
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. 

 

On turha oma voimamme 

vääryyden valtaa vastaan. 

Me turman vallat voitamme 

Herrassa ainoastaan. 

 

Hän, Kristus, kuningas, on voitonruhtinas, 

lyö joukot helvetin,  

ne tallaa jalkoihin 

ja voiton meille saattaa. 

 

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.   

 

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. 

 

* * *  

Sydämeni sysimusta 

anoo anteeksantamusta. 

Sinun polku, Herra, jälleen kadotin. 

 

Herra, armahda meitä, 

Kristus, armahda meitä, 

Herra, anna meille sinun rauhasi. 

 

Suuren pahuuteni tähden 

aina harhateille lähden, 

vaikka aikoisinkin elää paremmin. 

 

Herra, armahda meitä, 

Kristus, armahda meitä, 

Herra, anna meille sinun rauhasi. 

 

Tahto mulla kyllä on, 

mutta olen voimaton 

tekemään, minkä oikeaksi nään. 

 

Herra, armahda meitä, 

Kristus, armahda meitä, 

Herra, anna meille sinun rauhasi. 

 

Katuakaan osaa en. 

Siksi sua tarvitsen. 

Sinä tulit syntisiä etsimään. 

 

Herra, armahda meitä, 

Kristus, armahda meitä, 

Herra, anna meille sinun rauhasi. 

 

* * *  

 

Kiitos nyt Herran! 

Hän korkein on kuninkahamme. 

Pyhänä soikohon 

nimensä veisatessamme. 

Oi kristityt, 

hartaalla mielellä nyt 

soikohon hallelujamme! 

 

Kiitos nyt Herran! 

Hän kaiken on alku ja luoja. 

Siipeinsä varjossa 

meillä on turva ja suoja. 

Huomaatko sen, 

kuinka on uskollinen 

armon ja autuuden tuoja? 

 

Kiitos nyt Herran! 

Hän elämän meille on luonut. 

Hän terveen ruumiin ja 



mielen on lahjaksi suonut, 

myös sairaille, 

kaikille särkyneille 

turvan on sanassaan tuonut. 

 

Kiitos nyt Herran! 

Hän siunaten töitämme johtaa 

antaen armonsa 

auringon päällemme hohtaa. 

Muistakaa vaan 

nyt hänen rakkauttaan 

meitäkin, lapsiaan, kohtaan. 

 

Kiitos nyt Herran, 

kun nimeensä luottaa me saamme, 

eläissä, kuollessa 

turvata Vapahtajaamme. 

Jeesus hän on, 

hänelle kaikukohon 

kiitos ja kunnia! Aamen. 

 

* * * 

 

Sana suusta Jumalan saa ihimeet suuret 

aikaan. 

Sanallansa Isä Jumala on luonut maan ja 

taivaan. 

Näin minä uskon, totisesti uskon: 

luonut on maan ja taivaan! 

 

Jeesus Kristus, Jumalan Poika syntyi 

ihimiseksi. 

Sana tuli lihaksi ja maailman valakeureksi. 

Näin minä uskon, totisesti uskon: 

ja maailman valakeureksi! 

 

Jeesus Kristus surmattihin ristihin 

naulaamalla. 

Nousemalla kuolleista Hän voitti synnin 

vallan. 

Näin minä uskon, totisesti uskon: 

voitti synnin vallan! 

 

Isän luokse Taivahan maille pilivi poijan 

kantoo. 

Neuvojaksi Taivas meille Pyhän Hengen 

antoo. 

Näin minä uskon, totisesti uskon: 

Pyhän Hengen antoo! 

 

Maharollista Jumalalle on meille 

maharottomat. 

Isä, Poika, Pyhä Henki ne kolome yhtä 

ovat. 

Näin minä uskon, totisesti uskon: 

ne kolome yhtä ovat! 

 

Kuolemallaan Jeesus meidät vapahiksi osti. 

elää saan sen uskomalla ijankaikkisesti. 

Näin minä uskon, totisesti uskon: 

ijankaikkisesti! 

 

* * * 

 

Te kaikki, jotka pelkäätte, kaikki, jotka 

itkette, 

te kaikki, jotka vaellatte ilman ystävää, 

te kaikki, jotka kaipaatte, kaikki, jotka 

etsitte, 

te lohdutuksen kerran saatte ja valtakunnan 

vielä jaatte. 

 

Katsokaa ristin Voittajaan, kasvoihin 

Kaikkivaltiaan. 

Katsokaa Häntä, joka kirkkautta loistaa. 

Katsokaa Herraan Jeesukseen, 

katsokaa suureen rakkauteen. 

Katsokaa häntä, joka synnin vallan 

poistaa. 

 

Te kaikki, jotka huokaatte, kaikki, jotka 

uuvutte, 

te kaikki, jotka ette jaksa päätä kohottaa, 

te kaikki, joita kiusataan, kaikki, joita 

vainotaan, 

te oikeuden kerran saatte ja valtakunnan 

vielä jaatte. 

 

Katsokaa ristin Voittajaan, kasvoihin 

Kaikkivaltiaan. 

Katsokaa Häntä, joka kirkkautta loistaa. 

Katsokaa Herraan Jeesukseen, 

katsokaa suureen rakkauteen. 

Katsokaa häntä, joka synnin vallan 

poistaa. 


