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1. HOOSIANNA
Hoosianna, Daavidin Poika, kiitetty olkoon hän!
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen.
Hoosianna, hoosianna, hoosianna, hoosianna!
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen.

2. AVAJA PORTTIS OVESI
1. Avaja porttis, ovesi, käy Herraas vastaan
nöyrästi, kun itse taivaan kuningas sun tahtoo olla
vierahas. Suo ilovirtes kaikua, on siitä riemu
taivaassa. Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, hän
saapuu luokse syntisen.
2. Hyvyyden Jeesus myötään tuo ja kaiken armon
meille suo. Kruununsa on vanhurskaus ja
valtikkansa laupeus. Hän tuskat tuimat
sammuttaa, vaivoista meidät vapahtaa. Nyt olkoon
kiitos Jeesuksen, hän saapuu luokse syntisen.
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3. Autuas kansa, kaupunki, kun Jeesus saapuu
Herraksi. On siellä rauha, rakkaus ja uusi toivo,
uskallus. Hän tullessansa armon tuo ja avun
neuvoillansa suo. Nyt olkoon kiitos Jeesuksen,
hän saapuu luokse syntisen.
4. Avaja porttis, ovesi, valmista hälle itsesi. Sun
lamppus olkoon palava ja valvo, Herraas odota.
Hän saapuu riemusaatossaan ja sinut kruunaa
armollaan. Nyt olkoon kiitos Jeesuksen, hän
saapuu luokse syntisen.
5. Käy, Herra Jeesus, luokseni, tee sydämeeni
majasi. Se täytä, Jeesus, armolla ja asu aina
minussa. Taivaaseen minut johdata, luonasi anna
riemuita. Jo kohta Herra saapuukin. Niin, aamen
Jeesus rakkahin.
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7. VALMISTU HERRAN KANSA
1. Valmistu, Herran kansa, nyt vastaanottamaan,
kun saapuu taivaastansa kuningas päälle maan.
On hänet maailmaan valkeudeksi suonut,
Vapahtajaksi tuonut Jumala armossaan.
2. Suurelle vieraallenne nyt tietä raivatkaaja portit
sydäntenne hänelle aukaiskaa.Tie tehkää
suoraksi. Te laaksot, kohotkaatte, te vuoret,
vaipukaatte aukeiksi, sileiksi.
3. Nöyryyttä, hiljaisuutta Jumala rakastaa,ei kärsi
kopeutta, ylpeitä vastustaa. Kun sydän haluinen
Herraansa odottaapi, se tietä valmistaapi tulolle
Jeesuksen.
4. Oi Jeesus, armon tuoja, nyt sydän avaja, ja
uuden mielen luoja, tie itse valmista. Voi, jospa
minäkin huoneesi olla voisin, niin kiitokseni toisin
sinulle, armoisin.
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13. NYT SYTYTÄMME KYNTTILÄN
1. Nyt sytytämme kynttilän, se liekkiin leimahtaa.
Me odotamme Jeesusta, seimessä nukkuvaa.
2. Nyt syttyy toinen kynttilä ja valo laajenee. Suo
Isä tänne Jeesuksen, se hetki lähenee.
3. Nyt loistaa kolmas kynttilä, niin kirkas, kutsuva
Oi, kohta meille kuningas jo syntyy tallissa.
4. Nyt syttyy neljäs kynttilä, jo joulu sarastaa. Me
odotamme Jeesusta, hän kaikki pelastaa.

21. ENKELI TAIVAAN
1.Enkeli taivaan lausui näin: Miks hämmästyitte
säikähtäin? Mä suuren ilon ilmoitan maan
kansoille nyt tulevan.
2. Herramme Kristus teille nyt on tänään tänne
syntynyt, ja tää on teille merkiksi: seimessä lapsi
makaapi.
3. Jo riennä, katso, sieluni, ken seimessä nyt
makaapi: hän on sun Herras, Kristukses, Jumalan
Poika, Jeesukses.
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4. Oi terve, tänne tultuas, syntist et hylkää, armias.
Sä köyhäks tulit, rikkahin, sua kuinka kyllin
kiittäisin.
5. Ah Herra, joka kaikki loit, kuin alentaa noin itses
voit ja tulla halpaan seimehen heinille härkäin,
juhtien!
6. Vain heinät on sun vuoteenas, oi Herra, taivaan
kuningas, vaikkeivät kultavaattehet sun oisi valtas
arvoiset.
7. Näin näytät esimerkilläs, ettei sun kelpaa
edessäs ei kunnia, ei korkeus, ei valta, kulta,
rikkaus.
8. Ah Herrani, mun Jeesuksein, tee asunnokses
sydämein. Mua älä hylkää tuskassa, vaan
vahvista ain uskossa.
9. Ah, iloni jos sinuss' ois, en unhottaa sua
koskaan vois. Suo siihen apus armosta, niin kiitän
aina riemulla.
10. Nyt Jumalalle kunnia, kun antoi ainoon
Poikansa. Siit enkelitkin riemuite veisaavat hälle
kiitoksen.
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30. MAA ON NIIN KAUNIS
1. Maa on niin kaunis, kirkas Luojan taivas, ihana
on sielujen toiviotie. Maailman kautta kuljemme
laulain, taivasta kohti matka vie.

2. Kiitävi aika, vierähtävät vuodet, miespolvet
vaipuvat unholaan. Kirkasna aina sielujen laulun
taivainen sointu säilyy vaan.

3. Enkelit ensin paimenille lauloi, sielusta
sieluhun kaiku soi: Kunnia Herran, maassa nyt
rauha, kun Jeesus meille armon toi.
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54. KÄYKÄÄMME NYT JERUSALEMIIN
1. Käykäämme nyt Jerusalemiin ja yhdessä
paastotkaamme ja Jeesusta kärsimystiellänsä nyt
nöyrästi seuratkaamme.

2. Käykäämme nyt Jerusalemiin. Vaan yössä ken
kestää voisi ja Jumalan tahtoa kuunnellen sen
katkeran kalkin joisi?

3.Käykäämme nyt Jerusalemiin, kun henkensä
Kristus antaa. Hän, Karitsa, kaikkien puolesta saa
tuomion yksin kantaa.

4. Käykäämme siis Jerusalemiin, on ikuinen
kirkkaus siellä. Ja luoksensa kerran hän kokoaa
ne, jotka hän tunsi tiellä.
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77. KÄY YRTTITARHASSA POLKU
1. Käy yrttitarhasta polku, vie Golgatalle se. On
Hengen viitoittama sen joka askele. Se tie vie
viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien.
2. Tien kaikkein raskaimman Jeesus on käynyt
armossaan, kun meidän kurjain tähden hän kulki
kuolemaan. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie
se on tuskien.
3. Oi rakkautta näin suurta, kun meitä säälii hän,
maailman synnit kantaa, tuo meille elämän! Se tie
vie viimein taivaaseen, mutta tie se on tuskien.
4. Nyt, köyhä syntinen, riennä luo Herran
Jeesuksen! Saat rauhan, lohdutuksen haavoissa
Kristuksen. Se tie vie viimein taivaaseen, mutta tie
se on tuskien.
5. Myös laulun oppia uuden saat tiellä taivahan.
Se taivaassa jo kaikuu edessä Karitsan. Hän kuoli
kaiken täyttäen, mutta tie oli tuskien.
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78. VIERAALLA MAALLA
1. Vieraalla maalla kaukana on kumpu kivinen. Sen
koloon kerran iskettiin puu ristin muotoinen.
2. En, rakas Jeesus, ymmärtää voi kärsimystäsi,
vaan luotan, että sovitit myös minun syntini.
3. Sä kuolit, että pääsisin Jumalan lapseksi ja
taivaan tiellä seuraisin sinua, Herrani.
4.Taivaaseen portin aukaisit, kun voitit kuoleman,
ja siksi aina sinua, oi Jeesus, rakastan.

88. LENSI MAAHAN ENKELI
1.Lensi maahan enkeli, joutuisampi tuulta. Suuren
kiven vieritti hän syrjään haudan suulta. Suuren
kiven vieritti hän syrjään haudan suulta.

2.Kivelle hän istahti, puhui iloisesti: Jeesus nousi
haudastaan ja elää ikuisesti. Jeesus nousi
haudastaan ja elää ikuisesti.
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3. Jeesus, taivaan kuningas, kuolon vallan voitti.
Jälkeen pitkäperjantain näin pääsiäinen koitti.
Jälkeen pitkäperjantain näin pääsiäinen koitti.
4. Niin kuin taivaan enkeli mekin iloitsemme.
Saamme rientää kertomaan: Nyt elää
Jeesuksemme. Saamme rientää kertomaan: Nyt
elää Jeesuksemme.

105. AURINKOMME YLÖSNOUSI
1. Aurinkomme ylösnousi, paistaa voittovuorella.
Lämmin valo sieltä loistaa, surut, murheet
hajottaa. Kokoon tulkaa, taivaan linnut, suviilmaan puhtaaseen. Visertäkää, pienet leivot,
viinipuussa tuoreessa.

2. Kylmä talvi pois on mennyt, myrskysää on
lakannut, lumipilvet hajotetut, kylmä sumu
selvinnyt. Lehti puhkeaa jo puihin, valkoruusut
aukeilee. Lounatuuli hiljaisena Eedomista
puhaltaa.
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3. Kesälinnut taivaan alla iloisina lentävät.
Sulaneella sydämellä laulaa toukomettiset. Elämä
ja autuus loistaa Herran seurakunnassa. Aurinko
on ristin päällä valkea ja punainen.
4.Armon Henki täyttää mielet murheelliset ilolla
Rauhan tyven, puhdas ilma Jeesuksesta virtailee.
Epäilysten alta nousee köyhä sielu kiittämään.
Ikävöitsen täältä päästä kotimaahan ikuiseen.

125. KOSKETA MINUA HENKI
1. Kosketa minua, henki, kosketa kirkkaus! Anna
elämälle suunta ja tarkoitus.
2. Kosketa, Jumalan Henki, syvälle sydämeen.
Sinne paina hiljaa luottamus Jeesukseen.
3. Rohkaise minua Henki, Murenna pelkoni. Tässä
maailmassa osoita paikkani.
4. Valaise, Jumalan Henki, silmäni aukaise, että
voisin olla ystävä toisille.
5. Kosketa minua, Henki! Herätä kiittämään, sinun
lähelläsi armosta elämään.
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170. JUMALA OMPI LINNAMME
1.Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan, on
miekkamme ja kilpemme ajalla vaaran, vaivan. Se
vanha vainooja, kavala, kauhea, on kiivas
kiukkuinen ja julma, hirmuinen. Vain Herra hänet
voittaa.
2. On turha oma voimamme vääryyden valtaa
vastaan. Me turman vallat voitamme Herrassa
ainoastaan. Hän, Kristus, kuningas, on
voitonruhtinas,lyö joukot helvetin, ne talla
jalkoihin ja voiton meille saattaa.
3. Jos täyttyisikin maailma nyt valheen enkeleistä,
niin pimeys ei voittoa kuitenkaan saisi meistä. Ne
olkoot raivoissaan ja syöskööt kiukkuaan. Nyt
valheen vallat on jo saaneet tuomion. Ne yksi sana
kaataa.
4. Se sana seisoo vahvana, ne ei voi sitä kestää.
Kun kanssamme on Jumala, ken meiltä voiton
estää? Jos veis he henkemme, osamme
onnemme, ne heidän olkohon, vaan meidän iät on
Jumalan valtakunta.
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225. JEESUS LUONA ARMOPÖYDÄN
1. Jeesus, luona armopöydän sinut löydän, siinä
mulla kyllin on. Siellä armo, rauha, ilo, siellä elo,
sieltä löydän ravinnon.
2. Siitä vuotaa lohdutusta, virvoitusta, jota sielu
tarvitsee. Siitä kasvaa usko, tieto, voima, taito,
joka mielen hallitsee.
3. Armon pöytä, Jeesus rakas, olet paras, elämäni
kuolosi. Haavasi on auki mulle, vaivatulle, voimani
kun raukeni.
4. Matkalla on ruokanani, juomanani ruumiisi ja
veresi. Hengen nälkä kasvaa yhä, Herra pyhä,
antimista pöytäsi.
5.Tätä ruokaa syödessäni, juodessani orjan mieli
katoaa. Tämän riemun rikkaudessa, runsaudessa
oma puku putoaa.
6. Tässä näyttää tahraiselta, saastaiselta kaikki
oma hurskaus. Kristuksesta loistaa vastaan
ainoastaan Isän suuri rakkaus.
7. Mieltäni se liikuttakoon, opettakoon armon
Herraa kiittämään. Sieluni se sulattakoon,
taivuttakoon Jeesukseeni tyytymään.
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8. Kirkkaus ja voitto, valta kaikkialta olkoon yksin
Kristuksen. Maa ja taivas luotuinensa Herrallensa
riemuin tuokoon kiitoksen!

299. EI MIKÄÄN NIIN VOI VIRVOITTAA
1. Ei mikään niin voi virvoittaa, en muusta iloani
saa, ei autuutta saa suurempaa kuin minkä Jeesus
lahjoittaa.
2. En lepoa mä löytänyt, en muusta mistään
tyyntynyt, ennen kuin löysin aartehen, ystävän,
Herran Jeesuksen.
3. Muu vaivoissa ei lohduta, ei auta kuolon
tuskissa, ei päästä alta murheitten kuin läsnäolo
Jeesuksen.
4. Valmisti kuuliaisuuden, aukaisi oven autuuden
Jumala meille Pojassaan, kun antoi hänet
kuolemaan.
5. Ainoa anteeksantamus, ainoa synnin sovitus ja
ainoa tie armohon Jeesuksen risti yksin on.
6. On ainut neuvo huonolle, on ainut turva heikolle
ja ainut meillä puolustus Jeesuksen esirukous.
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7. Maailman viettelyksistä, kiusauksista, synneistä
ainoa ompi pelastus Jeesuksen suuri rakkaus.
8. Ainoa tosi viisaus ja ainoa vanhurskaus, ainoa
puhdas pyhitys on Vapahtajan yhteys.
9. Muut kuollessa ei rauhaa saa, ei kestä Herran
kunniaa, ei pysy eessä Jumalan kuin seuraajat
vain Karitsan.

301. KIRKASTA OI KRISTUS
1. Kirkasta, oi Kristus, meille ristinuhri Golgatan,
josta meille langenneille loistaa sydän Jumalan.
Uskon silmä kiinnitä aina kohti ristiä.
2. Synkeys nyt hajoaapi, yöstä päivä valkenee.
Kun näin Jeesus voiton saapi, taivas meille
aukenee. Herra Jeesus verellään rauhan tuotti
ristillään.
3. Eksynyttä lammastansa hän on aina säälinyt,
tuonut laumaan armossansa, siinä sitä kärsinyt.
Uskon, että käydä saan kasvojansa katsomaan.
4. Ei siis alla kiusausten epäillä nyt tarvitse, eikä
tiellä huokausten epätoivo vallitse, kun on täysi
sovitus, sielun turva, pelastus.
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5. Niinpä uskon silmä kantaa yli matkan
myrskyisen. Katsellessa rauhan rantaa kaipuu
täyttää sydämen. Saavu kohta, määränpää, silloin
tyyntyy myrskysää.
6. Jeesus, sinun alkamasi usko on ja kilvoitus.
Myös on sinun hallussasi matkan päässä
vapahdus. Silloin minut uupuneen noudat kotiin
taivaaseen.

332. HERRAA HYVÄÄ KIITTÄKÄÄ
1. Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää, luodut
kaikki laulakaa Luojan suurta kunniaa!
2. Pyhät, suuret, korkeat työnsä on ja oikeat, suuri
herrautensa maassa on ja taivaassa.
3.Kiitos Jumalallemme soikoon sydämestämme
virsin, lauluin, psalttarein, harpuin, huiluin,
kantelein.
4. Kaikki, joissa henki on, kiittämään jo tulkohon
Herraa hyvää riemulla, halleluja halulla!
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338. PÄIVÄ VAIN JA HETKI KERRALLANSA
1. Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen
aina saan. Mitä päivä tuokin tullessansa, Isä
hoitaa lasta armollaan. Kädessään hän joka päivä
kantaa, tietää kaiken, mitä tarvitsen, päivän
kuormat, levon hetket antaa, murheen niin kuin
ilon seesteisen.
2. Joka hetki hän on lähelläni, joka aamu antaa
armonsa. Herran huomaan uskon elämäni, hän
suo voimansa ja neuvonsa. Surut, huolet eivät
liikaa paina, ne hän ottaa itse kantaakseen. "Niin
kuin päiväs, niin on voimas aina." Tähän turvaan
yhä uudelleen.
3. Kiitos, Herra, lupauksestasi, siinä annat minun
levätä! Kiitos olkoon lohdutuksestasi, annat
voimaa sanan lähteestä! Suo mun ottaa
isänkädestäsi päivä vain ja hetki kerrallaan,
kunnes johdat minut kädelläsi riemun maahan,
päivään kirkkaimpaan.
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341. KIITOS SULLE JUMALANI
1. Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta, jota
elinaikanani olen saanut tuntea. Kiitos sulle
kirkkahista, keväisistä päivistä. Kiitos myöskin
raskahista syksyn synkän hetkistä.
2. Kiitos, että rukoukset monet, monet kuulit sä.
Kiitos, että pyynnöt toiset eivät saaneet täyttyä.
Kiitos, kun mä hädässäni avun saan sun kauttasi.
Kiitos, että synneistäni vapahtavi Poikasi.
3. Kiitos sulle jokaisesta elämäni hetkestä.Kiitos
päivän paistehesta niin kuin pimeydestä. Kiitos
sulle taisteluista, rististäkin, Jumalain. Kiitos, että
aina muistat, autat mua tuskissain.
4. Kiitos sulle kukkasista, jotka teilläin kukoisti.
Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti.
Kiitos, että tahdot mulle elon antaa iäisen.
Kaikesta, oi Herra, sulle annan ikikiitoksen!
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343. VOISINPA JEESUKSESTANI
1.Voisinpa Jeesuksestani nyt laulaa sydämestäni!
Hän tuli tänne päälle maan suuressa
rakkaudessaan, suuressa rakkaudessaan.
2. Hän kärsi ristinkuoleman, sovitti synnit
maailman. Jumalan rauhan siitä saan ja
perinnöksi taivaanmaan, ja perinnöksi
taivaanmaan.
3. Jo täällä armon ajassa Jumalan valtakunnassa
autuudestani iloitsen anteeksi synnit uskoen,
anteeksi synnit uskoen.
4. Jumala seurakunnassaan varjelee, hoitaa
lapsiaan. Kun synti kietoo, ahdistaa, Jeesuksen
veri puhdistaa, Jeesuksen veri puhdistaa.
5. Edessä armoistuimen pääsemme alta
taakkojen, ja kiitoslaulu helähtää, kun taivaan
armo lämmittää, kun taivaan armo lämmittää.
6. Kotona kerran taivaassa katsella saamme
Jeesusta. Myös minä uutta virttä saan riemuiten
käydä laulamaan, riemuiten käydä laulamaan.

23

361. KOSKA VALAISSEE KOINTÄHTÖNEN
1. Koska valaissee kointähtönen mua köyhää
kerjääjää? Koska päättyy matka yöllinen? On yhä
hämärää. Taivaalle nostan yhtenään katseeni
kaipaavan. Valoa jos en näekään, sen tiedän
loistavan.
2. Koska vakuudeksi armosta jo valo koittanee?
Koska päässee sydän vaivasta ja usko kasvanee?
Ah, pääsisinpä näkemään jo Herran autuuden!
Vaan vaikken vielä nähnytkään, saan kerran nähdä
sen.
3. Herra Jeesus, pyydän sinua kaikesta sielusta,
hoida Hengelläsi minua, murheissa lohduta.
Kirkasta, Herra, itsesi nyt sydämelleni ja verelläsi
puhtaaksi tee omatuntoni.
4. Kun mä kerran pääsen tuntemaan voimaa sun
veresi, en mä enää jouda tuhlaamaan kallista
lahjaasi. Tee minut kaipaavaiseksi, tyhjäksi
kokonaan, armoa kerjääväiseksi, armosi että saan.
5. Herra Jeesus, eteen katsees käyn tässä
toivossa. Kyynelin nyt käännyn puoleesi ja
pyydän armoa. En mene pois, ennen kuin saan
haavoissas kalliissa levon ja ilon autuaan, niin,
aamen uskossa.
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396. KÄYN KOHTI SINUA
1. Käyn kohti sinua, oi Herrani, tietäni viitoittaa
pyhä ristisi. Virteni matkalla soi täynnä toivoa.
Käyn aina, Herrani, kohti sinua.
2. Kun päivä pilvinen tien pimentää, kun synkkä
raskas yö usein yllättää, niin katseen kaipaavan
taivaalle kohotan. Käyn aina, Herrani, kohti sinua.
3. Suo, että näkisin tien taivaaseen, vaikka se
peittyisi vaivaan, murheeseen. Lohduta sanalla,
uskoa vahvista. Käyn aina, Herrani, kohti sinua.
4. Kun taival päättynyt on päällä maan, käyn
luokse Jeesuksen riemuun ihanaan. Ei tuska yltää
voi, kirkkaana laulu soi. Käyn aina, Herrani, kohti
sinua.

397. KUN ON TURVA JUMALASSA
1.Kun on turva Jumalassa, turvassa on
paremmassa kuin on tähti taivahalla, lintu emon
siiven alla.
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2. Herra seurakunnassansa aina hoitaa lapsiansa.
Armonsa hän heille antaa, käsillänsä heitä kantaa.
3. Käsistä ei väkevistä mikään heitä irti riistä.
Omakseen hän heidät osti, kuolemasta eloon
nosti.
4. Milloin murheet heitä kohtaa, niiden alla Herra
johtaa, ilon, lohdun antaa heille, uuden voiman
uupuneille.
5. Iloitse siis auttajasta, Herran kansa, Jumalasta!
Maahan lyö hän vainoojamme, sanansa on
voimanamme.
6. Käyköön myöten taikka vastaan, eipä Isä hylkää
lastaan. Herra ohjaa parhaaksemme kaikki vaiheet
päiviemme.

462. SOI KUNNIAKSI LUOJAN
1. Soi kunniaksi Luojan nyt, virsi kiitoksen, tuon
kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen! Hän, Isä,
rakkahasti ain vaalii luotujaan, ja kaiken taitavasti
hän ohjaa tuolta taivaastaan.
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2. Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa ja
hyisen hallan häätää ja viljan vartuttaa. Hän
onneen meidät ohjaa, myös aikaan vaikeaan. Sen
rakkauden pohjaa ken pystyy koskaan tutkimaan?
3. Siis kiitos, Herra taivaan, kun lahjas meille toit
ja päivän työhön, vaivaan taas puhtaan leivän soit.
Suo, että ilomielin myös jaamme leipämme ja
sydämin ja kielin su lakkaamatta kiitämme.

484. TOTUUDEN HENKI
1.Totuuden Henki, johda sinä meitä etsiessämme
valkeuden teitä. Työtämme ohjaa, meitä älä heitä,
tietomme siunaa.
2. Kaikessa näytä käsiala Luojan, mahtavan,
viisaan, kaiken hyvän suojan. Kristuksen luokse,
rakkauden tuojan, johdata meidät.
3. Kristus on tiemme, valo sydäntemme, toivomme
ainut, pyhä totuutemme. Armosi, Jeesus, anna
voimaksemme, uudista meidät.
4. Anna nyt, Kristus, valos meille hohtaa, anna sen
meitä Isän kotiin johtaa. Jos mikä murhe meitä
täällä kohtaa, voittamaan auta.
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490. MÄ SILMÄT LUON YLÖS TAIVAASEEN
1.Mä silmät luon ylös taivaaseen ja yhteen käteni
liitän. Sua Herra, ystävä lapsien, nyt hartain mielin
mä kiitän.
2. Sua riemullista on ylistää, ja mielelläni sen
teenkin. Ei sulta pieninkään unhoon jää, vaan
katsot myös vähäiseenkin.
3. Oi kiitos lahjoista, joita suot, niin paljon
hyvyyttä riittää. Ja aina iloa uutta luot, en osaa
kaikesta kiittää.
4. Mä taimi olen sun tarhassas ja varten taivasta
luotu, sun armollisehen huomahas jo
syntymästäni suotu.
5. Mua suojaa sä, Isä armoinen, sun Henkes
voimalla vielä ja tieni johdata taivaaseen, iäiseen
elohon siellä.
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492. YSTÄVÄ SÄ LAPSIEN
1. Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen.
Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa.
Onni täällä vaihtelee, taivaan Isä suojelee.
2. Ota, Jeesus rakkahin, suojaas koti kallehin.
Siunaa äitiä ja isää, heille elinpäivää lisää. Ystävä
sä lapsien, pientäs auta holhoten.
3. Pidä meitä turvissas, Jeesus, armohelmassas.
Suojaas sulje isänmaamme, sulta kaiken lahjaks
saamme. Johda, Jeesus rakkahin, meidät taivaan
kotihin.

498. NYT KULKEE HALKI KORPIMAAN
1.Nyt kulkee halki korpimaan Jumalan lapsen tie,
vaan päivän matkan kerrallaan se kotiin täältä vie.
2. Kuin paimen kantaa olallaan pienintä karitsaa,
niin Jeesus seurakunnassaan myös hoitaa
horjuvaa.
3. Oppaaksi pyhän enkelin hän rinnalleni suo. Jos
joudun tiellä tahroihin, hän ohjaa lähteen luo.
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4. Jeesuksen veri puhdistaa, niin tunnonrauhan
saan ja lapsen tietä taivaltaa taas jaksan
uudestaan.
5. Lämmössä armon auringon jo linnut visertää,
vaan sitten suvi aina on, kun matka taakse jää.

499. JUMALAN KÄMMENELLÄ
1. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen.
Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille
tilaa riittää, kaikille paikkoja on. Jumalan
kämmenellä ei kukaan ole turvaton.
2. Jumala meitä kutsuu nyt suojaan turvaisaan.
Jumala meitä kutsuu ja kantaa voimallaan.
Milloinkaan ei hän hylkää, lastensa kanssa hän on.
Jumalan kämmenellä ei kukaan ole turvaton.
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517. HERRA KÄDELLÄSI
1. Herra, kädelläsi asua mä saan, turvallisin käsi
päällä maan. Siellä kaikki saavat uuden sydämen,
rauhan annat haavat sitoen. ”Onneni on olla
Herraa lähellä, turvata voin yksin Jumalaan.
Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen
teoistaan.”
2. Herra, kädelläsi iloita mä saan, se on rikas käsi
antamaan. Siellä armahdusta meille tarjotaan eikä
kadotusta milloinkaan. ”Onneni on olla…”
3. Herra, kädelläsi itkeä mä saan, kohonnut ei käsi
kostamaan. Sitä naulat pisti, pahuus ihmisten,
anteeksi soi risti kaiken sen. ”Onneni on olla…”
4. Herra, kädelläsi uneen painan pään,kutsut
ystäväsi lepäämään. Käsi minut kantaa uuteen
elämään, ikirauhan antaa, valoon jään. ”Onneni on
olla…”
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548. TULE KANSSANI
1.Tule kanssani, Herra Jeesus, tule siunaa päivän
työ. Tule illoin ja aamuin varhain, tule vielä, kun
joutuu yö, tule vielä kun joutuu yö.
2. Tule askele askeleelta minun kanssani
kulkemaan. Sua ilman en saata olla, pysy luonani
ainiaan, pysy luonani ainiaan.

555. OI HERRA LUOKSEIN JÄÄ
1.Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on, ja kadonnut on
valo auringon. Ken muu mua murheissani
lohduttais kelt' turvan hädässänsä sielu sais.
2. Päiväni rientää kohti loppuaan, on ilo maallinen
kuin varjo vaan. Ei ole täällä mitään pysyvää, vain
sinä, Herra, sinä luoksein jää.
3. Sä pahan väijytykset turhiks teet, sä tuskat
liennät, kuivaat kyyneleet. Miss' on nyt, kuolema,
sun voittosi, kun Herra Jeesus, olet kilpeni.
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4. Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon, kun tieni
painuu kuolon laaksohon. Sen valon tieltä varjot
häviää. Eläissä, kuollessa sä luoksein jää.

563. ILTA ON TULLUT LUOJANI
1.Ilta on tullut, Luojani, armias ole suojani.
Anteeksi synnit antaen rauhalla siunaa
Jeesuksen.
2. Jos vielä uuden päivän saan, lapsenas auta
kasvamaan, niin että taivaan kirkas sää täällä jo
saisi lämmittää.
3. Lapsena hoida taivahan keskellä vieraan
maailman.Täällä jo taivas rintaan luo, nukkua
helmaas nyt mun suo.

”Levolle lasken Luojani, armias ole suojani. Jos
sijailtain en nousisi, taivaaseen ota tykösi”
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571. SUVIVIRSI
1. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti
joka paikkaa koristaa kukkanen. Nyt siunaustaan
suopi taas lämpö auringon, se luonnon uudeks
luopi, sen kutsuu elohon.
2.Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa. Puut
metsän huminoivat taas lehtiverhossa. Se meille
muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala, ihmeitäs julistaap
se vuosi vuodelta.
3. Taas linnut laulujansa visertää kauniisti. Myös
eikö Herran kansa Luojaansa kiittäisi! Mun sieluni,
sä liitä myös äänes kuorohon ja armon Herraa
kiitä, kun laupias hän on.
4.Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paisteemme, sä
sydäntemme valo, ain asu luonamme. Sun
rakkautes liekki sytytä rintaamme, luo meihin uusi
mieli, pois poista murheemme.
5. Ei vertaistasi sulle, sä lilja Saaronin. Suo armos
lahjat mulle ja kaste Siionin. Kun Henkes
virvoituksen vain sielu saanut on, keväisen
kaunistuksen se saa kuin Libanon.
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6. Maan, meren anna kantaa runsaasti lahjojas,
tarpeemme meille antaa sun siunauksestas. Suo
suloisuutta maistaa myös sielun sanassas, ain
armos sille paistaa, niin on se autuas.

572. TAAS KUKKASILLA KUKKULAT
1. Taas kukkasilla kukkulat, oi Herra, kaikki vyötät
ja laumat lukemattomat taas laitumilla syötät. Näin
kaikki maa nyt iloissaan sinulle laulaa
kiitostaan,julistaa kunniaasi.
2. On täynnä vettä virtasi, janoiset siitä juotat ja
runsaan siunauksesi maan kasvulle nyt tuotat.
Lehteen ja kukkaan, Luoja, saat auringon nousun,
laskun maat iloksi ihmisille.
3.Taas, Herra, askeleistasi maa uhkuu
muhevuutta. Ajallaan annat sateesi, saa pellot
voimaa uutta. Näin, Herra, vuoden kaunistat ja
työmme siunaat, vahvistat, suot nousta
kultaviljan.
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4. Jumala, hiljaisuudessa sinua Siion kiittää
Kansaasi siunaat rauhalla, kaikille armo riittää.
Anteeksi annat velkamme, pois nostat raskaan
kuormamme, me siitä riemuitsemme.
5. On autuas, ken olla saa Jumalan kartanoissa
ylistää Luojan kunniaa pyhien asunnoissa,kun
hyvyydellä huoneesi, rauhalla läsnäolosiravitset,
Herra, meitä.

577. SUN KÄTES HERRA VOIMAKKAAN
1. Sun kätes, Herra, voimakkaan suo olla turva
Suomenmaan niin sodassa kuin rauhassa ja
murheen, onnen aikana.
2. Sun armos täällä meille soi, mi kallehinta olla
voi, ja meille alla auringon tää synnyinseutu
rakkain on.
3. On isät täällä taistelleet ja uskoneet ja toivoneet
Me saimme saman asunnon,ja samat vaiheet
meidän on.
4.Ja meidän polkuamme saa taas lapsemmekin
taivaltaa. He kyntää kerran peltomme ja uskoo
kuin me uskomme.
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8. Sä autoit valoon tämän maan kuin kedon kukan
ummustaan. Sen varttua suo valossas ja hoida
sitä armossas.
9. Suo, että sanas kirkkaana saa keskellämme
kaikua, ja kautta sukupolvien suo soida nimes
kiitoksen.

584. SIUNAA JA VARJELE
1.Siunaa ja varjele meitä, Korkein, kädelläs. Kaitse
ain kansamme teitä vyöttäen voimalla meitä
heikkoja edessäs. Sulta on kaikki suuruus, henki
sun hengestäs.
2. Herramme, kirkasta meille kasvos laupiaat, niin
että armosi alla toivoa rohkaisemalla kukkivat
roudan maat. Vaivoissa näytä meille kasvosi
laupiaat.
3. Tutkien sydämemme silmäs meihin luo.
Ettemme harhaan kääntyis, ettei kansamme
nääntyis, silmäsi meihin luo. Alati synnyinmaalle
siipies suoja suo.
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600. HYVYYDEN VOIMA
1. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan olemme
kaikki hiljaa kätketyt. Me saamme luottaa
uskolliseen Luojaan, yhdessä käydä uuteen
aikaan nyt.
2. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös
silloin Kristus meitä kuljettaa. Annamme Isän
käsiin elämämme. Hän itse meille rauhan
valmistaa.
3. Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi,
lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän, voit pelot
poistaa. Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!
4. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni
toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.
5. Hyvyyden voiman uskollinen suoja piirittää
meitä, kuinka käyneekin Illasta aamuun
kanssamme on Luoja. Häneltä saamme
huomispäivänkin.
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631. OI HERRA JOS MÄ MATKAMIES MAAN
1. Oi Herra, jos mä matkamies maan lopulla
matkaa nähdä sun saan! Oi, jos mä kerran
näkisin Herran kunniassaan!
2. Sinua kaipaa sydämeni, sun puolees huutaa
mun henkeni. On yksin tästä sen ikävästä
kyyneleni.
3. Muut kaikki hylkää, vaan sinä et. Autuuden
särkyneet sydämet sinulta saavat, sä luet haavat
ja kyynelet.
4. Mua auta, Herra, mä toivon vaan, vaikkei ois
toivoa ollenkaan. En päästä sua, ennen kuin mu
käyt siunaamaan.
5. Oi Herra, suothan sä minull sun armos
voimaksi matkalle. Anteeksi anna, mua nosta,
kanna, vie perille!
6. Oi saanhan joukkoon autuaitten kanss'
ystäväini ja omaisten mä päästä kerran luo armon
Herran.Oi saanhan sen!
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971. SUOJELUSENKELI
1. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana
enkeli kotihin vie. Niin pitkä on matka, ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vieressä käy, vaan ihana enkeli
vieressä käy.
2. On pimeä korpi ja kivinen tie, ja usein se
käytävä liukaskin lie. Jo lapsikin helposti langeta
vois, jos käsi ei enkelin kädessä ois, jos käsi ei
enkelin kädessä ois.
3. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana
enkeli kotihin vie. Oi laps, ethän milloinkaan ottaa
sä vois sun kättäsi enkelin kädestä pois,sun
kättäsi enkelin kädestä pois.
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Täällä Pohjantähden alla
1. Täällä Pohjantähden alla on nyt kotomaamme,
Mutta tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme.
2. Täällä on kuin kukkasella aika lyhyt meillä,
Siellä ilo loppumaton niin kuin enkeleillä.
3. Täällä sydän huokailee ja itku silmän täyttää,
Siellä sydän iloitsee ja silmä riemun näyttää.
4. Sinne toivon siivillä jo sydän pieni lennä! Siellä
kun on kotomaani, sinne tahdon mennä.

Kanteleeni
1. Mun kanteleeni kauniimmin Taivaassa
kerransoi; Siell' uusin äänin suloisin mun suuni
laulaa voi.
2. Oi Halleluja rakkaalle mun Jeesukselleni! Ah
autuas on päivä se, Kun pääsen luoksesi.
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Oi, katsohan lintua
1. Oi katsohan lintua oksalla puun! Se laulaa niin
kauniisti aina. Se korkeimman kiitokseen aukaisee
suun, sen mieltä ei huolet ne paina.Se laulaen
Luojaansa kiittää.
2. Ei kylvä, ei niitä, ei myös kokoa se vastaisen
päivien ruokaa, vaan aina sen mieli on riemuisena,
ei huomisen huolista huokaa; vaan silti ei puutetta
kärsi.
3. Se laulaen aamulla alkavi työt ja päättää sen
laululla illoin. Niin rauhassa oksalla nukkuu se
yöt, Kuin vuode ois peitetty villoin, ja kattona
sillä on taivas.
4. Oi jospa, kuin lintunen, päiväni vain myös
kiittäen alkaa mä voisin Ja murheetta, vaikkakin
puuttehissain mä ain Isän hoidossa oisin! Ei
lapsensa tarvitse surra.

42

Mä olen niin pienoinen
1. Mä ole niin pienoinen, pienoinen aivan. Sä suuri
ja voimakas Isäni taivaan, Isäni Taivaan.
2. Siks syytä ei peljätä lapsella liene, kun taivainen
Isäni tarpehet tiennee, tarpehet tiennee.
3. Kun voimani uupuvat, käsilläs kannat. Ja
syntini armosta anteeksi annat, anteeksi annat.
4. Oi johdata kulkuni totuuden teitä. Et, Isäni
armahin, lastasi heitä, lastasi heitä.
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Kotini
1. Tiedän paikan armahan, rauhallisen, ihanan,
Jos on olo onnekas, elo tyyni, suojakas.
2. Sepä kotikulta on, Koti kallis, verraton,Eipä
paikkaa olekaan kodin vertaa ollenkaan.
3. Siell' on isä rakkahin, Siellä äiti armahin,Siellä
siskot, veikkoset, riemurinnat, iloiset.
4. Suojaa, Herra, kotini, Anna sille armosi,Anna
olla enkelein vartijana kodillein.
5. Kun ma kerran suureks' saan, joudun maailman
pauhinaan, silloin aina etsin sun, rauhan majan
kaivatun.
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