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HENGELLISTEN LAULUJEN TOP  TEN                          Väinö Hotti 

Laulujen merkitys 

Sanan julistus ja hengelliset laulut kuuluvat saumattomasti yhteen. Samoin monet laulut liittyvät 

läheisesti rukoukseen. 

Mielilauluni 

Hengelliset laulut ja virret ovat minulle rakkaita ”laidasta laitaan”.  Suosikkini ovat kuitenkin 

enemmän vanhojen ja perinteisten laulujen puolella. Suosikkilaulut vaihtelevat jonkin verran 

ajankohdasta riippuen, mutta toisaalta muutamat pysyvät jatkuvasti TOP TEN – listalla. Olisi hyvä, 

jos oppisi ulkoa mahdollisimman paljon hengellisiä lauluja. Tällöin olisi joka paikassa ”aarrearkku” 

mukana. 

Hengellisen elämän perusvire 

Lauluvarastomme paljastaa hengellisen elämämme perussuunnan ja – vireen. Se voi kertoa 

epäilevästä, ikävöivästä, kiittävästä jopa ylistävästä uskosta. Edelleen sen kautta tuodaan esille 

pelastusvarmuus. Monet laulut ovat tehokasta rukousta. Laulujen kautta voidaan myös ilmaista 

halu päästä yhä läheisempään yhteyteen Vapahtajan kanssa. Taivaskaipuu on monissa lauluissa 

ilmeinen. Kaiken kaikkiaan laulujen kautta voidaan tuoda esille uskonelämän lukuisia vivahteita. Ei 

ole suinkaan vähäarvoista, että niiden avulla jokainen pääsee osallistumaan jumalanpalvelukseen 

henkilökohtaisesti. 

Syntymälaulu. Yksi laulu on ylitse muiden. Kun tulin uskoon ja synnyin Hengestä 

maanantaina 11.10.1961 klo 17, uuden lapsen ensi parkaisu tuli esiin tämän laulun 

sanoilla:  

1. Oi minkä onnen, autuuden Ain usko myötään tuo, Kun itse Herran Jeesuksen Se 

aarteeksemme suo. Se huolet, murheet lieventää. Se tuskan myrskyn hiljentää. Ja 

toivon vahvan ikuisen Saa Herraan uskoen (HLV 295). 

2. Käy köyhään sydämeeni Sä, Henki totuuden. On siitä kyyneleeni, kun täyttää synti 

sen. Ei itku, tuska pestä Voi sitä vääryydestä. Sen teet sä armoinen (Vvk 106). 

3. Näin syntisenä Herra mun täytyy vaeltaa. Sun kanssas` tiellä taivaan perille 

kulkea. En paremmaks voi tulla. En pyhäks ollenkaan. Ja kuitenkin oi Herra, Sun 

käsiis jäädä saan (Niilo Tuomenoksa). 

4. Voimahan suurehen rakkautes, Herrani kätke mua. Purppurtavirtahas uppoudun, 

Suo mun puhdistua. Köyhänä, heikkona, puutoksin, Armo on uupua haavoihin. 

Purppuravirtahas uppoudun, Suo mun puhdistua (Tyyne Salokannel). 

5. On armo suuri, ihmeinen, se muutti sydämen. Mä kuuro, sokea, sain ihmeen 

kokea, nyt kuulla, nähdä voin (John Newton). 



                                                                                                                                                                                 2 
 

6. Sinä kaipaatko täyteyttä Hengen sen, joka tulvailee uskosta lupausten, joka 

vuotavi kädestä Mestarin, tyhjän tyhjihin sieluihin  (Hilja Aaltonen). 

7. Sun armos varaan, oi Herra, jään, Kun ansiota ei yhtäkään, Oo mulla tuotavaks` 

etehesi, Siks` tuon ma syntisen sydämeni  (Vilho Rantanen). 

8. Kasta mua Hengellä Helluntain sitä, oi Herrani, pyydän vain. Henkesi voimalla 

voiton saan vaivoissa, taistoissa synnin maan (Aimo Huttunen). 

9. Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta, Jota elinaikanani olen saanut tuntea! 

Kiitos sulle kirkkahista keväisistä päivistä, Kiitos myöskin raskahista syksyn synkän 

hetkistä (August L. Storm). 

10. Kristallikirkkaan virran rantaan valkeat joukot riemuin käy. Palmuja voiton 

lauluin kantavat he, kyyneltä yhtään siel` ei näy. Sinne mä kaipaan joukkoon 

autuaiden, Luo Jeesuksen ja enkelten  (Helli Kaikkonen). 


