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1. KULANU KATSON 

 

Jes. 53:6, Joh. 1:29, Matt. 1:21  

& Elisheva Shomron 1981, https://www.gen.fi/h1a-shomron.html 

 

 

ינּו ע ָּ֫ ֹּאן תָּ צ נּו כַּ  ,כֻּלָָּּ֫

ינּו נ ָּ֫ ְרכֹו פָּ יׁש ְלדַּ  .א 

נּו ן־כֻּלָָּּ֫ יעַּ ּבֹו ֶאת־ֲעוֹּ ְפג  נָּי ה  ֲאדֹּ  .וַּ
 

נֵּה ים ,ה  ֱאֹלה  ה־הָּ  ,שֵּ

נֹו את־הַּ טַּ א חַּ עֹושֵּ םהָּ  !לָּ
 

אתָָּּ֫  רָּ   ",יֵּׁשּועַּ "ֶאת־ְׁשמֹו  ְוקָּ

יעַּ ֶאת י הּוא יֹוׁש  ֲעוֹו־כ  ּמֹו מֵּ יֶהםעַּ  .נֹותֵּ
 

 

 ,כולנו כצאן תעינו

 .איש לדרכו פנינו

https://www.gen.fi/h1.html
https://www.gen.fi/h1-1-25.html
https://www.gen.fi/h1-23.html
https://www.gen.fi/h1a-shomron.html
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 .כולנו עוון ואדני הפגיע בו את
 

 ,האלוהים שה ,הינה

 !העולם הנושא חטאת
 

 ",ישוע"שמו  את וקראת

 .כי הוא יושיע את עמו מעוונותיהם
 

 

Kulanu katson ta'inu. 

ish ledarko paninu. 

Va'Adonai hifgia bo et avon kulanu. 

 

Hine, Se haElohim. 

hanose chatat haolam! 

 

Vekarata et shmo "Jeshua" , 

ki hu joshia et amo meavonoteihem. 

 

 

Me kaikki olimme eksyksissä niin kuin lampaat, 

jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. 

Mutta Herra pani hänen kannettavaksensa meidän kaikkien syntivelan. 

 

Katso, Jumalan Karitsa, 

joka kantaa maailman synnin! 

 

Ja sinun on annettava Hänen nimekseen "Jeesus", 

sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. 

 

Jeesus-nimi tarkoittaa "Jahve on pelastus" tai "Jahve on tuottanut 

kertakaikkisen ja täydellisen pelastuksen". 

 

 

2. SANASTOA 

 

ה עָּ  ,v. (50x, 8213) harhailla, olla eksynyt, joutua eksyksiin, eksyä תָּ
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hoiperrella, vavista  

 

וָּה  v. (17x, 5484) rikkoa, tehdä väärin עָּ

ןוֹּ עָּ   mask. (229x, 5500) väärä teko, paha teko,  

synti, synnin rangaistus, syntivelka 

נֹותוֹּ עֲ    

 

ע גַּ  ,v. (46x, 6016) kohdata, tavata, hyökätä kimppuun, ahdistaa, painostaa פָּ

koskettaa, osua 

 

hif. panna jonkun kannettavaksi, panna kärsimään, pyytää avuksi, vedota  

 

 

3. JAE TANACHISTA (Jes. 53:6) 

 

 

3. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA  

 

Jes. 53:1–6 (H1 023A) 

 

1 Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? 

 

2 Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. 

Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut 

hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. 

 

3 Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden 

tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme 

minäkään pitäneet. 

 

4 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän 

sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja 

vaivaamana, 

 

5 mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu 

meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että 

meillä rauha olisi, ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut. 
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6 Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä 

poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien 

meidän syntivelkamme. 


