
H E N G E L L I N E N  K U U K A U S L E H T I  6 / 2 0 1 9  2 5  

Kysy uudistetuista Siionin virsistä

Kysy uudistetuista Siionin virsistä, me pyydämme  
vastauksen asiantuntijalta. Lähetä kysymyksesi  
osoitteeseen toimitus@h-y.fi tai  
Hengellinen Kuukauslehti, PL 21, 62101 Lapua

9.6. Ilmajoki, Ooppera-areena
9.6. Nivala
16.6. Nilsiä, Hiltulanmäki
21.6. Sotkamo, Vuokatinvaara 
 (klo 20)
22.6. Sotkamo, Sotkamon kirkko 
 klo 10 ja seurat Rytilahti 
 (klo 19)
22.6. Varpaisjärvi, Koskenniemi

23.6. Säyneinen, Pisa
23.6. Ylistaro, Virtala
30.6. Helsinki, Vanha kirkko
 (herättäjäjuhlillelähtö-
 kirkkopyhä)
30.6. Kuhmoinen
9.7. Varpaisjärvi, Koskenniemi
 (Riitan seurat)
28.7. Jalasjärvi, Pirunpesäseu

ra
t

HerättäjäYhdistyksen maakunnallisia tilaisuuksia ja kirkkopyhiä, jotka alkavat yleensä seurakunnan jumalanpalveluksella ja jatkuvat seuroina.
Palstan kokoaa Kirsti Reinilä. Alueellisia seuroja lisää www.hy.fi/tapahtumakalenteri

Miksi Siionin virrestä 157 (”Maan, 
taivaan Herra, Luoja”) on jätetty pois 
säkeistö, jossa kiitetään maamiestä?

Kyseinen Kaija Pispan Siionin virsi on voimakas maaseu-
dun puolustusvirsi. Siinä rukoillaan vuotuisen kasvun, sa-
don ja koko ruokaketjun puolesta. Uudistuksessa virrestä 
poistettiin säkeistö, jonka lopussa on rukous maanviljelijän 
puolesta (”Maamiestä, ruokkijaamme, rohkaise, vahvista”).

Siionin virsissä perinteisesti ei ole ollut rukouksia yk-
sittäisen ammattikunnan puolesta. Alkuperäisissä Siionin 
virsissä ainoastaan lääkärit olivat erikseen mainittuna, 
mutta eri mielessä (ks. SV 63:4).

Siionin virsien uudistuksessa vaalittiin sitä virsien 
yleismaailmallista piirrettä, että ne puhuttelevat veisaa-
jaa yhtä aikaa monissa eri tilanteissa. Moni kokee jonkun 
virren puhuvan juuri hänen tilanteestaan, vaikka virressä ei 
tilannetta tarkasti sanotakaan. Virren puhuttelevuus tulee 
yleensä jostakin muusta kuin siitä, että minun ammattini tai 
tilanteeni sanotaan juuri nimeltä. Parhaimmillaan virsi on 
käyttökelpoinen maailman ja ammattien muuttuessakin.

Kun konkreettinen, tarkasti tiettyyn suuntaan ohjaava 
maininta jää virrestä pois, laajenee virren tarttumapinta. 
Nyt, ilman mainintaa maanviljelijästä, ko. virsi näyttäytyy 
vahvemmin koko ruokaketjun virtenä. Se voi toimia har-
rastekasvimaankin siunausvirtenä. Ja edelleen se on myös 
vahva maanviljelyksen virsi.

Ko. säkeistön poistoon vaikutti myös säkeistön alku, 
jossa on toteamus ruuan puhtaudesta. Tällaiset toteamuk-
set sitovat virttä helposti tietyn ajan keskusteluun. Tällä 

hetkellä osa suomalaisista ei pidä nykyistä tehokkaasti 
tuotettua ja jalostettua ruokaa kaikilta osin, tai kaikkialla 
tuotettuna, puhtaana. Osa puolestaan pitää erityisesti 
suomalaista ruokaa puhtaana. Virren olisi hyvä pysyä täl-
laisten päivänpoliittisten keskustelujen ulko- ja yläpuolella, 
tavoitella ajattomuutta, jota kaikki keskustelun osapuolet 
voisivat veisaten tavoitella.

Kalle Hiltunen
siioninvirsiuudistuksen tekstijaoston sihteeri


