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0. DOKUMENTIT 

 

Bible Society in Israel (BSI) 
      https://haktuvim.co.il/en/study/Ps.1 
H1 11 Kuma, Adonai (Ps. 3:2–9) Oi nouse, Herra 
     https://gen.fi/h1-11.html 
H1 260 Adonai, ma rabu (Ps. 3:2–9) Herra, miten paljon 
     https://gen.fi/h1-260.html 
H2 אלה ala (7/~33 000) nostaa käsi 
     https://gen.fi/h2-xlh.html 
H2 ברח barach (65x) paeta 
     https://gen.fi/h2-br8.html 

K6A ψυχη psyykhee (103x) sielu 
     https://gen.fi/k6a-7yc8.html 

 

 

1. TEKSTI (Ps. 3) 

 

(Ps. 3:1) 

ד  ִמְזמֹור ְלָדִוִ֑

 ַאְבָשלֹום ְבֽנֹו׃ ְבָבְרחֹו ִמְפֵני
 

(Ps. 3:2) 

 יּו ָצָרִ֑ בַר   המָ  ְיהָוה

י׃  ַרִבים ָקִמים ָעָלֽ
 

https://www.gen.fi/h8.html
https://www.gen.fi/h8-27.html
https://gen.fi/h8-27-1_25.html
file:///C:/Users/DGC/Dropbox/H%20Heprea%20Aramea/H8%20Tekstit/H8-27%20Ps/H8-27%20Psalmit%201-25/h8-27-3.docx
https://gen.fi/h8-27-3.html
https://haktuvim.co.il/en/study/Ps.1
https://www.gen.fi/h1-11.html
https://www.gen.fi/h1-260.html
../../../H2%20Sanat/א%20ALEF/אל%20ALEF-LAMED/h2-xlh.docx
https://www.gen.fi/h2-xlh.html
../../../H2%20Sanat/ב%20BET/בר%20BET-RESH/h2-br8.docx
https://www.gen.fi/h2-br8.html
../../../../K%20Kreikka/K6%20Selitys/K6A%20Sanat/k6a-7yc8%20(psyykhee%20sielu).docx
https://www.gen.fi/k6a-7yc8.html
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(Ps. 3:3) 

 ַרִבים ֹאְמִרים ְלַנְפִשי

 אֹלִהיםָתה ּלֹו בֵ ְישּוָע   ֵאין

ָלה׃ ֽ  ס 
 

(Ps. 3:4) 

י ְיהָוה ְוַאָתה  ָמֵגן ַבֲעִדִ֑

י׃  ְכבֹוִדי ּוֵמִרים רֹאִשֽ
 

(Ps. 3:5) 

ל א קֹוִלי א  ְקָרִ֑  ְיהָוה א 

 ָקְדשֹו־ִני ֵמַהרֲעֵנ  ַויַ 

ָלה׃ ֽ  ס 
 

(Ps. 3:6) 

ְבִתי ָוִאיָשָנה  ֲאִני ָשַכ 

ֹוִתי  ֱהִקיצִ֑

ִני׃  ִכי ְיהָוה ִיְסְמֵכֽ
 

(Ps. 3:7) 

ם־ִאיָרא ֵמִרְבבֹות לֹא  ָעִ֑

ר ָסִביב ָש   י׃ֲאש   תּו ָעָלֽ
 

(Ps. 3:8) 

 ְיהָוה ּוָמהק  

ִני  ֱאֹלַהי הֹוִשיֵע 
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תִהִכ   ִכי ִחיֹאְיַבי ־ָכל יָת א  ִ֑  ל 

ְרָת׃־ִשֵני  ְרָשִעים ִשַבֽ
 

(Ps. 3:9) 

 ַליהָוה ַהְישּוָעִ֑ה

ָךְרכָ ַעְמָך בִ  ַעל  ת  

ָלה׃ ֽ  ס 
 

 

2. RAAKAKÄÄNNÖS (Ps. 3) 

 

1  Psalmi Daavidille 

hänen paetessaan poikansa Absalomin kasvoilta/edestä. 

 

2  Jahve/Herra, miten monet ovat olleet ahdistajani, 

monet ovat nousevaisia päälleni/ 'minua vastaan'. 

 

3  Monet ovat sanovaisia sielulleni/minulle: 

"Ei ole Pelastusta hänellä Kolminaisuusjumalassa." 

Sela 

 

4  Ja/mutta sinä, Jahve/Herra, olet Kilpi ympärilläni, 

Kunniani ja korottaja pääni. 

 

5  Ääneni kohti Jahvea/Herraa huudan, 

ja hän vastasi minulle Pyhäkkönsä vuorelta. 

Sela. 

 

6  Minä olen käynyt makuulle ja tahdon nukkua: 

olen herännyt, sillä Jahve/Herra tukee minua. 

 

7  En pelkää kansan kymmeniltä tuhansilta / 'kymmeniä tuhansia', 

jotka ympärille ovat asettuneet päälleni/ 'minua vastaan'. 

 

8  Oi nouse, Jahve/Herra! 

Pelasta minut, Kolminaisuusjumalani! 

Sillä olet lyönyt kaikkia vihollisiani leukaan/poskelle, 

jumalattomien hampaat olet rikkonut/murskannut. 
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9  Jahvella/Herralla on Pelastus, 

päällä kansasi on Siunauksesi. 

Sela. 

 

 

3. SANASTOA 
 

JAE 1 

 

√ חבר  v. (65x) paeta, liikkua nopeasti ulos 

 

H2 ברח barach (65x) paeta 
     https://gen.fi/h2-br8.html 

 

 

JAE 3 

 

ש פ   ,fem. (753x) kita, kurkku, nielu, hengitys, elämä, elävä olento נפש נ  

elämänvoima, "sielu" 

 
K6A ψυχη psyykhee (103x) sielu 
     https://gen.fi/k6a-7yc8.html 

 

 

JAE 5 
 

לקו  mask. ääni קול 

sisarj. √קהל kutsua äänellä kokoon kansanjoukko tai seurakunta 

 ,mask. seurakunta, "äänellä kokoon kutsuttu kansa ָקָהל

paimenen ääntä kuuleva ja seuraava joukko" 

 

ל  לְ  < prep. kohti, luo, jollekulle אל א 

√ האל  nostaa kädet, osoittaa kädellä 

 

H2 אלה ala (7/~33 000) nostaa käsi, osoittaa kädellä 
     https://gen.fi/h2-xlh.html 

https://www.gen.fi/h2-br8.html
https://www.gen.fi/k6a-7yc8.html
https://www.gen.fi/h2-xlh.html
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√ אקר  kutsua nimeltä: 

v. antaa nimi, nimittää, huutaa, kutsua, lukea, saarnata 

 

 

JAE 6 
 

√ יץק  v. (22x) hif. herätä, "saada aikaan herääminen" 

sisarj. √ ץיק  herätä 

 

 

JAE 7 
 

√ יתש  v. (85x) asettaa, panna 

 

 

JAE 8 
 

 lyödä ִהָכה .v. (501x) hif נכה√

 

 fem. (21x) leuka, leukaluu, suupielet, poski לכי ְלִחי

 


