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Aamuruskon peura 
 

Sana peura esiintyy Korkea Veisussa 5 kertaa; kaksi kertaa se on naaraspeura (ah-yaw-law – 

SH355) ja kolme kertaa se on muori urospeura (ah-yawl – SH354). 

 

Korkea Veisu 2:7–9  

7. Minä vannotan teitä, te Jerusalemin tyttäret, gasellien tai kedon (naaras-) 

peurojen kautta: älkää herätelkö, älkää häiritkö rakkautta, ennenkuin se itse haluaa.  

8. Kuule! Rakkaani tulee! Katso, tuolla hän tulee hyppien vuorilla, kiitäen 

kukkuloilla.  

9. Rakkaani on gasellin kaltainen tai nuoren (uros) peuran. Katso, tuolla hän seisoo 

seinämme takana, katsellen ikkunasta sisään, kurkistellen ristikoista. 

 

Sekä seuraavissa paikoissa Korkea Veisu 2:17, 3:5 ja 8:14. 

 

Sitten se esiintyy psalmin 22 päällekirjoituksessa. 

 

Psalmi 22:1 ja 2  

Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Aamuruskon (SH7837) peura"; Daavidin 

virsi.  

2. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et 

kuule valitukseni sanoja? 

 

Tämä on edellisten synonyymi (ayēlēth – SH365). Yksimielisesti kautta koko kristikunnan 

tämän päällekirjoituksen katsotaan viittaavan Kristuksen ylösnousemukseen.  

 

Alkuperäinen psalmien rakenne on säilynyt kahdessa paikassa, yksi Jesajassa ja toinen 

Habakukissa. Se rakenne on seuraavanlainen: 

 

Psalmin päällekirjoitus tai ”otsikko” 

 

Psalmin teksti 

 

Psalmin loppukirjoitus tai ”yhteenveto” 

 

Tämän avaimen on paljastanut tohtori JW Thirtle ja löysin tiedot EW Bullingerin tekemästä 

Raamatun versiosta The Companion Bible (”Kumppaniraamattu”). 

 

Jesaja 38:9–20  

9. Hiskian, Juudan kuninkaan, kirjoittama laulu, kun hän oli ollut sairaana ja 

toipunut taudistansa:  

10. "Minä sanoin: Kesken rauhallisten päivieni minun on mentävä tuonelan 

porteista; jäljellä olevat vuoteni on minulta riistetty pois.  

11. Minä sanoin: En saa minä enää nähdä Herraa, Herraa elävien maassa, en enää 

ihmisiä katsella manalan asukasten joukossa.  

12. Minun majani puretaan ja viedään minulta pois niinkuin paimenen teltta; olen 

kutonut loppuun elämäni, niinkuin kankuri kankaansa, minut leikataan irti 

loimentutkaimista. Ennenkuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun.  

13. Minä viihdyttelin itseäni aamuun asti - niinkuin leijona hän murskaa kaikki 

minun luuni; ennenkuin päivä yöksi muuttuu, sinä teet minusta lopun.  
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14. Niinkuin pääskynen, niinkuin kurki minä kuikutan, minä kujerran kuin 

kyyhkynen; hiueten katsovat minun silmäni korkeuteen: Herra, minulla on ahdistus, 

puolusta minua.  

15. Mitä nyt sanonkaan? Hän lupasi minulle ja täytti myös: minä vaellan hiljaisesti 

kaikki elämäni vuodet sieluni murheen tähden.  

16. Herra, tämänkaltaiset ovat elämäksi, ja niissä on koko minun henkeni elämä. 

Sinä teet minut terveeksi; anna minun elää.  

17. Katso, onneksi muuttui minulle katkera murhe: sinä rakastit minun sieluani, 

nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taa.  

18. Sillä ei tuonela sinua kiitä, ei kuolema sinua ylistä; eivät hautaan vaipuneet pane 

sinun totuuteesi toivoansa.  

19. Elävät, elävät sinua kiittävät, niinkuin minä tänä päivänä; isä ilmoittaa 

lapsillensa sinun totuutesi.  

20. Herra on minun auttajani. Minun kanteleeni soittoja soittakaamme kaikkina 

elinpäivinämme Herran temppelissä." 

 

Habakuk 3:1–19  

Profeetta Habakukin rukous; virren tapaan.  

2. Herra, minä olen kuullut sinulta sanoman, ja olen peljästynyt. Herra, herätä eloon 

tekosi jo kesken vuotten, tee se jo kesken vuotten tiettäväksi. Muista vihassasi 

laupeutta.  

3. Jumala tulee Teemanista, Pyhä Paaranin vuorelta. Sela. Hänen valtasuuruutensa 

peittää taivaat, hänen ylistystänsä on maa täynnä.  

4. Hänen hohteensa on kuin aurinko, hänestä käyvät säteet joka taholle; se on hänen 

voimansa verho.  

5. Hänen edellänsä käy rutto ja polttotauti tulee hänen jäljessänsä.  

6. Hän seisahtuu ja mittaa maan, hän katsahtaa ja saa kansat vapisemaan. Ikivuoret 

särkyvät, ikuiset kukkulat vaipuvat, hänen polkunsa ovat iankaikkiset.  

7. Vaivan alaisina minä näen Kuusanin majat, Midianin maan telttavaatteet 

vapisevat.  

8. Virtoihinko Herra on vihastunut? Kohtaako sinun vihasi virtoja, merta sinun 

kiivastuksesi, koska ajat hevosillasi, pelastuksesi vaunuilla?  

9. Paljas, paljastettu on sinun jousesi: valat, vitsat, sana. Sela. Virroilla sinä 

halkaiset maan.  

10. Vuoret näkevät sinut ja järkkyvät, rankkasade purkaa vettä, syvyys antaa 

äänensä, kohottaa kätensä korkealle.  

11. Aurinko ja kuu astuvat majaansa sinun kiitävien nuoltesi valossa, sinun keihääsi 

salaman hohteessa.  

12. Kiivastuksessa sinä astut maata, puit kansoja vihassa.  

13. Sinä olet lähtenyt auttamaan kansaasi, auttamaan voideltuasi. Sinä murskaat 

pään jumalattoman huoneesta, paljastat perustukset kaulan tasalle. Sela.  

14. Sinä lävistät heidän omilla keihäillään pään heidän johtajiltansa, jotka 

hyökkäävät hajottamaan minua - se on heidän ilonsa - aivan kuin pääsisivät 

syömään kurjaa salassa.  

15. Sinä ajat hevosillasi merta, paljojen vetten kuohua.  

16. Minä kuulin tämän, ja minun ruumiini vapisee, minun huuleni värisevät 

huudosta, mätä menee minun luihini, minä seison paikallani ja tutisen, kun minun 

täytyy hiljaa odottaa ahdistuksen päivää, jolloin kansan kimppuun käy hyökkääjä.  
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17. Sillä ei viikunapuu kukoista, eikä viiniköynnöksissä ole rypäleitä; öljypuun sato 

pettää, eivätkä pellot tuota syötävää. Lampaat ovat kadonneet tarhasta, eikä ole 

karjaa vajoissa.  

18. Mutta minä riemuitsen Herrassa, iloitsen autuuteni Jumalassa.  

19. Herra, Herra on minun voimani. Hän tekee minun jalkani nopsiksi niinkuin 

(naaras-) peurat ja antaa minun käydä kukkuloillani. Veisuunjohtajalle; minun 

kielisoittimillani. 

 

Mitä siis on tapahtunut? Tässä on katkelma EW Bullingerin kirjoittamasta hänen raamattunsa 

liitteestä numero 64. 

 

Kaikissa vanhoissa hebreankielisissä teksteissä alkaen aikaisimmista käsikirjoi-

tuksista parhaimpiin myöhemmin painettuihin teksteihin asti ei näytetä 

minkäänlaista vaihtoa yhden ja sitä seuraavan psalmin välillä… Heillä (kääntäjillä) 

ei ollut mitään, mikä olisi näyttänyt heille missä yksi psalmi päättyi ja missä 

seuraava alkoi. 

 

Näin ollen tullessaan sanaan SH5329, joka on käännetty ”veisuunjohtajalle” he 

ajattelivat sen olevan psalmin ensimmäisellä rivillä eikä edellisen juuri 

kääntämänsä psalmin viimeisellä rivillä. Kaikkien sen jälkeen käännettyjen 

versioiden kääntäjät kaikilla kielillä ovat seuranneet heitä tässä virheessä… 

 

Tätä on käytetty 55x psalmeissa, joka kerta merkityksessä ”veisuunjohtajalle” ja 10x muualla, 

merkityksessä ”työnjohtaja”. 

 

Emme absoluuttisella varmuudella tiedä, kehen tai keihin SH5329 psalmeissa viittaa. Sen 

pääasiallinen merkitys on puhdas, loistava, uskollinen, erinomainen. Suomenkielen sanalla 

”veisuu” ei ole vastinetta tekstissä. Siksi on yksinkertaista pudottaa se pois ja ymmärtää sana 

ilman sitä sen varsinaisen merkityksen valossa, siis puhdas, loistava, uskollinen tai 

erinomainen johtaja. 

 

Esimerkki. 

 

Psalmi 46:1–12  

Veisuunjohtajalle; koorahilaisten (poikien) laulu, korkeassa äänialassa 

(SH4961).  

 

korkeassa äänialassa – SH4961 – Tarkoittaa nuoret naiset. 

 

2. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva.  

3. Sentähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan 

vajoaisivat,  

4. vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta. 

Sela.  

5. Virta lähteinensä ilahuttaa Jumalan kaupungin, Korkeimman pyhät asunnot.  

6. Jumala on sen keskellä, ei se horju, Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa.  

7. Pakanat pauhaavat, valtakunnat horjuvat; kun hän jylisee, huojuu maa.  

8. Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. 

Sela.  
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9. Tulkaa, katsokaa Herran töitä, hänen, joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan 

päällä:  

10. hän lopettaa sodat maan ääriin saakka, hän särkee jousen, taittaa keihään, polttaa 

sotavaunut tulessa.  

11. "Heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala, korkea kansojen keskellä, korkea 

maan päällä."  

12. Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän linnamme. 

Sela. (Liittää tämän yhteen psalmin 47 kanssa.) 

 

Psalmi 45:1–18  

[Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Liljat"; koorahilaisten mietevirsi;] Laulu 

rakkaudesta.  

2. Minun sydämeni tulvii ihania sanoja; minä lausun: kuninkaasta on minun lauluni, 

minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä.  

3. Sinä olet ihmislapsista ihanin, suloisuus on vuodatettu sinun huulillesi, sentähden 

Jumala siunaa sinua iankaikkisesti.  

4. Vyötä miekka vyöllesi, sinä sankari, vyöttäydy kunniaasi ja korkeuteesi.  

5. Ole onnekas korkeudessasi. Nouse sotavaunuihisi totuuden, nöyryyden ja 

vanhurskauden puolesta, ja oikea kätesi opettakoon sinulle peljättäviä tekoja.  

6. Sinun nuolesi ovat terävät, kansat kaatuvat sinun allesi; kuninkaan vihollisten 

sydämet lävistetään.  

7. Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti; sinun valtakuntasi 

valtikka on oikeuden valtikka.  

8. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun 

Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi.  

9. Mirhaa, aloeta ja kassiaa tuoksuvat kaikki sinun vaatteesi, kanteleet helisevät 

sinun iloksesi norsunluisista palatseista.  

10. Kuningasten tyttäriä on sinun kaunistuksenasi, kuningatar seisoo sinun 

oikealla puolellasi, Oofirin kullassa.  

11. Kuule, tytär, katso ja kallista korvasi, unhota kansasi ja isäsi huone,  

12. ja saakoon kuningas halun sinun kauneuteesi, sillä hän on sinun herrasi. 

Kumarra häntä.  

13. Tytär Tyyro ja kansan rikkaimmat etsivät lahjoillaan sinun suosiotasi.  

14. Ylen ihana on kuninkaan tytär sisäkammiossa, kultakudosta on hänen pukunsa.  

15. Kirjailluissa vaatteissa hänet saatetaan kuninkaan tykö. Neitsyet seuraavat 

häntä, hänen ystävättärensä tuodaan sinun tykösi.  

16. Ilolla ja riemulla heitä saatetaan, he astuvat kuninkaan palatsiin.  

17. Sinun poikasi tulkoot sinun isiesi sijaan; aseta heidät ruhtinaiksi kaikkeen 

maahan.  

18. Minä teen sinun nimesi kuuluksi suvusta sukuun; sentähden kansat sinua 

ylistävät aina ja iankaikkisesti. Koorahin poikien puhtaalle ja loistavalle 

nuorista naisista (SH4961).  

 

Ps. 21:14+Puhtaalle ja loistavalle Aamuruskon peurasta 

Psalmi 22:1 ja 2, 20–22 sekä 32 

Daavidin virsi.  

2. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et 

kuule valitukseni sanoja? (Matt. 27:46 ja Markus 15:34)  
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20. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä, minun väkevyyteni, riennä avukseni.  

21. Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä.  

22. Pelasta minut jalopeuran kidasta, villihärkäin sarvista - vastaa minulle. 

 

32. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että 

hän on tämän tehnyt. (Joh.19:30) 

 

Ps. 20:10+Puhtaalle ja loistavalle. 

Psalmi 21:1–14  

Daavidin virsi.  

2. Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee; kuinka suuresti hän riemuitseekaan 

sinun avustasi!  

3. Mitä hänen sydämensä halasi, sen sinä hänelle annoit, et kieltänyt, mitä hänen 

huulensa anoivat. Sela.  

4. Sinä suot hänelle onnen ja siunauksen, panet hänen päähänsä kultaisen 

kruunun.  

5. Hän anoi sinulta elämää, sen sinä hänelle annoit: iän pitkän, ainaisen, 

iankaikkisen.  

6. Suuri on hänen kunniansa, kun sinä häntä autoit; sinä peität hänet loistolla ja 

kirkkaudella.  

7. Sillä sinä asetat hänet suureksi siunaukseksi ikuisiin aikoihin asti; sinä 

ilahutat häntä riemulla kasvojesi edessä.  

8. Sillä kuningas luottaa Herraan, ja Korkeimman armo tekee hänet 

horjumattomaksi.  

9. Sinun kätesi saavuttaa kaikki sinun vihollisesi, sinun oikea kätesi saavuttaa sinun 

vihamiehesi.  

10. Sinä panet heidät hehkumaan kuin pätsin, kun sinä kasvosi näytät; Herra nielee 

heidät vihassansa, tuli kuluttaa heidät.  

11. Sinä hävität maan päältä heidän hedelmänsä ja heidän jälkeläisensä ihmislasten 

keskuudesta.  

12. Vaikka he hankkivat pahaa sinua vastaan, miettivät juonia, eivät he mitään voi;  

13. sillä sinä ajat heidät pakoon, tähtäät heitä kasvoihin jousesi jänteellä.  

14. Nouse voimassasi, Herra! Laulaen ja veisaten me ylistämme sinun väkevyyttäsi. 

Puhtaalle ja loistavalle Aamuruskon peurasta" 

 

Jesaja 14:4–12  

4. sinä (Israel) virität tämän pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta ja sanot: "Kuinka 

on käskijästä tullut loppu, tullut loppu ahdistuksesta!  

5. Herra on murtanut jumalattomain sauvan, valtiaitten vitsan,  

6. joka kiukussa löi kansoja, löi lakkaamatta, joka vihassa vallitsi kansakuntia, 

vainosi säälimättä.  

7. Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he puhkeavat riemuun.  

8. Kypressitkin sinusta iloa pitävät sekä Libanonin setrit: 'Sinun maata mentyäsi ei 

nouse kukaan meitä hakkaamaan'.  

9. Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. 

Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa 

valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat.  

10. Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut niinkuin mekin, 

olet tullut meidän kaltaiseksemme'.  
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11. Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun 

allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi.  

12. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon (SH7837) 

poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!  

13. Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan 

tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen 

Pohjolaan.  

14. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'  

15. Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan.  

16. Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: 'Onko tämä se mies, 

joka järisytti maan, järkytti valtakunnat,  

17. joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt 

vankejansa kotiin?'  

18. Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa, kukin kammiossansa.  

19. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, poisviskattuna niinkuin hylkyvesa, olet 

peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneitten alle, 

olet kuin tallattu raato.  

20. Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, 

kansasi tappanut. Ei ikinä enää mainita pahantekijäin sukua.  

21. Laittakaa hänen lapsillensa verilöyly heidän isiensä pahain tekojen tähden, 

etteivät he nousisi ottamaan omaksensa maata ja täyttäisi maanpiiriä kaupungeilla." 

 

Ilm.k. 22:16 

16. Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä 

olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." 

 

Hebr. 12:1 ja 2 

Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme 

mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja 

juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,  

2. silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona 

olevan ilon sijasta (vuoksi) kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan 

valtaistuimen oikealle puolelle. 

 

Hebr. 13:8 

8. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. 

 

II Pietari 1:19–21  

19. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte 

siitä vaarin, niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä 

valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.  

20. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään 

omin neuvoin selitettävissä;  

21. sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän 

Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. 

II Pietari 1:1–7  

Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija (orja) ja apostoli, niille, jotka ovat 

saaneet yhtä kalliin uskon (Room. 12:3 – uskonmäärä) kuin mekin meidän 

Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.  
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2. Armo ja rauha lisääntyköön (moninkertaistukoon) teille Jumalan ja meidän 

Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.  

3. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään 

ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät 

kirkkaudellaan ja täydellisyydellään,  

4. joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että 

te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä 

turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee,  

5. niin pyrkikää juuri sentähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne 

avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä,  

6. ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä 

kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta,  

7. jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. 

 

Psalmi 21:1–14  

Daavidin virsi.  

2. Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee; kuinka suuresti hän riemuitseekaan 

sinun avustasi!  

3. Mitä hänen sydämensä halasi, sen sinä hänelle annoit, et kieltänyt, mitä hänen 

huulensa anoivat. Sela.  

4. Sinä suot hänelle onnen ja siunauksen, panet hänen päähänsä kultaisen 

kruunun.  

5. Hän anoi sinulta elämää, sen sinä hänelle annoit: iän pitkän, ainaisen, 

iankaikkisen.  

6. Suuri on hänen kunniansa, kun sinä häntä autoit; sinä peität hänet loistolla ja 

kirkkaudella.  

7. Sillä sinä asetat hänet suureksi siunaukseksi ikuisiin aikoihin asti; sinä 

ilahutat häntä riemulla kasvojesi edessä.  

8. Sillä kuningas luottaa Herraan, ja Korkeimman armo tekee hänet 

horjumattomaksi.  

9. Sinun kätesi saavuttaa kaikki sinun vihollisesi, sinun oikea kätesi saavuttaa sinun 

vihamiehesi.  

10. Sinä panet heidät hehkumaan kuin pätsin, kun sinä kasvosi näytät; Herra nielee 

heidät vihassansa, tuli kuluttaa heidät.  

11. Sinä hävität maan päältä heidän hedelmänsä ja heidän jälkeläisensä ihmislasten 

keskuudesta.  

12. Vaikka he hankkivat pahaa sinua vastaan, miettivät juonia, eivät he mitään voi;  

13. sillä sinä ajat heidät pakoon, tähtäät heitä kasvoihin jousesi jänteellä.  

14. Nouse voimassasi, Herra! Laulaen ja veisaten me ylistämme sinun väkevyyttäsi. 

Puhtaalle ja loistavalle Aamuruskon peurasta" 

 

 

 

 


