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Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,

en vilja ny och god.

Tag i din vård och hägnad
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Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
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paradisum ur Requiem
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o
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an llit
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
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taga ur din trogna fadershand,

Klockringning

blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.
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