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Psalmit
Psalmit ovat muodostaneet Psalmit tärkeän osan viikoittaisessa lukuohjelmassamme. Psalmien merkittävä
asema Kirjoituksissa ja koko Vanhassa testamentissa ilmenee kuolleista nousseen Jeesuksen sanoissa
opetuslapsilleen Luukkaan mukaan: ”Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen
kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.” Psalmit edustavat siis tässä yksinään koko Kirjoitusten
kokoelmaa.
Psalmit jakautuu viiteen osaan viideksi kokoelmaksi eli ”kirjaksi” kuten Laki viideksi Mooseksen kirjaksi.
Ensimmäinen psalmi rohkaisee ahkeraan Lain tutkiskelemiseen ja lupaa siitä suuren palkinnon Herralta.
Psalmien kokoelman viisi kirjaa loppuvat Jumalaa ylistävään päätösjakeeseen. Viimeisen psalmin täyttää
kokonaan kiitos ja ylistys. Se päättyy: ”Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja!”
Psalmien viidessä kirjassa näkyy kokoelman kehitystä. Ensimmäinen viidestä liittyy läheisimmin Daavidiin,
vaikka koko Psalmien kirjaa eli Psalttaria kutsutaan Daavidin psalmeiksi, ja ensimmäisessä kirjassa melkein
jokainen on merkitty Daavidin psalmiksi. Toinen kirja alkaa kahdeksalla Korahilaisten virrellä, mutta siihen
sisältyy myös Daavidin psalmeja, melkein kolmannes kaikista tämän kirjan psalmeista. Näistä 18 psalmista
moni on yhdistetty johonkin tapahtumaan Daavidin elämässä. Tämän kirjan loppuun on kirjoitettu:
”Daavidin, Iisain pojan, rukoukset päättyvät tähän.” Niinpä kolmannessa ja neljännessä kirjassa vain pari—
kolme on merkitty Daavidin psalmeiksi, viidennessä kirjassa taas viidennes. Ensimmäinen Psalmien kirja
eroaa muista siinä, että yleensä käytetään nimeä Herra (Jahve), kun muissa puhutaan tavallisesti Jumalasta
(Elohim). Nämä erot viittaavat siihen, että alkuperäinen pieni Daavidin psalmien kokoelma on kasvanut
vaiheittain useiden sukupolvien aikana ja saanut täydennystä eri tahoilta. Psalmien kirjassa Jumalan
voidellulla tarkoitetaan säännöllisesti kuningasta. Tämä sopii tilanteeseen kuningaskunnassa, jonka
alamaisista joskus suuri osa ei kuulu ylipapin johtamaan uskonnolliseen yhteisöön.
Psalmien esitystapaa ei tunneta, mutta ilmeisesti kuorot ovat esittäneet niitä laulaen monien soittimien
säestyksellä. Asaf ja Korah tunnetaan leeviläisten laulajasukujen kantaisinä. Kun Daavid on vahvistanut
asemaansa kaikkien 12 heimon hallitsijana ja Jerusalemia Jumalan liitoarkun uutena sijoituspaikkana, hänen
tehtäväänsä hallitsijana on kuulunut jumalanpalveluselämän virittäminen ja kehittäminen edelleen.
Jumalanpalvelus on tällöin voinut painottua lauluun ja soittoon. Uhritoimitus on noussut voimakkaammin
keskeiseksi, kun Salomo on rakentanut temppelin. Aaronin suvun tehtävät liittyvät temppelin
uhritoimituksiin, sen sijaan jumalanpalvelusten musiikista vastaavat muut. Oheinen näyte osoittaa, miten
psalmeja nykyisin esitetään synagogassa.
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Pyhäkön jumalanpalvelus
Me voimme vain aavistella pyhäkköteltan ja myöhemmän temppelin jumalanpalvelusta. Se on laajentunut
sukupolvien aikana yksinkertaisesta uhritoimituksesta suurenmoiseksi pyhäksi näytelmäksi. Soitinmusiikki,
laulukuorot, suitsutukset ja monet rituaalit ovat rikastuttaneet jumalanpalvelusta, joka on jatkunut
säädetyn ohjelman mukaisesti aamusta iltaan, viikon alusta sapattiin kautta koko vuoden.
Pyhäkköteltta yhdistää Israelin heimoja Samuelin kirjojen alkuun asti. Se muistuttaa vaivalloisesta matkasta
kohti Luvattua maata. Toiseen Mooseksen kirjaan sisältyvä yksityiskohtainen kuvaus teltan rakenteesta
antaa ohjeita niille, joiden tehtäviin on kuulunut teltan purkaminen, siirtäminen ja pystyttäminen
uudelleen. Se on kuin tarkoitettu aikansa ”kirkkokäsikirjaksi” niitä varten, joiden tulee suorittaa pyhät
toimitukset tarkalleen määräysten mukaisesti, jotta ne tuottaisivat tarkoitetun tuloksen.
Kolmannen Mooseksen kirjan eli Pappiskirjan sanoma on säilynyt pappissuvuissa sisäpiirin tietona
suullisesti – laulettuna – sukupolvesta toiseen, ja sitä on toistettu jatkuvasti, jolloin pappissuvun pojat ovat
Kuva: Pyhäkköteltta

1. Esipiha
2. Pyhäkkö
a. Pässinnahkainen peite
b. Oviverho
3. Allas
4. Polttouhrialttari
5. Luiska polttouhrialttarille
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Suitsutusalttari
Pyhäkköteltan alue

Liitonarkku kaikkein pyhimmässä
Polttouhri alttarilla

Ylipappi palveluksessa

Laintaulut liitonarkussa

Pyhäkköteltan katto ja sivuseinä poistettu
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vähitellen oppineet tehtävänsä. Lopulta määräykset on kirjoitettu kääröön ehkä vasta sen jälkeen, kun
kivistä rakennettu temppeli on korvannut teltan tai peräti silloin, kun temppelikin on tullut hävitetyksi.
Monet Vanhan testamentin tutkijat yhdistävät Lain jumalanpalvelusta koskevat määräykset
pikemminkin Toiseen temppeliin kuin Ensimmäiseen eli Salomon temppeliin tai jumalanpalvelukseen
ennen sitä. Näiden tutkijoiden käsityksen mukaan jumalanpalvelusta ja pappeja koskeva aineisto on
saanut lopullisen asunsa pakkosiirtolaisuuden jälkeen.

Katolisessa kirkossa ilmestysmajaa tarkoittava kansainvälinen sana ”tabernaakkeli” on päässyt uuteen
käyttöön. Katolisessa kirkossa tabernaakkeli tarkoittaa nimittäin alttarilla olevaa koristeellista lipasta, jossa
säilytetään siunattuja ehtoollisleipiä. Katolilaiset käyttävät Israelissa sakramenteista heprean sanontaa, joka
tarkoittaa temppelin kaikkein pyhintä. Tämä sananvalinta liittyy siihen käsitykseen, että vanhan liiton
uhripalvelus jatkuu katolisen ajattelun mukaan uudessa liitossa kirkon alttarin äärellä.
Toisessa Mooseksen kirjassa pystytetään maja sitä varten, että Jumala kohtaa siinä Mooseksen, joka
välittää Jumalan sanan seurakunnalle. Alkukielisessä heprealaisessa Raamatussa käytetään sanontaa,
joka tarkoittaa kohtaamista. Siten ”ilmestysmaja” sopii hyvin kuvaamaan tilannetta, jossa Jumala
kohtaa ihmisen. Uusi, hieman vapaa englantilainen käännös puhuu ”Jumalan läsnäolon teltasta” (”the
Tent of the Lord's presence”, Good News Bible). Toinen uusi englantilainen käännös kutsuu sitä
”kohtaamisteltaksi” (”the Tent of Meeting”, New International Version). Tätä samaa sanontaa
käytetään englanninkielisessä juutalaisessa käännöksessä (Jewish Publishing Society). Näissä
sanonnoissa ilmenee pienen teltan suuri merkitys koko kansalle. Se on pystytetty paikaksi, jossa
Jumala itse kohtaa kansansa.
Vanhimpien suomalaisten käännösten sanonta ”seurakunnan maja” ei nykyajan ihmisen mielessä tuo
esiin rakennuksen pyhyyttä, sillä ”seurakuntatalo” on saanut melko arkisen merkityksen. Kun
Raamattu suomennettiin 1600-luvulla, ”Seurakunnan maja” kuitenkin vastasi oman aikansa kuuluisaa,
virallista englantilaista käännöstä, jossa on samantapainen vastine (”tabernacle of the congregation”
King James Version). Tällaiset käännökset voivat tuoda mieleen ajatuksen seurakuntalaisten
kokoontumispaikasta, mitä ilmeisesti ei ole alun perin tarkoitettu puhuttaessa kohtaamisesta. Vuoden
1938 Raamatussa puhutaan ”ilmestysmajasta” ja ruotsinkielisissä Raamatuissa sana on käännetty
vastaavalla tavalla ”uppenbarelsetältet”. Vuoden 1992 suomennos puhuu pyhäkköteltasta. Ehkä
Aaronin pyhäkköteltta ja Mooseksen teltta kokoontumisia varten tarkoittavat Laissa kahta eri majaa.

Pyhäkön sisustus
Majan rakenne on kuvattu rasittavan tarkasti, ja kohteiden nimitykset vaihtelevat hyvinkin paljon erilaisissa
raamatunkäännöksissä. Pyhäkköteltan kuvauksessa kerrotaan, että sisälle tavallisten israelilaisten silmiltä
piiloon sijoitetaan arkku. Tätä suomalaiset käännökset kutsuvat liitonarkiksi (1938) tai liitonarkuksi
tuoreimman käännöksen (1992) mukaan. Viime vuosisadalla on tullut tutkimuksissa esiin, miten hyvin tämä
nimitys vastaa kohdettaan. Jumalan ja hänen kansansa suhteessa on paljon piirteitä, jotka vastaavat juuri
liiton solmimista esimerkiksi ihmisten tai kansojen kesken. Erityisesti se muistuttaa liittoa kuninkaan ja
hänelle kuuliaisuutta vannovien vasallien välillä.
Uusin Raamatun suomennos puhuu asiallisesti liitonarkun kannesta, mutta edellinen suomennos käyttää
samasta esineestä eli laintaulujen säilytyspaikan kannesta nimitystä ”armoistuin”. Juuri sen päältä Jumala
lupaa puhua Moosekselle. Sekä heprealainen alkuteksti että Jeesuksen aikaa vanhempi kreikankielinen
käännös Septuaginta antavat ymmärtää, että on kysymys tärkeämmästä esineestä kuin vain arkun
kannesta, joka peittää laintaulut. Heprealainen nimitys voidaan johtaa peittämistä tarkoittavasta sanasta, ja
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laintaulujen peittona olevasta kannesta käytetty sana tuo mieleen syntien peittämisen eli sovittamisen. Sitä
lähelle tulee juutalaisten vuotuista suurta sovituspäivää tarkoittava sana.
Liitonarkun kannesta käytetyn sanan kreikkalainen käännös on muodostettu sanasta, joka tarkoittaa armoa.
Lutherin käännöksen perustuvaa saksan sanaa ”armoistuin” (Gnadenstuhl) tai peräti ”armon valtaistuin”
(Gnadenthron) voidaan siksi hyvin perustella. Kun Jumala puhuu liiton arkun päältä pyhäkköteltassa
Moosekselle, paikka liittyy läheisesti Jumalan armon välittämiseen.
Sama kreikankielen sana, joka Vanhassa testamentissa viittaa liitonarkun kanteen, esiintyy kahdesti
Uudessa testamentissa. Heprealaiskirjeessä sitä käytetään, kun kuvataan yksityiskohtaisesti pyhäkköteltan
rakennetta ja sisustusta. Paavalin Kirjeessä roomalaisille Paavali kirjoittaa Jeesuksen merkityksestä:
”[hänet] Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa
vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit” (1938). Sama lause on
suomennettu vuoden 1992 käännöksessä: ”Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi, hänen verensä tuo
sovituksen uskossa vastaanotettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Pitkämielisyydessään
hän jätti menneen ajan synnit rankaisematta.” Edellisessä suomennoksessa ilmenee havainnollisesti, että
kohdatessaan Jumalan syntinen ihminen ei tule tuomioistuimen eteen vaan armoistuimen eteen kuten
ylipappi ilmestysmajassa.
Kun ilmestysmaja muuttui vuoden 1992 käännöksessä pyhäkköteltaksi ja armoistuin arkunkanneksi, näkyy
selvästi, miten uudessa käännöksessä on etsitty lähempänä arkikieltä olevia sanoja. Sama suuntaus näkyy
viime vuosisadalla tehdyissä englantilaisissa ja ruotsalaisissakin käännöksissä. Uudet käännökset esittävät
asian sujuvasti, mutta lukija ei huomaa tässä kohdassa yhtä selvästi kuin ennen yhteyttä johonkin Vanhan
testamentin kohtaan.

Herra Sebaot
Ensimmäisen Samuelin kirjan alussa Jumalan ja ihmisen suhteeseen tulee uusi piirre. Jumalasta aletaan
käyttää nimitystä Herra Sebaot. Tämä nimitys kuuluu Profeettojen sanastoon. Sanaa sebaot käytetään vain
kolme kertaa Laissa, ja se tarkoittaa näissä kohdissa sotajoukkoja tai kansanjoukkoja, esimerkiksi sitä
israelilaisten joukkoa, joka lähtee Egyptistä. Se esiintyy myös kolme kertaa Kirjoituksissa kohdissa joissa
Aikakirjat lainaavat suoraan Profeettoja, nimittäin Kuninkaiden kirjaa. Sen lisäksi sana sebaot esiintyy
Kirjoituksissa yhdessätoista psalmissa. Sen sijaan nimi Sebaot esiintyy usein Profeetoissa
Edellisissä profeetoissa nimi Sebaot esiintyy 15 kertaa, (1-2 Sam. ja 1-2 Kun) ja Jälkimmäisissä
profeetoissa yhteensä 250 kertaa, näistä eniten Jes. (62), Jer. (82), Hagg. (14), Sak. (52) ja Mal. (24).
Sanan sebaot merkityksestä tässä yhteydessä on erilaisia käsityksiä. Monet ovat tulkinneet sen
erisnimeksi. Samalla tavalla kuin vanha kreikankielinen Septuaginta Luther on jättänyt tämän sanan
Jumalan nimessä kääntämättä saksaksi. Hänen malliaan ovat seuranneet ruotsalaiset ja suomalaiset.
Juutalaisessa raamatunkäännöksessä se käännetään ja sanotaan englanniksi the Lord of Hosts eli
Joukkojen Herra kuten kunnia-arvoisa 1600-luvun englantilainen käännös.
Vanhassa katolilaisten latinankielisessä Vulgatassa sanotaan Dominus exercituum eli Sotajoukkojen
Herra. Jotkut ajattelevat, että sana tarkoittaa taivaallisia joukkoja. Koska se liittyy läheisesti Daavidin
taisteluihin alkaen kamppailusta Goljatia vastaan, tuntuu luontevalta yhdistää nimitys israelilaisten
sotajoukkoihin, jotka kutsuvat Jumalaa tällä nimellä.
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Pappina palveluksessa
Kuva: Pappien puvut
Ylipapin puku
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Ylipapin puku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Papin puku

Otsakorun sinipunainen kiinnityslanka
1. Turbaani
Turbaani
2. Pellavapaita
Otsakoru
3. Vyö
Kasukan olkakappaleiden onyx-kivet joihin kumpaankin on kaiverrettu kuusi heimon nimeä
Efodin viitta
Rintakilpi, sen kiviin on kaiverrettu 12 heimon nimet ja sen sisässä ovat urim ja tummim
Rintakilven sinipunainen kiinnityslanka
Kasukan vyötärönauha
Efodi-kasukka
Kultatiukuja
Pellavapaita
Vyö

Kuva: Ylipappi suitsutusalttarin äärellä
Pappien pukuja esittävä kuva näyttää, miten
ylipapilla on tavallisen papinpuvun lisäksi
kasukka viittoineen ja vöineen, päähineen
otsakoru sekä rintakilpi. Mooseksen kirjoissa
kuvattuja jumalanpalvelusta ja pappien asua
koskevia perinteitä on kulkeutunut katolisen
kirkon kautta luterilaisiin jumalanpalveluksiin,
vaikka luterilainen oppi pappeudesta poikkeaa
sekä juutalaisesta että katolisesta.
Henkilöiden ohessa seurataan jumalanpalveluksen jatkumista. Kun liitonarkku
menetetään filistealaisille, seuraa vaikea aika.
Tilanne kirkastuu vasta, kun arkku pääsee
kunniapaikalle
Jerusalemiin.
Temppelin
vaiheissa kuvastuu koko kansan kohtalo.
Uskonnollinen
elämä
liittyy
läheisesti
kansalliseen elämään ja tilanne vastaa
myöhempää valtiokirkon ihannetta.
Ylipapin virka-asussa näkyy rintakilpi (n:o 6),
jonka sisällä ovat urim ja tummim. Viitan
helmuksissa riippuu kultaisia tiukuja (n:o 10).

Valittu kansa Luvatussa maassa
Edellisissä profeetoissa kertomus pohjautuu selkeästi Mooseksen kirjoihin. Joosuan kirjassa esitetään,
miten Joosua suorittaa Mooseksen antaman tehtävän. Hän johtaa Luvatun maan valloitusta ja jakaa maan
kahdelletoista sukukunnalle. Lopuksi kansa lupaa noudattaa Lakia, ja kaikki lähtevät kotiseuduilleen.
Joosuan kirjan kertomuksen sitoo Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan myös se, että Egyptissä kuolleen
Joosefin luut haudataan Kanaaninmaan pohjoiseen osaan Sikemin, kuten hänelle on luvattu ennen hänen
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kuolemaansa. Siellä hän oli pysähtynyt paluumatkallaan Mesopotamiasta. Tuomarien kirjassa kuvataan
vaikeita tilanteita, joissa toteutuu sama kaava: Israel luopuu Herrasta ja joutuu vaikeuksiin, kansa katuu, ja
pyytää apua Herralta. Herra lähettää johtajaksi tuomarin, tuomari lyö ahdistajat. Kansa seuraa jonkun aikaa
Herran tahtoa mutta luopuu taas ja niin edelleen. Tapahtumat liittyvät väljästi toisiinsa.
Ensimmäisen Samuelin kirjan alusta kuvaus etenee katkeamatta Toisen kuninkaiden kirjan loppuun.
Kertomus alkaa toiveikkaasti, kun kauan lasta odottanut Hanna saa vihdoin pojan, Samuelin. Tämän jälkeen
seuraavat huonot uutiset: Filistealaiset vievät sotasaaliina pyhän liitonarkun. Silon papin Eelin molemmat
pojat kaatuvat taistelussa ja liitonarkun pappeuden jatkuvuus katkeaa. Vanhan tuhosta nousee uutta
kasvua. Uskonnollisen ja samalla kansallisen elämän johtajaksi nousee profeetta Samuel, joka kutsuu
pyhällä voitelulla ensin Saulin ja tämän jälkeen Daavidin kuninkaaksi. Daavid joutuu pakenemaan Saulia ja
säilyttää henkensä. Pakomatkalla häntä seuraa pappi Abjatar, joka on säästynyt Saulin kostolta, kun tämä
on tappanut Daavidia auttaneet Nobin papit. Ensimmäinen Samuelin kirja päättyy Saulin kuolemaan.
Toisessa Samuelin kirjassa Daavidin valta vakiintuu, kun hän voittaa Saulin kannattajat. Daavid valloittaa
Jerusalemin ja tekee siitä pääkaupunkinsa. Sen merkitystä vahvistaa se, että Daavid tuo siihen liitonarkun,
jonka filistealaiset ovat palauttaneet israelilaisille. Kuningas Daavid kukistaa kapinoita, joista vaarallisinta
johtaa hänen poikansa Absalom. Toisen Samuelin kirjan lopussa vanha Daavid on noussut sekä valtiolliseksi
että uskonnolliseksi johtajaksi kahdentoista Israelin heimon keskuudessa.

Voideltu
Pyhä voitelu kohdistuu Laissa pyhäkkötelttaan ja sen esineisiin niin kuin jo Ensimmäisessä Mooseksen
kirjassa Betelin pyhään kiveen, mutta Toisesta Mooseksen kirjasta alkaen voidellaan myös henkilöitä.
Mooses voitelee Aaronin ylipapiksi, ja voidellusta papista puhutaan useasti Toisessa, Kolmannessa ja
Neljännessä Mooseksen kirjassa. Sen sijaan tämä tärkeä toimitus sivuutetaan Viidennessä Mooseksen
kirjassa sekä Joosuan ja Tuomarien kirjoissa. Tuomarien kirjassa puhutaan kyllä kuninkaan voitelemisesta,
mutta Israel ei muutu vielä kuningaskunnaksi.
Ensimmäisessä Samuelin kirjassa pyhän voitelun merkitys tulee voimakkaasti esiin. Profeetta Samuel
voitelee Saulin kuninkaaksi. Kun tämä ei osoittaudu kutsumukseensa kelvolliseksi, Samuel voitelee Daavidin
Saulin tilalle kuninkaaksi. Voitelun suuri merkitys ilmenee Daavidin asenteessa Sauliin, joka yrittää surmata
Daavidin. Tämä kieltäytyy tappamasta Saulia, vaikka Daavid voisi helposti päästä vainoajastaan, kun tämä
nukkuu puolustuskyvyttömänä luolassa. Daavid sanoo, että hän ei voi tappaa Herran voideltua.
Voiteluun liittyvä johtajan ja hallitsijan asema ilmenee siinä, että Daavid voidellaan erikseen Juudan ja
erikseen Israelin kuninkaaksi. Voiteluun liittyvä pyhyys ilmenee siinä, että Daavid osallistuu jopa
jumalanpalveluksen uhritoimituksen suorittamiseen. Myös hänen poikiensa sanotaan toimineen pappeina,
vaikka Daavidin perhe kuului Juudan eikä Leevin heimoon.
•
•

KUUDES ETAPPI
Tuiran kirkossa 6.1.2019
Daavidin jälkeläiset Juudan kuninkaina
– 1. Kun. Salomosta Elian aikaan
– 2. Kun. Elisasta Juudan tuhoon

Ylistäkää Jumalaa, kuningastamme… Laulakaa hänelle psalmi. Ps. 47:7-8
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