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I (1) [Suurel häälel ülistage Jumalat,] 
  [paljude koguduses andke kuulda ta ülimust;] 
    (2) [paljude sirgemeelsete seas ülistage ta nime] 
  [ja koos ustavatega jutustage ta suurusest!] 
    (3) [1] [Ühendage] headega oma hinged, 
  ja täiuslikega, et ülistada Kõigekõrgemat! 
    (4) Ühenduge kogudusse, [2] et anda teada ta päästest, 
  ja ärge olge loiud, kui annate teada ta väest 
  ja ta ülimusest [3] kõikidele lihtsameelsetele! 
   

II (5) Sest JHVH auhiilguse teadaandmiseks 
  on antud tarkus, 
    (6) [4] ja tema paljude tegude jutustamiseks 
  on ta (tarkuse) teada inimesele: 
    (7) et anda teada lihtsameelsetele ta väest, 
  [5] et õpetada nõrgamõistuslikele2 ta suurust,  
    (8) neile, kes kaugel ta (tarkuse) ustest, 
  [6] neile, kes eemale aetud ta sissepääsude juurest. 
   

III (9) Sest Kõigekõrgem, Tema on Ja’akóvi [7] isand, 
  ja Ta ülimus on kõigi Ta tegude kohal. 
    (10) Ja inimene, kes ülistab Kõigekõrgemat, 
  [8] meeldib Talle nagu söögiohvri toojagi, 
                                                              

1 © Urmas Nõmmik, 2022. 
2 Sõna-sõnalt „neile, kel napib südant“. 



 (11) nagu kitsede ja pullvasikate ohverdaja, 
  [9] nagu paljude põletusohvritega altari rasvataja, 
  nagu rahustav ohvrisuits õigete [10] käest. 
   

IV (12) Õigete ustest on kuulda ta (Seaduse) häält 
  ja vagade kogudusest [11] ta kiidulugu. 
    (13) Kui nad söövad külluses, lausuvad teda, 
  ja kui nad joovad ühiselt [12] koos, 
    (14) mõtlevad nad Kõigekõrgema Seadusest, 
  nende ütlemised annavad teada ta väge. 
    (15) [13] Kui kaugel on küll jumalatutest ta (Seaduse) sõna, 
  kõikidest liialdajatest ta teadmine. 
   

V (16) Ennäe, [14] JHVH silm on kaastundlik heade peal, 
 (17) ja tema ülistajate peal – ta suurendab oma armu; 
  [15] kurjast ajast säästab ta [nende] hinge. 
    (18) [Õnnistage] JHVH-d! 
  Tema lunastab viletsa vast[aste] [16] käest 
  [ja sääst]ab [täiuslikke jumalatute käest]; 

    (19) [ta tõstab sarve Ja’a]kóvist 
  ja [rahvaste] [17] kohtumõistja [Jisra’élist]; 

    (20) [ta püstitab telgi Tsiónile] 
  [ja viibib igavesti Jerušalájimis.] 

 
 


