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Suvivirsi: C
a. Niin kaunis on maa, niin korkea taivas.
b. Täällä on kuin kukkasella aika lyhyt meillä.
c. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen.
d. Ken on suonut kauneuden kukkasille niittyjen?

Mä silmät luon ylös taivaaseen: B
a. Kiitos sulle kirkkahista, keväisistä päivistä.
b. Sua Herra, ystävä lapsien, nyt hartain mielin mä kiitän.
c. Jos muistat vielä sen virren, nyt laula, laula se, oi!
d. Mitä päivä tuokin tullessansa, Isä hoitaa lasta armollaan.

Tiellä ken vaeltaa: A
a. Maahan on laskettu vaatteita, lehtiä, oksia.
b. Onni täällä vaihtelee, taivaan Isä suojelee.
c. Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan.
d. Siellä kaikki saavat uuden sydämen, rauhan annat haavat sitoen.

Varjele, vakainen Luoja: D
a. Hengellään hän voi johdattaa joka päivä meitä.
b. Vaalin pientä valkeaista, Luojan lasta liikuttelen.
c. Ilta on tullut, Luojani armias ole suojani.
d. Ole puolla poikiesi, aina lastesi apuna.

Oi, katsohan lintua oksalla puun: D
a. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen.
b. Pikkulintu riemuissaan lauleleepi onneaan.
c. Kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla.
d. Se Korkeimman kiitokseen aukaisee suun,  
 sen mieltä ei huolet ne paina.
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Kosketa minua, Henki: C 
a. Hän on hyvä, armollinen, on kätensä laupias, voimallinen.
b. Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on, ja kadonnut on valo auringon.
c. Anna elämälle suunta ja tarkoitus.
d. Oi, jos mä kerran näkisin Herran kunniassaan!

Ystävä sä lapsien: B 
a. Siell’ uusin äänin suloisin mun suuni laulaa voi.
b. Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa.
c. Sua riemullista on ylistää, ja mielelläni sen teenkin.
d. Suo ilovirtes kaikua, on siitä riemu taivaassa.

Kirkossa: A
a. Kai tie oli pienelle pitkä, oli kosteat kiharat.
b. Onneni on olla Herraa lähellä, tahdon laulaa hänen teoistaan.
c. Tule kanssani Herra Jeesus, tule siunaa päivän työ.
d. Kuule, juhlakellot kaukaa kuminoi!

Mä olen niin pienoinen: C 
a. Ken armoonsa turvasi kerran, on riemuiten muistava sen.
b. Iloks ihmisille tuonut niin kuin isä lapsilleen.
c. Sä suuri ja voimakas Isäni taivaan, Isäni taivaan.
d. Niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä käy.

Totuuden Henki: C 
a. Riennä hartain mielin, riennä Herran huoneeseen.
b. Kunnia Herran! Jällehen kerran sointuvi laulu nyt enkelten.
c. Työtämme ohjaa, meitä älä heitä, tietomme siunaa.
d. Hän, Isä, rakkahasti ain vaalii luotujaan,  
 ja kaiken taitavasti hän ohjaa tuolta taivaastaan.
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