Kaxi Uutta

ja KaunW
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MM lEsuxeni helMasa, Mä tk
W. k. Mstän HGRras

2tz>

Ml tule tygön tänn, HMtzemn lt>
W. k. Ole Sielun iloinen,

n.

TURUM,
PrändättplWuonna 179 A

W. k. Illistän HXR«ä sMmesi.

«.'

lEsureni helmasa, Mä wihdoin

löysin lewon, Mun Wapahtajan,
hawoya, Sain synnin kuolost eron; Niis on»
mull murhes lohdutus, Niis on mull tuffis
wirwotus, Nns kuolost eloon kuljen.

v. 2. Wiel ihmMen »nuisteleu, Mun
«ndist orjuttani, Koff synnin kansta taistelit»
Eng' tunden lEsustani: Waikk' pyysin wält.
tH wääryttä, Ia harjoitella pyhyttä,Embä ms
l«poo löytän.
v. 3. Mä monda kerta lupailen Ei wa»
sioin tundo tehdä, Kuina/usein kmteng' W»«
gnsin, Sen sain mä häpiäll nähdä, lot' e»
nämb' pyysin pyhotteen, Sitt' enamb' wajoin
pahuteen, Ett olin synnin orja.
v. 4. MWyn oli sydämmen, Lain ko»
wist uhkauvist, Ett'wHris', tyapis' ytimen, H<l«

nxtin

.wetiw kauhisiuxist, Johon wä luulin
fhyn, Etten

zan Lakii täyttän.
v. 5. Wastuudesi

tpältta pypn,EnK Lu°

rohwaistn, KM

synnit hpwäjt zcktä, Heili kaikill° todell' sa.
noin min. Ett te saa en<l
Ei moM
hetke tarwil», Kuin jällen olm suomittli,!
Sill' syndi oi' mun Herran.

Ms fiukias sielun wHarasa Mun
HErra Taiwast näki, Hän sanoi miuull S<v
nasa, Ei auta oma wäkt, Ei oma ppl)ys,kM,
Nistus, Kaikk se on sula sastaisus,, Taiwast

v.

6.

.HlMpäDä..

V. 7. Tai säni silmän rawotti, M huh
Wata nyt taisin, Ett olin Mrät alasti, Mist
mä nyt lewon saisin, Se or mun halun huo»
kaus, Si ot' mun ppndön rukous, Mn äH<
N«n loisen kuulin.
K A Mslyen iygö joudu waan, Ia av
won mum ano, M«l synnit andex annetan,
Kaikill kuin ustos jano: TD sydän rupeis

lEsuM perän halaman,
Järki waM» sanoi.
v. 9. Taidatkos lEsufl lähestp,

palWmn,

Mutt

Sun

Ondis palioudes, Mahtako asias menM
Niin fuures sastaisudes, Sä olet synnis pe>
«Ht ku<H, Ei lEsus «nä sinust huol, O jul'
MW M«n MNda-

v.

is.

v.

io.

Täs kauhias kuollon meresä, Mä

nsnyrisä olin, En löptän neuwo järjestän,
Mä uuden äänen kuulin, Waiks olet suurin
syndinen, WihelMsin, raadollinen, lEsux«n

sä waan turwa.
v- ii. lEsus on sinun lunastan, Hän sinun peräs huuta, lEsus on sinun pelastan,
Ett sä nytt tarwitz muuta, Waan ettäs turwat lEsureen, Hän ombisiuull armoine»,

Hän

synnit audcr anda.

v- 12. Mun sydämeni ihastui, Ett armo
en wiel tarjon, Etzimän lEsust riemastuin,
Waitt syndi pains paljon, Ia kuin mä IE»

sust'kahelin, Ia armoo armost rukoilin, Niin
armon päiwä koitti.

v.

Täs kalliis armon koitosa, Nytu»
Jok' Wapahtajan woitola,
murhen poisti. Ah kuing' suur ol"
Pois
se lohdutus. Ett lEsures ol' lunastus, Ms
13.
loisti,
sson kipin
lijan

ilo/ armo, autuus.

v. '4. lEsuren pääl mä sälytin, Kuor«
man kuin mua painoi, Sen hinen kaichal.s
waihetin, Hän minull armon annoi: Ol' l)y«
wäs turwas potkan» Sä olet nyt mun oma»
ni, Iloiten hän muu sanoi.
>

v. 15. Jos on spy Mttä lEsusta, Niin
mahdan minä totta, Ett m, mun,pääMn' syn<
»

nistä,

pistä, Ett on mun armoins ottan; Kuin lapss
sitins helmasa, Mä saan nyt syleil lEsusta,

Ustos ja rakkaudes.
v. 16. Mä tygs armo. istuimen, Nyi
turwall käydä mahdan, Sill lEsus on mull

Mä hänell jutell taidan, Kaikk wi'
ja
tan
muut puutteni, Hän ti«tH kaikt.muil
hpyinen,

tarpeni,

Hän murhen minust pitä.

v. 17. Wiel tunnen usein tlhasan, Sen
synnin himon; Se lichakoitze powesan
wanhan
waldgns
perän kwmo, Mut, kuin M
Ia
rukoilin,

Niin syndi

v;

Ia hawoi hants

suunsa tutti.

pitelin,,
,

lEsust

lEWen pyhis hawoisa,Niissyn>
mn himo sammu, Niis taita sielun janofo,
Autuden w«Uä ammu» Niis löydän puhdistu»
Mi, Riis kaiken ktrffauxeni, Niis PM
wasiaan kulien.
v. '3. Waikk mailm' pilkka niinellä,
tarkotla niit kiwel»
Walhesen lodm säke, Ianäke,
Kyll' lEsus, o»
hurlkax
lä, Ivtk lEsus
mailman
kVirutta,
totutta,.
Kärsimän
mans
teke.
Hän heit kaikk tMvm
V. 2Q. WaW häijy hengi
Mun wikojam maiki:, Ia pyytä minua ylöi
m«l, luondens kans julmain ratki; Mullt
kuin mä «ennän KaupunKiin, lEsuM Pyhimz
Kmuttcms häijy h,6>.
»F.

v. 2i. Npt lEsu takas, wölmäs laini

Elt hengen waiwaisudes Mä sinus kiini ripun
ain, Ia uudes kmiliaisudes. Ann' lEsul ann
mun uudistu, Ann heitto uston wahwistu Toi,

l

n?vs ja rakkaudet

ann

v.

«2.

Kans uskon toeturlsa, Al' lEsu!

Mun waipu,

Waan kaikis tiusauxisa,

Mn toiwon Puoles taipu,Ettkliniripun sanssa,
Ia armon lupaurisa, Sun wirwoitustas maistan:

l

v 2g. Niin hawojas mä suutelen, Ia
l niihin itzen suljin, MH welsan niist ja

Ia niitten turwis kuljen Tääl surkeuden
Six kuin mä taiwan kßorisa IjckiM
wölttoo laulan. Amen.
lm/

,

majasa,

Eolllttt.
W. k. <l>le

Sielun iloinen, ltzi.

«x)Esu! tule tygön tän, HallitMän tzlämsch
Ettei paha mailma Minua wahingoita saa.
V. 2. lEsu! weres woiman, kamt', Ka»
donetta lastaS aut, Johdat händä oikiall tiel,

l

ll

<

»wi awa wiel..

.

ka kewenä, Sydämeni uudifia,
puh KD.

lEstl! Pese

hielläs. Minua
tuopasta.

Sasstoisudlst
Punaisella
Haisewaisist

wetellss

synnin loasta,

v. 5. lEsu! wchwist ftirasta, Murhel.
lista waiwaista, Lohduta ja wirwota, Epäilpx«st kivwota.

v. 6. lEsu

Mtaja,

Wchwist

wä ainian.

uston

alkaja,

Katumaisten
Joka päi>

minun usioan,

v. 7. lEsu kuolemansa kautt', Kuoli»
Man tustas mua am, Ia ota sielun lvasta»
han, longas ol«t

lunastan.

