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SISÄLLYSLUETTELO 

 

1. Teksti (Ps. 4) 

2. Raakakäännös (Ps. 4) 

 

 

1. TEKSTI (Ps. 4) 

 

ְנגִּ  1  ַח בִּ ְזמ ינֹותַלְמַנצֵּ ד׃מִּ ִֽ  ֹור ְלָדוִּ
 

י ֲענֵּ   2  י ְבָקְראִּ ְדקִּ יֱאֹלהֵּ נִּ ְרַח  ָצר בַ  י־צִּ י הִּ ִּ֑  ְבָת לִּ

י ָחנֵּ   י׃ּוְשמַ נִּ ִֽ ָלתִּ  ע ְתפִּ
 

ישיְבנֵּ  3  ָמהלִּ י בֹודִּ כְ ה מ   ַעד ־אִּ ֱאָהב ְכלִּ יק ת  ִּ֑  ּון רִּ

ָלה׃ בזָ ְתַבְקשּו כָ  ִֽ  ס 
 

ְפָלה יְ  יכִּ  ּוּוְדע 4  ֹו ָחסִּ הָוה הִּ  יד לִּ֑

ְשַמע ְבָקְראִּ ה ְיהוָ  יו׃יִּ ָלִֽ  י אֵּ
 

ְגזּו וְ  5  ֱחטָ  ַאלרִּ   אּות 
ְמרּו בִּ  ָלה׃ מּוְוד   ם ְשַכְבכ  מִּ  ם ַעלְלַבְבכ  אִּ ִֽ  ס 

 

ְבח 6  קזִּ ד  ִּ֑ י־צ  ְבחֵּ ְטח ּו זִּ ה׃ לּו א  ּובִּ  ְיהָוִֽ
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ים 7  ְמרִּ ים א  נּו טיַ  ימִּ  ַרבִּ   ֹובְראֵּ 

ה׃ יָךָפנ   ־ֹורינּו אלֵּ  עָ  ָסהנְ   ְיהָוִֽ
 

ְמחָ ָתה ָנַת   8  י ה בְ שִּ ִּ֑ בִּ  לִּ

עֵּ  ירֹושָ תמֵּ בּו׃־ְדָגָנם ְותִּ  ם ָרִֽ
 

ישָ  9  ְשְכָבה ְואִּ  ן ְבָשלֹום ַיְחָדו א 

דַאָתה ְיהוָ  יכִּ  י׃לָ  ה ְלָבָדִּ֑ נִּ ִֽ יבֵּ ַטח תֹושִּ  ב ֶ֗
 

 

2. RAAKAKÄÄNNÖS (Ps. 4) 

 

1 Musiikinjohtajalle: kielisoittimilla. Daavidin  *
1
 psalmi. 

 

2 Huutaessani (so. kun minä huudan) vastaa minulle, (sinä minun) 

Vanhurskauteni  *
2
 Kolminaisuusjumala, ahdistuksessa (so. ahdistuksen 

aikana) vie minut avaralle. Lahjoita minulle armosi ja kuule rukoukseni. 

 

3. Ihmisen pojat (so. ihmiset, miehet), kuinka kauan minun Kunniani  *
3
 on 

häväistykselle (annettuna)? (Jatkuvasti, koko ajan) te rakastatte tyhjää, 

etsitte valhetta. Sela. 

 

4 Mutta tietäkää, että HERRA kohtelee eri tavalla kuin muita (so. 

ihmeellisesti) hänelle Liittouskollista  *
4
. HERRA kuulee (koko ajan) 

huutaessani hänen puoleensa. 

 

5 Vaviskaa ja älkää syntiä tehkö (so. pysykö synnissä). Sanokaa 

sydämissänne vuoteillanne ja olkaa hiljaa (so. puhutte vain itsenne ja 

Jumalan kuullen). Sela. 

 

6 Uhratkaa Vanhurskauden  *
2
 Veriuhrit  *

5
 ja turvatkaa HERRAA kohti (so. 

HERRAAN). 

 

7 Monet sanovat: "Kuka näyttää meille Hyvän  *
6
?" Nosta meidän 

päällemme sinun Kasvojesi  *
7
 Valo  *

8
, HERRA. 
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8 Sinä olet antanut Ilon  *
9
 minun sydämessäni, suuremman kuin heidän 

viljojensa ajan ja rypälemehunsa, (jotka) ovat olleet runsaat (so. heidän 

runsassatoisen viljankorjuunsa ja viininsä). 

 

9 Shalomissa  *
10

 minä tahdon käydä "yhdessä" (so. vakain mielin) makuulle 

ja nukun (koko yön, häiriintymättä), sillä sinä yksin olet HERRA, sinä annat 

minun asua (koko ajan) Turvassa *
11

. 

 

*
1
 Daavid (hepr. ד  David) on yksi Jeesuksen Kristuksen דוד ָדוִּ

nimistä (Ps. 89:21, Hes. 34:23). 

*
2
 Vanhurskaus (hepr. ק ד   tsedek) on yksi Jeesuksen צדק צ  

Kristuksen nimistä (Jes. 51:5, 1. Kor. 1:30). 

*
3
 Kunnia (hepr. כבוד ָכבֹוד kavod) on yksi Jeesuksen 

Kristuksen nimistä (Jes. 58:8). 

*
4
 Liittouskollinen (hepr. יד  chasid) on yksi Jeesuksen חסיד ָחסִּ

Kristuksen nimistä (Ps. 16:10). 

*
5
 Veriuhri (hepr. ַבח  zevach) tarkoittaa Golgatan ristillä זבח ז  

meidän syntiemme tähden teuraaksi annettua Jeesusta Kristusta. 

*
6
 Hyvä (hepr. טוב טֹוב tov) tarkoittaa Jumalaa, Vapahtajaamme 

Jeesusta Kristusta (2. Aik. 30:18, Ps. 100:5, Mark. 10:18, 

Luuk. 18:19). 

*
7
 Herran Kasvot (hepr. ים  panim) tarkoittaa פנים ָפנִּ

Vapahtajaamme (4. Moos. 6:25–26). 

*
8
 Valo (hepr. אור אֹור or) on yksi Jeesuksen Kristuksen nimistä 

(Joh. 8:12, Joh. 9:5). 

*
9
 Ilo (hepr. ְמָחה  simcha) tarkoittaa Jeesusta Kristusta שמחה שִּ

(Ps. 16:11, Ps. 97:11, Jes. 35:10). 

*
10

 Shalom (hepr. שלום ָשלֹום) tarkoittaa rikkomatonta 

kokonaisuutta: eheyttä, terveyttä, pelastusta, hyvinvointia, menestystä 

ja rauhaa. Shalom on yksi rakkaan Vapahtajamme nimistä (Ps. 120:7, 

Ef. 2:14). 
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*
11

 Turva (hepr.    ַטחב  betach) tarkoittaa Jeesusta Kristusta בטח 

(Jes. 32:17). 


