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1. TEKSTI (Ps. 3)

תהלים ג׳
ִמזְמֹור לְ דָ ִ ִ֑וד
בְ בָ ְרחֹו ִמפְ נֵי־אַ בְ שָ לֹום בְ נֽ ֹו׃
יְ הוָה מָ ה ַרבּו צָ ָ ִ֑רי
ַרבִ ים קָ ִמים עָ ָ ֽלי׃
ַרבִ ים אֹ ְמ ִרים לְ נַפְ ִשי
אֵ ין־יְ שּועָתָ ה ּלֹו בֵ אֹלהִ ים
ֽסלָה׃
וְ אַ תָ ה יְ הוָה מָ גֵן בַ ע ִ ֲִ֑די
ֹאשי׃
ֽ ִ בֹודי ּומֵ ִרים ר
ִ ְכ
קֹולִ י אל יְ הוָה אקְ ָ ִ֑רא
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ַו ַי ֲע ֵננִ י מֵ הַ ר־קָ ְדשֹו
ֽסלָה׃
אֲנִ י שָ ַכבְ ִתי ו ִָאישָ נָה
ֹותי
ִ הֱקִ ִ֑יצ
כִ י יְ הוָה יִ ְס ְמ ֵ ֽכנִ י׃
ל ֹא ִא ָירא מֵ ִרבְ בֹות־עָ ִ֑ם
אֲשר סָ בִ יב שָ תּו ע ָ ָֽלי׃
קּומָ ה יְ הוָה
הֹושי ֵענִ י ֱאֹלהַ י
ִ
כִ י הִ כִ יתָ את־כָל־אֹ יְ בַ י לִ֑חִ י
ֵי־רשָ עִ ים ִש ַ ֽב ְרתָ ׃
ְ ִשנ
שּועִ֑ה
ָ ְלַיהוָה הַ י
עַל ע ְַמָך ִב ְרכָתָך ֽסלָה׃
2. RAAKAKÄÄNNÖS
1

Psalmi Daavidille hänen paetessaan poikansa Absalomin edestä.

2

HERRA, miten monet ovat olleet minun ahdistajani,
monet nousevat minua vastaan.

3

Monet sanovat "sielulleni" (so. minulle):
"Hänellä ei ole Pelastusta Kolminaisuusjumalassa."
Sela
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4

Mutta sinä, HERRA, olet Kilpi minun ympärilläni,
Kunniani ja pääni korottaja.

5

Minä huudan (jatkuvasti) ääneni kohti HERRAA,
ja hän vastasi minulle Pyhäkkönsä vuorelta.
Sela.

6

MINÄ olen käynyt makuulle ja tahdon nukkua.
Minä olen herättänyt (so. herännyt),
sillä HERRA tukee (jatkuvasti) minua.

7

En (koskaan) pelkää kansan kymmeniä tuhansia,
jotka ovat asettuneet (asemiin) ympärille minua vastaan.

8

Oi nouse, HERRA!
Pelasta minut, Jumalani!
Sinä olet lyönyt kaikkia vihollisiani leukaan (so. poskelle),
jumalattomien hampaat sinä olet murskannut.

9

HERRALLA on Pelastus,
sinun Siunauksesi on kansasi päällä.
Sela.

3. SANASTOA
j. 1

 בָ ַרחv. (65x) paeta, liikkua nopeasti ulos
H2  ברחbarach (65x) paeta
https://www.gen.fi/h2-br8.html

j. 3

 נפשfem. (753x) kita, kurkku, nielu, hengitys, elämä, elävä olento,
elämänvoima
K6A ψυχη psyykhee (103x) sielu
https://www.gen.fi/k6a-7yc8.html

j. 5

קֹול

√
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 קָ הָ לmask. seurakunta, "äänellä kokoon kutsuttu kansa,
paimenen ääntä kuuleva ja seuraava joukko"

 אלprep. kohti, luo, jollekulle, lyhyempi muoto ְל
√ אלהj. nostaa käsi
H2  אלהala (7/33 000) nostaa käsi
https://www.gen.fi/h2-xlh.html

 קראj. kutsua nimeltä: v. antaa nimi, nimittää, huutaa, kutsua, lukea,

√

saarnata
j. 6

 קִ יץv. (22x, H6729) hif. herätä, "saada aikaan herääminen"
√ יָקַ ץherätä
j. 7

 ִשיתv. (85x, H7672) asettaa, panna
j. 8

 ָנכָהv. (501x) hif.  הִ כָהlyödä
 לְ חִ יfem. (21x) leuka, leukaluu, suupielet, poski
4. LINKKEJÄ LAULUIHIN
H1 11 Kuma, Adonai (Ps. 3:2–9) Oi nouse, Herra
https://www.gen.fi/h1-11.html

H1 260 Adonai, ma rabu (Ps. 3:2–9) Herra, miten paljon
https://www.gen.fi/h1-260.html
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