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7 Tills jag är bär gad- i A bra- hams- skö te,- tills jag med
6 Vid dig, o Je sus,- be stän- digt- jag bli ver,- värl den- är
5 Nu sju ger- sjä len:- min vän har jag fun nit,- värl de- nes-

4 Läm nas- skall värl den,- som sjä lar- na- då rar,- läm nas- skall
3 Sö kas- skall Kris tus,- om Kris tus- skall fin nas,- sö kas- av

2 Förr kun de- ro pas:- det är in gen- fa ra!- Förr äg de-
1 Säg mig den vä gen,- som dra ger- till li vet,- den som är
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dig ut i- pa ra- dis- är, tills jag gått e vi- ga-
bit ter,- men du är min ro. Al drig,- nej al drig- jag
Fräl sa- re,- sjä la- rnas- skatt. Allt vad jag ön skat,- det
syn dens- för ned- ran- de- ro, läm nas- skall lus tan,- som
in ner- sta- hjär ta- och själ. Säl jas- skall allt, om den

hjär tat- de synd säk- ras- ro. Förr mitt i syn den- man
en gång ut sta- kad- av Gud! Säg mig det fräl san- de-
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gläd jen- i mö te,- tills jag är loss ad- från al la- be-
dig ö ver- gi- ver,- nej, jag vill hål la- dig fast med min
har jag nu vun nit,- lju set- har sking rat- min sä ker- hets-
död li- gen- så rar,- läm nas- skall allt, var på- män ni- skor-
pär lan- skall vin nas,- som läg ger- grund för vårt e vi- ga-
trygg kun de- va ra,- förr vid Guds dun der- man sov i sitt
rå det- Gud gi vit- i si na- sän de- buds- ut gång- na-
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svär,- än da- in i him me- len- skall jag
tro, fast i al la- li vets- kval, fast i
natt. Fast vid Je sus- hål ler- jag till min
tro, så dant,- så dant- mås te- till om du
väl. Ljum ma,- la ta- sö ka- re- fin na-
bo. Nu är sjä lens- frå ga- den: var är

ljud! ”Kä ra- själ, jag rå der- dig,” sva rar-
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föl ja- Fräl sa- ren.-
dö dens- mör ka- dal.
lev nads- sis ta- dag.
Je sus- fin na- vill
ej sin Fräl sa- re.-
Kris tus,- Fräl sa- ren?-
Je sus,- ”upp sök- mig!”
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