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1. CHESED LACHEM 

 

Room. 1:7 [BSI 1976] & David Loden 1980 

 

 

ֶסד  ָלֶכם ְוָשלֹום  ֶחֶ֫

ינּו ,ִהיםֹוֵמֵאת ֱאל  ,ָאִבֶ֫

 !ְוָהָאדֹון ֵישּוַע ַהָמִשיחַ 
 

 

 לכם ושלום  חסד

 ,אבינו ,היםומאת אל

 !והאדון ישוע המשיח
 

 

Chesed lachem veshalom 

me'et Elohim, Avinu, 
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veha'Adon Jeshua haMashiach! 

 

 

Armo teille ja rauha 

Jumalalta, meidän Isältämme, 

ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 

 

 

2. JAE NYKYHEPREALAISESTA UT:STA (BSI 1976 Room. 1:7) 

 

 ֹוָמא ּוְבֵכן, ֶאל ָכל־ֲאהּוֵבי־ֱאֹלִהים ְבר   7

 ַהִנְקָרִאים ִלְהיֹות ְקדֹוִשים:

ֶסד ָלֶכם ְוָשלֹום ֵמֵאת ָהֱאֹלִהים   ינּוָאִבֶ֫  ֶחֶ֫

 .ְוָהָאדֹון ֵישּוַע ַהָמִשיחַ 
 
 

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 

 

Room. 1:1–7 (H1 025A) 

 

1 Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, 

erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, 

 

2 jonka Jumala on edeltä luvannut profeettojensa kautta pyhissä 

kirjoituksissa, 

 

3 hänen Pojastansa – joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä 

 

4 ja Pyhyyden Hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu 

Jumalan Pojaksi voimassa 

– Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme, 

 

5 jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, 

että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan 

kaikissa pakanakansoissa, 

 

6 joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte: 

 

7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. 
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Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme,  

ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 

 

 

Room. 1:8–15, H1 025B  

 

8 Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän 

kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa. 

 

9 Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa 

evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan, 

 

10 aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, 

pääsisin tulemaan teidän luoksenne. 

 

11 Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun 

hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte, 

 

12 se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä 

uskostamme, teidän ja minun. 

 

13 Minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla 

teidän luoksenne saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, 

niin kuin myös muiden pakanoiden, mutta olen ollut estetty tähän saakka. 


