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Psalmit olivat Jeesuksen virsikirja, kun hän lapsuudesta saakka 

tapansa mukaan osallistui  synagoogarukouksiin.   Hänen mielensä 

ajatteli ja eli psalmeissa ristinkuolemaan saakka.   Psalmit elivät 

hänen opetuksissaan.  Kun kristillinen jumalanpalvelus syntyi, 

varhainen kirkko otti liturgiseen käyttöönsä  Vapahtajan oman 

virsikirjan, ei vain kunnioituksesta häntä kohtaan vaan ennen 

muuta siinä uskossa, että psalmien Herra on lupauksensa mukaan 

läsnä, kun hänen omansa kokoontuvat yhteen hänen nimessään.  

Tällä tavoin maailman vanhin ja edelleen käytössä oleva laulujen 

runous jatkuu nykyisen maailmanajan loppuun asti (Matt. 28:20).   

Psalmien nimi (”tehillim” תהילים ”kiitoslaulut”) on saatu kreikasta 

ψαλμοί.  ”Psalmi”  tarkoittaa soittimin säestettyjä lauluja.  Monen 

psalmi alussa onkin esitysohje, esim. Ps. 4:  ” Veisuunjohtajalle; 

kielisoittimilla; Daavidin virsi …”; ”huilusoittimilla” (Ps. 5); ps. 6:   
”kielisoittimilla; matalassa äänialassa” ;  ”Veisuunjohtajalle; 

veisataan kuin: "Aamuruskon peura” (Ps. 22).   
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Lännen kristikunta seuraa heprealaista psalttaria, jossa on 150 psalmia.  
Rooman kirkko seuraa LXX:n vanhaa kreikkalaista numerointia.  Siinä 
muutamat psalmit on yhdistetty toisiinsa eri tavoin kuin heprean psalmien 
kirjassa, 

 Psalmit on jaettu Tooran tavoin viiteen kirjaan: 

 1. kirja: psalmit     1 – 41. 

 2. kirja:  psalmit   42 - 72 

 3. kirja:  psalmit   73 - 89 

 4. kirja: psalmit    90 – 106. 

 5. kirja: psalmit  107 – 150. 

Daavidille on omistettu 73 psalmia, Moosekselle  1,  Aasafille 12, Koorahin 
pojille 11 ja Salomolle 2.  Nimi tarkoittaa psalmin tekijää tavalla tai 
toisella.  Kriittinen akateeminen tutkimus on aina vaikeuksissa hyväksyä 
tällaista itsestäänselvyyttä ikään kuin “Ilias” ja “Odysseia” eivät olisi 
Homeroksen aikaansaannosta, “Jumalainen näytelmä” Dante Alighierin 
tai William Shakespearen suuret draamat William Shakespearen 
luomuksia. 
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 Ensi psalmit syntyivät Mooseksen ja eksoduksen aikaan.  Israelilaiset 
veivät mukanaan soittimia, joilla he säestivät laulujaan.  Eksoduksen 
virsi Punaisen meren ylittämisen jälkeen oli Mooseksen alkupsalmi, 
josta Israelin uskonnollinen laulurunous syntyi:  ”Silloin Mooses ja 
israelilaiset veisasivat Herralle tämän virren; he sanoivat näin: "Minä 
veisaan Herralle, sillä hän on ylen korkea; hevoset ja miehet hän mereen 
syöksi” (2 Moos. 15).  Ennen kuolemaansa Mooses tallensi laulun 
muodossa Jumalan suuret teot Israelin kansalle:  ”Ja Mooses lausui 
koko Israelin seurakunnan kuullen tämän virren sanat, alusta loppuun 
asti: Kuunnelkaa, te taivaat, kun minä puhun, ja kuulkoon maa minun 
suuni sanat! Sateena pisaroikoon minun opetukseni, kasteena valukoon 
puheeni niinkuin vihma vihannalle, niinkuin sadekuuro ruohikolle.Sillä 
minä julistan Herran nimeä; antakaa kunnia meidän Jumalallemme.  
Hän on kallio; täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä 
ovat oikeat. Uskollinen Jumala ja ilman vääryyttä, vanhurskas ja vakaa 
hän on” (5 Moos. 31:30 – 32:1 – 4 …  43). 
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Psalmit ja profeettojen loisteliaimmat saarnat ovat runollisuudessaan 

lähellä toisiaan.  Mooseksen lisäksi voi poimia Tuomarien kirjasta 

Deboran profeetallisen voittolaulun, joka samalla muistuttaa psalmien 

runoutta (Tuom. 5).  Psalmit ovat kuitenkin aivan tietyn tilanteen 

tallettanutta profeetallista laulurunoa yleisluonteisempia:  Jumalan 

suuruus, hyvyys ja ankaruus, Jumalan kiittäminen, Jumalan lain 

ylistäminen, syntien tunnustaminen ja Herran armoon turvautuminen, 

avunpyyntörukoukset vihamiesten ahdistaessa ja väärien todistajien 

valhepuheiden uhkaamana.  Psalmit sisältävät Herran suurien tekojen 

muiston kuitenkin keskittyen tekojen takana olevaan Jumalaan hänen 

kaikessa suuruudessaan ja hyvyydessään.    Suhde Jumalaan, Herran 

on henkilökohtainen, puhe-etäisyyden päässä.  

Runokieli tiivistää proosaa tehokkaammin suuriakin asiakokonaisuuksia 

tiiviiseen, muistettavaan muotoon.  Runokielessä elää usein suuri 

määrä ikivanhoja aineksia , niin psalmeissakin.  Se antaa runolle ja 

psalmille verratonta syvyyttä.     
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Profeettojen saarnat pukeutuivat paikoin loisteliaan psalmirunouden asuun 

esim. Jes. 24 ja 53.  Jälkimmäinen on suoranainen draamaruno.  

Jeremian tuomiosaarnat ovat runollisuudessaan hurjempia kuin olisi 

suorasanainen proosapuhe: Jer. 5; 12  ym. sekä Valitusvirret.  

 Tämä kertoo siitä, miten psalmit ovat jo vanhaan aikaan siirtyneet elävään 

julistukseen ja muovanneet sitä psalmien oman tyylin mukaan.  Niin on 

tapahtunut koko psalmien vaikutushistorian ajan tähän päivään.  Luther 

lausui psalmeja latinaksi ulkoa  Eri kirkkojen virsissä on suuri määrä 

psalmivirsiä.  Kuinka paljon saarnoissa onkaan lainattu psalmia?  

 Psalmit sisältävät profetioita ja profeetallisia lauseita, joita kutsutaan 

oraakkeleiksi, esim. ps. 110:1:  ”Herra sanoi minun herralleni …”  tai ps. 

118:22 – 24:  ”Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. 

 Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme.  Tämä on 

se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä.” 
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Tehdäksemme oikeutta kunkin psalmin tekstille on hyödyllistä tuntea 

akateemisen tutkimuksen psalmitypologia (Hermann Gunkel + 1932). 

1. Hymnit  Jumalalle Luojana ja Israelin historian Herrana sekä Siion – 

Jerusalemille Jumalan asuinpaikkana.  Jotkut hymnit laulavat siitä 

Jumalan pelastuksesta, joka toteutuu tulevaisuudessa. 

2. Seurakunnan yhteinen valitus vastoinkäymisissä kuten Jeremian 

kirjan Valitusvirsissä. 

3. Kuningaspsalmit Siionin kuninkaasta mainitsematta ketään nimeltä.  

Monet psalmit, erityisesti 93 – 99 laulavat Jumalasta kuninkaana. 

4. Yksityiset valituspsalmit vastoinkäymisissä ja vihollisia vastaan. 

5. Yksityiset kiitospsalmit edellisten vastakohdissa. 

Se keskeisin, mikä akateemisesta luettelosta puuttuu, on Kristus-psalmien 

ryhmä.   Syynä on uskonnonhistoriallisen koulukunnan tulkinnan 

vaikutus 1800-luvun lopulta lähtien:  esikuvat haettiin Babyloniasta 

ja Egyptistä,  Niitä malleja seurattiin, ei Jeesusta ja apostoleita. 
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Uskonnonhistoriallisessa tutkimuksessa on paljon spekuloitu psalmien 

äänettömillä kohdilla, siitä, mistä ne eivät puhu.   Monet tutkijat ovat 

koettaneet rakentaa psalmien perusteella kuvaa temppelikultista.  

Toisin kuin pakanallisissa hymneissä, VT:n psalmit eivät anna mitään 

liturgisia ohjeita kultin suorittamiseen.  Tutkijat ovat Kanaanin ja 

Babylonian esikuvien mukaan koettaneet löytää psalmeista JHWHn 

vuotuista valtaistuimellenousujuhlaa, esim.  ”Herra on kuningas” – 

psalmeista tulkiten ne muotoon:  ”Nyt Herra on tullut kuninkaaksi.”   

Tulkinta haparoi kuitenkin mielivallan sumussa, koska VT:sta puuttuu 

Jumalan kuninkuuden vuotuinen uudistaminen ja valtaistuimelle 

nouseminen.  Herra on iankaikkinen kuningas.  Virhe syntyi siitä, että 

annettiin etusija kanaanilais-babylonialais-egyptiläislle perinteille eikä 

nähty selvästi, miten Israelin usko, kuninkuus, kultti ja psalmit ovat 

kaiken sen vastakohta, mitä ympäröivät pakanakansat viljelivät ja 

tarjosivat myös israelilaisille. 

Psalmien äänettömistä kohdista ei siis voi kaivaa esiin sellaista, mitä niissä 

ei ole.  
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VT:n psalmeilla ja edellisen kuvan Baalin palvonnalla lapsiuhreineen ei 

ole siis muuta tekemistä toistensa kanssa kuin vihamielinen vastustus.  

Uskonnonhistoriallisen koulukunnan raskaimmat virhelyönnit olivat 

kysymyksessä, mikä on psalmien vetävä, kokoava voima ja mikä ajan 

ja kulttuurin aineistoa,  joka sopii muunneltuna sen matkaan.  

Löydämme  toki psalmeista erilaista uskonnonhistoriallista aineistoa.  

Tärkeä on samalla ymmärtää, miten aineiston sisältö, ”oppi”, on 

VT:ssa täysin toinen, vastakkainen verrattuna lähtökulttuurin 

käsityksiin.   Psalmin 8 iltarukouksella ja vanhalla babylonialaisella 

iltarukouksella, jossa jumalat menevät nukkumaan ja ylijumalan 

valtaistuin on tyhjä, jossa taivaankappaleet ovat jumaluuksia, ei ole 

muuta yhteistä kuin Lähi-Idän vaikuttava yötaivas tähtineen.  Psalmin 

8 Herra ei ole ylijumala, jonka alaiset muut jumalat huolehtivat eri 

asioista maassa ja taivaassa.  Hän on yksi ja ainoa, joka hyvyydessään 

huolehtii taivaankappaleiden lisäksi yhdestä ihmisestäkin ja kukistaa 

vahvan vihollisensa heikkojen lasten ja imeväisten kiitoslaululla.   
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Akateeminen raamatuntutkimus on siis ajoittanut Psalmit monen muun 

Raamatun kirjan kanssa varsin myöhäiseen ajankohtaan 300 – 150 

e.Kr.  Jättäen tuon tutkimuksen mielivaltaisuudet, kun länsimainen 

tutkija spekuloi kaukana Raamatun maista ja todellisuudesta ja 

länsimaisesta myöhemmästä ajattelusta käsin, voimme historiallisesti 

varsin turvallisin mielin sijoittaa psalmilaulun synnyn Mooseksen 

aikaan ja psalmirunouden vuolaan esíin puhkeamisen Daavidin 

aikaan.  Israelin usko ei kehittynyt evoluutiona vaan oli hedelmä 

itsensä ilmoittavan pelastuksen Jumalan asioihin puuttumisesta.   

Psalmilaulu siirtyi sellaisenaan varhaiskristilliseen kirkkoon ja sävelmien 

puolesta eriytyi Lähi-Idän – Syyria, Palestiina, Egypti, Etiopia - sekä 

Bysantin kreikkalaiseen ja myöhemmin Länsi-Euroopan vanhaan ja 

yhä elävään gregoriaaniseen tapaan resitoida ja laulaa Jumalan sanaa. 

Synagooga lukee psalmeja edelleenkin resitoimalla juutalaiseen tapaan ja 

odottaen Messiasta, jonka kristityt psalminlaulajat jo tuntevat ja 

tunnustavat Vapahtajakseen ja Herrakseen, joka löytyy psalmeista.           


