
1. Kaukaa sinua hain. Nyt on pyyntöni vain: 
Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään. 
 
2. Omin voimin nyt näin pääse en eteenpäin. 
Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään. 
 
3. Kädet lävistetyt ovat lohtuni nyt. 
Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään. 
 
4. Kipu sammumaton kerran päättyvä on. 
Pidä minusta kiinni, kunnes kasvosi nään. 

( Jaakko Löytty ja Anna-Mari Kaskinen) 

* 
631.     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 mua käyt siunaamaan. 
 
         5. Oi Herra, suothan sä minulle 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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Sinun rauhasi anna mulle Elon vaiheet kirkastain.  
En mä pyytänyt tyyntä tietä, Sinun tahtosi tietä vain. 

 
Isän silmä hellin valvo, Isän rakkaus johda, vie.  
Koti taivahan kaukaa siintää. Kotipolku on armon tie 
 
341. 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. 
 
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! 

****    
1. Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, vaan ihana enkeli kotihin 
vie. Niin pitkä on matka, ei kotia näy, 

:,:Vaan ihana enkeli vieressä käy:,: 
 

2. On pimeä korpi ja kivinen tie, ja usein se vielä niin liukaskin lie. 
Jo lapsikin helposti langeta vois', 

:,: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.:,:  

 
****    

HLV 550  1. :,:Mun kanteleeni kauniimmin taivaassa kerran soi.:,:    
:,:Siell uusin äänin suloisin mun suuni laulaa voi.:,: 
 
     2. :,:Oi halleluja rakkaalle mun Jeesukselleni!:,: 
:,:Ah autuas on päivä se, kun pääsen luoksesi.:,: 


