
H1 230 Avinu, shebashamaim (HEPREA LAULUT) Juha Muukkonen, www.gen.fi 

1 

H1 230 AVINU, SHEBASHAMAIM 
(Matt. 6:9–13 & David Loden) Isä meidän, joka olet taivaissa 

 

(päivitelty 20.3.2020) 

 

1 HEPREA LAULUT https://gen.fi/h1.html 

H1 LAULUT 226–250 https://gen.fi/h1-226-250.html 

H1 230 Avinu, shebashamaim (Matt. 6:9–13 & David Loden) Isä meidän, joka olet – – 
    https://gen.fi/h1-230.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

0. Dokumentit 

1. Avinu, shebashamaim 

2. Jumalankiusa 

3. Jae Tanachista () 

4. Lukukappale Pyhästä Raamatusta 

 

 

0. DOKUMENTIT 

 

A1 1 Avun, devashmaia (Matt. 6:9–13) Isä meidän, joka olet taivaissa 
    https://gen.fi/a1-1.html 

K1 1 Pater heemoon (Matt. 6:9–13) Isä meidän 
    https://gen.fi/k1-1.html 
H1A Loden, David & Lisa 
    https://gen.fi/h1a-loden.html 

H1 214 Avinu, shebashamaim (Matt. 9:6–13 & Steele et Kangas) Isä meidän, joka – – 
    https://gen.fi/h1-214.html 
H1 247 Avinu, shebashamaim (Matt. 6:9–13 & Carpenter et Vossler) Isä meidän – – 
    https://gen.fi/h1-247.html 
H1 248 Avinu, shebashamaim (Matt. 6:9–13, luettava muoto) Isä meidän, joka – – 
    https://gen.fi/h1-248.html 
H6U Isä meidän -rukous hepreaksi (Matt. 6:9–13) 
    https://gen.fi/h6u-isa-meidan-hepreaksi.html 

 

 

1. AVINU, SHEBASHAMAIM 

 

Matt. 6:9–13 & David Loden 1990 

 

ינּו ם, ָאב ִ֫ י  ָשמִַּ֫ בַּ  !שֶׁ

ְמָך ש ש  דֵּ ְתקַּ  .י 

ְלכּוְתָך  .ָתבֹוא מַּ

ה ְרצֹוְנָך ץבָ שֶׁ  ֹומכְ  יֵָּעשֶׁ רֶׁ ן ָבָאִ֫ ם כֵּ י   .ָשמִַּ֫
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נּו ם ֻחקִֵּ֫ חֶׁ ת־לִֶׁ֫ ּיֹום אֶׁ נּו הַּ ן ָלִ֫  .תֵּ

נּו ח ָלִ֫ ינּוֹובֹוח־תאֶׁ  ּוְסלַּ  ,תִֵּ֫

ְחנּו ם ֲאנִַּ֫ ְחנּו גַּ ר ָסלִַּ֫ ֲאשֶׁ ינּו כַּ ָּיבִֵּ֫  .ְלחַּ

ל  ָסיֹוןאַּ י־נ  ידֵּ נּו ל  יאִֵּ֫  ,ְתב 

י ן־כ  נּו מ  ְלצִֵּ֫ ם חַּ  .ָהָרע־א 

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

ים י־עֹוָלמ   ,ְלעֹוְלמֵּ

ן  !ָאמֵּ
 

 

 !םיימשבש, ינובא

 .ךמש שדקתי

 .ךתכולא מבות

 .ץראן בם כיימשבש ומכ ךנצוה רשעיי

 .םויה נון לת נוקום חחל תא

 ,ינותובוח תא נוח ללסו

 .ינובייחל נוחנם אג נוחלר סשאכ

 ,ןיוסינ יידל נויאבתל א

 .ערה ןמ נוצלם חא יכ

 תראפתהו הרבוגהו הכלממה ךל יכ

 ,יםמלעו ימלעול

 !ןמא
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Avinu, shebashamaim! 

Jitkadesh Shimcha. 

Tavo malchutcha. 

Je'ase retsoncha kmo shebashamaim ken ba'arets. 

Et lechem chukenu ten lanu hajom. 

Uslach lanu et chovoteinu, 

ka'asher salachnu gam anachnu lechajaveinu. 

Al tvi'enu lidei nisajon, 

ki im chaltsenu min hara. 

Ki lecha hamamlacha vehagvura vehatif'eret 

leolmei olamim, 

amen! 

 

 

Isämme, joka olet taivaissa! 

Pyhitettäköön sinun Nimesi. 

Tulkoon sinun kuninkuutesi. 

Tehtäköön sinun tahtosi kuten taivaissa niin maassa. 

Anna meille tänään meille säädetty leipä. 

Ja anna meille anteeksi meidän velkamme, 

niin kuin mekin olemme anteeksi antaneet velallisillemme. 

Älä vie meitä jumalankiusan käsiin, 

vaan repäise meidät irti pahasta. 

Sillä sinulle kuuluu kuningaskunta ja voima ja kunnia 

ikuisuuksien ikuisuuksiin, 

aamen! 

 

 

2. JUMALANKIUSA 

 

Jumalankiusa on Herraa vastaan riitelemistä ja hänen kärsivällisyytensä 

koettelemista (2. Moos. 17:7, Massa ja Meriba). 

 

Arameankielinen Peshitta-teksti (juutalaisaramean aakkosilla) kohdassa "älä 

saata meitä kiusaukseen": 

 

vela ta'alan lenisjona 

ן ְוָלא ְעלַּ ְסיִ֫  תַּ  לנסיונא תעלן ולא ֹוָנאְלנ 
 

Arameankielinen teksti voidaan kääntää myös: 

"Ja älä salli meidän mennä (joutua) jumalankiusaan." 
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Haf'el-muoto (vastaa heprea hif.) "ta'alan" verbistä עלל alal "mennä sisään" 

voi tarkoittaa sekä kausatiivista eli aikaansaavaa "viedä sisään" kuin myös 

toleratiivista eli sallivaa "sallia sisään meneminen (tuleminen, joutuminen)". 

 

 

3. JAE TANACHISTA () 

 

 

4. LUKUKAPPALE PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

Luuk. 11:1–4 (oma käännös, H1 230A) 

 

1 Kun [Jeesus] oli eräässä paikassa rukoilemassa ja oli lopettanut, sanoi eräs 

hänen opetuslapsistansa hänelle: "Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin 

Johanneskin opetti opetuslapsiansa." 

2 Niin hän sanoi heille: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä, tulkoon sinun Nimesi 

pyhitetyksi. Tulkoon sinun kuningaskuntasi. 

3 Anna meille päivän kuluessa tarvittava leipämme. 

4 Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, sillä mekin annamme anteeksi 

jokaiselle velallisellemme. Äläkä vie meitä sisään jumalankiusaan. 


