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PSALMIT

1. Kertomuksen taustatietoja
a) Kertomuksen tapahtumapaikka
b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Psalmit ovat syntyneet Daavidin aikana n. 1000 vuotta eKr.

c) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt
Kuningas Daavid oli musiikkimies. Hänhän pääsi jo nuorena soittamaan
kuninkaalle (Saulille). Daavidista kuulimme VT3-sarjassa paljonkin.
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d) Vieraat termit
Psalmi tulee kreikan sanasta psalmós, joka tarkoitti alkuaan kielisoittimella
soittoa; sitten sanaa ruvettiin käyttämään niistä äänistä, joita soittimesta
lähtee. Lopulta sanaa käytettiin myös laulusta, joka soittimen säestyksellä
lauletaan. (DigiIRT)

2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen
Tänään tutustumme psalmeihin, Vanhan Testamentin aikaisiin virsiin.
Raamatussa on kaikkiaan 150 psalmia, joista 75 on kuningas Daavidin
kirjoittamia. 50 psalmin kirjoittajaa ei mainita. Muita mainittuja ovat:
Kuningas Salomo (2), Mooses (1), koorahilaiset (11), Aasaf (12), Eetan (1).
Se, millä sävelellä (melodialla) psalmeja on laulettu, ei ole säilynyt.

Psalmit ovat kiitos- ja ylistyslauluja Herralle, (valitus-)rukouksia tai
katumuspsalmeja. Meidänkin jumalanpalveluksissamme on osat:
synnintunnustus ja synninpäästö, jonka jälkeen lauletaan kiitosvirsi.

Ps. 51:1-13: Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi (katumuspsalmi), kun profeetta Naatan tuli
hänen luokseen, sen jälkeen kuin hän oli yhtynyt Batsebaan.

Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden; pyyhi pois minun syntini
suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani, puhdista minut
synnistäni.

Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni.
Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa
sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.

Katso, minä olen synnissä syntynyt, ja äitini on minut synnissä siittänyt.
Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat
minulle viisauden. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pese
minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin.

Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt
olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat
tekoni.

Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki.
Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi.
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PS. 103 Daavidin (kiitos)virsi.
Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää
nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on
sinulle tehnyt,  hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki
sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut
armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin
että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.
Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille.
Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa.

Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa.
Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti.
Ei hän tee meille syntiemme mukaan eikä kosta meille pahain tekojemme
mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen
armonsa niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on
lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.

Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä.
Sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme: hän muistaa meidät
tomuksi. Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho, hän kukoistaa niin kuin
kukkanen kedolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä
hänen asuinsijansa häntä enää tunne.

Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä
pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille, niille, jotka pitävät hänen
liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä.

Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee
kaikkia. Kiittäkää Herraa, te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen
käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen. Kiittäkää Herraa, kaikki
hänen sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtonsa teette.
Kiittäkää Herraa, kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa
paikoissa. Kiitä, minun sieluni, Herraa.

PS. 23 Ehkä tunnetuin psalmi on Daavidin psalmi 23. Monet osaavat sen ulkoa:

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään;
virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni.
Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.
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Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani; sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat.

Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet minun pääni öljyllä; minun maljani on ylitsevuotavainen.

Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani; ja minä saan asua
Herran huoneessa päivieni loppuun asti.

3. Kertomuksen keskeinen opetus
Meitä kehotetaan: ”Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja
neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja
hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne.” Kol. 3:16.

Me laulamme yhä – 3000 vuotta myöhemmin samoja psalmeja kirkoissamme
vaikka meillä on eri kielikin. Tässä joitakin esimerkkejä:

Virren numero ja nimi Psalmin nro UVK nro
334 Kun Herra vain mua paimentaa 23 375
333 Mikä silloin multa puuttuis 23 374
398 Herrasta veisaa kieleni 34 340
361 Niin kuin peura janoissansa 42 348
399 Jumala ompi turvamme 46 181
170 Jumala ompi linnamme 46 170
338 Oi Herra ilo suuri 116 362
340 Nyt silmäni mä nostan 121 383
341 Jos huonetta ei rakenna 127 582
291 Hädässä huudan Herraa 130 268
343 Mun tutkit Herra tarkasti 139 394
406 Kiitä Herraa sieluni 146 333
407 Hyvä on Herra 147 324
408 Herraa hyvää kiittäkää 150 332

4. Muita vastaavia kertomuksia Raamatussa
Jeesus käytti myös paimenta ja lampaita vertauksissaan. Raamatussa
mainitaan, että Jeesuskin lauloi kiitosvirren opetuslastensa kanssa.
(katso Matt. 26:30)
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5. Opeteltava Raamatun lause
”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.”
Ef. 5:19-20.

6. Lauluehdotus
Lammas olen Jeesuksen
Hyvä paimen rakastaa pientä, pientä karitsaa
Kun Herra vain mua paimentaa VK 334 (UVK 375)

Yksi tunnetuimpia lauluja psalmista 23 on Leevi Madetojan (1887-1947)
säveltämä laulu: Ei multa mitään puutu. Sen sanat on kirjoittanut Joel
Blomqvist (1840-1930), suomentanut K. V. Tamminen. 1881-1946

1. Ei multa mitään puutu, kun Herra paimentaa,
kun mulle kaikki tarpeet Hän aina lahjoittaa.
Ja niityt viherjöivät Hän etsii laumalleen.
Ja vetten luokse juomaan Hän johtaa uupuneen.
Hän johtaa uupuneen.

2. Ja yksikin jos eksyy pois Hältä korpehen,
oi kuinka sutten saaliiks Hän sinne jättäis sen.
Ei, ei – Hän juoksee aivan luo lampaan eksyneen
ja oikealle tielle Hän ohjaa harhailleen.
Hän ohjaa harhailleen.

3. Hän heikot kaikki kantaa niin hellin helmassaan.
Hän haavat hoitaa kaikki ja antaa lohtuaan.
Hän suojaa suopi heille, jos sää on myrskyinen.
Suo poudan tullen vettä ja varjon helteeseen.
Ja varjon helteeseen.

4. Ja vaikka joutuisinkin mä synkkään laaksohon,
en pelkää, kun mun kanssain tuo paimen parhain on.
(en pelkää kunhan mulla tuo paimen parhain on)
On kyllä synkkä, kolkko tuo musta Jordanvuo,
vaan Jeesushan mua kantaa. Se rohkeutta suo.
Se rohkeutta suo.
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5. Siis onnellisna (sydämestä) laulan: On Herra paimenen
Ja riemumielin kuljen nyt Häntä seuraten.
Ja onni, armo aina mua myös nyt noudattaa.
Mä Hänen huoneessansa saan iät asustaa. Saan iät asustaa.

Näihin sanoihin on myös toinen melodia. Se on tuntemattoman säveltäjän
säveltämä. Löysin sen vanhasta Siionin Kanteleesta (painettu 1939).


