
Uskon vaan   Säv. San. Mia Joki

                  F                                                                          F/Em                  F                                                                          F/Em

Askeleen pienen otan, vain yhden kerrallaanAskeleen pienen otan, vain yhden kerrallaan
          Dm                                                                    Dm/C                             C            

Näe en huomiseen, mutta yhä luotan vaanNäe en huomiseen, mutta yhä luotan vaan
                       Bb                                                       F             

sanaan, joka on syntynyt Hengen voimastasanaan, joka on syntynyt Hengen voimasta
             Gm                                                                     A             Gm                                                                     A

sana valaisee tien, näyttää kohti Taivastasana valaisee tien, näyttää kohti Taivasta
                       F                                                                          F/Em                       F                                                                          F/Em

Yö vain pimenee, kaipaan niin valon hohtoaYö vain pimenee, kaipaan niin valon hohtoa
          Dm                                             Dm/C                                  C            

sitä valoa mikä vie kohti Kristustasitä valoa mikä vie kohti Kristusta
                   Bb                                                                                         F             

Hänen kanssaan kun käyn, jaksan yhä valvoaHänen kanssaan kun käyn, jaksan yhä valvoa
                   Gm                                                                   A                   Gm                                                                   A

yöhön nukahda en, Taivaan koti odottaayöhön nukahda en, Taivaan koti odottaa
                 F                                     Am/C, C                                                F                                     Am/C, C                               Dm                                Am           

  Uskon vaan Herran sanaan, uskon vaan Herran sanaanUskon vaan Herran sanaan, uskon vaan Herran sanaan
                  Bb                                  F                                                                 Bb                                  F                                               C                                  F             

  luotan vaan Herran sanaan, se vain meitä johdattaaluotan vaan Herran sanaan, se vain meitä johdattaa
                F                                                         F/Em                F                                                         F/Em

Tiellä mutkia on, varjot peittää auringonTiellä mutkia on, varjot peittää auringon
                 Dm                                                        Dm/C                                C            

kiusaaja ahdistaa, omaa tietään tarjoaakiusaaja ahdistaa, omaa tietään tarjoaa
                   Bb                                                           F             

langenneita se syyttää ja muita vainoaalangenneita se syyttää ja muita vainoaa
                Gm                                                                           A                Gm                                                                           A

mutta tiedän ken voittaa, oon Hänen puolellaanmutta tiedän ken voittaa, oon Hänen puolellaan
                 F                                               F/Em                 F                                               F/Em

Kädet ristin ja pääni painan rukoukseenKädet ristin ja pääni painan rukoukseen
                     Dm                                                                       Dm/C                                C            

tunnen voiman Hengen, mikä nostaa jaloilleentunnen voiman Hengen, mikä nostaa jaloilleen
                  Bb                                                                           F             

jatkaa saan eteenpäin kanssa Herran Kristuksenjatkaa saan eteenpäin kanssa Herran Kristuksen
                     Gm                                                                            A                     Gm                                                                            A

Hän on luvannut sen, kanssain käy ikuisuuteenHän on luvannut sen, kanssain käy ikuisuuteen
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