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Psalmi 130 
1. Syvyydestä minä huudan 
sinua, Herra

2. Herra, kuule minun ääneni, 
tarkatkoot sinun korvasi 
rukoustani.

3. Jos sinä, Herra, pidät 
mielessäsi synnit, Herra, kuka 
silloin kestää?

4. Mutta sinun on armo, sinä 
annat anteeksi, että me 
eläisimme sinun pelossasi.

5. Minä odotan sinua, Herra, 
odotan sinua koko sielustani ja 
panen toivoni sinun sanaasi

 Sua syvyydestä avuksi
nyt huudan, Jumalani.
Korviisi ota huutoni
ja auta sieluani.
Jos syntejäni muistelet
ja luet syyksi vääryydet,
en kestä edessäsi.

 Jos synneistä me tahdomme
vapaiksi, puhtaiks tulla,
ei auta omat tekomme,
muu apu täytyy olla.
Jumala meitä armosta
voi auttaa synnin vallasta.
Vain Herraan turvatkaamme.

 Virsi 267



Psalmi 130 / Virsi 267:3-5

 Siis armoos, Herra, uskallan,

et vaivaista sä heitä.

Mä omat työni unhotan,

ne syntiä ei peitä.

Mä turvaan kurjuudessakin

sun sanas lupauksihin.

Ne totta ovat aina.

 Jos viivyttäisit apua

minua koetellen,

niin riipun, Herra, sinussa,

jään toivoon odotellen.
Jos hirmuiselta näytätkin,

laupias olet silloinkin

ja ajallasi autat.

 Vaikka on suuret syntini,

suurempi armos vielä.

On hätääntynyt sieluni,

vaan armoas et kiellä.

Mua synneistäni puhdistat,

mua murheellista lohdutat.

Vain sinun kiitos olkoon!



Psalmi-sanan tausta

 Verbi psalloo, koskettaa sormenpäillä kieliä, näppäillä

 Psalmos (kr., hepr. mizmoor)  - soittaa, ylistää, laulaa 

 Lopulta sanaa käytettiin myös laulusta, joka soittimen säestyksellä 

lauletaan

 UT:ssa sanalla tarkoitetaan VT:n psalmeja 1 Kor 14:26, Ef 5:19, Kol 3:16 

Psalmit (hengelliset laulut) pidetään kristillisen seurakunta- ja 

jumalanpalveluselämän luonnollisena osana. 

 Psalterion suom. Psalttari. kielisoitinta, harppu, kannel. 

 Sana tarkoittaa myös koko Laulukirjaa



Laulamisen keskeinen merkitys 

seurakunnan kokoontumisissa

 Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, 

jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, 

puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava 

yhteiseksi parhaaksi. (1 Kor 14:26)

 Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, 

soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle (Ef 5:19)

 Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. 

Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja 

laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja 

hengellisiä lauluja. (Kol 3:16)



Psalmi 23

 Herra on minun paimeneni, 
ei minulta mitään puutu. 

 Hän vie minut vihreille 
niityille, hän johtaa minut 
vetten ääreen, siellä saan 
levätä.

 Hän virvoittaa minun sieluni, 
hän ohjaa minua oikeaa 
tietä nimensä kunnian 
tähden. 

 Kun Herra hoitaa, paimentaa,

ei silloin mitään puutu.

Hän kaitsemasta minua

ei väsy, ei hän suutu.

Hän ruokkii taivaan leivällä

ja elävällä vedellä

virvoittaa sieluani.

 Minua tiellä autuuden

hän ohjaa Hengellänsä.

Luo tuoreen, vehmaan laitumen

hän kutsuu äänellänsä.

Hän tuntee kaikki tarpeeni,

hän täyttää köyhän sieluni

armollaan avaralla. Virsi 375 



Psalmi 23  /  Virsi 375 

 Vaikka minä kulkisin pimeässä 

laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, 

sillä sinä olet minun kanssani. Sinä 

suojelet minua kädelläsi, johdatat 

paimensauvallasi. 

 Sinä katat minulle pöydän vihollisteni 

silmien eteen. Sinä voitelet pääni 

tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on 

ylitsevuotavainen. 

 Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi 

minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä 

saan asua Herran huoneessa päivieni 

loppuun asti. 

 Ja pimeässä laaksossa

jos yksin vaeltaisin

ja tuhansissa vaaroissa

jos tuskaa maistaa saisin,

niin pelkäisi en kuitenkaan,

kun vitsallaan ja sauvallaan

minua Herra johtaa.

 Hän sielulleni valmistaa

runsaimman armopöydän.

Hän Hengellänsä vahvistaa,

niin että riemun löydän.

Minua seuraa laupeus

ja Herran hyvyys, rakkaus

päivien loppuun asti.



Psalmi 46

 Jumala on turvamme ja linnamme, 
auttajamme hädän hetkellä.

 Sen tähden emme pelkää, vaikka maa 
järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten 
syvyyksiin.

 Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret 
vapisevat Jumalan suuruuden edessä.

 Jumala on kaupunkinsa keskellä, 
kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun 
aamu valkenee.

 Kansojen meri kuohuu, valtakunnat 
horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään.

 Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin 
Jumala on turvamme.

 Jumala ompi linnamme
ja vahva turva aivan,
on miekkamme ja kilpemme
ajalla vaaran, vaivan.
Se vanha vainooja,
kavala, kauhea,
on kiivas, kiukkuinen
ja julma, hirmuinen.
Vain Herra hänet voittaa.

 On turha oma voimamme
vääryyden valtaa vastaan.
Me turman vallat voitamme
Herrassa ainoastaan.
Hän, Kristus, kuningas,
on voitonruhtinas,
lyö joukot helvetin,
ne tallaa jalkoihin
ja voiton meille saattaa. Virsi 170 



Psalmi 46 / Virsi 170 

 Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin 
Jumala on turvamme.

 Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja, hänen 
voimansa herättää pelkoa kaikkialla.

 Koko maailmasta hän hävittää sodat, hän 
särkee jousen ja taittaa keihään, hän tuhoaa 
kilvet tulessa.

 "Lakatkaa te huolehtimasta! Tietäkää, että 
minä olen Jumala, kaikkia kansoja 
mahtavampi, korkein koko maailmassa.”

 Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin 
Jumala on turvamme.

 Jos täyttyisikin maailma
nyt valheen enkeleistä,
niin pimeys ei voittoa
kuitenkaan saisi meistä.
Ne olkoot raivoissaan
ja syöskööt kiukkuaan.
Nyt valheen vallat on
jo saaneet tuomion.
Ne yksi sana kaataa.

 Se sana seisoo vahvana,
ne ei voi sitä kestää.
Kun kanssamme on Jumala,
ken meiltä voiton estää?
Jos veis he henkemme,
osamme, onnemme,
ne heidän olkohon,
vaan meidän iät on
Jumalan valtakunta.



Psalmi 42

 Niin kuin peura janoissaan etsii vesipuroa, 
niin minä kaipaan sinua, Jumala. 1

 Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää 
Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, 
astua Jumalan kasvojen eteen? 2

 Miksi olet masentunut, sieluni, miksi olet niin 
levoton? Odota Jumalaa! Vielä saan kiittää 
häntä, Jumalaani, auttajaani. 5

 Niin kuin peura janoissansa
lähteen luokse halajaa,
sieluni niin tuskissansa
ikävöitsee Jumalaa,
vaivassansa odottaa,
milloin Herran nähdä saa,
milloin hän taas armossansa
antaa nähdä kasvojansa.

 Kyyneleet on ruokanani,
öin ja päivin yksin jään.
Pilkka saartaa uskoani,
ilkeästi kysellään:
Missä on nyt Jumala,
uskovaisten auttaja?
Jospa silloin edessäsi
saisin purkaa sydäntäni. Virsi 348 



Psalmi 42  /  Virsi 348 

 Kyyneleet ovat leipäni päivin ja öin, 
kun minulta alati kysytään: "Missä 
on Jumalasi?” 3 

 Tuskassani minä muistelen, miten 
kuljin temppeliin juhlasaatossa ilon 
ja kiitoksen kaikuessa, juhlakansan 
suuressa joukossa. 4

 Miksi olet masentunut, sieluni, miksi 
olet niin levoton? Odota Jumalaa! 
Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, 
auttajaani.  5

 Ahdistuksen painaessa
nousee muisto sydämeen,
kuinka juhlatungoksessa
kuljin Herran huoneeseen,
kansas kanssa veisasin,
edessäsi iloitsin,
kiitos kaikui huoneessasi,
sinun seurakunnassasi.

 Miksi huokaat, sielu kurja,
miksi olet levoton?
Herrassa on täysi turva,
vieläkin hän läsnä on.
Odota vain Jumalaa,
vieläkin hän armahtaa,
vaikka hän nyt lapseltansa
peittää armokasvojansa.



Psalmi 42  /  Virsi 348 

 Syvyys huutaa syvyydelle, kun sinun 
koskesi pauhaavat -- kaikki sinun 
tyrskysi ja aaltosi ovat vyöryneet 
ylitseni. 7

 Päivällä Herra antaa armonsa vallita, 
yöllä saan laulaa hänen kiitostaan ja 
rukoilla elävää Jumalaa. 8

 Minä sanon: Jumala, kallioni, miksi olet 
unohtanut minut? Miksi minun täytyy 
kulkea surusta synkkänä, kärsiä 
vihollisen sortoa? 9

 Herra, elämäni suljen
suojaan kätes voimakkaan.
Muistan sanaasi, kun kuljen
jyrkänteitä vieraan maan,
jossa kosket kauheat,
virrat suuret pauhaavat,
syvyys siellä, toinen täällä,
tuimat aallot pääni päällä.

 Herra, tuskani on suuri,
vaikea on ahdinko,
mutta ahdingossa juuri
olet toivon kallio.
Olet aamun luvannut,
tänne saakka suojellut.
Yössä laulan auttajalle,
elämäni Jumalalle.



Psalmi 42  / Virsi 348 

 Miksi olet masentunut, sieluni, 

miksi olet niin levoton? Odota 

Jumalaa! Vielä saan kiittää häntä, 

Jumalaani, auttajaani. 5/11

 Päivällä Herra antaa armonsa 

vallita, yöllä saan laulaa hänen 

kiitostaan ja rukoilla elävää 

Jumalaa. 8

 Minä sanon: Jumala, kallioni, miksi 

olet unohtanut minut? Miksi minun 

täytyy kulkea surusta synkkänä, 

kärsiä vihollisen sortoa? 9

 Miksi huokaat, sielu kurja,

miksi olet levoton?

Herrassa on täysi turva,

vieläkin hän läsnä on.

Kerran kiittää häntä saat,

nähdä kasvot laupiaat.

Hän ei lupaustaan kiellä,

antaa aamun koittaa vielä.



Korkeimman suojassa

 Hän, joka  asuu luona Luojan, 
varjossa Kaikkivaltiaan,

:,: hän löytää Korkeimman suojan
matkalleen päällä maan. :,:

 On Herra turvapaikka parhain, et 
kiveen loukkaa jalkaasi, 
:,: Hän saapuu aamulla varhain, 

valvoo yön kanssasi. :,:

 Hän antaa käskyn enkeleilleen
varjella aina luotujaan.
:,: Hän turvan tuo heidän teilleen,
hylkää ei milloinkaan. :,:

 Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja 
yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa, 1

 sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja 
turvapaikkani. Jumalani, sinuun minä 
turvaan.” 2

 Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet 
turvassa niiden alla. Hänen 
uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. 4

 Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella 
sinua, missä ikinä kuljet, 11

 ja he kantavat sinua käsillään, ettet 
loukkaa jalkaasi kiveen. 12

 Psalmi 91



Korkeimman suojassa / Psalmi 91

 Hän taittaa vihollisen nuolen.

Hän kantaa heikot olallaan.

:,: Hän pitää sinusta huolen,

minne vain kuljetkaan. :,:

 Ja elinpäiviesi ajan

saat vierellesi ystävän.

:,: Minne vain rakennat majan,

sinnekin saapuu hän. :,:

 Et pelkää yön kauhuja etkä päivällä 

lentävää nuolta, 5

 Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella 

sinua, missä ikinä kuljet, 11

 ja he kantavat sinua käsillään, ettet 

loukkaa jalkaasi kiveen. 12

 Herra sanoo: "Minä pelastan hänet, koska 

hän turvaa minuun. Hän tunnustaa minun 
nimeäni, siksi suojelen häntä. 14

 Minä annan hänelle kyllälti elinpäiviä, hän 

saa nähdä, että minä autan häntä.” 16



Psalmi 34

 Minä tahdon aina ylistää Herraa, 

lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!  1

 Minä käännyin Herran puoleen, ja hän 

vastasi minulle. Hän vapautti minut 

kaikesta pelosta. 4

 Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät 

iloa, heidän kasvonsa eivät punastu 

häpeästä. 5

 Minä olin avuton ja huusin apua. Herra 

kuuli minua ja pelasti minut kaikesta 

hädästä. 6

 Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän 

suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja 

pelastaa heidät. 7

Virsi 340

 Herrasta veisaa kieleni,
ylistää armoansa,
ei unohtaa voi sieluni
hyviä tekojansa.
Kun etsin, niin hän vastasi,
ja nöyrät kiitosvirttäni
iloiten kuuntelevat.

 Ne jotka Herraa etsivät,
löytävät lohdutuksen,
ja jotka häntä pelkäävät,
ne saavat varjeluksen.
Ja ahdingonkin aikana
on heillä rauhaa, iloa,
kun Herra heitä hoitaa.



Psalmi 34  /  Virsi 340 

 Ne, jotka katsovat häneen, 

säteilevät iloa, heidän kasvonsa 

eivät punastu häpeästä. 5

 Katsokaa, nähkää omin silmin! 

Maistakaa, katsokaa Herran 

hyvyyttä! Onnellinen se, joka 

turvaa häneen. 8

 Nuoret leijonatkin uupuvat ja 

näkevät nälkää, mutta sillä, joka 

turvaa Herraan, on kaikkea kyllin. 

10

 Kasvoihin Herran katsokaa,

ne loistaa suloisesti,

ja hyvyyttänsä maistakaa,

se vuotaa iäisesti.

On autuas se ihminen,

ken elää Herraan turvaten.

Ei mitään silloin puutu.



Psalmi 34  /  Virsi 461

 Minä tahdon aina ylistää Herraa, 
lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta!  1

 Minä käännyin Herran puoleen, ja hän 

vastasi minulle. Hän vapautti minut 

kaikesta pelosta. 4

 Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät 

iloa, heidän kasvonsa eivät punastu 

häpeästä. 5

 Minä olin avuton ja huusin apua. Herra 

kuuli minua ja pelasti minut kaikesta 
hädästä. 6

 Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän 
suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja 

pelastaa heidät. 7

 Herrasta veisaa kieleni,
ylistää armoansa,

ei unohtaa voi sieluni

hyviä tekojansa.

Kun etsin, niin hän vastasi,

ja nöyrät kiitosvirttäni

iloiten kuuntelevat.

 Ne jotka Herraa etsivät,

löytävät lohdutuksen,

ja jotka häntä pelkäävät,

ne saavat varjeluksen.
Ja ahdingonkin aikana

on heillä rauhaa, iloa,
kun Herra heitä hoitaa.



Psalmi 34  /  Virsi 461 

 Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät 

iloa, heidän kasvonsa eivät punastu 

häpeästä. 5

 Katsokaa, nähkää omin silmin! 
Maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä! 

Onnellinen se, joka turvaa häneen. 8

 Nuoret leijonatkin uupuvat ja näkevät 

nälkää, mutta sillä, joka turvaa Herraan, 

on kaikkea kyllin. 10

 Kasvoihin Herran katsokaa,

ne loistaa suloisesti,

ja hyvyyttänsä maistakaa,

se vuotaa iäisesti.

On autuas se ihminen,

ken elää Herraan turvaten.

Ei mitään silloin puutu.



Rukouspsalmit:17, 86, 90, 102 ja 142

 Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle, minä olen köyhä ja avuton.

 Varjele minua, minä olen hurskas ja uskollinen, auta palvelijaasi, joka 
turvaa sinuun. Sinä olet minun Jumalani.

 Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan sinua avukseni.

 Minä ylennän sydämeni sinun puoleesi. Täytä palvelijasi ilolla!

 Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat 

armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat.

 Kuule minun rukoukseni, Herra, ota vastaan avunpyyntöni.

 Sinua minä hädässäni huudan, ja sinä vastaat minulle.

 Ei ole vertaistasi jumalien joukossa, ei ole vertaa sinun teoillesi, Herra.



Rukouspsalmit:17, 86, 90, 102 ja 142

 Herra, kuule rukoukseni, vastaa minulle, minä olen köyhä ja avuton. 1

 Herra, armahda minua! Kaiken päivää huudan sinua avukseni. 3

 Sinä, Herra, olet hyvä, sinä annat anteeksi, runsain mitoin sinä jaat 

armoasi kaikille, jotka sinua avuksi huutavat. 5

 Ei ole vertaistasi jumalien joukossa, ei ole vertaa sinun teoillesi, Herra. 6

 Herra, neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Paina 

sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. 11

 Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä 

kunnioitan nimeäsi. 12

 Herra, sinä olet laupias Jumala ja annat anteeksi, sinä olet kärsivällinen ja 

sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi on suuri. 15

 7 x JHVH



Psalmi 150

1. Halleluja! Ylistäkää Jumalaa 

hänen pyhäkössään, ylistäkää 

häntä taivaan mahtavissa 

holveissa!

2. Ylistäkää häntä, hänen väkeviä 

tekojaan, ylistäkää häntä, hän on 

suuri!

Virsi 332 

 Herraa hyvää kiittäkää,

iloiten ylistäkää,

luodut kaikki laulakaa
Luojan suurta kunniaa!

 Pyhät, suuret, korkeat

työnsä on ja oikeat,

suuri herrautensa

maassa on ja taivaassa.



Psalmi 150 / Virsi 332 

 3. Ylistäkää häntä raikuvin 

torvin, ylistäkää häntä harppua 

ja lyyraa soittaen! 

4. Ylistäkää häntä tanssien ja 

rumpua lyöden, ylistäkää häntä 

luuttua ja huilua soittaen! 

6. Kaikki te, joissa on elämän 

henkäys, ylistäkää Herraa! 

Halleluja! 

 Kiitos Jumalallemme

soikoon sydämestämme

virsin, lauluin, psalttarein,

harpuin, huiluin, kantelein.

 Kaikki, joissa henki on,

kiittämään jo tulkohon

Herraa hyvää riemulla,

halleluja halulla! 4


