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1. AVINU, SHEBASHAMAIM
Matt. 6:9–13, rukouksena luettava muoto

! שֶׁ בַּ שָ ִ֫ ַּמים,אָ ִ֫בינּו
.י ְתקַּ דֵּ ש ש ְמָך
.כּותָך
ְ ְתָ בֹוא מַּ ל
. כְ בַּ שָ ִ֫ ַּמים כֵּן בָ ִ֫ ָא ֶׁרץ,ֵּיעָשֶׁ ה ְרצֹונְ ָך
.אֶׁ ת־ ִֶׁ֫לחֶׁ ם חֻקִֵּ֫ נּו תֵּ ן ִָ֫לנּו הַּ ּיֹום
1

)H1 248 Avinu, shebashamaim (HEPREA, LAULUT

Juha Muukkonen 25.7.2019, www.gen.fi

ּוסלַּח ִָ֫לנּו עַּל חֲטָ ִ֫ ֵּאינּו,
ְ
כְ פי שֶׁ ּסֹולְ חים גַּם ֲא ִַּ֫נחְ נּו לַּחֹו ְטאים ִָ֫לנּו.
יאנּו לידֵּ י־נּסָ יֹון,
וְ אַּ ל ְתב ִ֫ ֵּ
כי אם חַּ לְ ִ֫ ֵּצנּו מן הָ ָרע.
בּורה וְ הַּ תפְ ִ֫ ֶׁא ֶׁרת,
כי לְ ָך הַּ מַּ ְמ ָלכָה וְ הַּ גְ ָ
לְ עֹולְ מֵּ י־עֹולָמים!
אָ מֵּ ן.
אבינו ,שבשמים!
יתקדש שמך.
תבוא מלכותך.
יעשה רצונך ,כבשמים כן בארץ.
את לחם חוקנו תן לנו היום.
וסלח לנו על חטאינו,
כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו.
ואל תביאנו לידי נסיון,
כי אם חלצנו מן הרע.
כי לך הממלכה והגבורה והתפארת,
לעולמי עולמים!
אמן.
!Avinu, shebashamaim
Jitkadesh shimcha.
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Tavo malchutcha.
Jease retsoncha, kevashamaim ken ba'arets.
Et lechem chukenu ten lanu hajom.
Uslach lanu al chataeinu,
kfi shesolchim gam anachnu lachot'im 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.
Tulkoon tehdyksi sinun tahtosi, kuten kaksoistaivaassa niin maassa.
Anna meille tänään meille määrätty leipä.
Ja anna meille anteeksi päälle meidän syntiemme,
sen mukaan kuin myös me annamme anteeksi meitä kohtaan syntiä tehneille.
Ja älä vie meitä jumalankiusaan,
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

וְ לָא תַּ עְ לַּן לְ נ ְסיִ֫ ֹונָא ולא תעלן לנסיונא
Arameankielinen teksti voidaan kääntää myös:
"Ja älä salli meidän mennä (joutua) jumalankiusaan."
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עלל

Haf'el-muoto (vastaa heprea hif.) "ta'alan" verbistä
alal "mennä sisään"
voi tarkoittaa sekä kausatiivista eli aikaansaavaa "viedä sisään" kuin myös
toleratiivista eli sallivaa "sallia sisään meneminen (tuleminen, joutuminen)".
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