Halullisten Sieluin uskon heik-

kouudesta ja woimasta mur.hesa ja lohdutuksefa.
Weisatan kuin: Äh Herra älä wihasas,

?c.

s'

halulliset Sieluiset Etsikät uskon wolmaa, Kuin heikoks olet joutunet, Ia epäusko soima, Ett usko puuttu rinnoisa: Ah
vlkat kuittnk halusa Armon kautt tulla

toimeen.
2. Sill uskon woima annetan Niill ar,noo halawaisill; Kuin usko Sanan Jumalan, Ia puuttens tUntewaisill: Kuin le-

suksehen turwat Ia hänen ansioons luottawat Aiwoilla kaikkinaisill.
3. Jos ristin aika päälle käy Ia murhet Herra lisä, Eik lohdutusta wielä näy:
Niin Taiwallinen Isä, lesuksen tähden armahta Ia awull murhen kannatta, Sytämen tempeusä.
4. Ett armon halu wirkene, Jumalan
Sanan kautta, Ia murhen pojes poistele,
murSiit Mens ulosautta: Niin et

sen

hen unhotta, Kuin lohdutuksen Sielusa,

Eik wielö waiwu hautaan.

S. Kuin

5. Kuin raskas kuorma kannetan, Niin
hartiat kimoilewat: Niin myös kuin murheld murrellan Niin epäuskon newaan Suruinen sytän wajoile Mutta halus »usko"
wirkcne Niis kuin uin rukoilemat. -^
6. Eik rukouksiins uskalla, Tvnan armon lupauksiin lesuksen ansion turwasa,
Ia puykee huokauksiin, Ett lesus wiela
armahdais, Ia Werens woimall lohdutais/

Eik saattais kiusauksiin. /
7. Niin lesus autta omians luur sulasi armost aina, Ia wirwottapi kohdas,

Ia uskon woiman laina, Ett sytämestäns omista lesuksen, armoo suloista,

tans,

Kuin

murhen

alaspaina.

Herran apu annetun Myös uskon heikkoudes: Pid' armon lupauksist waan
Ain kiini, hiljaisudes: Kuin Herra tarpeks
kuritta, Niin armos jällens lohdutta, Taas
wirwotukses uudes.
9. Sen heikon uskon salaiset Myös halut, Herra näke, Ia lohdutuksen kukkaiset
ItS murhestakin teke: Autuat murhelliset
myös; Sill lohdutuksen saawat työs, Kuin
raskan murhen sekä.
10. Heit lohdutuksen Jumala, Murhesa
Wirwottapi, lesuksen Weren ansiolla Uskosa lohduttapi: Ia Pyhän Henkm waikutus On heille myöskin ilo uus, Kuin
8.

Täs

armoo liikuttaapi.

11.

Heill

'

>

11: Heill lesus anta elämän Kuin leelä heisä: Ia wirwottapi sytämen Autuuden ahtais tcisä: Hän näantywäiset wirwotta, Ia surulliset lohdutta: Suur armo
ompi näisä.
12. Han antn rvoinian wäsxneill I.t
waettömil! rväke »): Ddot' waan Herraa
armon teill Niin sinun silmäs näke, Ett'
Herra jällen wirwotta, Ia kaikes murhes
lohdutta, Ia kaikki hywäks teke.
13. Murhes on uskonkoetus, Kuin kulta tules kiehu; Mutt siit on uskon puhdistus, Ei turhas ilos liehu, Sen usko kuin
on murhesa; BLaun katomatoint' tarkoitta,
Ia odotukses miehu. d).
14. Ray uskallukset! edes
istuimen eteen <:); Niin syntis anteks aw
netan, Ia armo tule lahen, Kuins armon
apu odotat, Ikawöitset ja halajat: Ei
lesUs hylja ketän.
15. Kuin h.änen tyköns tule waan Särjetyll sytämmellä cl), Ia synnin hylja katkeran Wihall wilpittömäll: Ia hala armoo
lesuksen, Hänen Werens puhdistuksen, Nyt
uskoll eläwällä.

,

sus

16. Hän parannukseks kurittaa, Ia murhen henken anta: Mutt sitten jällen lohdutta, Ia henken ilon kanta, luur murhellis-

ten

a) Esai. 49: 29, 30, 31. I,) Ephes. 4: 13..:)
Ebr. 4: 16. cl) Mattl). l2: 20. Iol). U: 37.

ten sytämiin: lesuksen ansiosi pidä
Sun löyttan armon ranta.
17.

<l)

lesu

joudu auttamaan

Mont

Sielu wiheljäistä, Aut' Sinun ansios tmwamaan Autiylmytenkin jäistä: Teerakkuudes palawaks lumalisudes ahkeraks.

Al' koslan luowu heistä.
18. Tull lesu Waltakuntans kcmö Sun
armos suloisudes, Ia wirwot Sieluni ajallans Wiel lohdutuffes uudes: O lefu
joudu, kurita Myös surutointa
Kääntymään ahkeruudes.

Henkellisestä Sieluin Juma-

lan kiitos ja ylistys Juhla
-aikain edestä.'
Wcisatan kuin: Herra kiitet olkon Isäim Jumala, X.

sielut,

Sielut weisull Kiitosi laulatat,

Herrall ylimmaisell Kunnia kantakat: Juhla päiwain edest Kuin meill Herra suo,
laupiasta kädest meil niin uftin tuo: Mah-

dat Herra kiitta, Sielun iloo niittä, Sytän siihen liitta.
2. Kats te olet luodut Herran kunniaksi:
Sielu ruumis suodut Teille parhaksi: Ym-

nwrrys

inärryö ja taito Tahto taipukon: Herran
Sanan maito Teit wahwistakon, Herran
hywytt kiittä: Ilon siement' niittä Sytänt'
yhteen liittä.
olet Rallill werella,.
3.
Synnist pojcs kuolet Pyhityksellä; Kiittäkät siis Herraa Suull ja sytämell, Henkes
monen kerran, Armon oikiall tiell: Synnin
tuomiosta lesus teit on ostan, Synnin
haudast nostan.
4. Herätyksen woimall Nosnet oletta,
Tulkat toden toimell Walkeudesa, Herran
armon kautta Synti hyljätkän, lesus teitä
autta Henkes elämään; Jos te rukouksell,

Hartall anomukftll, Olet waikutuksell.
5. Herra armon ajan Wielä anta meiil,

Liikutuksen tajan, luostes armon ieill:
Herran Sanan woima Sielut liikutta:
Waikk mailma soima Niitä pilkoilla: Her-

ran

Woima suuri, Pilkat ulos juuri,
muurin.
turwans kaatu, Kuin wiel
pilkkawat; Waikka sytän paatu'pilkois lakkamat: Heidän kuitenk wiimein Täyty hämmästy, Herran woiman ihmei Röykkiä peljästy e): Oho wiheljäisi Armo pilkawaisi,

Maahan lyö
6. Heidän

sen

''

Wihdoin hukkuwaisi.

7. Mutt te armon lapset Pilwa lantalat ; Armos olkan nopsat, Kunnia antakat

lesuk-

e)

Mich. 7: 15, 16, 17.

lesuksell, jok' kärsei pilkkoi mailman, Teidän tien nyt käänsi Taiwan Haminaan:
Waikka pilkkain alla, Mailm' teitä talla,
Kuin on kowa halla l).
8. Jos te pilkkoi kannat Ei ne haawa
tee,

Siunauksen

annat

Pilka

kielille z):

Niin teit Herra siuna K) Jällen ilolla,
Riemull teitä kruuna, Lohdutuksella i): lesukselle kiitos, Sulan armon liitos, Jok'
ei meilt ol petos.
9. Uuden armon ajan Herran armo suo,
majan Wihdoin edestuo: Suuri armon rauha ompi lesukses l<): Waikk
mailma pauha Kyllä pahuudes Herra rauhan anta Lapsill tykö kanta, Heill' on armon ranta.

Rauhallisen

anta Juhlat Mwuotiset;
mailm'
Waikk ne
tuhla, Juosten synnin
Kuitenk'
niitten
alla Armo tantan,
tiet:
Kuin ei sytan halla Kukkaisita waan, Panis turmellukseen, Sanan waikutukseen
10.

Herra

Saatais

takaukseen.

11. Juhla paiwin suodan Sanan ilmoitus: Tunnon saatta poudan Sanan waikutus: Hxwist töistä Herran Juhlin Saarnata», Ia lviel monen kerran Niist ilmoitetan:
O! sit'
k) Matth. 24: 12. F) 1 Cor. 4: 12, 13. 3Pet.3:9.
l,) Psalm. K'9: 28. i) Matth. 5: 11, 12. Il)
Mlm. 37: 11. Csai. 54: 13, Nom. 5: I.

O! sit' Sielu raukka, Kuin niist lviel on
laukan, Koska kosto lanke I).
12. Ne kuin armon halaus Sanan kuulewat, Liikutukses jalos, Sitä seurawat:
Ne myös ehto puolel Kiittain weisawat,
Toisinans niinkuin suola Turmiosi > estäwät, Tule lesu aina, Siihen armo laina,
Sytämihin paina.
13.

Henkellises

ilos

Juhla wietetän,

Niilt' kuin armon tilas Ei käy eksyten,
Siitä tiestä kaidast Lawiaan Haminaan
Herran pelwon laidast Turhan menoon
waan: 110 Henkellinen, On siis mielullinen, Ia myös terwellinen.
14. Lewos henkellises > Työtä tekewät,
Menos halullises; Ett' jo nakewät, Herran
Waltakunnan Ilmestymän maas, Sielja
tääl yökunnan Herran pelwds taas: Tule
lesu wielä! Sinun waltas tielle, Täällä,
ja myös sielä.
15. Henkellises murhes Lohdutuksen saa:
Liikutukses parhas, Henki waikutta Nuh-

ien, ja myös toiwon Lohdutukseksi, Alla
ajaa waiwan Wirwotukseksi: Niin myös

Juhlan aina, Saawat Sunnuntaina, Her-

ar-mons laina.
16. Kiitos Herrcill olkon Kaikill aiwoill
näill, Hänen waltans tulkon Liikutusten

ra

teill:

l)

Ps. 7:

12, 13, 14.

trill: Että Sielut waarin Dttais autuudest Elon rietä saarin Suruttomast tiest:
Niin wiel monta hera, Wälttain tietä
waärää, Armon oikiaan määrään.
17. Sitt ain pyhityksts Sielu waelta,

Rauhan

lalkans

menestykses

ojenta, Ar-

mon tielle kulke, lesus auttakon! Kaikk
kuin siin on sulleis lesus awatkon! Herra ylistetty! Aina kunnioitettu Kiittain

korotettu!

-

.

Präntätty tänä wuonna.

