


539 AH HERÄÄ, SYDÄMENI

1.
Ah herää, sydämeni,
uskomaan, toivomaan,
kun uusi päivä jälleen
valaisee valollaan.
Herraasi armollista,
ystävää taivaallista,
ylistä laulaen.



2.
Terveenä jälleen nousta
sain hänen armostaan,
avuksi että häntä
oppisin huutamaan.
Siis hänen edessänsä
saan suurta hyvyyttänsä
nyt käydä kiittämään.



3.
Suo, Herra, armos loistaa
sun istuimeltasi
ja vedä valollasi
mua valkeuteesi.
Sä poista epäusko
ja ole aamurusko
mun sydämelleni.



4.
Veresi tähden anna
anteeksi syntini
ja sanallasi ruoki,
huojenna kuormani.
Kaikessa hädässäni
vahvista sydäntäni
leivällä elämän.



5.
Näin auta sanassasi
minua pysymään,
vain siitä lohdutusta
ammennan yhtenään.
Kun tuska sielun täyttää,
Henkesi anna näyttää
tie rauhaan, Herrani.



6.
Lyö maahan vihollinen,
vaaroissa varjele
ja pahan paulat särje,
etteivät kiedo ne.
Rohkaise kilvoitukseen
ja uskon rukoukseen,
toivossa valvomaan.



7.
Oi Jeesus, työsi täytä,
vahvista henkeni,
tee minut luottavaksi
ja kuuliaiseksi.
Niin rakkaudestasi
sinua, auttajani,
saan aina ylistää.





510 SINÄ, JEESUS, YMMÄRRÄT PARHAITEN

1.
Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten,
kun katsot sydämeen,
miten pelkään, valoa väistelen
ja kaipaan pyhyyteen.
Anna anteeksi, pese puhtaaksi,
tee uudeksi kokonaan.
Minä tahdon kuunnella ääntäsi,
se kutsuu seuraamaan.



2.
Sinä, Jeesus, Mestari hiljainen,
et vaatimuksiin vie.
Tulet vastaan seuraasi pyytäen
ja itse olet tie.
Enkä leipää, laukkua, sauvaakaan
saa turvaksi matkalle.
Otan yhden askelen kerrallaan
ja pääsen perille.



3.
Sinä, Jeesus, vallasta riisuuduit
ja suostuit nöyryyteen.
Isän tahdon täyttäen antauduit
maan kaikkeen köyhyyteen.
Sido, Jeesus, nyt minut itseesi,
suo usko ja rakkaus!
Ota kaikki voimani käyttöösi,
luo matkaan tarkoitus.





442 HERRAN RISTIN KANTAJIKSI

1.
Herran ristin kantajiksi
meidät kaikki kastettiin,
lähimmäisten auttajiksi
arkipäivän askeliin.



2.
Herran kansan matkasaattoon
kaste liitti meidätkin
armahtamaan toisiamme,
luomaan rauhaa riitoihin.



3.
Armon valo lävitsemme
aurinkona loistakoon,
Herran lämmin katse yltää
kylmimpäänkin pimentoon.



4.
Kaste kutsuu taisteluihin
rakkauden rintamaan,
Herran kanssa kärsimäänkin,
kunnes viha voitetaan.



5.
Auta meitä, Kristuksemme,
rakastamaan kaikkia.
Anna rististäsi voimaa
kutsuasi seurata.





923/904 SILMÄNI AUKAISE, JUMALANI

1.
Silmäni aukaise, Jumalani.
Kaikki muu turhaa on rinnallasi.
Aamulla noustessa vierelle jää.
Liekkisi loistaa, kun yö hämärtää.



2.
Viisauden lähde, vie viisauteen.
Tietäni ohjaa, kun matkaani teen.
Luottaa voin Isäni rakkauteen.
Kätkeydyn suojaasi turvalliseen.



3.
Allt vi behöver du ger oss av nåd:
vänskapen, brödet, förlåtelsens ord.
Du oss välsignar, du vill bara väl.
Hjärtats förtröstan vår rikedom är.



4.
Himlarnas konung, du himmelens sol,
evigt ditt ljus och orubbligt ditt ord.
Var i vårt hjärta när liv går mot höst,
var du vår längtan, vår glädje och tröst!



5.
Oi kirkkain aurinko, ihmeellinen!
Valaista täällä jo voit sydämen.
Silmäni aukaise, osoita tie.
Luoksesi taivaaseen perille vie.





979/947 TULKOON TIE SINUA VASTAAN

Tulkoon tie sinua vastaan,
olkoon tuuli aina myötäinen,
päivä poskillesi paistakoon,
sade pelloillesi virratkoon.
Ja kunnes kohdataan,
elämäsi
jääköön käsiin
Jumalan.



Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen
må Gud hålla,
hålla dig
i sin hand.



May the road rise to meet you,
may the wind be always at your 
back,
may the sun shine upon your face,
may the rain fall softly on your fields,
until we meet again
may God hold you
in the palm
of his hand.




