


342/307: NIIN IHANAA ON YLISTÄÄ

1.
Niin ihanaa on ylistää
sinua, Jumalamme,
ja hyvyyttäsi, voimaasi
nyt kiittää laulullamme.
Kuljithan aina kanssamme,
veit taistelussa voitolle
ja olit auttajamme.



2.
Du kommer till oss i ditt ord
med livets friska vatten,
Du ger oss kraft för varje dag
och skänker ro för natten,
Du mättar oss med dagligt bröd,
din sannings ljus i överflöd,
det leder oss som stjärnor.



3.
Vår psalm är ännu alltför svag
och fattiga är orden
om allting gott som du har gett
oss redan här på jorden.
Vi kan ej prisa nog din nåd,
din visa ledning och ditt råd
när du vår väg välsignar.



4.
Oi, ethän meitä, Herramme,
milloinkaan yksin heitä.
Lahjoita Hengen valkeus,
sen anna johtaa meitä.
Luo usko, toivo sydämeen
ja rakkautta Jeesukseen,
armoosi meidät peitä.





826: ET HERRA HYLKÄÄ SILLOINKAAN - 742 O GUD DU MIG EJ ÖVERGER

1.
Et, Herra, hylkää silloinkaan,
kun minut maahan lasketaan,
ihmeesi silloin kohtaan.
Syvälle siemen kylvetään,
syvälle luomissanaan jään,
se ikuisuuksiin johtaa.



2. 

Vad tomhetens och intets gräns

en röst mig når, den är en väns;

du kommit hem, den säger.

Och såren läks och sången föds,

vad djupast i mit liv jag sökt

och längtat till jag äger.



3.
Tomusta kerran nouseva
on elämämme kirkkaana,
uudeksi kaikki luodaan.
Ja rakkauden kaupunkiin,
sen päiviin loppumattomiin
myös meidän päästä suodaan.





600 HYVYYDEN VOIMAN IHMEELLISEEN SUOJAAN

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.





TOIVOTAAN, TOIVOTAAN

En aina oikein jaksa ymmärtää
En aina oikein jaksa ymmärtää
Kun rakkautta saa, ei silti löydä 
haluavaa
Ei meillä riitä aikaa rakastaa



Toivotaan, toivotaan, toivotaan
Että joskus luomme toisenlaisen maan
Että antaisimme kaiken, auttaisimme 
ystävää
Ehkä kaukana se on, mut toivo jää



En oikein usko rauhan kestävän
En oikein usko rauhan kestävän
Kun liekeissä taas on
Tää synnyinpaikka onneton
Vain toivo silloin löytää asunnon



Toivotaan, toivotaan, toivotaan
Että joskus luomme toisenlaisen maan
Että antaisimme kaiken, auttaisimme 
ystävää
Ehkä kaukana se on, mut' toivo jää



En usko minkään muun nyt auttavan
En usko minkään muun nyt auttavan
Siis lyökää kättä viholliset, lyökää 
jokainen
Mä luulen silloin onnistuvan sen



Toivotaan, toivotaan, toivotaan
Että joskus luomme toisenlaisen maan
Että antaisimme kaiken, auttaisimme 
ystävää
Ehkä kaukana se on, mut toivo jää

(X 2)





967 / 921 NOUSTA SAIN AAMUUN

1.

Nousta sain aamuun, lintujen lauluun,
Jumalan luomiskauneuteen.
Lauluista kiitän, aamuista kiitän,
Raikkaina kohtaan ne uudelleen.



2.

Tänk att få vakna tidigt en morgon
Höra ett vårregn sjunga sin sång!
Jag älskar regnet som väcker jorden
Tack, käre Far, för regnet du gav!



3.

Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, Eden saw play.
Praise with elation, praise every morning 
God's recreation of the new day.




