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TJ{, Oi Herra, siunaa päämles maamme, Suo [fen-- - ../ kes hälle ylhäältå- lfaan tun'aks, I(orkeinVal-
tiaa"mne, Så kätäs nosta väkevä- Ilaltiise valtakun-
taa, maala. Sen esivalta pelkoos saata-
2 Oi Herra, siunaa Suomen kansa, Suo sille armos

runsausr Se kaikiss' että vaiheissånsa Ois oma kan-
sas, valittus- Suo mieli uskollinen meille, Itlenestys
Suomen heimon leille-
3- Oi llerra, siunaa sjmnl.inmaamme Runsailla tai-

vaan lahjoilla, Iitt'ahkeralla työllä saamme Ain elä-
mämm6 tarpeita- Sun armos halki aikain riittää, Sua
laslenlapsemmekin kiittäå.

I Å- Sun kätes, Ilerra, voimakkaan Suo olta tur-'TV.1 va Suomenmaan Niin sodassa kuirt rauhassa
Ja mrrrheenr onnen aikana.
2. Sun arrnos täällä mellle sol, Itti kallehinla olla

vol. J:r meille alla aurlngon Tää synnl'inseutu rak-
kain on.
3. On isät täällä taistelleet Ja uskoneet ja lolvo-

neet. I\Ie saimme saman asunnon, Ja samat vaiheet
meidän on-
4. Ja meidän polkuamme saa Taas lapsemmekin

laivaltaa. I{e k1-ntää kerran peltomme Ja uskoo
kuin nre uskomme.
5. Oi Herra, käy sä siunaamann Nää rannat rak-

kaan s1'nnyinmaan. Srro aina rarrha suloinen Ja estå
sola vcrinen.
6. Sä siunaa mielet vakaiset Ja hurskaat lyöt ja

aikehet. Lyö maahan maansa pettäjät, Tuö iulkljuonet ilkeät.
7- Sä turvaa maamme vapaus, Sen kansalle suo

viisaus. Suo armokaste maille sen Ja sydämihin ib-
mislen.
8. Sä autoit valoon tämän maan Kuin kedon ku-

kan ummustaan. Sen varttua suo valossas Ja hoida
silä armossas.
9. Suo, ettö sanas kirkkaana Saa keskellämme kal-

kua, Ja kautta sukupolvien Suo soida nlmes kiitok-
Een.
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