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1. AVINU SHEBASHAMAIM 

 

Matt. 6:9–13 (BSINT 1976) 

 

ינּו ם ָאב ִ֫ י  ָשמִַּ֫ בַּ  !שֶׁ

ְמָך ש ש  דֵּ ְתקַּ  .י 

ְלכּוְתָך  .ָתבֹוא מַּ

ה ְרצֹוְנָך ן  ,יֵָּעשֶׁ ם כֵּ י  ָשמִַּ֫ ץְכבַּ רֶׁ  .ָבָאִ֫

ת םלֶׁ  אֶׁ נּו חֶׁ ּיֹום ֻחקִֵּ֫ נּו הַּ ן ָלִ֫  .תֵּ
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נּו ח ָלִ֫ ל ּוְסלַּ ינּו עַּ  ,ֲחָטאִֵּ֫

ְחנּו ם ֲאנִַּ֫ ים גַּ ּסֹוְלח  ים ְכמֹו שֶׁ חֹוְטא  נּו לַּ  .ָלִ֫

י ידֵּ נּו ל  יאִֵּ֫ ל ְתב  ָּסיֹון ְואַּ  ,נ 

ן ָהָרע נּו מ  ְלצִֵּ֫ ם חַּ י א   .כ 

 

י ְמָלָכה ְלָך כ  מַּ ְגבּוָרה הַּ ת ְוהַּ רֶׁ ְפאִֶׁ֫ ת   ְוהַּ

י ים־ְלעֹוְלמֵּ  !עֹוָלמ 

ן  .ָאמֵּ
 

 !םישבשמי אבינו

 .יתקדש שמך

 .תבוא מלכותך

 .ם כן בארץיכבשמי עשה רצונךיי

 .קנו תן לנו היוםואת לחם ח

 ,וסלח לנו על חטאינו

 .כמו שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו

 ,סיוןיואל תביאנו לידי נ

 .כי אם חלצנו מן הרע

 

 והתפארת והגבורה הממלכה לך כי

 !עולמים לעולמי

 .אמן
 

Avinu shebashamaim! 
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Jitkadesh Shimcha. 

Tavo malchutcha. 

Jease retsoncha, kevashamaim ken ba'arets. 

Et Lechem chukenu ten lanu hajom. 

Uslach lanu al chataeinu, 

kmo shesolchim gam anachnu lachotim lanu. 

Veal tvienu lidei nisajon, 

ki im chaltsenu min hara. 

 

Ki lecha hamamlacha vehagvura vehatif'eret 

leolmei olamim! 

Amen. 

 

Isämme, joka olet kaksoistaivaassa! 

Pyhitettäköön sinun Nimesi. 

Tulkoon sinun kuninkuutesi. 

Tehtäköön sinun tahtosi, kuten kaksoistaivaassa niin maassa. 

Anna meille tänään meille säädetty Leipä. 

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, 

niin kuin myös me annamme anteeksi meitä vastaan syntiä tehneille. 

Ja älä johda meitä jumalankiusan   käsiin, 

vaan repäise meidät pahasta. 

 

Sillä sinulle kuuluu kuningaskunta ja voima ja kunnia 

ikuisuuksien ikuisuuksiin! 

Aamen. 

 

 

2. JUMALANKIUSA (nisajon) 

 

Jumalankiusa on Herraa vastaan nurisemista, napisemista, riitelemistä ja hänen 

kärsivällisyytensä koettelemista: se on epäuskoa hänen sanaansa, lupauksiaan, 

johdatustaan, hyvyyttään, rakkauttaan ja kaikkivaltiuttaan kohtaan. 

(3. Moos. 17:7, Massa ja Meriba) 

 

Jumalan sanan eli Pyhän Raamatun turhentaminen, väheksyminen ja halpana 

pitäminen on Jumalan kiusaamista; se on Vapahtajamme läsnäolon 

epäilemistä/kieltämistä. 

 

 

3. JAE TANACHISTA (Jes. 63:16) 

 


