Rukousvärssyjä
1. Wanhasta virsikirjasta (v.1701)
Vvk 10:9

(Kor116/1938)

Näiden päälle, kuin me anom’, Herra, me nyt amen sanom’, Ja uskom’
vahvasti sen pääll’, Ettäs ne tahdot antaa meill’: Sill’ sinä olet antias,
Jumala kaikkivaltias.

Vvk 39:7 (Kor 200/1938)
Kuningast’ kunnian Me hartaast halaitkaam’; Hän voimallinen juuri
Ja sankar’ aivan suuri; Hän sielun suojeleepi, ja vahvast varjeleepi.

Vvk 68:10,11 (Kor 200/1938)
10. Yks’ päivä parempi Huoneessa Herrani, Kuin kaikki mailman ilo,
Kuin nopiast’ poijes kimmoo; Mä oven vartijana Sull’ tahtoisin oll’ aina.
11. Mull’ aurink’ vilussa, Ja vielä sodassa, Sä olet kilpi vahva, jonk’ päälle
luottaa mahdan, Sä minull’ kunnian kannat, Ja autuaan lopun annat.

Vvk 81:12

(Kor338/1938)

Ain’ palvell’ Herraa tahdon, Kuin pääst’ mun siteistä,
Hän viel’ mull’ lahjoittakoon Armons’ ja Henkensä.

Vvk 90:4

(Kor291/1938)

Israel’, lujast’ luota Ain’ Herran hyvyyteen, Hän sinull’ avun tuottaa,
Ja auttaa autuuteen; Hän synnit anteeks’ antaa, Suuresta armosta.
Israelill’ avun kantaa, Ja tuskist’ pelastaa.

Vvk 138:5

(Kor297/1938)

Koskan kaikki päivän’ päätän, Ann’ mun autuaast’ nukkua,
Kuolon kautt’ kosk’ mailman jätän, pyhäis joukkoon joutua.
Jesu asu tykönan’, Suo ain sinuss’ pysynen.

Vvk 189:4

(Kor116/1938)

Ne kuin siis Herraa etsivät, Hänelt’ he avun löytävät; Se kuin tulee Herran
nimeen, hyvästi siunataan viimein. Apu meillen ylhäält’ anna!
Sen pääll’ sanokaam’ Hosianna!

Vvk 191:4

(Kor116/1938)

Ain’ ylistett’ Kolm’-yhteys! Sä taritset mull’ autuun myös. Suo kristillisest’
elääksen’, Sull’ henken’ annan lähteissän’; Niin iloss’ sanomattomass’
Sua taivaas’ kiitän ihanass’.
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Vvk 232:8 (Kor164/1938)
Saat’ sanallas’ meit’ lapsikses, Ett’ periä taivaas saanemm’, Meit’ omista
viimein omikses’ Ja veljikses’, O Jesu Kriste! Amen

Vvk 234:9

(Kor174/1938)

Sun sanas meill(en) paistaa ann’, ett’ valkeudess’ vaellamm’,
Ja viimein surun laaksost’ täst’ Taivaaseen tykös taidan pääst’.

Vvk 249:11

(Kor361/1938)

Anna, Jumal’, ain’ oll’ avoi Armos ovi minulle, Ettän tunnen tuskiss’ vaivoiss’
Rauhas’ rakkaan ilolla. Rakast’ isä minua, Ann’ rakastan sinua.
Hyväll’ hengelläs mua hallits’, Ett’ei synti minuss’ vallits’.

Vvk 252:3

(Kor315/1938)

Vakaisest’ siis siihen luotan, Ett’ei kuoll’ eik’ elokaan
Eroita mua Jeesuksestan’, Ei enkelit hädätkään;
Eikä mikään luoduist’ muista Nykyisist’ taikk’ tulevist’,
Pois mua Jumalastan’ suista, Rakkahasta Jeesuksest’.

Vvk 259:10

(Kor281/1938)

Kaikkein autuus Kolminaisuus! Isä! Poika! Henki Pyhä! Kuul’ rukouksen’,
Ann’ anomuksen’, Sitä nöyräst’ pyydän, Amen.

Vvk 262:4

(Kor63/1938)

Usko minull’ luja lainaa, Päälles’ puhdas Jesu, Kautt’ kuolemas korjaa
minua aina, Etten erkanis’ sinust’. Sinun sanaas’ minä turvaan,
Kosk’ viimein täält’ lähden, Ota sielun silloin tähdell’, Taivaan iloon lujaan.

Vvk 271:10

(Kor200/1938)

Jeesust’ ylistäkääm’, ja kilvan kiitäkääm’, O Jesu kunnian Herra! Sinull’ kiitos
monin kerroin, Jeesuksen kiitos olkoon! Amen, Jeesus meit’ kuulkoon!

Vvk 280:13

(Akr60b)

O Jesu! Lainaa viisautt’, Ett’ välttää pirun kavaluutt’, Tääll’ murheen
laaksos voisin; Ja tuloos’ aina muistaisin’ synnistä itsen’ suistaisin,
Kaikille hyvää soisin. Kosk’ kuolema rintaan’ kolkuttaa, Sydäntän’ taudill’
poukuttaa, O Jesu ota huomaas! Ruumis ja sielun’ suojaas! (Amen.)

Vvk 291:7

(Kor137/1938)

Siis lue, veisaa Herran tiellä, Käy, virkasi tee viriäst’, Kanss’ lupaukseens’
usko vielä, Ja turvaa Häneen kiintiäst’; Se ompi aina autuas
Jonk’ uskallus’ on Jumalass’.
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Vvk 295:10

(Kor200/1938)

Ah, saata sydämmen’, sun henkes kautt’ siihen, Ett’ kartan kaikkii niitä
Kuin erottaa sust’ pyytää, Ett elävä niin jäsen Sun ruumiissas’ ain olen.

Vvk 296:5

(Kor175/1938)

Pyhä Henki meit’ lohduta, Rauhaan meit vedä ja totuta,
Tuskissa meitä kirvoita, Ja kuolemassa virvoita.

Vvk 300:11

(SV 168b)

Kaikk’ kristityt, eteläss’ pohjass’ lännes’, Ett’ idäss’, olkoot ain’ sull’ kiitosääness’, Tuokaat sull’, Kriste kaunis, kiitoksen, Ylimmäisen ijät’ ylistyksen.

Vvk 360:5

(Kor361/1938)

Uskom’ lamppu lakkaamatta Öljystäs tääll’ loistakoon,
Tietä oikiaa meitä saata Aikam’ autuaast’ loppukoon;
Ett’ mailmast’ häijyst’ täält’ Tykös’ pääsem’ surun säält’,
Kussa sinua sitten kielell’ Kiitäm’ iloisell’ ja mielell’.

Vvk 375:12

(Kor361/1938)

Armostas, o Isä, lainaa, Mitä lapses anelee, Jesu turvaks’ tule aina,
Minua myös auttele; Lohduttaja laupias, Pyhä Henki armias,
Minun rukouksen’ kuulkoon, Amen, ja se tapahtukoon!

Vvk 383:18

(Kor164/1938)

Amen sanon, Ja viimein anon Sinult’, o rakas Jesu! Ett’ sieluni viet,
Sitä oikiaa tiet’, Iloon ijät’, Laulamaan voiton veisuu!

Vvk 390:3

(Kor332/1938)

Sä kuollo viet mun elämään Juur’ Herran tykö ijäiseen,
Mun Kristus puhdist’ synneistän’; Siis korjaa Herra sieluisen’!

Vvk 411:15 (Akr4a)
Aut’ Jesu! ett’ valmiit olisim’ ja vahvass’ Uskoss’ sun tulemistas odottaisim’
kuins tahdot, Meit’ tykös rietä, Jo oikiaa tietä Niin ijankaikkiseen
iloon viedä ja Amen.

2.Siionin Virsistä (v.1790)
SV 18:10
O sinä leipä taivaan! Hätäni näet jo; Siis älä nälkään aivan Sieluan’ kuolla suo;
Vaan itse ruokans ole, Ett’ kääntyis sinun puolees, Ja sinua ylistäis’.
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SV 31: 9
Kaikk’ sielut vapautetut, Nyt nouskaat Jesukselle, Henkensä avull’ tätä uutt’
Veisaamaan veisuu täällä: Ainiaan olkoon korkia Karitsallemme kunnia,
Ja sulhaisellemm’, Amen.

SV 40:7
Sun veres, edestäni Kuin vuotanut tääll’ on, Nyt minun sydämeeni
Vuodata huonohon: Sen voimaa mullen lainaa. Haavojas minua
Aut’ katselemaan aina Ja piinas kipua.

SV 41:7
Sill’ välill’ lupauksell’ täll’, Niin vahvall’ kuin myös suloisell’,
Lohdutettakoon sydän:
Ain’ anovillen annetaan. Kyll’ sanas sinult’ muistetaan,
Kyll’ mullen myös sen pidät:
Kuin Kananean vaimolle, Myös vissist’ minull’ huonolle
Sun apus vihdoin lainaat. Edessäs makaan aina.

SV 68:6
Ruskeista verihaavoistas, Aut’ että kerskaan aina. Raskaista sielun
vaivoist’ taas Lohdutus minull’ lainaa. Se piinas kuin sinulta on
Kärsitty rakkaudess’, Mull’ autuu’n ajass’ antakoon Ja ijankaikkisuudess’.

SV 96:8
Sydämen’ pyhässä Puhdista veressä, Uskolla turvataksen Ja autuutt’
raketaksen’ Sen saman veres päällen, joll ostit minun jällens.

SV 189:9
Ann’ paistaa ristis sielulleni, Ja kuolos alat’ kirkkaana.
Jos kuolit edest’ syntieni, Ollessan’ synnin orjana,
Niin nyt kautt’ saman kuoleman Vapautt’ synnist minull’ ann’.

SV 199:4
Hallelujah, ain korkia Herralle taivaas’ kunnia! Iloissam olemm’ kaikki,
Taivahan joukon kanssa ynn’ Karitsaa aina enemmin Kiittäkäämm’
veisuull’ ratk(i). Veisatkaamm’, Veisatkaamm’ Herrall’ pyhä, Pyhä,pyhä,
Iloissamme, Läss’ ja kaukan’ ollessamme.

SV 215:11
Nyt maata menen minä, Vaan aut mua Jesus sinä, Helmassas’ lepäämään!
Tarpeeksi maattuani, Suo nousen iloissani, Sun armos nimee kiittämään.
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SV 219:22
Siis koskas hyväks löydät, Rienn’ Jesus tulemaan Valmisna minua pidä
pääll’ veres kuolemaan, Joll’ kastettu olen minä. Kiitetty ole sinä,
Kuin meidät lunastit.

3. Halullisten Sielujen Hengellisistä Lauluista
Akr 1: 9
Ah, tule nyt, Jesus, ja vahvista meit’! Varusta myös voimalla taivaast’,
Että kävisimme aina vanhurskasten teit’, Siihen asti kuins päästät meitä
vaivast’; Sinull’ uskomme Nyt sielumme, Sä sen voit tallella pitää; Täysi
toivo on mull’ Ah Jesus siis kuul’! Tule nut ja meitä itsehes liitä. (Amen)

Akr 4:36
Ah, suloisin Jesus, annan morsiames valmiina olla, Siksi kun sä kerran
kunniassa tahdot tulla; Auta uskomaan Ja odottamaan, Siksi kuin me
sinusta veisaamme ijäisiss’ häissä!

Akr 6:7
O valvokaat, että uskon lamppu palais, Ja sydämenne Jesusta uskossa halais
Ja hänen viimeistä kunnians tuloa. O kuulkaat siis mitä Jesus teiltä anoo,
Sillä sen hän minulle ja myös kaikille sanoo: Siis valvokaat!

Akr 8:5
Ah suloisin Jesus! jo kehoita kaikkia, Kuin kulkevat armon ja elämän tiell’,
Ettei jäis kenkään kruunuansa paitsi, Että yhteen kans tulisimme taivaassa viel’, Siellä elämä on Juuri muutumaton, Ja ylistys ijäti suutumatoin.

Akr 10:14
Pyhä Henki, minua auta Rukoilemaan valvomaan, Jesukseni veren kautta
Hänessä kiinteästi riippumaan; Niin totta kerran virsi se: Heikko olen,
loppunee.

Akr 16:8
Se uusi veisuu siell’ Aina Herran kunniaks soinee, Mutta vanhaksi eikä
lopulle joudu ikänään, Sen tahdon oppia tääll’ Niin paljo kuin mä voinen,
Ja uskon halussa katsella mun Jesukseen’, Kuin synnitettiin Ja kuoletettiin,
Ja verellänsä meitä Jumalalle lunasti, On mahdollinen Hän Nyt saamaan
kiitoksen, Ja viisauden, voiman, rikkaun, kunnian, Ja amen taivas
maa ja meri sanokaan.
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Akr 20:9
Sillä välillä, Minun Jesuksen’, edessäs matelen, Nyt viheljäisenä syntisen’
Armoa rukoilen, En poijes mene, ennenkuin saan Sun kalleissa haavoissas
Mun sieluni levon autuaan, Jaa, Amen, uskossa

Akr 27:20
Tule, Jesus, keskellem’, kuin koossa olemme
Rukouksell’ ja veisuull’ Autuuden kalliilla reisull’;
Tule, Jesus, sieluja auta Sun kalliin kuolos kautta.

Akr 38:17
Sitt’ ain’ pyhityksess’ Sielu vaeltaa, Rauhan menestyksess’ Jalkan ojentaa,
Armon tielle kulkee, Jesus auttakoon! Kaikk’ kuin siin’ on sulkeiss’,
Jesus avatkoon! Herra ylistetty, Aina kunnioitettu, Kiittäin koroitettu!

Akr 54:17
Sillä välillä, Jesus kallis, Pidä morsian valmisna, Anna armos ain’ olla altis,
Ettei lamput sammua saa, Siks kuin alkaa ijäinen, Juhlapito vierasten!

Akr 70:15,16
15. Ja koska mun kuolon kautta Täältä tahdot kutsua; Koska tuonen torvet
soivat, Ja harput helisee; Koska henget sanan tuovat, Haudoille tiedon saavat
Suo silloin valvoa!
16. Sulle kiitos, Isä rakas, Ett’s kuvakses mun loit! Sulle kiitos, Jesus paras,
ett’s voiton meille toit! Sulle Rauhan Henki pyhä! Kiitos’ kunnia hyvä
Kuin uskomme vahvistat. (Amen)

Akr 82:3,4
3. O Pyhä Henki Jumal’, Toimita virkas työt, Voita saarnall’ ja sanall’
Sieluja yhteytees, Uskon kautta Jesuksessa, Perusta kaikki ne,
Joilla osa on veressä, Asti hetkeen viimeiseen.
4. Sodan peräst’ on rauha, Päivämies palkan saa, Voiton peräst’ iloitaan,
Koska loppunut on matkamme; isänmaahan me kerran Saamme sisälle menn’
Jos armoa kerjääväisnä Jesusta seuraamme tiell’.

Akr 83:39,40
39. Meitä myös jäll’ saata yhteen, Jos ei tääll’, niin taivaasehen,
Että päivän tainkin edestä Kiitämme sua ijäisest’.
40. Näiden päälle kuin me anomm’, Jesus nimees amen sanomm’,
Ja visusti sen nyt uskomme, Ett’, Isä, kuulet huutomme.
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Akr 86:13
Kiitos olkoon Jesuksell’, Kuninkaallemme armollisell’, Joka kädell’ väkeväll’
Viepi kanssans’ lepoon sisäll’, Holhoo meitä ristin tiell’, Alhaisuudessa
Tarpeeks kurittaa; Läpi vaivan Iloon taivaan Ihmeellisest’ johdattaa.

Akr 90: 9
Tääll’ tosin on sota ja kilvoitus työ, Vaan siellä koht’ lakkaa tai murheinen yö,
Kussa kasvoista kasvoihin katsella saan, Ja karitsan ystävyyt’ nauttia vaan.

Akr 97: 8
Siellä kuuluu veisuu kaunis tai, Kuin pyhäin joukko pauhaa, Heliällä
äänell’ ijäti ain’ Uutta voitonvirttä laulaa, Ett’ ovat pääsneet vaivoista,
Maailman kovista tuskista, Ijäisiin rauhan majoin.

Akr 98: 9
Jos uskossa kilvoittelen Ja haavoissa aina olen Ja pyrin hengessä,
Totta pääsen totisesti Veisaamaan ijäisesti Halleluja taivaassa.

Akr 101:7
Kiitosvirttä sitt’ vast’ taidan Uudell’ kielell’ veisata, Katoomattomassa
laivass’ Laulan välinpitämätt’, Ilman äänen alennusta, Ilman tilan vaihetust’
Täysi, täysi kaikkinainen Nautit saadaan viinapuust’.

Akr 102:14
O laupias Jesus, sun kuolemas kautta Viel’ herätä synnissä makaavaisii,
Ja heränneet sielut valvomaan auta, Ja johdata tiellä jo kulkevaisii;
Ole kanssamm’ eloss’ ja kuolemassa, Ja meitä sinun kanssas’ yhdistä,
Aut’ että me taivaan kunniassa Sun virttäs’ saisimme veisata. (Amen)

Akr 149:8
Ota siis laupiaast’ sieluisen’, Mun Jumalan’ ja Herran’, Sä olet sielunpaimenen’, Kuin huojennat mun kuorman’, Sä olet turva linnani ja
veljellinen kilpeni, Viel’ niinkuin isän sydän.

Akr 152:18
Jesuksen nimeen ylösnousen, Käyn eteen Herran tuomion;
- Jesuksen nimeen tulen toiseen Eloon’, jonk’ Jesus ansainn’ on;Jesuksen nimeen taivaaseen Käyn iloll’ ihanaisehen.
Raumalla 25.7.1999 uv & meh
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