
Kolme kaunista

Hengellistä

W i r t t a.
Ensimmäinen.

En enää woi nyt walittaa Tämän elon
katkerutta.

Fjhden kowan ilman kautta medellä hukkaan
tulleen hywästi - jättö-wirsi.

Toinen.
Ei majaa mull' mailmassa Löydy, jos ku-

hunk' kuljen.
Mden leski-waimon walitus-wirsi, hänen ja

orpojen surkiasta tilasta.
Kolmas.

Waikk' sun, rakas sieluinen, Wastoin käy,
ol' iloinen.

Yhden murheellisen ja joka taholta sorretun
sielun lohdutus-wirsi.

Turussa, 1855,
I. C. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa.



Painoinpa annettu Turun Konsistonumissa Syyskuun
12 pmä 1«55. Käekrtty:

A, G. Nindell.

Ensimmäinen.
W. k. Walittaa mahlaa ihminen,

cli kuin: Sielu täst' huutaa hailiasi', ja walittaapi j. n, e.

enää woi nyt walittaa Tämän elon
katkerutta, En taida suutan awata,

Enkä ensinkän puhua..
2. Sill' wedet owat käyskelleet Päälits'

mun Pään waeltelleet, Mun suuni kiinni tu-
kinneet, Ia huulen yhteen lukinneet.

3. Kenk' ei mahdais nyt walittaa, Eron
ylits' surkutella. Jos wetta olis päässäni,
Itkisin nyt hädässäni.

4. Ei tätä ylösnoustessan, Eikä myös
maataftannessan, luosnut mun ajatuksihin,
Ett' kuollo näin olis saan kiinn'.

5. Lintuisen niinkuin lentäwän, Matkus-
tawaisen ihmisen, Mun sysäis «altoin kes-
kelle, Eläwist' tuotti tuonelle.

6. Ihanast' auringon walost' Syöksi
waljun wetteen warjoon; Siis aina wisust'
walwokam', Synnist' meitäm' kawahtakam'.

7. O! nyt mun rakas puolison, Jätänsun haltuun Jumalan; Menen pois tykö
lEsuksen, Mun aurinkon ihanaisen.

8. Hywast'! kyll' jällens nähdä saam'Toinen toisem' ilos Taiwaan, Ghk' emme
täss' mailmassa Enampi saa Yhdes olla.



9. Ah! minun rakkaat polkaisen, Pojan
haltuun ainokaisen Mä jätän teidän, Ju-
malan lEsuksen, teidän tawaran.

10. Niin myös te rakkaat tyttären! Al-
käat teit' suureen murheeseen, Pois-menon
Ms' antako: Jumalasi' älkäät luopuko.

11. Jos olett' pojes mistanneet Isann',
ja orwoiks' jäänehet, Kyll' on Jumal' isät-
tömäin Isä, Turwa turwattomain.

12. Nyt wiel' itsen kääntää tahdon, Ys-
täwäin tykö ja lankoin: Hywää yötä teillesanon; Tämä on nyt minun menon.

13. Pois jää mailman prameus, Heku-
ma ja suur' koreus, Myös turhat asiat,
työt, teot, Ia kaikki syntiset menot.

14. Dlen jo paris Engelein, Ia seuras
pyhäin ystäwäin, Kristuksen kaswoin edes-
sä Seison ja palmu kädessä.

15. Ilos ja riemus lakkaamat', lonk'
Jumal'suokoon loppumat', Meill'kaikill', joill'
se walmistett', Ia alust' ompi aiwoitett'.

16. Kuul' IGsu rukoukseni, Ia minun
köyhä huutoni: Auta taall' kaikki orpoja,
Isättömiä lapsia.

17. Amen! jo lakkaan laulamast', Kiitos
Jumalan Taiwahast'! Hän on mun waiwoist'
wapahtan, Sielun taiwaaseen tallell' pann'.

Toinen.
W. k. Murhettcm loskan muistelen,

eli kuin: O! lEsu Kiist'! Sä autuuden j. n. e.

majaa mull' mailmassa Löydy, Jos
kuhunk' kuljen, Waan toiwon saada

taiwaassa; SM' sen sydämmeen suljen, Jos



kannan kärsiwäffest' tääll' Riskin, jonk' Ju-
mal' salli Pääll', Tätzs' turhas elos sangen.

2. Löydy ei minull' ystäwit', Tääll' maal-
la taikka muolla, Kylläp' on minull' wai-
noit', Kuin sammalita suolla, lotk' minull'
aina antawat, Joka Ihetti myös kantawat
Kiwiä kuorman päälle.

3. Itkull' mun täytyy kulkea, Ia kyyne-
leillä monill', Kaikk' mielehcni sulkea, Ia
käydä monein owill', Kuin kurja aina kuul-
la saan, Joka ihmiselt' sanan tain: Ei tass
sull' majaa ole.

4. Suruhun olen heitetty, Ia murheese-
hen mustaan, Aurink' on pilwill' peitetty,
Ain' maistan suruu, tuskaa; Gi ole kuka
armahtaa, Gi kuka paallen karwahtaa, Waan
Jumal' yksinänsä.

5. Aaltoihin olen wajowa, Ia wetten
alle sywäin, Woiman on pojes hajoowa,
Edes mailmnn hywäin; Jumalattomat wai-
noowat, Joka puolelta kainoowat, Sylkee-
wät häwäiseewat.

6. Muotoni onpi muuttunut, Kukkaiset kaa-
tunehet, Kaitt' ilon päiwät puuttuneet, Mur-
heeksi maatunehet, Niin etten enää ihmiseks',
Waan paremmin maan matoiseks', Itseni
werrat taidan.

7. Vi ole aittaa edessän, M' huonett'pääni päällä, Onnettomuus on kädessän,
Jos kuhunk' käännyn täällä, Sill' siin' kuin
aita matalin, Siitäpä kaikki yliten Nopiast'
hyppelewät.

8. Tämäkin suruist' sydäntän, Kiwiste-
lepi aina, Että nyt minun Ystäwan Hautaa



eteeni kaiwaa, Johon pyytäwät wajottaa,
Waan ei he saa mua kadottaa, lEsus on
Lunastajan.

9. Annan korwani kuulemasi', Silmäni
näkemästä laata, Ia suuni puhumasi'; Ym«marrys loppuu päästä, Gi kielen enä puhuu
woi Tain mailman tapoi pahoi, Joita täall'
paljon kärsin.

10. Kyynelten kanssa kyselen, Lestein ja
orwoin tilaa; Eiköst' mailm' teit' sysäile,
Eik' sois maan pääll' olla? Ei auta mailm'
wihass' suur', Sill' taiwas on heill' wahwa
muur', Siell' on myös heidän linnans.

11. Ah! temmattihin tuonelaan Mun
ystäwäni rakas, Jäin tänne yksin kuole-
maan, Kylläp' on murheen raskas; Kyll'
ompi täällä kyntämist', Ei ole orwoill' an-
tamist', Waan toiwon taiwaan Isält'.

12. Riemua toiwon taiwahas', Ia iloo
alinomaist', Empän nyt huoli mailmas',
Waikk' kuinka käypi kowast'; IGsuksen ty-
kö huokailen, Häneltä apu anelen, Nais
waiwoissani suuris.

13. Kristusta kaswoin katsella, Saan
taiwahassa aina, Kaikkein pyhäin kans' wei-
sata, Niin HErra armons lainaa, Tämän
elämän perästä, Kuin lanka loppuu keräs-
tä, Ia klasi ulosjuoksee.

14. Kiitoksen kannan sinullen, Kuin mur-
hetta täall' annat, Ia näytät ristii minul-
len, Wiimein taiwaasten kannat. En huoli
pahain tuomiosi', Enkä myös karsaist' kat-
sannoist'; lEsukses kiinni ripun.



Kolmas.
W. k. Ole sielun iloinen,

eli kuin: HENraa hywää kiittäkäät, Iloisesi' j. n. e.

sun, rakas sicluinen, Wastoin
käy, ol' iloinen, Ala sen wuoks'

epäel', HERra woi kyll' autta jäll'..
2. Luota, turwaa HErran pääll', Gläis-

säs annan tääll'; Kärsiwäisest' kärsi myös,
Mitä Hält' lankee tykös.

3. lulist' itses Jobin kans', Joka suures
murheessans, Itsens lohduttain sanoi: HEr-
ra otti, HErra annoi. (HErran Nimi ol-
koon kiitetty.)

4. Waikk' sua täällä wihataan, Pane-
tellaan, parjataan; Niinkuin Simei Dawidi
Kiroil', häwäis', kadehti.

5. Ain' HErra, kaikk' näkewä, Kostaa ja
myös wäkewä, Pahoill' palkan antaapi, Ka-
teen päähän kantaapi.

6. Bethelis myös poikaiset: Glizeust'
pilkkaisit; HGrralt' palkka maksettiin, Että
he pedöil' reweltiin.

7. Esimerkki monest' muust', Siitä Py-
häst' Raamatust', Tämän pääll' on nähtä-
wä, Itsekin myös ehtiwä.

8. Tämän tähden, sieluisen! Pidä itses
iloisen; Ala kadehd', hämmästy, Jos tääll'
toiscll' menestyy.

9. Hywää loppua ei saanut, Joka toist'
kadehtinut, Waan on joutun pahall' tiell',
Aina tähän Mi wiel'.



10. AMophel ankarasi' WaiNöis Dawid
kuningast', Jonka Jumal' esti pois, Itfens
hirtti se wihois.

11. Joseph wankiudesta, Danieli myös
luolasta, Kolme miestä walkiast' Pääsit,
hadast' ahtahast'.

12. D! siis rakas sieluinen, Hlä ole su-
ruinen, Tämän mailman wainost', Wihan,
wääryyden painosi'.

13. Haaman Mardochaille myös, Hirsi-puun rakens ylös, Johon itse hirtettiin,
Mardochai kunnioitettiin.

14. Ah! sentähden, sieluinen, Äl' ann'
itses murheeseen, Waikka köyhyys pakkoo
päall', Pysy lujan aina taäll'.

15. Namät pahain tawarat, Ia myös
syntisten warat; Hurskaan waha paremp'
on, Jonka HGrra hänell' suon'.

16. Sarphatin lesken Jumal'myös, Kal-
liill' ajall' piti ylös Wähäl' öljyll' kruusi-ses, Jauho-piwoll' wakkaists.

17. Dawid siitä tunnusta, Psaltarissans
ennustaa, Ettei hurskast' hyljätt' ol' Ikä-
näns, eik' näljas kuol'.

18. Dl' siis sielun iloinen, Sill' HGrraon suloinen. Laupias ja armias, Hywa, ei-
kä karmias.

19. Taudin tusk', jos tule Pääll', Sai-
raus saawuttaa taäll', HErra siin sun wir-
wottaa, Sairaudest' kirwottaa.

20. Tääll' hartaast' Kuninkaan mies,
Poikans edest' rukoil' myös lEsust', joka
Paransi Sen, ja taudin huojensi.



21. GMs wangiks' wietäisiin, Rauta-
kahlein lyötäisiin; Dmpa HErra sielläk' läs'
Auttamas, kuin muus hädäs.

22. Ristis, tuskas, menos muus, Antaa
ainian apuns HErra, sill' kuin rukoilee, Hä-
nen tykös turwailee.

23. Sinull' ompi taiwahas Ystäwä, IAsus paras, Joka sun tääll' auttaapi, Tai-
waasehen saattaapi.

24. Tääll' jos sun on unhoitan Isä, äi-
ti pois jättän, Suwut, langot suuttuneet,
Ystäwäs pois puuttuneet.

25. Ei unohda ikänäns HErra sinua
päänäns; Waan sun wastaanottaapi, Edes-
täs myös wastaapi.

26. Rikokses anteeks aina Antaa, ja rau-
han lainaa, Tuskist', waaroist' warjelee,
Jok' tääll' päälles tarjelee.

27. Enkeleins kautta wielä Johdattaa
oikiall' tielle; Erhetyksist' erittää, Pihas,
majas piirittää.

28. Nyt, o rakas sieluinen, Pidä itscs
iloisen; Luota aina HGrran Pääll', Hän sun
saattaa kunniaan tääll'.

29. JM' pitkäll' rawitsee, Tarpeet kaik-
ki taritsee, Ia peräst' tämän elon, Antaa
tull' taiwaan iloon.

30. Amen! kiitos ijäisest', Kolminaisuul'
totisest', Taiwaast',pilwist', tuulesta, Maast'
ja merest' kaikesta.


