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Psalmi 80

Otsikko: Jumala, muista viiniköynnöstäsi (KR 92)

Otsikko: Rukous Herran viinipuun, Israelin, 

saattamisesta entiselleen. (KR 33/38)

Laulunjohtajalle. Lauletaan niin kuin "Liiton liljat". 

Asafin psalmi. 



Psalmin 80 lukuvinkkejä:

Psalmissa on kaksi vertausta: Jumala on Hyvä 

Paimen - Israel on viiniköynnös, viinipuu.

Viinipuu on myös runsauden ja Jumalan siunauksen 

vertauskuva. 

Jeesus sanoo: "Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on 

viinitarhuri. --- "Minä olen viinipuu, te olette oksat. 

(Joh.15:1-10)

Jeesus laajentaa kuvan  viinipuusta koskemaan 

myös meitä pakanakristittyjä. Siksi tämä psalmi 

puhuu myös meistä ja meille.



Millainen on tilanne, jossa Psalmi 80 on kirjoitettu? 

Profeetta Hoosea kertoo tiivistetysti, miten Psalmin 80 

tilanne syntyi:

”Kuin viinirypäleet autiomaassa oli Israel, kun minä 

sen löysin. Kun näin teidän isänne, he olivat kuin 

viikunapuun keväthedelmät. 

Mutta heti kun he tulivat Baal-Peoriin, he vihkiytyivät 

Baalille ja tulivat inhottaviksi kuin tuo heidän 

rakastajansa.” (Hoos.9:10)

Psalmin 80 taustoja: 

”Tähän mennessä tapahtunut”



Kun israelilaiset olivat asettuneet Sittimiin, Israelin 

miehet luopuivat Herrasta ja alkoivat elää 

moabilaisnaisten kanssa. Naiset kutsuivat heitä omien 

jumaliensa uhrijuhliin, ja miehet söivät uhrilihaa ja 

kumarsivat heidän jumaliaan. 

Näin israelilaiset antautuivat palvelemaan Baal-Peoria, 

ja siksi Herra vihastui heihin. 

(4.Moos.25:1-3)

He antautuivat palvelemaan Baal-Peoria ja söivät 

kuolleille kuville tuotuja uhreja. He vihastuttivat Herran 

teoillaan, ja siksi vitsaus iski heihin.  (Psalmi 106:28-29) 

Nyt kun taustat on selvitetty palaamme Psalmiin 80:



Israelilaiset tulivat 

synnintuntoon ja palasi 

Jumalan luo ja pyysi 
häneltä apua (jakeet 2–4)



2. Kuule meitä, Israelin paimen, sinä, joka johdatat 

Joosefin heimoa kuin paimen laumaansa, sinä, jonka 

istuinta kerubit kannattavat! Ilmesty kirkkaudessasi  3. 

Efraimin, Benjaminin ja Manassen heimoille. Osoita 

voimasi, tule avuksemme. 

4. Jumala, auta meidät ennallemme, anna meidän 

nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme. 

Israelilaiset tulivat 

synnintuntoon ja palasi 

Jumalan luo ja pyysi 
häneltä apua (jakeet 2–4)



Kansa tunnusti, että ilman Jumalaa se sortuu 

vaikeuksiin ja joutuu pilkan ja vihan kohteeksi 

(5-7) Vain Jumala voi antaa heille jälleen valon 

sekä ”ensirakkauden” ilon (8)



5. Jumala, Herra Sebaot, kuinka kauan olet vihoissasi, 

etkö jo kuule kansasi rukousta? 

6. Olet antanut syödäksemme kyynelleipää, juottanut 

meille maljoittain kyyneleitä. 7. Olet jättänyt meidät 

naapureittemme riepoteltaviksi, kaikki vihollisemme 

pilkkaavat meitä. 

8. Jumala, Sebaot, auta meidät ennallemme, anna 

meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme.

Kansa tunnusti, että ilman Jumalaa se sortuu 

vaikeuksiin ja joutuu pilkan ja vihan kohteeksi 

(5-7) Vain Jumala voi antaa heille jälleen valon 

sekä ”ensirakkauden” ilon (8)



Kansa vetosi Jumalan 

aiempiin tekoihin, Kyse on 

Jumalan valitsemasta 

kansasta, joka hänen 

hoidossaan ja 

yhteydessään menestyi 
(9-12)



9. Sinä otit viiniköynnöksen Egyptin maasta, karkotit 

kansat sen tieltä ja istutit sen. 10. Sinä raivasit sille 

sijan, ja se juurtui paikalleen ja täytti maan. 

11. Se levitti varjonsa vuorten yli, se peitti oksillaan 

setrit, Jumalan puut, 12. ja sen versot ulottuivat 

mereen asti, sen vesat aina Eufratin rannoille. 

Kansa vetosi Jumalan 

aiempiin tekoihin, Kyse on 

Jumalan valitsemasta 

kansasta, joka hänen 

hoidossaan ja 

yhteydessään menestyi 
(9-12)



Olisiko koko kurjuus Jumalan 

syytä? Hänkö hylkäsi kansansa 

ja ”hajotti sen muurit”? 

Vai osoittiko Jumala vieraat 

muurit hajottamalla, etteivät 

epäjumalat ja omille poluille 

lähteminen riitä turvaamaan 
kansan elämää? (13-14)



13. Miksi hajotit muurin sen ympäriltä, jätit rypäleet 

kulkijoiden riivittäviksi? 

14. Villisika kaluaa sen runkoa, kaikki metsän 

eläimet syövät sitä. 

Koko kurjuus Jumalan syytä? 

Hänkö hylkäsi kansansa ja 

”hajotti sen muurit”? Vai osoittiko 

Jumala vieraat muurit 

hajottamalla, etteivät epäjumalat 

ja omille poluille lähteminen riitä 

turvaamaan kansan elämää? 
(13-14)



Kansa vetoaa Jumalaan hänen 

aiempien tekojensa perusteella ja 

jättäytymällä avuttomana lapsena 
hänen käsiinsä (15-18)



15. Jumala, Sebaot, katso jälleen meihin taivaastasi, 

katso meitä! Ota hoitoosi tämä viiniköynnös, 16. taimi, 

jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi varten, 

lapsi, jolle sinä olet antanut voiman. 

17. Menehtykööt uhkaavan katseesi alla ne, jotka ovat 

sen polttaneet ja pirstoneet! 18. Mutta suojatkoon sinun 

kätesi palvelijaasi, joka on oikealla puolellasi, ihmislasta, 

jolle sinä olet antanut voiman.

Kansa vetoaa Jumalaan hänen 

aiempien tekojensa perusteella ja 

jättäytymällä avuttomana lapsena 
hänen käsiinsä (15-18)



Kansa pyytää Jumalalta 

armahdusta ja vakuuttaa tästä 

eteenpäin noudattavansa hänen 

tahtoaan. Pelastus voi tulla yksin 
Jumalalta! (19-20)



19. Me emme käänny sinun luotasi pois. Anna meidän 

elää, me huudamme sinun nimeäsi. 

20. Jumala, Herra Sebaot, auta meidät ennallemme, 

anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme. 

Kansa pyytää Jumalalta 

armahdusta ja vakuuttaa tästä 

eteenpäin noudattavansa hänen 

tahtoaan. Pelastus voi tulla yksin 
Jumalalta! (19-20)



Toisten syntien tunnustaminen on helpompaa kuin 

omiemme. Roska näkyy helpommin kuin hirsi. (Matt.7:3)

Miltä Psalmi 80 tuntuu, jos ajattelemme sen keskiöön 

itsemme, seurakuntamme, kirkkomme, kansamme?

Mikä koskee Israelia, koskee myös pakanakristittyjä, 

kirkkoja, seurakuntia ja yksittäisiä kristittyjä. 

Yhteenveto



Jos haluat palata tämän risteilyn jälkeen Psalmin 80 pariin, 

löydät tämän raamattutunnin ”aukikirjoitettuna” blogistani 

www.reijotelaranta.fi



- Missä me olemme kenties panneet toivomme, sydämemme ja 

turvamme muihin asioihin kuin Jumalaan? 

- Olemmeko nostaneet hänen tilalleen Rahan? Vallan? Suosion? 

Sopeutumisen yleiseen mielipiteeseen? Kuuluisaan julistajaan? 

Oman voimamme, tietomme ja taitomme?

- Luotammeko me Jumalan lupausten muureihin vai rakennammeko me 

varmuuden vuoksi omia muurejamme?

- Mitä muureja Jumalan tulisi hajottaa meidän kirkossamme, 

seurakunnassamme, omassa sydämessämme, että asiat olisivat 

oikeassa tärkeysjärjestyksessä? 

- Mikä on se tie, jolla voimme olla jälleen Jumalan hoidossa pieninä 

lapsina, joille hän antaa voiman pitäen kädestä kiinni? 

- On vain yksi tie, jota eksynyt voi palata: Jeesuksen jokaiselle tarjolla 

oleva armo.


