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1. AVINU, SHEBASHAMAIM 

 

Matt. 6:9–13 & Steve Carpenter et Michael Vossler 2005 

 

 

ִים ָשמִַּ֫ בַּ ינּו שֶׁ  ָאִבִ֫

ש ִשְמָך דֵּ  ִיְתקַּ

ְלכּוְתָך   ָתבֹוא מַּ

ה ְרצֹוְנָך ץ יֵָּעשֶׁ רֶׁ ן ָבָאִ֫ ִים כֵּ ָשמִַּ֫  ְכבַּ
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נּו ם ֻחקִֵּ֫ חֶׁ ת־לִֶׁ֫ ּיֹום אֶׁ נּו הַּ ן ָלִ֫  תֵּ

נּו ח ָלִ֫ נּו ּוְסלַּ ם ָאִ֫ ּסֹוְלִחים גַּ  ְכִפי שֶׁ

י־ִנָּסיֹון נּו ִלידֵּ ל ְתִביאִֵּ֫  ְואַּ

נּו ִמן ָהָרע ְלצִֵּ֫  ִכי ִאם חַּ
 

 

Avinu shebashamaim! 

Jitkadesh shimcha. 

Tavo malchutcha. 

Jease retsoncha kevashamaim ken ba'arets. 

 

Et lechem chukenu ten lanu hajom. 

Uslach lanu, kfi shesolchim gam anu. 

Veal tvienu lidei nisajon, 

ki im chaltsenu min hara. 

 

Isämme, joka olet kaksoistaivaassa 

Pyhittäytyköön Sinun nimesi / Pyhitettäköön Sinun nimesi 

Tulkoon Sinun kuningaskuntasi 

Tehtäköön Sinun tahtosi kuten kaksoistaivaassa niin maassa 

 

Leipä säädetty ("hakattu") meille anna meille tänään 

Ja anna meille anteeksi sen mukaan kuin anteeksi annamme myös me  

Ja älä vie meitä käsiin jumalankiusan 

vaan repäise meidät irti pahasta 

 

 

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  לנסיונא תעלן ולא ֹוָנאְלִנְסיִ֫  תַּ
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Arameankielinen teksti voidaan kääntää myös: 

"Ja älä salli meidän mennä (joutua) jumalankiusaan." 

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 
 

Matt. 6:9–18 (H1 247A) 

 

9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon 

sinun nimesi; 

 

10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä 

niin kuin taivaassa; 

 

11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; 

 

12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme 

anteeksi meidän velallisillemme; 

 

13 Äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun 

on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen. 

 

14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän 

taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; 

 

15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne 

anna anteeksi teidän rikkomuksianne. 

 

16  – –  


