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SUOJELUSENKELI

Virsi 971

1. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie,
vaan ihana enkeli kotihin vie.
Niin pitkä on matka, ei kotia näy,
vaan ihana enkeli vierellä käy.
vaan ihana enkeli vierellä käy.
2. On pimeä korpi ja kivinen tie,
ja usein se käytävä liukaskin lie.
Oi, pianhan lapsonen 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.
Sanat Immi Hellén (1861 – 1937)
Sävel P.J. Hannikainen (1854 – 1924)
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KOTINI
1. Tiedän paikan armahan, rauhallisen ihanan,
joss ́ 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.
Sanat Kosti Raitio (1855 – 1924)
Kansansävelmä
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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.
Sanat Johan Ludvig Runeberg (1804 – 1877)
Suomentanut Julius Krohn (1835 – 1888)
Sävel Rudolf Lagi (1823 – 1868)
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KUN ON TURVA JUMALASSA
1. Kun on turva Jumalassa,
turvassa on paremmassa
kuin on tähti taivahalla,
lintu emon siiven alla.
Kuin on tähti taivahalla,
lintu emon siiven alla.
2. Herra seurakunnassansa
aina hoitaa lapsiansa.
Armonsa hän heille antaa,
käsillänsä heitä kantaa.
Armonsa hän heille antaa,
käsillänsä heitä kantaa.
3. Käsistä ei väkevistä
mikään heitä irti riistä.
Omakseen hän heidät osti,
kuolemasta eloon nosti.
Omakseen hän heidät osti,
kuolemasta eloon nosti.
4. Milloin murheet heitä kohtaa,
niiden alla Herra johtaa,
ilon, lohdun antaa heille,
uuden voiman uupuneille.
Ilon, lohdun antaa heille,
uuden voiman uupuneille.
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5. Iloitse siis auttajasta,
Herran kansa, Jumalasta!
Maahan lyö hän vainoojamme,
sanansa on voimanamme.
Maahan lyö hän vainoojamme,
sanansa on voimanamme.
6. Käyköön myöten taikka vastaan,
eipä Isä hylkää lastaan.
Herra ohjaa parhaaksemme
kaikki vaiheet päiviemme.
Herra ohjaa parhaaksemme
kaikki vaiheet päiviemme.
Säkeistöt 1–3 ja 5–6 Lina Sandell (1832 – 1903)
Säkeistö 4 Fredrik Engelke (1848 – 1906)
Suomennettu Harpunsäveliin 1886
Uudistanut Niilo Rauhala virsikirjaan 1986
Sävelmä ruotsalainen 1800-luvulta
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MÄ OLEN NIIN PIENOINEN
1. Mä olen niin pienoinen,
pienoinen aivan.
Sä suuri ja voimakas
Isäni taivaan, Isäni taivaan.
2. En suotta saa peljätä,
murhetta kantaa,
kun sen, minkä tarvitsen,
Isäni antaa, Isäni antaa.
3. Kun voimani uupuvat,
käsilläs kannat.
Ja syntini armosta
anteeksi annat, anteeksi annat.
4. Oi, johdata jalkani totuuden teitä.
Et, Isäni, armahin
lastasi heitä, lastasi heitä.
Sanat Immi Hellén (1861 – 1937)
Sävel Mikael Nyberg (1871 – 1940)
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PIKKULINTU RIEMUISSAAN
1. Pikkulintu riemuissaan lauleleepi onneaan.
Ei hän jouda kaipaamaan eikä suremaan.
Ei hän, ei hän jouda suremaan.
2. Herättyään oksalta, alkaa kohta laulella.
Vaikkei tiedä ruuastaan, laulaa sentään vaan.
Laulaa, laulaa, laulaa sentään vaan.
3. Kuule linnun laulua, katso kohti taivasta!
Surut kulkee kulkuaan, laula sinä vaan.
Laula, laula, laula sinä vaan!
4. Kiitä Herraa päivittäin armoansa ylistäin.
Vaikka täällä kärsitkin, kiitä silloinkin.
Kiitä, kiitä, kiitä silloinkin.
5. Jos on synkkä polkusi, Herran silmä seuraapi.
Kohta kotiin saapunet, aina laulelet.
Aina, aina, aina laulelet.
Suomalainen kansanlaulu
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KEN ON LUONUT SINITAIVAAN
1. Ken on luonut sinitaivaan,
viherjäisen metsän, ken?
Ken on suonut kauneuden
kukkasille niittyjen?
Jumala on kaikki luonut
Jumala on kaikki suonut
Iloks ihmisille tuonut
niin kuin isä lapsilleen.
3. Ken on taivaan vahvuudelle
pannut päivän paistamaan?
Kuuhut hänen käskystänsä
luopi yöhön loistettaan.
Tähdet korkeudestansa
kunniksi Jumalansa
levittävät valoansa
tänne maahan matalaan.
3. Kaikki, mitä maailmassa
kaunist on ja ihanaa,
ompi Luojan rakkauden
ihmisille antamaa.
Lapsukainen kiitä, kiitä
taivaallista Isää siitä.
Laulus toisten lauluun liitä
ylistämään Jumalaa.
Sanat ja sävel Mikael Nyberg (1871 – 1940)
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ÄIDIN SYDÄN
1. Maan päällä paikka yksi on.
niin pyhä, armas verraton,
mi tarjoo lemmen turvaisan
ja kätkee onnen kalleimman.
2. Vain sydän äidin – tunnet sen.
Näin hellä on ja lämpöinen.
Se riemuitsee sun riemustas.
se tuntee huoltas, tuskias.
3. Kun ihmismielet vaihtelee,
Kun kiitos kaikuu, vaikenee,
Kun poljetaan ja moititaan,
jäät yksin yöhön, unholaan.
4. On paikka, missä lohdun saat:
sua sydän äidin rakastaa.
Voit hellään helmaan painaa pään
ja itket murheen lientymään.
5. Pois moni kallis mennyt on,
sä kauan tunsit kaipion.
Muut korvas aika, mitkä vei –
sydäntä äidin konsaan ei.
Sanat Lyydia Koidula (1843 – 1886)
Suomennos Hilja Haahti (1874 – 1966)
Sävel Virosta
Julkaistu oikeudenomistajan luvalla
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YSTÄVÄ SÄ LAPSIEN

Virsi 492

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.
Sanat säkeistö 1 ruotsalainen 1780, säkeistö 2 Siri Dahlquist (1889 – 1966)
säkeistö 3 virsikirjakomitea
Suomentanut Arvi Jännes (1930 – 1954) ja Lauri Pohjanpää (1889 – 1962)
Sävel Ivar Widéen (1871 – 1951)
Julkaistu oikeudenomistajan luvalla
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MUN KANTELEENI KAUNIIMMIN
1. Mun kanteleeni kauniimmin taivaassa kerran soi.
Mun kanteleeni kauniimmin taivaassa kerran soi.
Siell ́ uusin äänin suloisin mun suuni laulaa voi.
Siell ́ uusin äänin suloisin mun suuni laulaa voi.
2. Oi, halleluja rakkaalle mun Jeesukselleni!
Oi, halleluja rakkaalle mun Jeesukselleni!
Ah, autuas on päivä se, kun pääsen luoksesi!
Ah, autuas on päivä se, kun pääsen luoksesi!
Sanat Kleofas Immanuel Nordlund (1849 – 1883)
Sävel Kreeta Haapasalo (1815 – 1893)
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ILTA ON TULLUT, LUOJANI

Virsi 563

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.
Ensimmäinen säkeistö englantilainen, suomennettu 1860
Säkeistöt 2 – 3 mahdollisesti Aune Krohn (1881 – 1967)
Sävel Sofie Lithenius (1847 – 1926)

Levolle lasken Luojani
armias ollos suojani.
Vuoteeltain jos en nousiskaan
taivaaseen tullos noutamaan.
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ONPA TAIVAASSA TARJOLLA LAPSILLEKIN
1. Onpa taivaassa tarjona lapsillekin,
jotka Jeesusta rakastavat,
kultakruunut ja valkeat vaattehetkin,
harput, joilla he soittelevat.
2. Puhdas kulta on tie, jota astelevat
kera laulaen enkelien,
Karitsan siellä kasvoja katselevat,
veriuhria syntisien.
3. Siellä istuvat elämän lähtehellä,
elon leipää he nauttia saa.
Poiss on yö, poissa kuolema häiritsevä,
siellä Jumala ain valistaa.
4. Siellä murheen ja surujen taukovi vuo,
ikilohdutus virtaelee,
ylistystänsä autuas Herralle tuo,
Hänen rinnoillaan lepäelee.
Sanat Albert Midlane (1825 – 1909)
Suomennos Oskari Heikki Jussila (1888 – 1955)
Sävel Fredrik Engelken laulukirjassa 1874
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OI HERRA, LUOKSEIN JÄÄ, JO ILTA ON
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.
4. Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon,
kun tieni painuu kuolon laaksohon.
Sen valon tieltä varjot häviää.
Eläissä, kuollessa sä luoksein jää.
Sanat Henry Francis Lyte (1793 – 1847)
Suomennos Martti Ruuth (1870 – 1962)
Sävel William Henry Monk (1823 – 1889)
Julkaistu oikeudenomistajan luvalla
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