻׁ יָחא ̅ ָחא ּבַיד̅ו֗ה֑י שֻׁ וע משִׁ  ֵיַּ֣שֻׁ
Messias     Jeshua      kautta        kirkkaus                  yksinään              viisaus           hän joka           . 

ין ין ַאמִׁ  לָעַלמָעלמִׁ
amen    ”aina ja iankaikkisesti” 

 
Hänen, joka yksinään on viisas, olkoon kirkkaus, Jeshuan, Messiaan kautta, aina ja iankaikkisesti, 
amen. 

 

וֵת   27 לכֻׁ ַ̅טיּבֻׁ יָחא ַעם כֻׁ וע משִׁ ין̅ה דָמַרן ֵיַּ֣שֻׁ  ֖ון ַאמִׁ
amen       te kaikki   kanssa     Messias            Jeshua    herramme    siunauksensa           . 

 
Meidän Herramme Jeshuan, Messiaan siunaus teidän kaikkien kanssa! Amen. 

 

 


