UUDET
VEISUUT
Uudistettuja Siionin virsiä

Vihko 2:
Uudistuneita sävelmiä
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Että veisuu jatkuisi
Vuonna 2009 alkaneen Siionin virsien uudistushankkeen keskeisin tavoite on säilyttää Siionin virsien veisuuperinne elävänä tuleville sukupolville. Uudistuksessa
on mielessä pidetty heidät, jotka eivät vielä veisaa Siionin virsiä. Tekstejä on
muokattu, sanamuotoja päivitetty ja viilattu sekä sävelmien yksityiskohtia mietitty, jotta virret olisivat ymmärrettäviä ja mahdollisimman puhuttelevia nyt ja
lähivuosikymmeninä, kun yhteiskunta ja kieli ovat alati muutoksessa. Samalla on
vaalittu sitä ydinsanomaa, mikä Siionin virsissä on puhutellut ihmisiä aina 1700luvun Tukholmasta tämän päivän Suomeen asti.
Uusittu kokoelma on tarkoitus ottaa käyttöön 2017 Nilsiän herättäjäjuhlilla. Ennen uusien Siionin virsien painattamista julkaistaan Uudet veisuut -vihkoja,
joissa esitellään uusittuja virsiä. Vihkojen (ja myöhemmin itse kokoelman) avulla
on mahdollista järjestää Uudet veisuut -tilaisuuksia, joissa veisataan uusittuja Siionin virsiä. Näihin tilaisuuksiin voidaan pyytää uudistuksessa mukana olleita
esittelemään virsiä. Herättäjä-Yhdistys rohkaisee kaikkia yhdistyksen paikallisosastoja, Suomen seurakuntia, seura- ja veisuuporukoita sekä yksittäisiä ihmisiä
järjestämään Uudet veisuut -iltoja, kutsumaan uutta väkeä Siionin virsien äärelle,
herättämään veisuuinnostusta.
Toisessa Uudet veisuut -vihossa on sellaisia virsiä, joiden sävelmää on muokattu
tai sävelmä vaihdettu. Suurimpaan osaan virsiä ei ole tulossa muutoksia sävelmiin. Sävelmien uudistusprosessissa on pidetty mielessä säestyksettömän kansanveisuun perinne. Siionin virsiä on tarkoitus jatkossakin veisata yhdessä, ilman
säestystä. Sävelmiä on uudistettu tämä tavoite mielessä pitäen.
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Siionin virsi 11 ehdotus
Kustaa Hemminki

1. Taas annoit joulun tulla,
oi Vapahtajani.
Sanalla siunatulla
ravitset sieluni.
Nyt kuoroon enkelien,
kiitokseen paimenien
tahtoisin yhtyä.

2. Vaan murheekseni huomaan:
on kylmä mieleni.
Ei taivukaan se tuomaan
nyt ylistystäsi.
Lahjoista maallisista
niin turhanaikaisista
iloitsen enemmän.

3. Tyhjiinkö lahja Herran
minulta häviää
ja sydän jälleen kerran
armoa vaille jää?
Varjele, etten tuhlaa
kallista joulujuhlaa.
Nyt synny minulle.
Juho Kytömäki
uud. sv-tekstijaosto 2014
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Siionin virsi 71 ehdotus
toisinto Etelä-Pohjanmaalta

1. Immanuel jos valollaan
saa aavikonkin kukkimaan,
sieluni kuivaa maisemaa
hän voisiko myös kostuttaa.
Ah, riennä, Jeesus, köyhän luo.
Lunastustyösi lohdun tuo.

2. Iloa pyydän hiukkasen,
jos armossasi annat sen.
Tuo ristin valo hämärään,
suo kasvun ihme elämään.
Ah, riennä, Jeesus, köyhän luo.
Lunastustyösi lohdun tuo.
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3. Oi, Jeesus, joudu auttamaan,
sanaasi saata uskomaan,
ja auta kallis jyvänen
idulle peltoon sydämen.
Ah, riennä, Jeesus, köyhän luo.
Lunastustyösi lohdun tuo.

4. On omat voimat ehtyneet,
jo vajoavat askeleet.
Vaan Herra saapuu sittenkin,
janoonhan muuten nääntyisin.
Ah, riennä, Jeesus, köyhän luo.
Lunastustyösi lohdun tuo.
Anders Odhelius
suom. Elias Lagus
uud. W. Malmivaara, Jaakko Haavio
uud. Kaija Pispa 2011
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Siionin virsi 76 ehdotus
toisinto Raumalta

1. Johda, Jeesus, minua
sinua vain katselemaan,
sydäntäni taivuta
nöyryyttäsi muistelemaan.
Vaihda ajat suotuisiksi,
Getsemane Edeniksi.

4. Pyydän kasvaa armossa,
sinun tuntemisessasi.
Uusi luomus muodosta,
Herra, armahtamastasi.
Muovaa lapsen kaltaiseksi,
suoraksi ja avoimeksi.

2. Paha luonto kuoleta:
minun vanha ihmiseni.
Häijyyteni nujerra,
voita itsepäisyyteni.
Uudistava armo anna
oma tahto syrjään panna.

5. Sinuun luottavaisena,
pelkäämättä tuntevana,
haavojesi suojassa,
armoasi kaipaavana
kanna minut kuormineni
kotiin asti, Jeesukseni.

3. Valpas minun olla suo,
herkäksi tee sydämeni.
Synnin salat julki tuo.
Vilppini ja vääryyteni
nyt jo vedä piiloistani,
ennen päivää kuolemani.

6. Pidä minut luonasi
omanasi ollakseni.
Nosta pyhä ristisi
aina eteen silmieni,
että muistan siitä kiittää,
että uskon: armo riittää.
Anders Odhelius
suom. Elias Lagus
uud. W. Malmivaara, Jaakko Haavio
uud. Kaija Pispa 2011
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Siionin virsi 129 ehdotus
Toisinto Etelä-Pohjanmaalta

1. Karitsa kallis, kuulethan,
on tieni ahdas, vaikerran.
Syy raskas rintaani nyt kaivaa:
kylmyyttä tunnen, tunnon vaivaa
ja puutosta.

3. Karitsa kallis, armahda,
en muuta voi kuin huokailla.
Vain sinä nostat, kuorman kannat,
toivottomalle toivon annat
ja rakastat.

2. Luo puoleeni nyt katseesi,
kun eteesi tuon syntini.
Pois ethän heitä etkä paina,
näin pyydän, muistuta myös aina
haavoistasi.

4. Myös muista muutkin lapset maan,
osoita suunta oikeaan.
Apua älä keltään kiellä,
puoleesi että löytää tiellä,
oi Karitsa.
Lars T. Nyberg
suom. E. Lagus
uud. W. Malmivaara
uud. J. Haavio
uud. J. Löytty
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Siionin virsi 137 ehdotus
toisinto Etelä-Pohjanmaalta, muod. Erkki Tuppurainen

1. Herra, Herra, älä heitä,
kasvojasi älä peitä.
Lastasi vie korven tiellä,
niin kuin kansaasi veit siellä.

4. Kristus-kalliosta avaa
lähde, josta virvoittavaa
vettä janoava saisi,
juodaksensa ammentaisi.

2. Pilven-, tulenpatsaitasi
vielä näytä sanastasi.
Pidä niiden tuntumassa
elämässä, kuolemassa.

5. Jos taas käärme purra saisi,
myrkkyhampain haavoittaisi,
pronssikäärme puuhun nosta
auttajaksi turmiosta.

3. Ravinnoksi aina anna
vaivain tiellä taivaan manna.
Anna uutta voimaa siitä,
oma voima kun ei riitä.

6. Jordanille asti saata.
Näytä luvattua maata.
Kuolon virran poikki kanna,
pyyhi kyynel, autuus anna.
M. Katila
uud. tekstijaosto
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Siionin virsi 139 ehdotus
toisinto Keski-Pohjanmaalta

1. Armon suurin taideteos,
kallis yksinkertaisuus,
siinä uskolle on kruunu,
rakkaudelle kantavuus.
Kaiken pohjana jos emme
pidä taivaan armoa,
orjuutta on vapautemme,
työt ja toimet turhuutta.

3. Joka seuraa Jeesustansa
sinne, minne johtaa hän,
joka hänen askelissaan
löytää kutsun tärkeimmän,
häntä kiehtoo arjessansa
yksinkertaisuuden tie,
häntä Jeesus rakastamaan,
palvelemaan muita vie.

2. Jeesusta kun ainoastaan
katsoo sielu levoton,
siinä, ristin kärsijässä,
kaikki tarpeellinen on.
Siinä yksinkertaisuutta
oppia saa syntinen,
armahdusta aina uutta,
ihmetellen, kiittäen.

4. Siispä kaikki armon lapset,
armohoitoon turvatkaa.
Kiirehtikää Herran vaunuun,
pois ei kukaan jäädä saa.
Pyytäkää nyt Vapahtajaa
ajamaan ja ohjaamaan.
Hänpä tietää, milloin kovaa,
milloin hiljaa kuljetaan.

5. Vaaroja on matka täynnä,
yli vuorten, virtojen.
Tietä emme itse näytä,
Herra kyllä tekee sen.
Älkää mistään huolehtiko,
hän tuo kaiken mukanaan.
Pois jo kaikki turha pelko,
nukkukaa te vaunuun vaan.
9

A. G. Spangenberg
uud. W. Malmivaara
uud. H. Kivekäs
uud. 1.–3. säk. L. Ravantti,
4.–5. säk. tekstijaosto

Siionin virsi 142 ehdotus
toisinto Pohjois-Savosta

1. Voi kuinka vaivaa, vastusta
saa matkalainen kohdata,
kun turmeltunut luontonsa
on ainaisena kiusana,
ja vaikka maahan painoi sen,
on voima sen taas entinen.

2. Ken kulkee taivaan maata päin,
sen askel nouskoon kiirehtäin.
Ei viivytellä yhtään saa,
ei määränpäätä unohtaa.
Ken eksyy, hänet uudelleen
vie vastustaja vangikseen.

3. On tässä nyt, myönnämme sen,
kilvoitustiemme yhteinen.
Ja luokse armoistuimen
yhdessä käymme rukoillen:
Näin uupuu täällä matkamies,
pelasta, Kristus, näytä ties.
John Bunyan
suom. Jacob Johan Malmberg
uud. W. Malmivaara, J. Haavio
uud. ja 3. säk. K. Pispa ja J. Löytty 2003
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Siionin virsi 159 ehdotus
Kustaa Penttilä

1. Rakas Herra, avun saavat
kaikki sinuun turvaavat.
Pedon lyömät syvät haavat,
sinä, Paimen, parannat.

3. Nostat paimenkäsin niitä
kuolemasta elämään.
Särkyisipä sydän siitä
armotyöstä kiittämään.

2. Hoidat kaikki ruhjeet, vammat,
janoista käyt juottamaan.
Jäljelle myös jääneet, rammat,
kuulee armahtajastaan.

4. Maailmaan kun mieltyneitä
herättelet valvomaan,
rakas Herra, ohjaa meitä
lahjoistasi jakamaan.

5. Ehtoon kerran joutuessa
lauman yhteen kokoat.
Iäisyyden auetessa
levon meille lahjoitat.
Antti Pukkila
uud. W. Malmivaara, J. Haavio
uud. J. Löytty
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Siionin virsi 171 ehdotus
toisinto Etelä-Pohjanmaalta

1. Jos vain voisin valvoa
kiusauksissani,
muistaa Herran kuoloa,
karttaa himojani,
silloin omatuntoni
vartioisi mieltä,
enkä syrjään eksyisi
enää Herran tieltä.

3. Jos vain voisin valvoa
rukouksissani,
totuudessa armoa
pyytää Herraltani,
silloin voisin Hengessä
kiittää Jumalaani,
publikaanin vierellä
huutaa auttajaani.

2. Jos vain voisin valvoa
kilvoituksessani,
Vapahtajaan katsoa
Getsemanestani,
silloin voisin tyyntyä,
voittaa maiset huolet,
väistää viettelyksiä,
kestää pilkan nuolet.

4. Jos vain voisin valvoa
sanaa viljellessä,
tehdä Herran tahtoa
aina nöyryydessä,
saisin Hengen voimia,
uutta palavuutta
välttää väärää oppia,
ulkokultaisuutta.

5. Rukoilemaan, valvomaan
soisin oppivani,
Herran sanaan uskomaan
koko sielustani.
Jeesukseni, johdata
taisteluni voittoon.
Anna uutta toivoa
Herran päivän koittoon.
12

Väinö Malmivaara
uud. tekstijaosto

Siionin virsi 207 ehdotus
toisinto Mikkelistä

1. Nyt kuule, kutsuvasti
soi ääni Jeesuksen,
niin houkuttelevasti
kuin hellän paimenen.
:,: Hän kutsuu. Ethän jäädä vois
Jeesuksen luota pois. :,:

3. Kuin kevään kaunis hetki
on päivä nuoruuden.
Nyt alkaa elon retki,
on aika toiveiden.
:,: Vain Jeesus onnen lahjoittaa.
Hän kutsuu, kolkuttaa. :,:

2. Hän tahtoo täältä johtaa
myös sinut taivaaseen.
Ei siellä kuolo kohtaa,
ei murhe itkuineen.
:,: Siis luota apuun Auttajan,
hän hoitaa horjuvan. :,:

4. Siis painukoon nyt pääsi
jo helmaan Jeesuksen,
ja itke ikävääsi,
kaipuuta sydämen.
:,: Hän, uskollinen ystäväs,
ei hylkää pyyntöjäs. :,:

5. Herramme, meihin käänny,
niin kansa keväinen
ei koskaan vaivu, näänny,
kun hoidat, kannat sen.
:,: Se kotkain lailla kohoaa
ja uutta voimaa saa. :,:
Eemil Ponsimaa
uud. SV-tekstijaosto
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Siionin virsi 219 ehdotus

1. Niin koitti päivä iloinen,
veisaamme: Kiitos Jeesuksen,
kun pelastuksen meille toit,
kun pelastuksen meille toit,
yön jälkeen uuden valon soit.

4. Oi Jeesus, ole ruokamme,
ravinto, leipä köyhälle.
Vie meidät armolähteen luo,
vie meidät armolähteen luo
janoisen siitä juoda suo.

2. On aurinkosi loistava,
vaan vaellamme varjoissa.
Säteesi anna lämmittää,
säteesi anna lämmittää,
rakkautesi sytyttää.

5. Sinussa saamme riemuita,
vain sinä olet auttaja.
Kuoleman kärsit ristillä,
kuoleman kärsit ristillä
syntisten olet ystävä.

3. Kirkkautesi valaiskoon,
armosi aina loistakoon.
Se joka aamu uusi on,
se joka aamu uusi on
saa siitä toivon toivoton.

6. Nyt kuule, Jeesus armias,
ja ole meille laupias.
Jos ristisi ei lohduta,
jos ristisi ei lohduta,
ei ole muuta toivoa.

7. Oi Jeesus, meitä armahda,
suo valon loistaa taivaasta,
ja ole läsnä alati,
ja ole läsnä alati
rakenna seurakuntaasi.
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Mahd. Henrik Renqvist 1827
uud. W. Malmivaara, vk-komitea 1938
uud. J. Löytty

Siionin virsi 231 ehdotus

1. Nyt vastaan ota, Herrani,
mieluusti ehtoouhrini,
kun sinulle sen kannan.
Kuuntele, ole armoinen,
suun laulaa suo ja sydämen,
kun virren soida annan.
Voimia / uusia
haluaisin, / että saisin
kiitokseni
veisata taas, Jeesukseni.

3. Vahvista, Herra, uskovat,
tee näkeviksi sokeat,
kaatuneet maasta nosta.
Heikoille tule turvaksi,
isättömille isäksi,
huolehdi ravinnosta.
Kokoa, / johdata
köyhä kansa / poluiltansa
juhlaan suureen
valtaistuimesi juureen.

2. Nyt kiitän, Paimen, sinua,
kun yhä kaitset minua
näin kärsivällisesti.
En löydä edes sanoja,
kun ajattelen armoa,
rakastat suloisesti.
Herrani, / armaani,
anna jatkaa / taivaan matkaa
seurassasi
armon valtakunnassasi.

4. Nyt älä muista vihassa
rikoksiani, Jumala,
vaan anteeksi ne anna.
Kun yöksi ilta pimenee,
kirkkaaksi sydämeni tee,
suo sinuun toivo panna.
Murheeton / mieli on:
lähestyvä / yö on hyvä,
suojanani
kunhan viivyt, auttajani.
15

Anders Odhelius, uud. W. Malmivaara, J. Haavio,
uud. Kaija Pispa

toisinto Keski-Pohjanmaalta

Siionin virsi 245 ehdotus
toisinto Pohjois-Savosta

1. Nyt yhdessä jo lähtekää
iäisiin häihin pyrkikää.
Mukaanne kaikki pyytäkää,
niin ettei kukaan pois vain jää.

6. Tiellesi meidät totuta,
suo neuvoasi kuunnella.
Eteesi kaikki puutteemme,
oi Armon Henki, kannamme.

2. Myös tulkaa, heikkouskoiset,
te väsyneet ja murheiset
nyt taivaan tietä kulkemaan
ja Herran virttä veisaamaan.

7. Me tiellä Ylkää kiitämme
ja taivaan häistä puhumme.
Kun määränpää ei vielä näy,
pyydämme, edellämme käy.

3. Kun maailman me jätämme
ja tyhjän riemun hylkäämme,
niin jäävät turhat murheemme,
ne esteenä on matkalle.

8. Me Golgatalla lepäämme
ja kuormat sinne laskemme.
Myös kirkastukseen kulkee tie,
kun Jeesus Taaborille vie.

4. Nyt saavu, Henki Jumalan,
käy kanssa tiellä kulkevan
ja näytä taivaan valoa,
niin meille Jeesus kirkasta.

9. Me taistelemme uskossa,
kun odotamme kruunua.
Ja kun me häihin saavumme,
soi silloin uusi virtemme.

5. Lamppumme saata palamaan
ja öljystäsi loistamaan.
Häävaatteet pidä puhtaina
Jeesuksen veren voimalla.

10. Kun vihdoin saapuu Sulhanen
me vastaan käymme veisaillen,
ja sytytämme lamppumme,
oi terve, rakas Herramme.

W. Malmivaara HSHL 17 pohjalta, uud. J. Haavio, uud. J. Löytty
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Siionin virsi 278 ehdotus
Toisinto Etelä-Pohjanmaalta

1. Suo, Herra, mun sinuhun uskaltaa,
kun kiusaaja minua vainoaa
ja neuvottomuuteni vaivaa.
Kun voimasi suuruuden tunnustan,
saan pilkkaa ja naurua maailman
ja ahdistus mieltäni kaivaa.

4. Oi kiitos, kun tahtosi ilmoitit
ja sanasi rakkaaksi kirkastit
ja vastasit rukoukseeni.
Myös yöllä, kun mieltäni ahdistaa,
vain sanasi sielua virvoittaa,
jäät luokseni pimeyteeni.

2. Suo voimaa se kärsiä nöyrästi
ja alttiisti kuunnella ääntäsi,
kun sanasta neuvoja annat.
Vain armoosi heikkojen luottaa suo
ja uskoa, toivoa heihin luo,
myös murheiden aikana kannat.

5. En Herraani halua unohtaa,
vain häneltä sieluni suojan saa,
hän vaarat ja turmion torjuu.
Ei luovu hän luotani milloinkaan,
hän aina on valmiina nostamaan,
kun jalkani vaipuu ja horjuu.

3. Oi, Herra on aarteeni ainoa,
on perintöosani taivaassa,
on siitä jo riemuni suuri.
Soi ihanan maan mulle arpani,
ja kirkkaana kunniankruununi
jo toivossa välkkyvi juuri.

6. Jo mieleni toivossa iloitsee
ja henkeni Herrassa riemuitsee,
hän sieluni surmasta säästää.
Ei salli hän hurskaansa hukkua,
ei sieluni synnissä nukkua,
hän kuoleman kauhuista päästää.
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7. Kun, Herrani, viet minut taivaaseen,
niin usko on vaihtuva autuuteen
sun kasvojes kirkkaudessa.
Ja pyhien suuressa seurassa
saan uudesta virrestä iloita
sen pauhussa riemullisessa.
Haqvin Spegel psalmin 16 pohjalta (vuoden 1701 virsikirja,
uud. K.L. Lindström ja Elias Lönnrot sekä virsikirjakomiteat 1867 ja 1984)
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Siionin virret 222 + 228 ehdotus
toisinnot Etelä-Pohjanmaalta ja Pohjois-Savosta, muod. Erkki Tuppurainen

1. Yö väistyi, päivä alkaa.
Säteily auringon
virittää linnun laulun,
ja luonto raikas on.
Kun, Isä, olla saan
yön ajan suojassasi,
päivällä voimallasi
myös tule auttamaan.

3. Kun ihmiseksi synnyin
luomaasi maailmaan,
sain tulla kastetuksi
Kristusta tuntemaan.
Sain armon autuaan:
vähäistä lasta kannoit
elämän uuden annoit.
Omasi olla saan.

2. Kiitosta veisaan, Herra,
ja tahdon ylistää
kun lahjoillasi jälleen
uudistat elämää.
Taas armon päivä on
ja rauhassasi jatkaa
saan elämäni matkaa
ja olla murheeton.

4. Kun eksyin, lankesinkin,
minua armahdit,
ja, Jeesus, verelläsi
vaatteeni valkaisit.
Pyhästi lupasin
omasi aina olla.
Et lyönyt tuomiolla
kun jälleen horjahdin.

5. Turvaten rakkauteesi
tuon aamu-uhrini:
velkani, köyhyyteni
ja heikon virteni.
Eteesi kumarrun
ja viivyn hiljaa tässä
sinulta pyytämässä
armoa tuomitun.
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Anders Odhelius
uud. W. Malmivaara, J. Haavio
uud. Kaija Pispa 2012

Siionin virsien uudistusprojekti on Herättäjä-Yhdistyksen keskeisin
kotimaantyön hanke näinä vuosina. Virsiä ei uudisteta palvelemaan vain
nykyisiä veisaajia, vaan tavoitteena on saattaa aina vain uusia vaivattuja
virsiaarteiden äärelle ja syntisiä hellästi rakastavan Vapahtajan syliin.

Siionin virsien välityksellä tehtävä herännäishenkinen työ
tarvitsee myös taloudellista tukea. Uudet veisuut -tilaisuuksissa
voidaan kerätä kolehti Herättäjä-Yhdistyksen sisälähetystyölle
(FI29 4747 0010 0394 77, viesti: Uudet veisuut).

Herättäköön nämä virret myös tulevina vuosina ikävää isänmaahan,
joka ylhäällä on!

Uudet veisuut -vihkot ovat tulostettavissa netistä
osoitteesta www.h-y.fi/uudetveisuut tai tilattavissa Herättäjä-Yhdistyksen toimistosta.

Uudet veisuut -vihkojen tilaus sekä virsiuudistusesitelmien tiedustelu:
Järjestösihteeri Hanna Tuura
hanna.tuura@h-y.fi
puh. 040 772 1903
www.h-y.fi/virsiuudistus

Rahankeräyslupa: RA/2017/4, voimassa 3.1.2017–31.12.2018, koko Suomi Ahvenanmaata lukuunottamatta
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