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”Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin 

teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, 

mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja 

psalmeissa".  Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään 

kirjoitukset” (Luuk. 24:44).  Jeesuksen puhe apostoleille tarkoittaa sitä, 

että psalmit kuuluvat VT:n profeetallisiin kirjoihin ja ennustavat 

Kristusta.  Kristus itse puhuu psalmeissa.  Pyhä Henki osoittaa hänet 

eri tavoin Jeesuksen laulukirjasta. 

Käymme tutkimaan joiltakin osin, miten löydämme Kristuksen 

psalmeista.  Niissä ei puhuta Jeesus Nasaretilaisesta tällä nimellä.   

Kristuksen osoittaminen ei tapahdu ihmisjärjen ja ihmistunteiden 

keinoin.  Täytyy päästä ymmärtämään VT:n oma kielen puhetapa.  

Aiheesta ”Kristus psalmeissa” puuttuu mielivaltaisuus, koska kaikki 

on sidottu VT:n kirjoitettuun sanaan.   ”Kirjoitettu on Jes. (64:4): 

"mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen 

sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä 

rakastavat” (1 Kor. 2:9).   
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” Autuaat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat!  Autuaat  

ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta  

sydämestänsä,  jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään! Sinä  

olet asetuksesi säätänyt, että niitä tarkasti noudatettaisiin.  Oi, jospa minun  

vaellukseni olisi vakaa, niin että noudattaisin sinun käskyjäsi!  Silloin minä en  

joudu häpeään, kun katselen kaikkia sinun käskyjäsi.  Minä kiitän sinua  

vilpittömällä sydämellä, kun opin sinun vanhurskautesi oikeudet.  Minä  

noudatan sinun käskyjäsi, älä minua peräti hylkää.  Kuinka voi nuorukainen  

pitää tiensä puhtaana? Siten, että hän noudattaa sinun sanaasi” (Ps. 119:1-8). 

Psalmi 119 opettaa tuntemaan Jumalan ilmoitussanan eri puoliltaan.  Kun 

sanotaan ”laki”, se ei tarkoita kuivien pykälien muodollista pitämistä.   

Se, joka oikein ”ottaa vaarin” Jumalan laista, ”etsii häntä” eli oikeaa, 

elävää yhteyttä Jumalan kanssa.  Tässä kohdin on valtava ero Islamin 

käsitykseen laista: Allahin ja ”umman”  kesken vallitsee välimatka.  

Vain suufilaiset ovat etsineet henkilökohtaisempaa yhteyttä Jumalaan.   
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Jumalan yksi ja sama sana nähdään psalmissa 8:lta eri puolelta: 

Laki (lex) sisältää: Todistukset  (testimonia) , oikeuskieltä kuten Jes. 43:9-
13; 44:7-11, kun Herra käy oikeutta epäjumalia vastaan ja lausuu 
mykkien epäjumalien edessä elävän todistuksensa omista teoistaan, 
jonka hän säilyttää sanassaan.  Laki ja todistus ovat Herran teitä 
(via), jollaisia mykät epäjumalat eivät pysty esittämään.  Herran laki, 
todistukset  ja tiet kuuluvat yhteen Herran asetusten kanssa:  
asetusten välityksellä, ei muuten, tullaan tekemisiin Herran kanssa ja 
pysytään hänessä, jota on etsitty ja joka on omansa löytänyt.  Herran 
laki,  todistukset  tiet, ja asetukset  ovat yhdessä Herran 
vanhurskaiden oikeuksien kanssa.   Luettelo, joka alkoi Jumalan 
laista sulkeutuu kaikkine puolinensa Jumalan sanaan.  Jumalan sana 
on hänen lakinsa, todistuksensa, tiensä, asetuksensa, samalla hänen 
vanhurskautensa  oikeudet.   Se on hänen itseilmoituksensa, ei 
ihmisen etsinnän tulos.   Joka siitä ilmoituksensa ottaa vaarin, hän on 
autuas Jumalan lapsi.   

Ensimmäisten kristittyjen kunnianimenä olikin ”vaarinottajat” , 
”nasarealaiset” kaksoismerkityksessä (heprean natsar).    
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Seuraavaksi tiiviitä havaintoja muutamasta Kristus-psalmista: 

Psalmi 2: Psalmi on profeetallinen.  Se laulaa tilanteesta, jollaista vanhan 

Israelin historiassa ei koskaan ollut, ei edes Daavidin ja Salomon suur-

vallan aikana:  Jumala on synnyttänyt itselleen Pojan, jonka hän on 

asettanut Siioniin,  pyhälle vuorelle.   Jumala lupaa Pojalleen kaikki 

pakanakansat perinnöksi ja omaisuudeksi.  Psalmin tilanne on maa-

ilmanlaaja kapina Siionin jumalallista kuningasta vastaan.  Kansat 

pyrkivät irti hänen vallastaan.  Siionin kuningas on valmis muserta-

maan vihollisensa kuin saviastioita.  Psalmi on viimeinen vetoomus, 

että kapinalliset tulisivat järkiinsä ja lähestyisivät Poikaa rauhan 

suudelmalla, koska tämä kuningas on vaarallinen, kun hänen vihansa 

lopulta syttyy uppiniskaisia vastaan.  Tämän psalmin sanomalla ei ole 

mitään aikahistorian tunnusmerkkejä.  Sellaista maallista juutalais-

kuningasta ei ole koskaan ollut.  Psalmi 2 on siksi joko käsittämätöntä 

liioittelua tai sitten se puhuu siitä, kuninkaasta, jonka kuninkuus ei ole 

tästä maailmasta  (Joh. 18:6).      



Psalmit 2   5 



Psalmit 2   6 

Toinen Kristus-psalmimme on Ps. 22:  ”Eeli , Eeli, lammaa sabaktani” eli 

”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?”  Tämän psalmin alkusanat 

kuultiin Jeesuksen suusta Pitkänäperjantaina Golgatan ristiltä.    

Psalmin ensi osassa jakeet 1 – 18 huutaja, jolla on erityisen läheinen 

suhde Israelin Jumalaan,  katsoo vuoroin tämän kunniaa, vuoroin 

omaa hirvittävää kärsimystään:  ” Sinähän vedit minut äitini kohdusta, 

sinä annoit minun olla turvassa äitini rinnoilla;   sinun huomaasi minä 

olen jätetty syntymästäni saakka, sinä olet minun Jumalani hamasta 

äitini kohdusta. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä 

auttajaa ole” (j. 9 – 11). 

 Sen jälkeen tilanne vaihtuu toiseksi:  ”Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, 

sinä, minun väkevyyteni, riennä avukseni.  Vapahda minun sieluni 

miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä.  Pelasta minut jalopeuran 

kidasta, villihärkäin sarvista-vastaa minulle”  (j. 19 – 22).  Jakeessa 23 

tuskan ja kuoleman syövereissä valittanut laulaja onkin aivan uudessa 

asemassa:  ”Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua 

seurakunnan keskellä.” 
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Valitus kärsimyksen ja kuoleman kidassa muuttuu maailmanlaajaksi 
saarnaksi:  ”Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa; 
minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edessä.  Nöyrät saavat syödä 
ja tulevat ravituiksi; ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän 
sydämenne on elävä iankaikkisesti. (j. 25 – 26).  Kun maailmalla 
saarnataan yhden juutalaisen miehen kärsimyksestä ja kuolemassa, 
kansat maan ääristä saakka kääntyvät palvomaan Israelin Jumalaa:  
”Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki 
pakanain sukukunnat kumartavat häntä;  sillä Herran on kuninkuus, ja 
hän on hallitseva pakanoita”  (j. 27 – 28).  Tämä kärsimyssaarna tuo 
mukanaan iankaikkisen elämän ihmeen:  ”Teidän sydämenne on elävä 
iankaikkisesti”  (j. 26).  Juutalaisten kärsimyksistä on toki tiedetty.  Se 
tieto ei ole palauttanut pakanakansoja Israelin Jumalan luo.  On 
pikemminkin vain lisätty heidän kärsimyksiään.  Yksi poikkeus on.  Se 
sopii täysin Ps. 22:n sisältöön:  juutalaisvaimosta syntynyt tosi Jumala 
ja ihminen, Jeesus Kristus.  Mitä on sitten tarkoittaa nöyrien ja maan 
mahtavien syöminen?  Ajan täyttyessä vastaus:  ”Ottakaa ja syökää … 
minun ruumiini … ottakaa ja juokaa minun vereni.” 
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  Asetelma psalmissa 22 on samanmuotoinen kuin Jes. 53:  juutalainen 

mies kärsii ja kuolee kansan edestä:  ”Ahdistettuna ja tuomittuna hänet 

otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet 

temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden 

kohtasi rangaistus häntä”  (j. 8).  Kun tämän miehen kärsimystä ja 

kuolemaa julistetaan, vaikutus on ihmeellinen:  ”Jos sinä panet hänen 

sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran 

tahto toteutuu hänen kauttansa”  (j. 10).  Loppujen lopuksi kärsinyt ja 

luollut Herran palvelija elääkin:  ” Sielunsa vaivan tähden hän saa 

nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun 

vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä 

heidän pahat tekonsa.  Sentähden minä jaan hänelle osan suurten 

joukossa…” (j. 11 – 12).   Mittasuhteet ovat niin valtavat, että ainoa, 

joka noihin profeetallisiin sanoihin sopii, on Jeesus Kristus.   
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Siion-kuningaspsalmi 110 tukee lukijaa vastaan useassa UT:n kohdassa.: 
1.  ”Daavidin poika/Herra”:  Matt. 22:41-45; Mark. 12:35-37; Luuk. 
20:41-44. 

 2.   ”Jumalan oikealla kädellä istuminen:  Matt. 26:64; Apt. 2:34, 7:55;  
Room. 8:34; Ef. 1:20; Hebr. 1:13, 8:1, 10:12, 1 Piet. 3:22. 

 3.  ”Pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan”:  Hebr. 5:6-, 7:1- 

 4.  ”Vihollisten voittaminen”:  Apt. 2:35; 1 Kor. 15:25; Hebr. 1:13, 
10:13. 

 5.  Kuninkaan rinnalla seisominen:  Ilm. 14:1. 

Psalmi vaikuttaa luonteeltaan profeetan temppelioraakkelilta.  Se sisältö 
vastaa Israelin Herran ja hänen valitsemansa Daavidin suhdetta.  Tuo  
Herran ja Daavidin suhde on kuitenkin vain historian malli, jonka 
psalmi 110 joka suhteessa ylittää.  Malli auttaa ymmärtämään tulevaa, 
mutta psalmi ei tyhjenny Daavidin historiaan vaan osoittaa suurta 
Daavid-kuningasta vielä suurempaan.  Hurskaat kuninkaat kävivät 
Jerusalemista käsin Herran sotia.  Herra tuki niitä ”Jumalan 
kauhulla”.  ” Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle 
puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi 
astinlaudaksi". Herra ojentaa sinun valtasi valtikan Siionista; hallitse 
vihollistesi keskellä”  (j. 1 – 2). 
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 ”Altis on sinun kansasi sinun sotaanlähtösi päivänä: pyhässä asussa sinun 

nuori väkesi nousee eteesi, niinkuin kaste aamurukon helmasta”  (j. 3).  

Pitäisi kääntää:  ”Sinun valioväkesi seisoo vierelläsi voimasi päivänä.   

Pyhiltä vuorilta aamuruskon helmasta olen siittänyt heidät kuin 

kasteen.”   Jumalten asunnoista syntyvä kaste ja sade on ikivanha 

kanaanilainen ajatus . 

Kuningas on myös pappi mutta ei enää Mooseksen lain vaan ikivanhan 

Melkisedekin järjestyksen mukaan (j. 4).  Kristuksella on 3-kertainen 

virka (”munus triplex”): kuningas, profeetta ja pappi. 

Edessä on eskatologinen sota Jumalan vihollisia vastaan (j. 5-6).  ”Hän juo 

purosta, sentähden hän kohottaa päänsä” (j. 7).  Muistossa on Gideonin 

miesten vedenjuonti (Tuom. 7:5), samoin kruunausmenoihin kuuluva 

juominen Giihonin lähteestä (1 Kun. 1:33; 2 Aikak. 32:30).  Kuningas 

juo tuonelan virroista, jotka hän on tullut kukistamaan.   

Psalmi on ikivanha ja avautuu tulevaisuuteen, lopun aikaan kaukana 

edessäpäin.   
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Näillä esimerkeillä, psalmi 2, psalmi 22 ja 110 Jesajalla täydennettynä 
meidän pitäisi päästä ymmärtämään, miten meidän tulee lukea ja 
ymmärtää VT:n Kristus-psalmit:  katsoa tarkkaan, mitä niissä 
sanotaan ja sitten kysyä, onko psalmin ”asia” tapahtunut ilman 
Kristusta, olisiko sellainen lainkaan mahdollinen ilman häntä Jumalan 
voimassa.  Esim. psalmi 88 on kuin suoraan Jeesuksen matkalta 
Getsemanesta Kaifaan palatsiin, Pilatuksen eteen ja Golgatalle.   On 
paljon VT:n profetioita, jotka toteutuivat vasta Kristuksessa ja juuri 
hänessä koko mitassaan.  Psalmien kirjan teksteihin kätkeytyy niin 
paljon Jumalan profetiaa Kristuksesta, että se tulee esiin ja avautuu 
tekstin mukaisesti vasta Jumalan Pyhän Hengen omana työnä.  

Se tapa, jolla olemme tässä pyrkineet ymmärtämään psalmeja Kristus – 
teksteinä, ei olekaan omamme, vaan olemme saaneet sen Kristukselta 
ja pyhiltä apostoleilta. Jeesus veisasi lapsesta saakka psalmeja.  
Veisatessaan hän tiesi laulavansa itsestään ja rakkaasta taivaallisesta 
Isästään.  Hän myös täytti psalmit elämällään, kuolemallaan ja 
ylösnousemisellaan kuolleista.    
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Siitä syystä ensimmäiset kristityt käyttivät Jeesuksen virsikirjaa:  

”Täyttykää Hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja 

hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne  

Herralle,  kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme 

Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toinen toisellenne alamaiset 

Kristuksen pelossa” (Ef. 5:19).  

 ” Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa 

toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja 

hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne” 

(Kol. 3:16). 

Tehköön Jumalan Pyhä Henki meistä psalmien kristittyjä, että me oikein 

tuntisimme Kristusta, hänen kärsimyksiensä osallisuudessa ja hänen 

ylösnousemuksensa voimassa, emme mykkinä kukin nurkassaan vaan 

seurakunnan yhteydessä, jonka terveiset saavat myös kotimme ja 

nurkkamme  täyttymään rukouksesta ja kiitoksesta.    


