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H6H DAAVID SYNTYI SYNNISSÄ (Ps. 51:7) 
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H6H Daavid syntyi synnissä (Ps. 51:7) 
    https://www.gen.fi/h6h-daavid-syntyi-synnissa.html 

 

SISÄLLYSLUETTELO 
 

1. Jae kontekstissaan: synnintunnustus 

2. Jae irrallaan: evankeliumi 
 

 

1. JAE KONTEKSTISSAAN: SYNNINTUNNUSTUS 

 

Jae Ps. 51:7 osana Daavidin synnintunnustusta on selvä: Daavid tunnustaa 

olevansa syntinen jo äitinsä kohdusta, sikiämishetkestään asti. 

 

7 Katso, minä olen synnissä syntynyt, 

ja äitini on minut synnissä siittänyt. (KR33 Ps. 51:7) 

 

7 Syntinen olin jo syntyessäni, 

synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. (KR92 Ps. 51:7) 

 

Sananmukainen käännös: 

 

7 Katso, vääryydessä minut on kivulla synnytetty, 

ja synnissä kuumana haluten synnytti minut minun äitini. (Ps. 51:7) 

 

 

2. JAE IRRALLAAN: EVANKELIUMI 

 

Tämä jae – kuten lopulta jokainen muukin Raamatun ja erityisesti Psalttarin jae 

– kertoo ja saarnaa profeetallisesti Kristuksesta. 

 

Vääryydessä- ja synnissä-sanat (beavon, bechet) voivat tarkoittaa myös 

"vääryyden/synnin tähden" (vastaavia esimerkkejä be-preposition käytöstä esim. 

1. Moos. 18:28, Sak. 9:11). 

 

"Minut on kivulla synnytetty" (cholalti) tarkoittaa myös: "Minut on häpäisty, 

lävistetty, raiskattu." Tässä puhuu Golgatan Ristin Mies. 

 

Ilmaisu "kuumana haluten synnytti minut (tai kiimassa paritellen siitti minut)" 

(jechematni) saarnaa Kristus-kontekstissa Vapahtajamme äitiä. Neitsyt Maria oli 
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Jumalan edessä halusta palava (hepr. "kuuma") Herran palvelijatar. Halusta 

palava kuumuus tarkoittaa hengellisesti sitä, että Maria uskoi alttiisti Herran 

sanansaattajan sanat. Tällaista haluavaa palavuutta ja kuumuutta Jumalan 

sanojen edessä Vapahtajamme haluaa meihin jokaiseen sytyttää: tulen 

kuumuudessa sulatetun ja puhdistetun Raamatun sanan (Ps. 12:7) ja Pyhän 

Hengen liekin voimasta. 

 

49 Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä 

tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! (Luuk. 12:49) 

 

Profeetallisesti kontekstista irrallaan käännettynä kohta kuuluisi: "Katso, 

vääryyden tähden minut on lävistetty, synnin tähden äitini minut halulla 

synnytti." 

 

Jakeessa puhuu Daavidin suun kautta syvimmiltään Kristus, joka oli synnin 

sovittamisen tähden kivulla synnytettävä. Tässä puhuu Jeesus, joka oli tuleva 

ihmiseksi sovittamaan ristille lävistettynä veljiensä ja sisariensa vääryyden, 

syyllisyyden ja synnin. 


