
Kaxi uutta ja kaunista

Hengellistä

W i r l t K,
Ensimmäinen:

Mun lEsuxeni helmasa,
Mä, 2c.

W. k. Ylistän HERraa sydämesi', «.

Toinen:

lEsu! tule tygön tantr, hal-
litzeman, :c.

W. k. Ole Sielun iloinen, u.

OULUSA, 1828.
Präntätty Ctzr. Ev. Barckin tykönä.





W. k. Ylistän HERraa sydämesi', «^

lEsuxeni helmasa, Ma wihdoin
löysin lewon, Mun Wapcihtajan haawoisa,
Sain synnin kuolost' eron; Niis on mull,'
murhes lohdutus, Niis on mull' tustis wir-
wotus, Niis kuolost' eloon kuljen.

2. Wiel' ihmetellen muistelen, Mun en-
dist orjuttani, Kost' synnin kansa taistelin,
Eng' tunden lEsustani: Waikk' pyysin
wälttä wääryttä, Ia harjotell pyhyttä,
Embä ma lepoo löytän.

3. Mä monda kerta lupaisin Ei wastoin
tundo tehdä, Kuing' usein kuitengin langei-
sin, Sen sain häpiäll' nähdä, lot' enämb'
pyysin pyhyteen, Sitt' enämb' lvajoin pa«
huteen, Ett' olin synnin orja.

4. Peljästyn oli sydämen', Lain kowist'
M/auxist' Ett' wäris wapis' ytimen Helwe-tin kauhistuxist', Johon mä' luulin olleensyyn, Etten ma syndij walttaa py)n'j
Eng' Luojasi' Lakii tayttän'.
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S. Wastuudest' itzen rohwaisin, Kaikk'
synnit hywäst' jättä, Heill kaikill' todell'
sanoin niin, Ett' te saa enä pettäi Ei mon-
da hetke tarwittu, Kuin jällen olin suo-mittu, Sill' syndi ol' mun Herran.

6. Täs' surkias sielun waarasa, Mun
HErra Taiwast' näki, Hän sanoi minull'
Sanasa, Ei auta oma wäki, Ei oma py-
hyys, kaunistus, Kaikk' se on sula sastai-sus, Taiwaseen ei sill' päästä.

7. Tai ääni silmän rawotti, Mä huoma-
ta nyt taisin: Ett' olin perät alasti, Mist'ma nyt lewon saisin, Se ol' mun halunhuokaus, Se ol' mun pyndön rukous, Niin
äänen toisen kuulin.

8. lEsuxen tygö joudu waan, Ia armon
muru ano, Siel' synnit andex annetan,
Kaikill' kuin ufloö jano: Täst' sydän ru-
peis palaman, lEsuren perän halaman,
Mutt' Järki wastan sanoi.

9. Taidatkos lEsust' lähesty, Sun syn-
dis paljoudes, Mahtako asias menesty
Niin suures sastaisudes, Sä olet synnis
perät kuoll', Ei lEsus ena sinust' huol',
Ö julman järjen juonda.

10. Täs kauhias kuollon meresa, Mä
nänyrisä olin, En löytän neuwo järjestän,
Ma uuden äänen kuulin, Waiks olet suu-
rin syndinen, Wiheljäisin, raadollinen, IC-suxeen sä waan turwa.
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11. lEsus on sinun lunastan, Hän si-nun peras huuta, lEsuson sinun pelastan,
? '" "A tarwch muuta Waan ettästurwat lEsureen, Hän ombi sinull' armoi-nen, Han synnit ander anda.

12. Mun sydämeni ihastui, Ett'armonon wtel tarjon,Etzimän lEsust' riemastuin,A"kk syndt pamo paljon, Ia kuin mäkatzelm, Ia armoo armost'rukoi-un, Nttn armon päiwä koitti.
13. Täs' kalliis armon koitosa, Nytuflon klftm loisti, Jok- Wapahtajan woito-

s.'r V /''"" poisti. Ah kuina'ol'3ä!k Ett'lEsures ol' lunastus,6ays No, armo, autuus.
14. lEsuren pääl' mä säilytin, Kuorman

be in bänen kansZans wa"he m Han minull' armon annoi. Dl' bn-was turwas poikani, Sä olet nyt mun «mant, Iloiten hän mull> sanoi
"'

25. Jos on syy kiittä lEsusta Niin
w M "« ~'""' «« °" m"" pH"
'H"?l'ta, (3tt on mun armoins ottan-f"" ?pst «iti, Mä saan nytshlelll lEsusta, Ustos ja rakkaudes

armo-istuimen, Nyt tur-
lePHlnen, Ma hanell' jutell'taidan, Kaikk'
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wikan ja muut puutteni, Hän tietä kaikk'
mun tarpeni, Hän murhen minust' pita. ,

17. Wiel' tunnen usein lihasan, Sen
wanhan synnin himon; Se liehakoitze po«
wesan Ia waldans perän kimmo, Mutt'
kuin mä ICsust' rukoilin, Ia haawoi hä-
nes piteli, Niin syndi suunsa tukki.

18. lEsuren pyhis haawoisa, Niis syn-
nin himo sammu, Niis taita sielun janosa,
Autuden wettä ammulta, Niis löydän puh-
distuxeni, Niis kaiken rerstauxeni, Niis yl-
kää wastaan kuljen.

19. WaiW mailm' pilkka nimellä, Wal-
hesen toden sake, Ia tarketta niit ki-
wellä, lotk' lEsuö hurstax' näke, Kyll'
lEsus omans totutta, Kärsimän mailman
koirutta, Hän heil' kaikk' hywin teke.

20. Waitk' häijy hengi satan'wiel Mun
wikojani matki, Ia pyytä minua ylösniel',
luondensa kans julman ratki; Mutt kuin
mä riennän Kanpungiin, ICsuxen pyhiin
haawoihin, Koirutans häijy häpe.

21. Nyt lEsu rakas, woimas lain! Etr
hengen waiwaisudes Mä sinus kiini ripun
ain, Ia uudcö tuuliaisudes. Ann' lEsu'
ann' mun uudistu, Ann' heikko uston waj>-
wistu Toiwos ja rakkaudes.
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22. Kantz' uffon koeturisa, Al lEsu!
<lnn'mun waipu, Waan kaikis kiusaurisa,
Ann' toiwon puoles taipu; Ett' kiiniri-
pun sanasa, Ia armon lupauxisa, Sun
wirwotustas maistan:

23. Niins hawojas mä suutelen, Ia
niihin itzen suljen, Mä weisan niist' ja jutte»
len, Ia niitten turwis kuljen Tääl' sur-
keuden majasa, Sir' kuin me taiwan kuo«
risa Ijäista woittoo laulan. Amen.

Toinen:

W. k. Ole Sielun iloinen, «.

<3"«VEsu tule tygön tänn, Hallitzeman elä-
män Ettei paha mailma Minua wahin-
goita saa.

2. lEsu! weres woiman kautt', Kado-
netta lastas aut', Johdat händä oikiall'
tiell', Taiwan owi awa wiel'.

3. Armon lEsu enänä, Synnin takkakewenä, Sydämen uudista Saastaisudestpuhdista.
4. lEsu pese werelläs Punaisella hielläs,Mlnua synnin loasta Haisewaisest' ruopasta.
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5. lEsu wahwist' sairasta, Murhellista
lvaiwasta, Lohduta ja wirwota, Eftaily-
xest' kirwota.

6. lEsu uston alkaja, Katuwaisten aut-
taja'. Wahwist minun ufloan, Joka paiwa
ainian.

7. lEsu kuolemansa kautt', Kuoleman
tuflas mua aut', Ia ota sielun wastahan,
longas olet lunastan.


