
ssatharina lohannexen Tyttären
lmimmeinen P«he ja Weisu, hänen
Rackahillen Wanhemmillens sinä 23paiwanaKesa kuusa wuonna 1752.

Weisat. kuin: lesuxen kuolo wiatoin :c.
Mun Wanhcmbani Nickkahat, Mun
"" bolbojani parabat, En taida n le»
lä walketa; Waan lopur tcitä loh«
dutan.

2. Mun ikän oli llchyinen, Mun
eron aiwan pikainen, Tuonelaan piti
menemän, Mailman tietä kulkeman.

3. Mun suuni kuolon tussalta, Ii
liwun kowan waiwalda, Min suljetti,
bin puhumast, Ia teitten jotain lau.
sumast.

4. Sentabden tahdon lopur teit,
Pasnvnnä kowan kuolon tellt, Nvt
tljtorcri lausua, Rakkaudestanne puhua.

5. Te minua rakkasi Rakastit/ Ia
Minun tarpeen nmmärsit, Te kantelitte
mun snllsan, Ia yolnMtt? nelmoisan.

6. Te siwusan mun suojelitte, Te
suloisest mull pulielit, Mit' anelin te
nnnoltte; Ia täfi warrel kannoitte.

7. Eto



7. Että te ratki ma ilmaan, Tul»
tuani tähän elämän, Mun jodatitte
Kastcsen, lesuren Ylkän kulkehen.

8- Erinomaisest tätä muistutan, Täst
tijtoren teil andelen, Teil Isa taiwan
maxakon, Telt tapsinansa pitäköön.

9. Sentahden tahdon lohdutta, Iasurusan teit wirwotta, Mät te mium
itkekö, Eik' minun eroan suureko.

10, Se Nakkans wll Wanhemban,
Wanhemlnitten Wanhemmat, Te

rakastitte minua, Notlisä teitten surua.
li. Nnt pääsin mereld sataman,

bnwaän Haminaan, Kiwu.
tta pääsin lepohon, Kuolosta talwaan
ilohon.

i2< Ei kipu watwaa ruumista, Ei
ole vbtän puutosta, Sielun on rauhan
majoisa, ruumin ialos lewosa.

13. lesus kuin Ristin päal kuoli,
Kuollesans kuoleman vois wuoli, Pela<
sti lnlnun kuolemasi, Est' tadotuxen tu>
lsmast.

14. Sentahden Kastees mun synnyt»
ti/ Uudesta lapserens kiinnitti, Liiton
teki autudest tykönän, Ia nyt «velau-
wuteen lotian.
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15. Olen nyt Isäni huoneesa, Imna.
lan Isäni salisa, Mä lapsen otkcut nau.
tltsen, Ia lapsena Jumalan iloitten.

l<s. Mä Taiwallitt Isää nyt sylei-
len, Hän minua kuin lastans bywät.
lee, Hän wirwottamuaelämäll, Ia
hekulnal luotta kuin wlrrall.

17. Mä katselen lesuren Kaswoja,la
ylistän suuria armoja, Mä kiitos wirsiä
weisalen, laEnqelcin aänell laulelen.

18. Mä kruunat olen kruunulla,
Puetett pubtaal kullalla, Mun kil?<
kauden on ChriNMst, Mun uusi ww
ten lesurest.

19. Mun suutankei siitä suljeta, Ei k'
wolman kostan nMetä, Hänen kijto.
stans weisamast/ HäneN Halleluja lau»
lamast.

20.0 kuinya olen autuas, Kuin pau»
haan llos varakas, Kuina.' palmu käsis
iloitsen, Ia lakkamata riemuitsen.

21. Tääll autuas ombiolwren, Tääl
ijät olen iloinen, En muuttais enää
oloan, Mailman surklan tilahan.

22. Ia waist' mun ruumiin lasse<
taan, Mullari maahan maatumaan,
Niin tiedän ett' sen heratta lesus ja

ez«k.



kuolosi wirwottaa.
23. Klrttasna nostaa mullasta, Klrk.

kasaa etcens asettaa / Sielun kans vh>
des olemaan/ liiises ilos pysymään.

24. Ia waitt' nyt hetker erkancn,
Hetkerl hywast jättclen, Min tolwon
et me toisemme, JM' taiwaan iloi
uäemme.

25. Sentähden älkäät unohtako, M
käät pois mielestä» pästäkö, Ett' samaa
tictt' pitää kulkemaan/ Mailmast ktt«
ran lähtemäll.

26. Ia ett' se läbtö Nolla, Tapah.
duis ja ci surulla, Niln lesurest tiiu
pltäkäät, Ia uffoll häncS pysnkäät.

27. Hän teidän synnist pelasti. Hän
telkän kuolost wapMi, Hän taitaa
auttaa molemmist, Hän tahtoo auttaa
sydämmest.

28. El teild silS vuutu apua, Ei
elos eikä kuollesa, lesures tetll on
etämä, Koff lähesty teill kuolema.

29. Hän auttakoon mclt' yhtehen, Ia
tuokoon teitä autuuteen, Ntin HaUe«
Zuja loppumat, lesuxelle welsam lab
kamat.

Wasasa, präntätty C. A. sondittM.


