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Miksi Psalmit?

 Raamatun lukemisen ja opettelun tärkeys (Joos 1:8, Psa 33:4)

 Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo 
minun matkallani (Psa 119:105)

 Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen 
toivoni. (Psa 119:114)

 Kun huusin sinua, sinä vastasit, annoit sydämeeni voimaa ja 
rohkeutta. (Psa 138:3)

 Vaikka minä kuljen ahdingosta ahdinkoon, sinä annat minulle 
voimaa elää.  (Psa 138:7)

 Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän, hän pelastaa ne, 
joilla on murtunut mieli. (Psa 34:19)



”Pyhä Henki tekee Psalmien kautta 

pienoiskoossa koko Raamatun. 

Ovat täynnä Kristusta.”

Luther



taustaa

 Psalmit ovat Jumalan kansan rukouskirja

 UT on VTn selitystä ja täyttymystä 

 Mikä on ennustettu Vanhassa, on toteutunut Uudessa 

 UT:ssa 219 suoraa lainausta VT:stä, joista Psalmeista 116 kpl 

 Psalmit sisältävät Kristuksen rukouksia ”Eeli, Eeli, lama sabaktani”

 Pyhä Henki, ja Kristus itse, läsnä elämässä ja sisimmässä    
UT:ssa ajatus on tuttu esim. Room. 8:9,26, 1 Kor 12:6, Ef 3:20, Hepr 13:21, 1 Joh 4:13

 UT ja Psalmit samoissa kansissa kertoo Psalmien arvostuksesta



taustaa

 Psalmit antaneet sanat sydämen syville tunteille

 Luottamus Herraan kasvaa - aiemminkin on koettu samaa

 Ahdistus, kiusaus, kärsimys… on kuvattu avoimen rehellisesti

 Psalmeissa ”leimaa antavana piirteenä on jatkuva kamppailu 
uskon ja epäuskon, rakkauden ja vihan välillä sekä ilon ja 
ahdistuksen samanaikaisuus. Jumalan kansan vaellus ei ole 
ollut koskaan helppoa.” (Olavi Peltola)

 Psalmeissa on kuvattuna ihmiselämän koko kirjo, Sielun 
tunnelmat ja ajatusten liikkeet, niin että löydät sanat, joilla voit 
esittää asiasi Jumalalle (Athanasios)



Psalmi 1 Koko Psalmien kirjan johdanto

 Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten 

teille, ei istu pilkkaajien parissa

 vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin.

 Hän on kuin puu, vetten äärelle istutettu: se antaa hedelmän ajallaan, 

eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan.

 Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.

 Väärintekijät saavat kerran tuomionsa, syntisillä ei ole sijaa 

vanhurskaiden joukossa.

 Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päätyy tuhoon.



Psalmi 1

 Psalmi 1 on hyvä johdanto koko ihmiselämään

 Kertoo minkälainen on oikea suhde Jumalaan

 Jumalan tahto tapahtuu Jumalan yhteydessä

 Jumalan sana elämän keskuksessa

 Onnellinen, Autuas

 Paratiisi – ihminen luotu siihen (1 Moos 1)

 Jeesuksessa

 Vrt. Maria on valinnut hyvän osan (Luuk 10:42)



Hyvä on sen osa (1:1)

Autuas se mies, joka (v-33) 

Suhde Jumalaan on kunnossa - Jeesuksessa

Onnellinen – siunattu > < kirottu, jumalaton 

Jumalan sana on tärkeä, ”rakastaa Herran lakia”

5 Moos 6 taustalla ”Rakastaa Herraa” ja Sanaa

Elämän vaellus kertoo perustan tai sen puuttumisen

Hedelmä (jae3) vrt. Matt 7:20 



Daavid - Suurin Psalmirunoilija

 ”Herran henki puhuu minun kauttani” (2 Sam 23:2)

 ”Daavid oli profeetta, ja Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa Daavidin 

valtaistuimelle hänen oman jälkeläisensä.” (Apt 2:30)

 ”Valtias, sinä joka olet luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on! Sinä olet 

antanut Pyhän Henkesi puhua palvelijasi Daavidin, meidän isämme, suulla: 

 raivoavat, kansat punovat turhia juonia? Maailman kuninkaat nousevat vastarintaan, 

hallitsijat liittoutuvat Herraa ja hänen Voideltuaan vastaan.” (Apt 4:24-26, Psa 2:1,2)

 ”Minä, Herra, ilmoitan sinulle, että minä rakennan sinulle kuningashuoneen.” (2 Sam 7:11) 

 ”Poikasi rakentaa nimelleni temppelin, ja minä pidän hänen kuninkaallisen 

valtaistuimensa vahvana ikiaikoihin asti.” (2 Sam 7:13) 

 Erityisesti Kuningaspsalmit (Psa 2, 110) Paimenpsalmi 23, Katumuspsalmit 32, 51, yht 73 kpl



Pietarin Helluntaisaarna (Apt 2:30-36)

 ”Mutta Daavid oli profeetta, ja Jumala oli valalla vannoen luvannut asettaa Daavidin 

valtaistuimelle hänen oman jälkeläisensä. 

 Daavid tiesi tämän ja näki ennalta Kristuksen ylösnousemuksen. Sitä hän tarkoitti 

sanoessaan, ettei Herra hylkää häntä tuonelaan eikä hänen ruumiinsa maadu.

 Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme sen todistajia. 

 Jumala on korottanut hänet oikealle puolelleen, ja hän on ottanut vastaan Isän 

lupaaman Pyhän Hengen lahjan ja vuodattanut sen, niin kuin te voitte nähdä ja kuulla.

 Ei Daavid itse noussut taivaisiin. Hänhän sanoo: -- Herra sanoi minun herralleni: Istu 

oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle.

 Tästä siis saa koko Israelin kansa olla varma: Jumala on tehnyt Jeesuksen Herraksi ja 

Messiaaksi -- tämän Jeesuksen, jonka te ristiinnaulitsitte." 

 Psalmi 110:1 ja 16:10-11



Viisi Psalmien kirjaa

 I Psalmit 1-41

 II Psalmit 42-72

 III Psalmit 73-89 

 IV Psalmit 90-106

 V Psalmit 107-150 

 Jokainen Psalmienkirja päättyy ylistysrukoukseen esim. ”Ylistetty 

on Herra, Israelin Jumala, ihmeelliset ovat hänen tekonsa, ei ole 

hänelle vertaa! Ylistetty ikuisesti hänen nimensä kunnia. Maa on 

täynnä hänen kirkkauttaan. Aamen, Aamen.” (Psa 72:18,19)



Psalmeja jaettu erilaisiin ryhmiin 

 Psalmit on jaettu erilaisiin ryhmiin niiden sisältönsä mukaan

 Messiaspsalmit 2, 16, (21), 22, 40, 45, 68, 69, 72, 89, 109, 110, 118, 132, 143

 Kuningaspsalmit 2, 18, 20, 21, 45, 47,     72, 89, 101, 110,   132, 144

 Katumuspsalmit 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 

 Valituspsalmit esim. 7, 22

 Matkalaulut: Psalmit 120-134

 Kiitos- ja Ylistyspsalmit jne



Psalmit omiksi rukouksiksi – esim. Psa 16

• Herrani turvani, pidä minusta huoli (1).

• Minä olen sinun, sinulta saan kaiken hyvän (2). 

• Sinä osoitat minulle ihmeellistä rakkauttasi (3). 

• Sinulta saan kaiken tarvitsemani ja sinun kädessäsi on koko elämäni (5). 

• Sinulta saan voiman, sinua lähelläsi en horju (8), 

• Sinussa sydämeni iloitsee, olen turvassa enkä pelkää (9). 

• Sillä tiedän, ettet sinä koskaan hylkää minua (10), 

• Sinä osoitat minulle elämän tien 

• ja sinun lähelläsi on ehtymätön ilo ja ikuinen onni (11).



Mitä Psalmien lukeminen opettanut?

 Katsomaan ”syvemmälle ja korkeammalle” 

 syvemmälle itseeni, 

 Pois itsestäni, kohti Jumalaa ja Jumalan tekoja, taivasta

 Jumalan kiittämistä jopa ylistämistä

 ”Rehellisyyttä” Synnintuntoa 

 Synnintunnus helpompaa, kun annetaan sanat Psa 51, 130

 Jumalan armoa



Hän pitää sinusta huolen!

mikä on ihminen! Kuitenkin sinä häntä muistat. 

Mikä on ihmislapsi! Kuitenkin pidät hänestä huolen 

Psa 8:4 (Psa 144:3)

Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää 
minusta huolen. Psa 27:10

Anna tiesi Herran haltuun, turvaa häneen. Hän 

pitää sinusta huolen! Psa 37:5, (Psa 55:22)



Psa 139

 Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut.

 Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.

 Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun 
tekemiseni.

 Kielelläni ei ole yhtäkään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi.

 Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni.

 Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä.

 Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta, minne voisin paeta sinun 
edestäsi?

 Vaikka nousisin taivaaseen, sinä olet siellä, vaikka tekisin vuoteeni tuonelaan, 
sielläkin sinä olet.

 Vaikka nousisin lentoon aamuruskon siivin tai muuttaisin merten taa,

 sielläkin sinä minua ohjaat, talutat väkevällä kädelläsi.



Psa 139:13-16

 Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet 

minut punonut.

 Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä 

ovat sinun tekosi, minä tiedän sen.

 Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin 

syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole 

salassa.

 Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki 

kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki 

päiväni jo luodut.



Psa 139:1-3,13-18
 Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut.

 Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.

 Kuljen tai lepään, kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni.

 Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut.

 Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä 
tiedän sen.

 Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta 
sinulta ei pieninkään luuni ole salassa.

 Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin 
elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.

 Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan 
niiden määrä!

 Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin on hiekanjyviä. Minä lopetan, mutta 
tiedän: sinä olet kanssani.



Psa 139:23-24

Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, 

koettele minua ja tunne minun ajatukseni.

Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin 

johdata minut iankaikkiselle tielle.



Viholliset ja ahdistus

 Ahdistus ja viholliset ovat läsnä noin joka kolmannessa Psalmissa

 Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, 
jotka olivat minua vahvemmat. (Psa 18:17)

 Me elämme voimakkaiden vihollisten keskellä: Tunnetko ne?

 Paholainen, maailma ja oma liha

 Miten taistella niitä vastaan?

 Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä 
kunnioitat minua. (Psa 50:15)

 Herra, sinua minä huudan, sinä olet minun kallioni (Psa 28:1)


