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Kolme uutta ja kaunista

Jumalista

W i r t t a.
Ensimmäinen:

Mull lEsukseni helmassa j. n. e.
Toinen:

lEsu! tule tykön' taun', j. n. e.
Kolmas:

Mik' on mailman elämä? j. n. e.

Turussa,
I. C. Frenckellin ja Pojan kirja-patnossa,

1853.



Paino-lupa annettu.
Ninm Lokakuun 12 p.-nä 1853.

Käskyllä:
A. G. NindeL.



Ensimmäinen.
W. k. Ylistän HERraa sydämesi', j. n. e.

Wff/un IGsukseni helmassa Mä wihdoin
löysin lewon, Mun Wapahtajan

haawoissa Sain synnin kuolosi' eron; Niiss
on mull' murhees lohdutus, Riiss' on mull'
tuskis wirwotus, Niin kuolosi' eloon kuljen.

2. Wiel' ihmetellen muistelen Mun en-
tist' orjuuttani, Kosk' synnin kanssa taiste-
lin, Enk' tunten IGsustani: Waikk' pyysin
malttaa wääryyttä, Ia harjoitella pyhyyttä,
Empä mä lepoo löynnyt.

3. Ma msnta kertaa lupasin Ei wastoin
tuntoo tehdä, Kuink' usein kuitenk' lankeisin,
Sen sain mä häpiäll' nähdä, Joi' enämp'
pyysin pyhyyteen, Sir' enämp' wajoin pa-
huuteen, Ett' olin synnin-orja.

4. Peljästyn oli shdämmen, Lain kowist'
uhkauksist', Ett' wäris, wapis ytimen, Hel-
wetin kauhistuksist', Johon mä luulin olleen
syyn, Etten mä shntii wälttä pyyn, Enk'
Luojan lakii täyttän'.



5. Wast'uudest' itsen rohwaisin, Kaikk'
synnit hywäst' jättää, Heill' kaikill' todell'
sanoin niin, Ett te saa enää pettää; Ei
monta hetkee tarwittu, Kuin jälleen olin
suomittu, SM' synti ol' mun Herran.

6. Tass surkiass sielun waarassa Mun
HERra Taiwaast' näki, Hän sanoi minull'
Sanassa, Ei auta oma waki, Ei oma py-
hyys, kaunistus, Kaikk' se on sula saastai-suus, Taiwaaseen ei M' päästä.

7. Tai ääni silmän' rawatti, Mä huo-
mata nyt taisin, Ett' olin perät' alasti,
Mist' mä nyt lewon saisin, Se ol' mun
halun huokaus, Se ol' mun pyyntön ruko-us, Niin äänen toisen kuulin.

8. lEsuksen tykö joudu waan, Ia ar-
mon muru ano, Siel' synnit cmteeks' anne-
taan Kaikill' kuin uskos janoo: Täst' ft-dän rupeis palamaan, lEsuksen perään ha-llamaan, Mutt' järki wastaan sanoi.

9. Taidatkos lEsust' lähestyy, Sun shn-tis paljoudes, Mahtaako asias menestyy
Niin suures saastaisuudes, Sä olet synnis
perät' kuoll', Ei IGsus enää sinust' huol',
D julman järjen juonta.

10. Tass kauhiass kuollon meressä, Mä
näännyksissä olin, Gn löytän' neuwoo jär-
jestän, Mä uuden äänen kuulin, Waikk's
olet suurin syntinen, Wiheljäisin, madolli-
nen, lEsukseen sä waan turwaa.



11. lEsus on sinun lunastan', Hän si-nun perääs huutaa, lEsus on sinun pelas-
tan', Ett sä nyt tarwits' muuta, Waan et-
täs turwaat lEsukseen, Hän ompi sinull'
armoinen, Hän synnit anteeks antaa.

12. Mun sydämmeni ihaistui, Ett ar-
mo on wiel' tarjon, Etsimään lEsust' rie-
mastuin, Waikk' synti paino paljon, Ia kuin
mä lEsust' katselin, Ia armoo armost' ru-
koilin, Niin armon päiwä koitti.

13. Täss kalliis armon koitossa, Nyt
uskon-kipin loisti, Jok' Wapahtajan woitos-sa, Pois liian murheen poisti. AK, kuink'
suur' ol' se lohdutus, Ett IGsukses ol' lu-
nastus, Täys ilo, armo, autuus.

14. lEsuksen Pääl' mä sälytin, Kuor-
man, kuin mua painoi, Sen hänen kanssans'
waihetin, Hän minull' armon annoi: Dl'
hywäss turwass poikani, Sä olet nyt mun
omani, Iloiten hän mull' sanoi.

15. Jos on syy kiittää Msusta, Niin
mahdan minä totta, Ett on mun päästän'
synnistä, Ett on mun annoins ottan; Kuin
lapsi äitins helmassa, Mä saan nyt syleil'
lEsusta, Uskos ja mkkaudes.

16. Mä tykö armo-istuimen, Nyt tur-
wall' käydä mahdan, Sill' lEsus on mull'
leppyinen, Mä hänell' jutell taidan, Kaikk'
wikan ja muut puutteeni, Hän tietää kaikk'
mun tarpeeni, Hän murheen mmust' pitää.



17. Wiel' tunnen usein lihassan, Sen
wanhan synnin himon; Se liehakoitsee po-
wessan Ia waltans perään kimmoo, Mutt'
kuin mä IGsust' rukoilin, Ia haawoi hänes
pitelin, Niin synti suunsa tukki.

18. IGsukstn pyhis haawoissa, Niis syn-
nin himo sammuu, Niis taitaa sielun janos-
sa, Autuuden wettä ammuu, Niis löydän
puhdistukseni, Niis kaiken kerskaukseni, Niis
Ylkää wastaan kuljen.

19. Waikk' mailma pilkan-nimellä Wal-
heeseen toden säkee, Ia tarkoita niit' kiwel-
lä, lotk' IGsus hurskaaks näkee, Kyll'
IGsus omans' totuttaa, Kärsimään mailman
koiruutta, Hän heil' kaikk' hywin tekee.

20. Waikk' häijy henki saatan' wiel' Mun
wikojani matkii, Ia pyytää minua ylös niel',
luontens kanss julmain ratki; Mutt' kuin
ma riennän kaupunkiin, IGsuksen pyhiin
haawoihin, Koiruttans häijy häpee.

21. Nyt IGsu rakas, woimas lain'! Ett
hengen waiwaisuudes Mä sinus kiinni ripun
ain', Ia uudes kuuliaisuudes Ann', lEsu!
ann' mun mldistuu, Ann' heikko uskon lvah-
wistuu Toiwss ja rakkaudes.

22. Kanss uskon koetuksissa, Al' IGsu!
ann' mun waipuu, Waan kaikis kiusauksis-sa, Ann' toiwon puolees taipuu, Ett kiinni
ripun sanassa, Ia armon lupauksissa, Sun
wirwoitustas maistan.



23. Niin haawojas mä suutelen, Ia nii-
hin itsen suljen, Mä weisaan niist' ja jut-
telen, Ia niitten turwiss kuljen Taal' sur-
keuden majassa, Siks kuin ma taiwaan kuo-
rissa Ijaistä woittoo laulan. Amen.

Toinen.
W. k. Ole sielun iloinen j. n. e.

tule tykön' tänn', Hallitsemaanelämän, Ettei paha mamlma Minua
wahingoittaa saa.

2. Msil! weres woiman kautt', Kadon-
netta lastas aut', Johdat' häntä oikiall' tiel',
Taiwaan owi awaa wiel'.

3. Armos, IGsu! enännä, Synnin taak-
ka kewennä, Sydämmeni uudista, Saastai-
suudest' puhdista.

4. Msu! pese werelläs, Punaisella hiel-
läs, Minua shnnin loasta, Haisewaisest'
ruopasta.

5. lEsu! wahwist' sairasta, Murheel-
lista waiwmsta, Lohduta ja wirwota, Gpai-
lyksest' kirwota.

6. Msu uskon alkaja, Katumaisten aut-
taja, Wahwist' minun uskoan, Joka paiwa
ainian.

7. IGsu kuolemansa kautt', Kuolema» >

tuskassa mua aut', Ia ota sielun wastahaN/
lonkas olet lunastan.



Kolmas.

Kuolewaisuudesta.
Mik' on mailman elämä?
Tulewa ja menewä;
Sukukunnat kulkee pois,
Nekin kuin kyll' elää wois.

2.
Kuolleet owat kuninkaat,
Waltakuntain haltiat;
Eipä Noan aikasta
Löydy mistään paikasta.

3.
Aadam, ensimmäinen mies,
Kuolemahan joutui myös.
Kuka lienee wiimmeinen,
Itse Luoja tietää sen.

Matti Antin poika.
Lihmon kraatan Wesilahdessa.


