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Ensimäin en wirsi.
W. k. Kirjoittaa on minull' miel'

,c.

nyt hywäst' Turku suur', Ia Linnan Seurakunta: Aika lähes joutuu juur' Ett' jätän hytvast' monta Yhtähaawaa, kaikki tyyn Kuin on minun
kuullut, Aika on nyt lähestyn, Kosk' ei moni luullut.
2. HErran kasi trikki woi, Ia kaikki ftarhaaks' kääntää, Wiran uuden mrnull' soi, Johon nyt täytyy rientää: Jää siis hywäst' Turkuinen, Kiitän hywän edest';
Otan kaiken hywän sen, Niinkuin HErran tadest'.
3. Kosk" nyt ero otetaan Ain' HErran tuloon asti, Niin mä wielä muistutan Ett' lEsus teit' lunasti,
Ei ett' käydä eksy teill', Synnin wallass', woimass',
Joita tunto soimaa.
Jossa waara tule heill', lunastan',
4. lEsus on teit'
Ia kalliist' werell'
ostan, Jolla myös on omistan' Teit' synnin wallast'
nosta; Sitä warten lähettän' HErran Sanan Saarnan, Että synnin tien eteen Panis wisun waarnan.
5. Armon tykö siis käänny pois Ia ota Sanast'
waari, Parannuksen sinull' sois Jumalan armon kaari,
Jossa portti awetaan, Waikka kaidall' tielle, Parannuksesi' aljetaan 3lrmo nytkin wielä.
6. Tästä sinull.' saarnattiin Nyt liki kuusi wuotta
Linnan-kirkoss', ett sä sinn' luur' tainut tulla suotta;
Sentan wielä muistele Sitä toden retkee, Josta sinull' puhelee Halpa monta hetkee:
7. Halpa olen itsessän, Waan kmtenk' totuus kallis Wastauksen wiimeisen, Jok' ompi HErran halluss',
Niin mä jätän siihen ast', Waroituksell' wicla: Lakka, lakka kulkemast' Kaikell' wääräll' tielle.
8. Sitten usko alkaa myös, Kuins parannukseen käännyt; Ne kuin owat murheen työss, lotk' HErra niin
on säännyt, Ne myös lEsus wirwoittaa, Lohdutuksen
antaa, Armollas ain kirwoittaa, Sylissäns ne kantaa.
9. HErran armon hetki
Kyll' taitaa pian muuttuu, Waella siis oikia tie, Ennen kuin HEcra suuttuu;

si

se

Otollinen aika on Kvlla siwut' pian, Koska tuomio
tulee waan Kyll' st löytää wian.
10. Armon wälikappaleet On HErra runsaasi' suo-

Waikka aiwan eksyneet Ei kiitoöt' HErrall' tuonut: Ah jos parannuksen tiell' Wiclä nytkin kaäntyis,
Ia ei lawiass' pysyis siell', Jossa sielu nääntyisi
11. lEsus suokoon armon niill' Kuin etsii ja myös
huokaa, Katuwaisill' sydämin" Sit' hengellista ruokaa:
Hywä siemen kylmetty Draksill' jo tulkoon, HErran
nut,

Sanan ei ol'

syy, Kallio kowa olkoon.

lääkäät hywäst' suruisest' Nyt kaikki hstälväni, Jotka kuullitt' mieluisest'; Jo lakkaa nyt se
ääni Tästä linnan laitumest', Tnlle ilmoittamasi'
HErran Sanan totuudest'; Armo julistamast'.
13. lEsus alinumaistSt' Ain' olkoon ystäwänne,
lluttakoon kaikest' hädast'; Sill' lEsus tuli tänne
3aiwaast' alas sieluille Hywaks' paimeneksi, Aikaa
menkö kuille, Ettei kukaan eksy.
14. Waeltakaat oikia tiet' luur' oikiass' perustulos', Weren ansion myötäs wiet' Siin' oikias wael»
ukscs: Järjestys on oikia myös, Välikappaleetkin,
Naellus on armon työs: Niin on oikia retki.
15. Hywäst', hywäst' jääkään nyt Myös wiclä
Mywäiset, lotk' ei oikein kääntyneet, Waan aina ekywäiset Olit, niinkuin ontumass', Hywäst' kaikki jätän,
Waikk' ei ollet joutumass', laakaat HErran käteen!
12.

Toinen wirsi.
W. k. Käy nyt

sielun
1.

kaikell' mielell' ,c.

Tule sieluin sydämiin: Sanas walo anna ensin Wöskäydä mielihin, Että
walistuis,
Aamurusko ilmestyis, Sitt' se kirkas
hdän
n ,9.
lähti koittaa Joka synnin sumun woittaa. 2M.
echettyy,
2. Pahat menot anna kauwas Nousiaisist'
Rakas lEsu sinun sauwas, Aina sin kuin mielistyy,
Johdattakoon totuteen, Sinun Sanas laitumeen, Wi»
ärjäisen niityn abteell', Sitt' ei harhoi teitä katsel'.
3. Epäusko, synnin walta, Anna lEsu kukistuu,
Unimaa, sielui synnin alta, Armossas ann' uudi'.uu^

Hule lEsu Nousiaisiin,

Weres woimall' wirwoita, Ahdistetui kirwoita, 10-tka

synnin tuomion tuntee, Hyljaä, wihaa synnin unta.
4. Parannukseen anna woimaa, Käännä/ muuta sydämet, Ia kuin synti surkiast' soimaa, Cttä silloin olkia tiet' Armon istuint' etsisit, Etsityn myös löytäisit,
Weresas, o lEsu rakas, Että synnin tuomio lakkais.
5. Sytyt' uskon elo julki Murheellisten sydämiin,
Sanas olkoon aina tulkki, Kuinka armos suloisin EtW ylös syntiset; Ia kuin synnin hyljääwat, Niin Sä
armon
annat, Helmoissas ne heikot kannat.

runsaan

Es. 40: n.

6. Rakkauden anna tulta Peräs aina lEsu Krist',
Että armon haluss sulta Saisit armon totisest',
nas myös ain rakkaus Anna lEsu olla uus: Sammut' synnin rakkautta, Näytä armon suloisuutta
7. Rakkauden anna rauha Keskenänss' myös sielmsill', Ettei kukaan riidoiss pauhaa, Pahoill' juonill'

ja kurill': Ne kuin HErran tunteewat lEsuksen omat
owat, Ett' ne aina menestyisit, Rakkaudes uudistuisit.
8. lEsu tule walmistamaan Sielui raukoi tuomi,
olles, Armon elos uudistamaan, lotkas ostit merellä»!
Pyhän Hengen armo suo, Wiheljaisill' apu tuo: Tule

lEsu kaikiss auksemm', Kuule

nöyrät rukouksemm'.
tultu
nyt
kyliin,
Terwe
maan
Paras sielun terweys, Ota sielui lEsu syliin, Heikoill' anna wäkewyys,
Sinun armos woimassa, Warjelukses suojassa: Sinun
haawas terweeks tekee, Ne kuin armon uskoss' näkee.
10. Uskowainen terwchden Löytää uskon elämäss,
lEsukses, ja wakewyyden Armoitettuin oikias ties: Teoj
wey'n ja rauhan myös Waikka rasitettuin työs Ensisl
lEsuksen tykö kulkee, lEsus tuomion sitt' pois sulkee.
11. Terwe Nousiaisis nyt kaikill', Jotka armoo halawat, Terwe isoisill' ja pienill', Jotka hartaast' huokawat, HErran tykö sydämest' Kääntyy elost' entisest',
HErran tahto tekemähän, Armon maltaa näkemähän.
12. Terweyttä lEsu lainaa, Wiel' myös uskomattomtll', Synnin woima alas paina, Anna rauha maan
ryltU; Siunaa maat ja mantereet! Sinun armos askeleet Tiukkukohon lihawuudest', HErran kunniaks',

,

9.

elok>' uudeks'!

.
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