
Catharina lohanneten Tyttären
wMeinen Puhe ia Weisu, Hsuen MackH
hillen Wanhemmillers finck »z pckwLns

Kesiss kuu<a wuonna »ye».

Mei/at. kuin: lesnxen kuolo wiatoin ie.'
Mun Wanbembani Makfahat. Wun sob

Kolani En taido wiM wait>
ta; Wean soonr londutan.

mainen, Tuonelaan piti mene»«nsn, Mailwan sulkeman.
«. un surni maalta, ?l<

»un kcwan lr<">o'da. Knn s«l»ett'sin
PUhUMast, seisten !OtM wuwmoi'.
ernns kcwan?vo'on ttilt< Myt kiitGezchKmszm. pnpna.

s. Te Mnna roskast sakastit, wl-«un tarveey ymwckrst, Te kantelitte muala sieWoisan.
6 Te sswusan

M mun te anoitte:2a kafi warrel kannoitte
«7; raM mailn-aan, TvwMR!? Kkl otatitte Kastelen,



H. Erinomaiset t5tH muistutan, T'stkiitojen teil anoelen, Teil lii taioan
Mazakon, Teit lapstnansa oitlk^ön

9. SenMden tahdon lohdutta. Ia su»rusan teit wirwotta, Älkll ts minul it,
tekö, Eik' minun eroan suureko.

ro. Se Rakkaus io»l
Wanhemmitten Wanhemnat, Te raka»stitte minua, Nyt M teillen surua.

n. Nyt vMn m<reld satanan, Mnr-
ffystH hywään Haminaan, Kiwnla päa,
fin lepohon, Kuoloja taiwaa., lionon.

". Ei kwu waiw.a ruumia. Ei ole
yhtckn puutosta, Sielu», on rauhan ma»
jolsa, Ia ruumin alos lewola.

r;. lesus kuin Ristn' v al kuoli. Mol<
lesans kuoleman vois wuo!i, Pelasti mi»
nun kuolemast, Est'kadoturen lulemast.

i4.Sentäh?en Kastees mun synnolti, Uu»
Vesta lapseMs kiinnitti, Liiton teki autu«
dest tykonan, Ia nyt wei autuuteen kotian.

»5. Olen nyt Isäni huonwa, JumalanIsäni salisa, ,3M lapsen oikeut naulitsen,
Ia lapsena Jumalan iloitten.

,6.Mä Taiwallist Isaa' nyt syleilen,Hc...
minua k«lm lastaus hnwMee, wir»
wotta mua elämäll, Ia hekumat juotta
kuin nmrall.

>?. Mä katselen lesuzen Kaswoja, Ia
ylistän suuria arIMM, Mä kiitos lvimä

wei»



weisalen, Ia Engelein <läne3 laulelen.
iB. Mi kruunat olen kruunu'la, Pue-

tett puntaal kullaUa. Mun kirkkauden on
Clmiiureit, Mun uusi wirten lesuzest.

iy. Mun suman ei siira' suwta, Etk'
woiman kostan wweta', Hwen kiitossans
weisamast, HHnell Hallelma laulamast.

20. O kuinga olen autuas, Kuin pan-
haan ilos parahas, Kuing' palmu ttsis
iloitsen, Ia lakkamata riemuitsen.

2,. Tääll autuas ombi ollaren, Tclll v
j!t olen iloinen, En muuttais enHH oloan,
Mailman lurkian tilahan.

22. Ia waikt" mun ruumiin lapetaan,
Muliari maahan maatumaan, Niin tie»
dän ett' sen heratta lesus la kuolost wir»
wott.ia.

23. Kirkkasna nostaa mudassa, Kirkkasi
na eteens asettaa, Sielun kans yhoes o-
lemaan, liaises ilos pysy ns in.

24. Ia waikk' nyt hetkex erkanen, Het»
kexi hyw.ist jittelen, Niin toiwon et me
toisemme, IN' taiwaan ilos näemme.

25.Sent.Men cllk.iat unohtako. Ok<sst
mielestän pästclkK, Ett'sanaa tiett'

piUä kulkemaa»/ Maillnast. kerran lähte-
män.

>6. Ia ett' se UM ilolla, TapahduiS
ja ei surulla, Niin lesuxeji kiin pitäKUt,
Ia ulkoll hänes pysykälll.

27'bckn



27. e-ifn tetdckn vewsii,Ha'n tel-
d<sn kuolost taitaa auttaa
«nolemmist, lMoo outtaa sydämme<f.

«fi. Ei ttild siis rnntn apua, Ei elos
eifs kuolsesa, lesures leill on eloma.Kosslckhesty teisi. suolenw.

«y. H<ln auttakoon meit' vhteften,
tuokoon teitck aufuutee,', 3?i»n sa"elui»lcppumat, lefureNe weisam lakkamat.

Wafasa, prsndötty kondicerin Kirjan»
Ulsntiss «vuonna ,«o«.


