Musiikkiaiheisia Raamatunpaikkoja
Jumala, sydämeni on levollinen, mieleni on tyyni. Minä tahdon laulaa ja soittaa! Ps. 57:7
Raamatusta satunnaisesti otettuja kohtia, joista löytyy musiikkiin viittaava termi.
Eri Raamatunkäännökset ovat käyttäneet erilaisia käsitteitä ja sanoja myös musiikkiin liittyen. Tästä johtuen
paikat on lajiteltu käännöksen mukaisesti aloittaen uusimmasta vuoden 1992 Raamatunkäännöksestä.

Musiikkiin liittyviä Raamatunkohtia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottaman suomennoksen mukaan
Laulu
Löytyi 21 jaetta Raamattu 1992 tekstistä.
5. Moos. 31:19
"Kirjoita siis muistiin tämä laulu ja opeta se israelilaisille. Pane sen sanat heidän
suuhunsa, että voin käyttää niitä todisteena heitä vastaan.
5. Moos. 31:21
Mutta kun suuret onnettomuudet ja vaivat kohtaavat heitä, tämä laulu, jota heidän
jälkeläisensäkään eivät unohda, on todisteena heitä vastaan. Minä tiedän, minkälaiset
heidän ajatuksensa jo nyt ovat, ennen kuin olen vienyt heidät siihen maahan, jonka
valallani lupasin heille."
Tuom. 5:12
Nouse, Debora, nouse, nouse ja laula laulu! Ylös, Barak, ota saaliiksesi vankeja, sinä
Abinoamin poika!
2. Aik. 29:27
Hiskia käski uhrata alttarilla polttouhrin, ja kun uhritoimitus alkoi, viritettiin Herralle laulu,
jota säestettiin torvilla ja Israelin kuninkaan Daavidin teettämillä soittimilla.
2. Aik. 29:28
Koko seurakunta kumartui maahan, ja laulu kaikui ja torvet soivat niin kauan kuin
uhritoimitusta kesti.
Ps. 30:1
Daavidin psalmi. Temppelin vihkimisjuhlan laulu. (30:2) Minä ylistän sinua, Herra. Sinä
nostit minut syvyyksistä, et jättänyt minua vihollisteni pilkattavaksi.
Ps. 33:3
Virittäkää hänelle uusi laulu, soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki. [Ps. 40:4, Ps.
96:1, Ps. 98:1; Jes. 42:10; Ilm. 5:9]
Ps. 46:1
Laulunjohtajalle. Korahilaisten laulu. Korkea ääniala. (46:2) Jumala on turvamme ja
linnamme, auttajamme hädän hetkellä.
Ps. 48:1
Laulu, korahilaisten psalmi. (48:2) Suuri on Herra, ylistäkää häntä! Hän asuu omassa
kaupungissaan, pyhällä vuorellaan.

Ps. 65:1
Laulunjohtajalle. Daavidin psalmi, laulu. (65:2) Sinua, Jumala, me ylistämme Siionissa!
Me täytämme lupaukset, jotka annoimme sinulle,
Ps. 67:1
Laulunjohtajalle. Kielisoittimilla. Psalmi, laulu. (67:2) Jumala olkoon meille armollinen ja
siunatkoon meitä, hän kirkastakoon meille kasvonsa. (sela)
Ps. 68:1
Laulunjohtajalle. Daavidin psalmi, laulu. (68:2) Jumala lähtee liikkeelle, ja hänen
vihollisensa hajaantuvat, hänen vastustajansa pakenevat hänen tieltään.
Ps. 75:1
Laulunjohtajalle. Lauletaan kuin "Älä tuhoa". Asafin psalmi, laulu. (75:2) Me kiitämme
sinua, Jumala, me kiitämme sinua ja huudamme avuksi nimeäsi, me kerromme sinun
ihmeellisistä teoistasi.
Ps. 76:1
Laulunjohtajalle. Kielisoittimilla. Asafin psalmi, laulu. (76:2) Juudassa Jumala tunnetaan,
hänen nimensä on suuri Israelissa.
Ps. 87:1
Korahilaisten psalmi, laulu. Herra on perustanut oman kaupunkinsa pyhille vuorille. [5.
Moos. 12:5+]
Ps. 96:1
Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat! [1.
Aik. 16:23-33]
Ps. 98:1
Psalmi. Laulakaa Herralle uusi laulu! Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea
kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. [Ps. 33:3+]
Ps. 149:1
Halleluja! Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te Herran omat!
[Ps. 33:3+]
Laul. l. 1:1
Lauluista kaunein, Salomon laulu. [Laulujen laulu on vuoropuhelun muotoinen runoelma.
Toisin kuin hepreassa puhujan sukupuoli ei aina käy ilmi suomenkielisestä käännöksestä.
Siksi käännökseen on lisätty vuorosanojen esittäjät (neito, mies, muut).]
Jes. 30:29
Silloin teidän huulillanne on laulu niin kuin pyhän juhlan aattoiltana ja sydämessänne ilo
niin kuin niillä, jotka kulkevat huilujen soidessa Herran vuorelle, kohden Israelin
turvakalliota. [Ps. 42:5]
1. Kor. 14:26
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. 12:7]
Laulakaa
Löytyi 28 jaetta Raamattu 1992 tekstistä. 2. Moos. 15:21

Mirjam viritti laulun: -- Laulakaa ylistystä Herralle, hän on mahtava ja suuri: hevoset ja
miehet hän mereen suisti!
4. Moos. 21:17
Silloin israelilaiset lauloivat tämän laulun: -- Anna vettä, kaivo! Laulakaa sille!
4. Moos. 21:18
Laulakaa kaivolle, jonka päälliköt kaivoivat, jonka aukaisivat kansan parhaat miehet
kepeillänsä, käskijän sauvoilla! Autiomaasta israelilaiset siirtyivät Mattanaan,
1. Aik. 16:9
Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään.
1. Aik. 16:23
Laulakaa Herralle, koko maanpiiri! Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa hänen
avustaan! [Ps. 96:1-13]
Ps. 30:4
(30:5) Laulakaa Herralle, te Herran palvelijat, ylistäkää hänen pyhää nimeään!
Ps. 47:6
(47:7) Ylistäkää Jumalaa, kuningastamme, ylistäkää ja laulakaa!
Ps. 47:7
(47:8) Hän on koko maailman kuningas. Laulakaa hänelle psalmi.
Ps. 66:2
Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja ylistäkää häntä.
Ps. 68:4
(68:5) Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää
pilvivaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään!
Ps. 68:32
(68:33) Laulakaa Jumalalle, maan valtakunnat, ylistäkää Herraa! (sela)
Ps. 95:1
Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän
turvakalliomme. [Ps. 66:1]
Ps. 96:1
Laulakaa Herralle uusi laulu! Laula Herralle, maa, laulakaa Herralle, maan asukkaat! [1.
Aik. 16:23-33]
Ps. 96:2
Laulakaa Herralle, ylistäkää hänen nimeään! Kertokaa päivästä päivään ilosanomaa
hänen avustaan.
Ps. 98:1
Psalmi. Laulakaa Herralle uusi laulu! Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea
kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton. [Ps. 33:3+]
Ps. 98:4
Maa, kohota Herralle riemuhuuto! Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa! [Ps. 66:1]
Ps. 98:5
Ylistäkää Herraa harpun sävelin, soittakaa ja laulakaa!
Ps. 105:2
Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmetöistään.
Ps. 137:3

Ne, jotka meidät olivat sinne vieneet, vaativat meitä laulamaan, ne, joiden orjuudessa me
vaikeroimme, käskivät meidän iloita ja sanoivat: "Laulakaa meille Siionin lauluja!"
Ps. 147:7
Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme!
Ps. 149:1
Halleluja! Laulakaa Herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä, te Herran omat!
[Ps. 33:3+]
Jes. 12:5
Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa! Levitköön tieto niistä yli
maanpiirin.
Jes. 27:2
Sinä päivänä saamme kuulla: "Ihana viinitarha! Laulakaa siitä!" [Jes. 5:1]
Jes. 42:10
Laulakaa Herralle uusi virsi, maan ääristä alkaen laulakaa hänen ylistystään, te
merenkulkijat ja itse meri, kaikki mitä siinä on, saaret ja rannikot, kaikki niiden asukkaat!
[Ps. 33:3+]
Jer. 9:18
(9:17) Tulkaa kiireesti ja laulakaa meistä valituslaulu, niin että silmämme vuotavat vettä ja
kyyneleet valuvat pitkin poskia.
Jer. 20:13
Laulakaa Herralle, ylistäkää Herraa! Hän pelastaa avuttoman pahantekijöiden käsistä.
Ef. 5:19
Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa
täydestä sydämestä Herralle [Kol. 3:16,17 : Ap. t. 16:25; 1. Kor. 14:26]
Kol. 3:16
Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa
toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja
hengellisiä lauluja. [Ef. 5:19,20]
Musiikki
Löytyi 1 jae Raamattu 1992 tekstistä. Ps. 45:8
(45:9) Vaatteesi tuoksuvat mirhalta, aaloelta ja kassialta. Norsunluupalatseista kaikuu
sinun iloksesi kielisoitinten musiikki.
Soitto
Löytyi 2 jaetta Raamattu 1992 tekstistä. Ps. 81:2
(81:3) Virittäkää soitto, tuokaa rummut, ottakaa harppu ja helkkyvä lyyra.
Jes. 51:3
Yhä Herra lohduttaa Siionia ja armahtaa sen rauniomaita. Hän muuttaa aution maan
Eedenin puutarhan kaltaiseksi ja aron kuin Herran paratiisiksi. Siellä on oleva ilo ja riemu,
siellä kaikuu soitto ja ylistyslaulu. [Jes. 61:3]
Soittakaa
Löytyi 9 jaetta Raamattu 1992 tekstistä. 4. Moos. 10:7

Kun väki kutsutaan koolle, soittakaa torvia, mutta älkää puhaltako hälytyssoittoa.
Ps. 33:3
Virittäkää hänelle uusi laulu, soittakaa kauniisti, huutakaa riemunne julki. [Ps. 40:4, Ps.
96:1, Ps. 98:1; Jes. 42:10; Ilm. 5:9]
Ps. 68:4
(68:5) Laulakaa Jumalalle, soittakaa hänen nimensä kunniaksi, ylistäkää häntä, joka kiitää
pilvivaunuillaan. Herra on hänen nimensä, iloitkaa hänen edessään!
Ps. 98:4
Maa, kohota Herralle riemuhuuto! Iloitkaa ja riemuitkaa, laulakaa ja soittakaa! [Ps. 66:1]
Ps. 98:5
Ylistäkää Herraa harpun sävelin, soittakaa ja laulakaa!
Ps. 135:3
Ylistäkää Herraa, hän on hyvä! Soittakaa hänen nimensä kunniaksi, se on ihana ja
suloinen!
Ps. 147:7
Laulakaa Herralle, virittäkää kiitosvirsi, soittakaa lyyralla kiitosta Jumalallemme!
Hoos. 5:8
-- Puhaltakaa torveen Gibeassa, soittakaa hälytys Ramassa! Huutakaa Bet-Avenissa:
"Benjamin, vihollinen on kannoillasi!" [Hoos. 4:15+]
Ef. 5:19
Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa
täydestä sydämestä Herralle [Kol. 3:16,17 : Ap. t. 16:25; 1. Kor. 14:26]
Kuoro
Löytyi 1 jae Raamattu 1992 tekstistä. Neh. 12:38
Toinen kiitoslaulua laulava kuoro kulki vasemmalle, ja minä ja toinen puoli kansan
johtomiehistä vaelsimme sen jäljessä muuria pitkin Uunitornin ohi Paksullemuurille
Soittimet
Löytyi 3 jaetta Raamattu 1992 tekstistä. 1. Aik. 16:42
Torvet ja symbaalit, joita soittajat käyttivät, sekä soittimet, joilla säestettiin pyhiä lauluja,
olivat Hemanin ja Jedutunin hallussa. Jedutunin suvun miehet olivat portinvartijoina.
2. Aik. 5:13
Pappien astuessa ulos temppelistä soittajat ja laulajat virittivät yhteen ääneen kiitoslaulun
Herralle. Torvet, symbaalit ja muut soittimet alkoivat soida, ja laulajat puhkesivat
ylistämään Herraa: "Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa." Silloin Herran temppelin
täytti pilvi. [Esra 3:11; Ps. 136:1]
2. Aik. 29:26
Leeviläiset seisoivat paikoillaan käsissään Daavidin teettämät soittimet, samoin papit
torvineen.
Rummut
Löytyi 3 jaetta Raamattu 1992 tekstistä. 1. Sam. 10:5

Sen jälkeen tulet Jumalan kukkulalle Gebaan, missä on filistealaisten vartiosto.
Saapuessasi kaupunkiin tapaat joukon profeettoja, jotka ovat tulossa uhrikukkulalta.
Heidän edellään soivat harput ja rummut, huilut ja lyyrat, ja he ovat hurmoksissa. [2. Kun.
3:15]
Ps. 81:2
(81:3) Virittäkää soitto, tuokaa rummut, ottakaa harppu ja helkkyvä lyyra.
Jes. 5:12
Heidän ilonaan ovat harput ja lyyrat, rummut ja huilut, viini virtaa heidän pidoissaan.
Herran tekoja he eivät huomaa, eivät näe hänen kättensä töitä. [Ps. 28:5; Aam. 6:6]
Torvi
Löytyi 3 jaetta Raamattu 1992 tekstistä. 2. Moos. 20:18
Koko kansa oli todistamassa jylinää ja leimahtelua. Se kuuli, miten torvi soi, ja näki, miten
vuori savusi. Ihmiset vapisivat tämän nähdessään ja pysyttelivät loitolla.
Job 39:25
Kun torvi soi, se hirnuu: "Hahaa!" Jo kaukaa se vainuaa sodan tuoksinan, päälliköiden
huudot ja taistelun jylyn.
Hoos. 8:1
-- Nosta torvi huulillesi! Pyhäkön yllä leijuu onnettomuuden uhka kuin korppikotka, sillä
kansani on rikkonut minun liittoni, kapinoinut lakiani vastaan.
Torvet
Löytyi 10 jaetta Raamattu 1992 tekstistä. 3. Moos. 25:9
anna silloin seitsemännen kuun kymmenentenä päivänä puhaltaa torveen; tuona
sovituspäivänä soikoot torvet kaikkialla maassanne. [3. Moos. 23:27]
Tuom. 7:8
Gideon lähetti kaikki muut israelilaiset kotiin ja piti itse vain nuo kolmesataa miestä. He
ottivat mukaansa kaikki eväsruukut ja torvet. Midianilaisten leiri oli laaksossa israelilaisten
alapuolella.
2. Sam. 6:15
Daavid ja koko Israelin heimo saattoivat Herran arkkua, ja riemu raikui ja torvet soivat.
1. Kun. 1:39
Pappi Sadok oli pyhäkköteltasta ottanut mukaansa öljysarven, ja hän voiteli Salomon
kuninkaaksi. Torvet soivat, ja kansa huusi: "Eläköön kuningas Salomo!" [1. Sam. 10:1, 1.
Sam. 16:13 | 1. Sam. 10:24; 2. Kun. 11:12]
1. Aik. 16:42
Torvet ja symbaalit, joita soittajat käyttivät, sekä soittimet, joilla säestettiin pyhiä lauluja,
olivat Hemanin ja Jedutunin hallussa. Jedutunin suvun miehet olivat portinvartijoina.
2. Aik. 5:13
Pappien astuessa ulos temppelistä soittajat ja laulajat virittivät yhteen ääneen kiitoslaulun
Herralle. Torvet, symbaalit ja muut soittimet alkoivat soida, ja laulajat puhkesivat
ylistämään Herraa: "Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa." Silloin Herran temppelin
täytti pilvi. [Esra 3:11; Ps. 136:1]
2. Aik. 23:13

Hän näki kuninkaan seisovan korokkeella sisäänkäynnin luona, ja kuninkaan ympärillä
seisoivat päälliköt ja torvensoittajat. Koko kansa riemuitsi, torvet soivat ja laulajat soittivat
ja lauloivat ylistyslaulua. Silloin Atalja repäisi vaatteensa ja huusi: "Kapina, kapina!"
2. Aik. 29:28
Koko seurakunta kumartui maahan, ja laulu kaikui ja torvet soivat niin kauan kuin
uhritoimitusta kesti.
Neh. 12:41
ja papit Eljakim, Maaseja, Minjamin, Miika, Eljoenai, Sakarja ja Hananja, joilla oli torvet,
Ilm. 8:13
Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan laella ja huusi kovalla äänellä: "Voi! Voi!
Voi niitä, jotka asuvat maan päällä! Vielä tulevat torvet soimaan, vielä puhaltaa torveensa
kolme enkeliä."
Harpuin
Löytyi 2 jaetta Raamattu 1992 tekstistä. 1. Moos. 31:27
Miksi pakenit salaa minun luotani etkä kertonut minulle aikeistasi mitään? Minä olisin
saattanut sinut iloisesti matkaan lauluin, tamburiinein ja harpuin.
Ps. 149:3
ylistäkööt tanssien hänen nimeään, soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin! [2.
Moos. 15:20; 2. Sam. 6:14; Ps. 68:26]
Harppu
Löytyi 5 jaetta Raamattu 1992 tekstistä. Ps. 57:8
(57:9) Herää, sydämeni, herää, harppu, helky, lyyra, minä tahdon herättää aamuruskon!
[Ps. 5:4+]
Ps. 81:2
(81:3) Virittäkää soitto, tuokaa rummut, ottakaa harppu ja helkkyvä lyyra.
Ps. 108:2
(108:3) Herää, harppu, herää, lyyra, minä tahdon herättää aamuruskon!
Jes. 16:11
Siksi minun sisimpäni valittaa kuin harppu Moabin tähden, minun sydämeni valittaa KirHaresetin tähden.
Ilm. 5:8
Kun Karitsa otti kirjan, ne neljä olentoa ja kaksikymmentäneljä vanhinta heittäytyivät
hänen eteensä. Vanhimmilla oli kaikilla harppu ja kultamalja täynnä uhrisavua, pyhien
rukouksia. [Ilm. 4:10 | Ps. 141:2]
Harppua
2. Kun. 3:15
Mutta olkoon nyt, hakekaa tänne soittaja!" Kun soittaja näppäili harppua, Herran käsi tuli
Elisan päälle
1. Aik. 13:8
ja Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat riemuissaan Jumalan edessä ja lauloivat
soittaen lyyraa ja harppua, rumpuja, symbaaleja ja torvia.

1. Aik. 16:5
Heidän johtajanaan oli Asaf, ja hänestä seuraavana oli Sakarja. Sitten olivat Jaasiel,
Semiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom ja Jeiel, jotka soittivat harppua ja
lyyraa. Asaf helisytti symbaaleja,
Ps. 150:3
Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen!
1. Sam. 16:16
Antakoon siis kuninkaamme käskyn, niin palvelijasi hakevat miehen, joka osaa soittaa
harppua. Jos paha henki taas yllättää sinut, hän soittaa harppuaan ja sinun tulee hyvä
olla."
1. Sam. 18:10
Seuraavana päivänä Jumalan lähettämä paha henki valtasi Saulin, ja hän riehui
hurmoksissa kotonaan. Daavid soitti tapansa mukaan harppua, mutta Saul puristeli
keihästään. [1. Sam. 16:14, 1. Sam. 19:9]
1. Sam. 19:9
Herran lähettämä paha henki yllätti taas Saulin. Saul istui kotonaan keihäs kädessä, ja
Daavid soitti harppua. [1. Sam. 18:10,11]
2. Sam. 6:5
Ja Daavid ja kaikki israelilaiset karkeloivat riemuissaan Herran edessä ja lauloivat soittaen
lyyraa ja harppua, rumpuja, helistimiä ja symbaaleja

Kirkolliskokouksen vuonna 1933 ja 1938 käytäntöön ottama suomennos Raamatusta
Laulu
Löytyi 27 jaetta Raamattu 1933/38 tekstistä. 4. Moos. 21:17
Silloin lauloi Israel tämän laulun: "Kuohu, kaivo! -laulakaa sille laulu5. Moos. 31:19
Ja nyt kirjoittakaa itsellenne tämä virsi. Opeta se israelilaisille ja pane se heidän
suuhunsa, että tämä laulu olisi minulle todistajana israelilaisia vastaan.
5. Moos. 31:21
Ja kun suuret onnettomuudet ja ahdistukset kohtaavat heitä, niin tämä laulu on oleva
todistajana heitä vastaan, eikä se ole unhottuva heidän jälkeläistensä suusta. Sillä minä
tiedän heidän aikeensa, joita he hautovat jo ennenkuin minä olen vienyt heidät siihen
maahan, josta minä olen valan vannonut."
Tuom. 5:11
Laulu kuuluu juotto-ojilta, siellä ylistetään Herran vanhurskaita tekoja, hänen
johdatuksensa vanhurskautta Israelissa. Silloin Herran kansa laskeutui porteille.
Tuom. 5:12
Heräjä, heräjä, Debora! Heräjä, heräjä, laula laulu! Nouse, Baarak! Ota vankeja
saaliiksesi, sinä Abinoamin poika!
2. Sam. 19:35

minä olen nyt kahdeksankymmenen vuoden vanha; osaisinko minä enää erottaa hyvää
pahasta, tahi maistuisiko palvelijastasi miltään se, mitä hän syö ja mitä juo? Tahi
kuuluisiko minusta enää miltään laulajain ja laulajattarien laulu? Miksi palvelijasi vielä tulisi
herralleni, kuninkaalle, kuormaksi?
Ps. 16:1
Daavidin laulu. Varjele minua, Jumala, sillä sinuun minä turvaan.
Ps. 45:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Liljat"; koorahilaisten mietevirsi; laulu
rakkaudesta.(45:2) Minun sydämeni tulvii ihania sanoja; minä lausun: kuninkaasta on
minun lauluni, minun kieleni on kerkeän kirjurin kynä.
Ps. 46:1
Veisuunjohtajalle; koorahilaisten laulu, korkeassa äänialassa.(46:2) Jumala on meidän
turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva.
Ps. 48:1
Laulu, koorahilaisten virsi.(48:2) Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän
Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.
Ps. 56:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Mykkä kyyhkynen kaukaisessa maassa". Daavidin
laulu, kun filistealaiset ottivat hänet kiinni Gatissa.(56:2) Jumala, ole minulle armollinen,
sillä ihmiset minua polkevat, joka päivä he sotivat minua vastaan, ahdistavat minua.
Ps. 57:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Älä turmele"; Daavidin laulu, kun hän pakeni Saulia
luolaan.(57:2) Jumala, ole minulle armollinen, ole minulle armollinen; sillä sinuun minun
sieluni turvaa. Minä turvaan sinun siipiesi suojaan, kunnes onnettomuudet ovat ohitse.
Ps. 58:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Älä turmele"; Daavidin laulu. (58:2) Totisesti, onko
vanhurskaus mykkä, ja te puhutte? Tekö tuomitsette oikein, te ihmislapset?
Ps. 59:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Älä turmele"; Daavidin laulu, kun Saul lähetti
vartioimaan hänen taloansa, tappaakseen hänet.(59:2) Jumalani, pelasta minut
vihollisistani, suojele minua niiltä, jotka nousevat minua vastaan.
Ps. 60:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Todistuksen lilja"; Daavidin laulu, opetettavaksi,(60:2)
kun hän taisteli Mesopotamian aramilaisia ja Sooban aramilaisia vastaan ja Jooab palasi
ja voitti Suolalaaksossa edomilaiset, kaksitoista tuhatta miestä.(60:3) Jumala, sinä hylkäsit
meidät, sinä hajotit meidät ja olit vihastunut. Auta meidät ennallemme.
Ps. 65:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, laulu. (65:2) Jumala, hiljaisuudessa kiitetään sinua
Siionissa, ja sinulle täytetään lupaus.
Ps. 66:1
Veisuunjohtajalle; laulu, virsi. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa,
Ps. 67:1
Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi, laulu. (67:2) Jumala olkoon meille armollinen ja
siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, -Sela-

Ps. 68:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, laulu. (68:2) Jumala nousee, hänen vihollisensa
hajaantuvat, hänen vihamiehensä pakenevat hänen kasvojensa edestä.
Ps. 75:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Älä turmele"; virsi; Aasafin laulu. (75:2) Me kiitämme
sinua, Jumala, me kiitämme sinua; lähellä on sinun nimesi, sinun ihmeitäsi kerrotaan.
Ps. 76:1
Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi; Aasafin laulu. (76:2) Jumala on tunnettu Juudassa,
hänen nimensä on suuri Israelissa;
Ps. 83:1
Laulu, Aasafin virsi.(83:2) Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin
hiljaa.
Ps. 87:1
Koorahilaisten virsi, laulu. Pyhille vuorille perustamaansa kaupunkia,
Ps. 88:1
Koorahilaisten laulu, virsi; veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Sairaus"; esrahilaisen
Heemanin mietevirsi.(88:2) Herra, minun pelastukseni Jumala, päivin ja öin minä huudan
sinun edessäsi.
Ps. 108:1
Laulu; Daavidin virsi.(108:2) Minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja
soittaa; valmis on minun sieluni.
Jes. 26:1
Sinä päivänä lauletaan Juudan maassa tämä laulu: "Meillä on vahva kaupunki,
pelastuksen hän asettaa muuriksi ja varustukseksi.
Jes. 38:9
Hiskian, Juudan kuninkaan, kirjoittama laulu, kun hän oli ollut sairaana ja toipunut
taudistansa:
soitto
Löytyi 3 jaetta Raamattu 1933/38 tekstistä. 2. Aik. 29:27
Ja Hiskia käski uhrata alttarilla polttouhrin; ja kun uhraaminen alkoi, alkoi myöskin Herran
veisu ja torvien soitto Daavidin, Israelin kuninkaan, soittimien johtaessa.
Job 30:31
Niin muuttui kanteleeni soitto valitukseksi ja huiluni sävel itkun ääneksi."
Hes. 26:13
Minä lakkautan laulujesi helinän, eikä kuulu enää kanneltesi soitto.
Löytyi 4 jaetta Raamattu 1933/38 tekstistä. 1. Aik. 16:42
Näiden, Heemanin ja Jedutunin, hallussa oli torvet ja kymbaalit soittajia varten ynnä muut
soittimet Jumalan virttä varten. Ja Jedutunin pojat vartioivat ovia.
2. Aik. 5:13
ja puhaltajien ja veisaajien oli yhdyttävä yhtaikaa ja yhteen ääneen ylistämään ja
kiittämään Herraa-ja kun torvet, kymbaalit ja muut soittokoneet soivat ja viritettiin Herran

ylistys: "Sillä hän on hyvä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti", silloin pilvi täytti
huoneen, Herran temppelin,
2. Aik. 29:26
Niin leeviläiset seisoivat siinä, Daavidin soittimet käsissä, ja papit, torvet käsissä.
2. Aik. 29:28
Koko seurakunta kumartaen rukoili, veisu kaikui, ja torvet soivat-kaikkea tätä kesti,
kunnes polttouhri oli uhrattu.
Löytyi 3 jaetta Raamattu 1933/38 tekstistä. 1. Sam. 10:5
Senjälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, jossa filistealaisten maaherrat ovat. Ja tullessasi
sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas uhrikukkulalta
hurmoksissaan, harppu, vaskirumpu, huilu ja kannel edellänsä.
Ps. 57:8
(57:9) Heräjä, minun sieluni; heräjä, harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamuruskon.
Ps. 108:2
(108:3) Heräjä, harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamuruskon.
Löytyi 88 jaetta Raamattu 1933/38 tekstistä. 5. Moos. 31:19
Ja nyt kirjoittakaa itsellenne tämä virsi. Opeta se israelilaisille ja pane se heidän
suuhunsa, että tämä laulu olisi minulle todistajana israelilaisia vastaan.
Ps. 3:1
Daavidin virsi, hänen paetessaan poikaansa Absalomia.(3:2) Herra, kuinka paljon minulla
on vihollisia, paljon niitä, jotka nousevat minua vastaan!
Ps. 4:1
Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin virsi. (4:2) Vastaa minulle, kun minä huudan,
sinä minun vanhurskauteni Jumala, joka ahdingossa avarrat minun tilani. Armahda minua,
kuule minun rukoukseni.
Ps. 5:1
Veisuunjohtajalle; huilusoittimilla; Daavidin virsi. (5:2) Ota korviisi minun sanani, Herra,
huomaa huokaukseni.
Ps. 6:1
Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; matalassa äänialassa; Daavidin virsi. (6:2) Herra, älä
rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi minua kurita.
Ps. 7:1
Daavidin virsi, jonka hän veisasi Herralle benjaminilaisen Kuusin sanojen johdosta.(7:2)
Herra, minun Jumalani, sinuun minä turvaan; pelasta minut kaikista vainoojistani ja
vapahda minut,
Ps. 8:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; Daavidin virsi. (8:2) Herra, meidän
Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, sinun, joka olet
asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse!
Ps. 9:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Kuole pojan puolesta"; Daavidin virsi. (9:2) Minä ylistän
Herraa kaikesta sydämestäni, ilmoitan kaikki sinun ihmetyösi.

Ps. 11:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Herraan minä turvaan; kuinka te sanotte minulle:
"Paetkaa vuorellenne niinkuin linnut!
Ps. 12:1
Veisuunjohtajalle; matalassa äänialassa; Daavidin virsi. (12:2) Auta, Herra, sillä hurskaat
ovat hävinneet, uskolliset ovat kadonneet ihmislasten joukosta.
Ps. 13:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi.
Ps. 14:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa".
Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on.
Ps. 15:1
Daavidin virsi. Herra, kuka saa vierailla sinun majassasi, kuka asua sinun pyhällä
vuorellasi?
Ps. 18:1
Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi, jonka sanat hän puhui Herralle sinä
päivänä, jona Herra oli pelastanut hänet kaikkien hänen vihollistensa vallasta ja Saulin
kädestä.(18:2) Hän sanoi: Sydämestäni minä rakastan sinua, Herra, minun voimani,
Ps. 19:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (19:2) Taivaat julistavat Jumalan kunniaa,
taivaanvahvuus ilmoittaa hänen kättensä tekoja.
Ps. 20:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (20:2) Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon
sinua Jaakobin Jumalan nimi.
Ps. 21:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (21:2) Herra, sinun voimastasi kuningas iloitsee; kuinka
suuresti hän riemuitseekaan sinun avustasi!
Ps. 22:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Aamuruskon peura"; Daavidin virsi. (22:2) Jumalani,
Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni
sanoja?
Ps. 23:1
Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Ps. 24:1
Daavidin virsi. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat.
Ps. 25:1
Daavidin virsi. Sinun tykösi, Herra, minä ylennän sieluni,
Ps. 26:1
Daavidin virsi. Auta minut oikeuteeni, Herra, sillä minä olen vaeltanut nuhteettomasti ja
turvaan horjumatta Herraan.
Ps. 27:1
Daavidin virsi. Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: ketä minä pelkään! Herra on minun
elämäni turva: ketä minä vapisen!
Ps. 28:1

Daavidin virsi. Sinua, Herra, minä huudan; minun kallioni, älä ole minua kohtaan äänetön,
etten minä, kun sinä vaiti olet, joutuisi niiden kaltaiseksi, jotka ovat hautaan vaipuneet.
Ps. 29:1
Daavidin virsi. Antakaa Herralle, te Jumalan pojat, antakaa Herralle kunnia ja väkevyys.
Ps. 30:1
Daavidin virsi; temppelin vihkimislaulu.(30:2) Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä pelastit
minut etkä sallinut viholliseni iloita minusta.
Ps. 31:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (31:2) Herra, sinuun minä turvaan. Älä salli minun ikinä
häpeään tulla, vapahda minut vanhurskaudessasi.
Ps. 33:3
Veisatkaa hänelle uusi virsi, helkyttäkää kieliä ihanasti ja riemullisesti.
Ps. 34:1
Daavidin virsi, kun hän tekeytyi mielipuoleksi Abimelekin edessä ja tämä karkoitti hänet
luotansa ja hän meni pois.(34:2) Minä kiitän Herraa joka aika, hänen ylistyksensä on alati
minun suussani.
Ps. 35:1
Daavidin virsi. Riitele, Herra, minun riitaveljiäni vastaan; sodi niitä vastaan, jotka minua
vastaan sotivat.
Ps. 36:1
Veisuunjohtajalle; Herran palvelijan Daavidin virsi. (36:2) Synti sanoo jumalattomalle:
minun sydämessäni ei ole Jumalan pelkoa hänen silmäinsä edessä.
Ps. 37:1
Daavidin virsi. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä.
Ps. 38:1
Daavidin virsi; syntiä tunnustettaessa.(38:2) Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä
kiivastuksessasi kurita minua.
Ps. 39:1
Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Daavidin virsi. (39:2) Minä sanoin: "Minä pidän
vaelluksestani vaarin, etten kielelläni syntiä tekisi. Minä pidän suustani vaarin ja suistan
sen, niin kauan kuin jumalaton on minun edessäni."
Ps. 40:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (40:2) Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui
minun puoleeni ja kuuli minun huutoni.
Ps. 41:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (41:2) Autuas se, joka vaivaista holhoo! Hänet Herra
pelastaa pahana päivänä.
Ps. 47:1
Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi. (47:2) Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat,
kohottakaa Jumalalle riemuhuuto.
Ps. 47:7
(47:8) Sillä Jumala on kaiken maan kuningas. Veisatkaa hänelle virsi.
Ps. 48:1

Laulu, koorahilaisten virsi. (48:2) Suuri on Herra ja korkeasti ylistettävä meidän
Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.
Ps. 49:1
Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi. (49:2) Kuulkaa tämä, kaikki kansat, ottakaa
korviinne, maailman asukkaat kaikki,
Ps. 50:1
Aasafin virsi. Jumala, Herra Jumala, puhuu ja kutsuu maan auringon noususta hamaan
sen laskuun.
Ps. 51:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, (51:2) kun profeetta Naatan tuli hänen luokseen, sen
jälkeen kuin hän oli yhtynyt Batsebaan.(51:3) Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi
tähden; pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden.
Ps. 61:1
Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; Daavidin virsi. (61:2) Kuule, Jumala, minun huutoni,
huomaa minun rukoukseni.
Ps. 62:1
Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Daavidin virsi. (62:2) Jumalaa yksin minun sieluni
hiljaisuudessa odottaa, häneltä tulee minulle apu.
Ps. 63:1
Daavidin virsi, kun hän oli Juudan erämaassa.(63:2) Jumala, sinä olet minun Jumalani,
sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua halajaa minun ruumiini
kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa.
Ps. 64:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (64:2) Kuule, Jumala, minun ääneni, kun minä valitan,
varjele minun elämäni vihollisen pelosta.
Ps. 65:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, laulu.(65:2) Jumala, hiljaisuudessa kiitetään sinua
Siionissa, ja sinulle täytetään lupaus.
Ps. 66:1
Veisuunjohtajalle; laulu, virsi. Kohottakaa Jumalalle riemuhuuto, kaikki maa,
Ps. 67:1
Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi, laulu.(67:2) Jumala olkoon meille armollinen ja
siunatkoon meitä, hän valistakoon kasvonsa meille, -SelaPs. 68:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi, laulu.(68:2) Jumala nousee, hänen vihollisensa
hajaantuvat, hänen vihamiehensä pakenevat hänen kasvojensa edestä.
Ps. 69:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Liljat"; Daavidin virsi. (69:2) Pelasta minut, Jumala,
sillä vedet käyvät minun sieluuni asti.
Ps. 70:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi; syntiä tunnustettaessa.(70:2) Jumala, riennä minua
pelastamaan, riennä minun avukseni, Herra.
Ps. 72:1

Salomon virsi. Jumala, anna kuninkaan tuomita, niinkuin sinä tuomitset, anna
vanhurskautesi kuninkaan pojalle.
Ps. 73:1
Aasafin virsi. Totisesti, Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän.
Ps. 75:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Älä turmele"; virsi; Aasafin laulu.(75:2) Me kiitämme
sinua, Jumala, me kiitämme sinua; lähellä on sinun nimesi, sinun ihmeitäsi kerrotaan.
Ps. 76:1
Veisuunjohtajalle; kielisoittimilla; virsi; Aasafin laulu.(76:2) Jumala on tunnettu Juudassa,
hänen nimensä on suuri Israelissa;
Ps. 77:1
Veisuunjohtajalle; Jedutunin tapaan; Aasafin virsi. (77:2) Minä korotan ääneni Jumalan
puoleen ja huudan; minä korotan ääneni Jumalan puoleen, että hän minua kuulisi.
Ps. 79:1
Aasafin virsi. Jumala, pakanat ovat tunkeutuneet sinun perintöosaasi, he ovat
saastuttaneet sinun pyhän temppelisi, ovat tehneet Jerusalemista kiviraunion.
Ps. 80:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Liljat"; Aasafin todistus; virsi. (80:2) Kuuntele, Israelin
paimen. Sinä, joka johdat Joosefia niinkuin lammaslaumaa, sinä, jonka valtaistuinta kerubit
kannattavat, ilmesty kirkkaudessasi.
Ps. 81:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; Aasafin virsi. (81:2) Nostakaa ilohuuto
Jumalalle, joka on meidän väkevyytemme; nostakaa riemuhuuto Jaakobin Jumalalle.
Ps. 82:1
Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
Ps. 83:1
Laulu, Aasafin virsi. (83:2) Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole, Jumala, niin
hiljaa.
Ps. 84:1
Veisuunjohtajalle; veisataan kuin viininkorjuulaulu; koorahilaisten virsi. (84:2) Kuinka
ihanat ovat sinun asuinsijasi, Herra Sebaot!
Ps. 85:1
Veisuunjohtajalle; koorahilaisten virsi. (85:2) Herra, ennen sinä olit suosiollinen maallesi,
sinä käänsit Jaakobin kohtalon.
Ps. 87:1
Koorahilaisten virsi, laulu. Pyhille vuorille perustamaansa kaupunkia,
Ps. 88:1
Koorahilaisten laulu, virsi; veisuunjohtajalle; veisataan kuin: "Sairaus"; esrahilaisen
Heemanin mietevirsi.(88:2) Herra, minun pelastukseni Jumala, päivin ja öin minä huudan
sinun edessäsi.
Ps. 92:1
Virsi, sapatinpäivä-laulu.(92:2) Hyvä on Herraa kiittää ja veisata kiitosta sinun nimellesi,
sinä Korkein,
Ps. 96:1

Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa Herralle, kaikki maa.
Ps. 98:1
Virsi. Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on saanut voiton
oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa.
Ps. 101:1
Daavidin virsi. Minä veisaan armosta ja oikeudesta; sinun ylistystäsi, Herra, minä laulan.
Ps. 103:1
Daavidin virsi. Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää
nimeänsä.
Ps. 108:1
Laulu; Daavidin virsi. (108:2) Minun sydämeni on valmis, Jumala, minä tahdon veisata ja
soittaa; valmis on minun sieluni.
Ps. 109:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Jumala, minun ylistykseni, älä ole vaiti.
Ps. 110:1
Daavidin virsi. Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä
panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi".
Ps. 122:1
Matkalaulu; Daavidin virsi. Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: "Menkäämme Herran
huoneeseen".
Ps. 124:1
Matkalaulu; Daavidin virsi. Ellei Herra olisi meidän kanssamme-näin sanokoon IsraelPs. 127:1
Matkalaulu; Salomon virsi. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin sen rakentajat turhaan
vaivaa näkevät. Jos Herra ei kaupunkia varjele, niin turhaan vartija valvoo.
Ps. 131:1
Matkalaulu; Daavidin virsi. Herra, minun sydämeni ei ole ylpeä, eivät minun silmäni ole
korskeat, enkä minä tavoittele asioita, jotka ovat minulle ylen suuret ja käsittämättömät.
Ps. 133:1
Matkalaulu; Daavidin virsi. Katso, kuinka hyvää ja suloista on, että veljekset sovussa
asuvat!
Ps. 138:1
Daavidin virsi. Minä kiitän sinua kaikesta sydämestäni, veisaan sinun kiitostasi jumalien
edessä.
Ps. 139:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Herra, sinä tutkit minua ja tunnet minut.
Ps. 140:1
Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. (140:2) Päästä minut, Herra, pahoista ihmisistä, varjele
minut väkivaltaisilta miehiltä,
Ps. 141:1
Daavidin virsi. Herra, minä huudan sinua, riennä minun tyköni. Ota korviisi minun ääneni,
kun minä sinua huudan.
Ps. 143:1

Daavidin virsi. Herra, kuule minun rukoukseni, ota korviisi minun anomiseni. Vastaa
minulle uskollisuudessasi ja vanhurskaudessasi.
Ps. 144:1
Daavidin virsi. Kiitetty olkoon Herra, minun kallioni, joka opettaa minun käteni
taistelemaan, minun sormeni sotimaan,
Ps. 149:1
Halleluja! Veisatkaa Herralle uusi virsi: ylistysvirsi hänelle hurskasten seurakunnassa.
Jes. 42:10
Veisatkaa Herralle uusi virsi, veisatkaa hänen ylistystänsä hamasta maan äärestä, te
merenkulkijat ja meri täysinensä, te merensaaret ja niissä asuvaiset.
1. Kor. 14:26
Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi,
millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon
rakennukseksi.
kanteleet
Löytyi 5 jaetta Raamattu 1933/38 tekstistä. 2. Aik. 29:25
Ja hän asetti leeviläiset Herran temppeliin, kymbaalit, harput ja kanteleet käsissä, niinkuin
Daavid ja kuninkaan näkijä Gaad ja profeetta Naatan olivat käskeneet; sillä käsky oli
Herran antama hänen profeettainsa kautta.
Ps. 45:8
(45:9) Mirhaa, aloeta ja kassiaa tuoksuvat kaikki sinun vaatteesi, kanteleet helisevät sinun
iloksesi norsunluisista palatseista.
Jes. 5:12
Kanteleet, harput, vaskirummut, huilut ja viinit on heillä pidoissansa, mutta Herran tekoja
he eivät tarkkaa, eivät näe hänen kättensä töitä.
Jes. 30:32
Ja jokaisella sallimuksen sauvan iskulla, jonka Herra häneen satuttaa, soivat vaskirummut
ja kanteleet, ja hän sotii häntä vastaan, sotii kättä heiluttaen.
Ilm. 15:2
Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet
voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja
heillä oli Jumalan kanteleet.
kannel
Löytyi 4 jaetta Raamattu 1933/38 tekstistä. 1. Sam. 10:5
Senjälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, jossa filistealaisten maaherrat ovat. Ja tullessasi
sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas uhrikukkulalta
hurmoksissaan, harppu, vaskirumpu, huilu ja kannel edellänsä.
Ps. 57:8
(57:9) Heräjä, minun sieluni; heräjä, harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamuruskon.
Ps. 108:2
(108:3) Heräjä, harppu ja kannel. Minä tahdon herättää aamuruskon.
Jes. 16:11

Siksi väräjää minun sisimpäni Mooabin tähden niinkuin kannel, minun sydämeni KiirHereksen tähden.
kantelein
Löytyi 1 jae Raamattu 1933/38 tekstistä. 1. Moos. 31:27
Minkätähden pakenit salaa, läksit luotani varkain? Et ilmoittanut minulle mitään, ja niin
minä en saanut saattaa sinua matkalle iloiten ja laulaen, vaskirummuin ja kantelein

Biblia
Löytyi 3 jaetta Biblia 1776 tekstistä. 5. Moos. 31:19
Niin kirjoittakaat nyt teillenne tämä virsi, ja opettakaat se Israelin lapsille, asettakaat se
heidän suuhunsa, että tämä virsi olis minulle todistajaksi Israelin lapsia vastaan.
5. Moos. 31:21
Ja kuin suuri pahuus ja ahdistus käsittää heidät, niin tämä virsi vastaa heitä todistukseksi,
sillä ei sitä pidä unhotettaman heidän siemenensä suussa; sillä minä tiedän heidän
ajatuksensa, joita he tänäpänä ajattelevat, ennen kuin minä johdatan heitä siihen maahan,
josta minä vannonut olen.
Ps. 33:3
Veisatkaat hänelle uusi virsi: veisatkaat jalosti kielten leikissä, helisemisellä.
Löytyi 10 jaetta Biblia 1776 tekstistä. 1. Kun. 10:12
Ja kuningas antoi tehdä Hebenin puista patsaita Herran huoneesen ja kuninkaan
huoneesen, ja kanteleet ja harput soittajille. Ei tullut sinne sitte niin paljo Hebenin puita,
eikä myös nähty ole tähän päivään asti.
Ps. 81:2
Ottakaat psalmit ja tuokaat kanteleet, iloiset harput ja psaltari.
Saarn. 2:8
Minä kokosin myös itselleni hopiaa ja kultaa, ja tavaraa kuninkailta ja maakunnista: minä
toimitin itselleni veisaajia miehiä ja vaimoja, ja ihmisten lasten ilon, kaikkinaiset kanteleet,
Jes. 5:12
Joilla ovat kanteleet, harput, rummut, huilut, ja viinaa heidän pidoissansa; ja ei katso
Herran tekoa, eikä tottele hänen käsialaansa.
Jes. 22:24
Että hänen päällensä ripustetaan kaikki hänen isänsä huoneen kunnia, lapset ja lasten
lapset, kaikki pienet kappaleet, juoma-astiat, ja kaikkinaiset kanteleet.
Dan. 3:5
Kuin te kuulette basunan helinän, huilut, harput, kanteleet, psaltarit, trometit ja
kaikkinaiset soittamiset, niin teidän pitää lankeeman maahan, ja kumartaman kultaista
kuvaa, jonka kuningas Nebukadnetsarin on antanut panna ylös.
Dan. 3:7

Kuin he siis kuulivat basunan helinän, huilut, harput, kanteleet, psaltarit ja kaikkinaiset
soittamiset, lankesivat kaikki kansat, maakunnat ja kielet maahan, ja kumarsivat sitä
kultaista kuvaa, jonka kuningas Nebukadnetsar oli antanut panna ylös.
Dan. 3:10
Sinä kuningas olet antanut yhden käskyn, että kaikki ihmiset, jotka kuulivat basunan
helinän, harput, huilut, kanteleet, psaltarit, trometit ja kaikkinaiset soittamiset, piti
lankeeman maahan, ja kultaista kuvaa kumartaman.
Dan. 3:15
Nyt siis valmistakaat teitänne, niin pian kuin te kuulette basunan äänen, trometit, harput,
huilut, kanteleet, psaltarit ja kaikkinaiset soittamiset, niin langetkaat maahan ja
kumartakaat kuvaa, jonka minä olen antanut tehdä. Ja katso, jollette kumarra, niin te pitää
tuliseen pätsiin heitettämän. Annas nähdä, kuka se Jumala on, joka teitä minun käsistäni
pelastaa taitaa.
Ilm. 15:2
Ja minä näin niinkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja ne, jotka pedosta voiton saaneet
olivat ja hänen kuvastansa ja hänen merkistänsä ja hänen nimensä luvusta, seisovan
lasisen meren päällä, ja heillä oli Jumalan kanteleet,
1. Sam. 10:5
Sitte tulet sinä Jumalan korkeudelle, kussa Philistealaisten leirit ovat. Ja pitää
tapahtuman, että tultuas kaupunkiin, kohtaat prophetain joukon, jotka ovat tulleet
korkeudelta, ja heidän edellänsä kantele ja trumpu, huilut ja harput, ja he propheteeraavat.
1. Kun. 10:12
Ja kuningas antoi tehdä Hebenin puista patsaita Herran huoneesen ja kuninkaan
huoneesen, ja kanteleet ja harput soittajille. Ei tullut sinne sitte niin paljo Hebenin puita,
eikä myös nähty ole tähän päivään asti.
Ps. 81:2
Ottakaat psalmit ja tuokaat kanteleet, iloiset harput ja psaltari.
Jes. 5:12
Joilla ovat kanteleet, harput, rummut, huilut, ja viinaa heidän pidoissansa; ja ei katso
Herran tekoa, eikä tottele hänen käsialaansa.
Ps. 57:8
Herää kunniani, herää psaltari ja kantele, varhain minä tahdon herätä.
Ps. 108:2
Nouse, psaltari ja kantele; minä nousen varhain.
Jes. 23:16
Ota kantele, mene ympäri kaupunkia, sinä unhotettu portto: soita vahvasti kantelettas, ja
laula lohdullisesti, että sinua taas muistettaisiin.

Löytyi 5 jaetta Biblia 1776 tekstistä. 4. Moos. 23:21

Ei nähdä vääryyttä Jakobissa, eikä havaita pahuutta Israelissa. Herra hänen Jumalansa
on hänen tykönänsä, ja Kuninkaan basuna on hänen seassansa.
Jes. 58:1
Huuda rohkiasti, älä säästä, korota äänes niinkuin basuna, ja ilmoita minun kansalleni
heidän ylitsekäymisensä, ja Jakobin huoneelle heidän syntinsä.
Hoos. 8:1
Huuda selkiästi niinkuin basuna (ja sano): Hän tulee jo Herran huoneen ylitse niinkuin
kotka, että he ovat minun liittoni rikkoneet, ja ovat minun laistani luopuneet.
1. Kor. 15:52
Ajan rahdussa, silmänräpäyksessä, viimeisellä basunalla; sillä basuna soi, ja kuolleet
pitää turmelematoinna nouseman ylös ja me tulemme muutetuksi.
Ilm. 9:14
Sanovan sille kuudennelle enkelille, jolla basuna oli: päästä ne neljä enkeliä, jotka
suuressa Euphratin virrassa sidottuna ovat.
Job 39:25
( 39:28) Kuin vaskitorvi heliästi soi, luihkaa hän: hui, ja haastaa sodan taampaa, niin myös
päämiesten huudon ja riemun.
1. Kor. 14:7
Kuitenkin ne hengettömät, jotka äänen antavat, joko se on huilu eli kantele, koska ei ne
anna eri ääntä itsestänsä, kuinka se tiedetään, mitä huilulla eli mitä kanteleella soitettu on?
1. Kor. 14:8
Ja jos vaskitorvi antaa ymmärtämättömän äänen itsestänsä, kuka tietää sotaan hankita?
Ilm. 5:8
Ja kuin hän kirjan ottanut oli, lankesivat ne neljä eläintä ja neljäkolmattakymmentä
vanhinta Karitsan eteen, ja jokaisella oli kantele ja kultaiset maljat suitsutusta täynnä, jotka
ovat pyhäin rukoukset,
Löytyi 2 jaetta Biblia 1776 tekstistä. 2. Kun. 11:14
Ja näki, katso, kuningas seisoi patsaan tykönä, niinkuin tapa oli, ja päämiehet ja
vaskitorvet kuninkaan tykönä, ja kaikki maan kansa oli iloissansa ja soittivat vaskitorvilla.
Niin Atalia repäisi vaatteensa ja huusi: petos, petos!
2. Aik. 23:13
Ja hän näki, ja katso, kuningas seisoi patsaansa tykönä läpikäytävässä, ja ylimmäiset ja
vaskitorvet kuninkaan ympärillä, ja kaikki maan kansa oli iloinen, ja puhalsivat vaskitorviin,
ja veisaajat kaikkinaisten kanteleiden kanssa, taitavat kiittämään. Silloin repäisi Atalia
vaatteensa ja sanoi: kapina, kapina!
Löytyi 2 jaetta Biblia 1776 tekstistä. Ps. 45:1
Morsiamen opetusvirsi kukkasesta Koran lapsilta edelläveisaajalle. (45:2) Minun
sydämeni ajattelee kauniin laulun: minä veisaan kuninkaasta, minun kieleni on jalon
kirjoittajan kynä.

2. Aik. 29:28
Ja koko seurakunta kumarsi. Ja veisaajain veisuu ja basunan soittajain ääni kuului,
siihenasti että kaikki polttouhri täytettiin.

