
Aathariia lohannexen Tyttären
Puhe ja"W?isn, danen

NackmMcu
patwana Kesä kuM muonna ,762.

Weisat. ku''n: lesuxen kuolo wiatoin :c.

Wnn WanbemblMi Nakkaftat, M;m
alboja m v n'lib> t, En t.iida wie»

la maiteta; Waan lopnx teltä loh-
dutan^

2. Mun ikan oli lubMn, Mun
eron aiwan visainen, Tnonelaau viii
niclicinäsy Mallman netä fnlk<'!non.

Mun iunni NN''on t':i?a!ta, I,
Hiwun maimalda, <ssijn Mlfttt!»
dm rnhumast, Ia lcillcn jotain iuu.
ftunast.

4, Scnlabden t.Mon lornr t"ft,
Vasnunnä su?!on teilt, Nnt,
kljtoxcri laznua, vnb!»a.

5, Te minua !v,ttan N't.'stis, I,
lninnn tarvcen lnnn-ärsu, Te lampsitte
lnna srinan, Ia l>?!mo"an.

6, Tk n.un suojelitte, Te su.
loisfst mn!l vnbclit, Mi.' anelin te an.
notttc; Ia kasi warrel kannoitte.

7. Et-



7 Että te ratki mailmaan, Tultua,
nt ladan elainan, Mlm Mätitte Ka<
lmen, lesurcn Plkan enlkeben.

8 Ertnolnaisest tätä muistutan, TM
kiftoren tcll anoelen, Telllsa '«

m »rakon, Teit tapsinansa pitäköön.
9. Sentähoen tahdon lohdutta, Insuruin telt wlrwotta, Hlkät te minua

lltckö. Ett' minun eroan snureko.
ic). Se Rakkaus joll Wanhemban,

Ia Wanhcmmitten Wanhemmat, Te
ratastitt? minua, Nyt lisä teitten surua.

Nl)t paasin mereld sataman,
Myrffystä hnwään Haminaan, Kiwu-
ftil vaasin lepohon, Kuolosta tatwaan «
tlohon.

12. Et kipu waiwaa ruumista, Ei
ole yhtiln puutosta, Stelun on rauhan
majoisa, Ia ruuniin jalos lewosa»

lz. lesus kuin Ristin päal fuoli,
Kuolleslms kuoleman pois wuoli, Pela-
sti minun kuolemasi,- Esi' kadoturen tu«
lemast.

14. Sentäyden Kassees mun snnnyt»
ti, Uudesta lapserens tunnitti, Liiton
teki amuocst tykönän, Ia nyt wcl au»
tunteen koltan.

15. O»



15. Olen nyt Isani huoneesa, lumailan Isiini salisa, Ma lapsen oikeut nan«tttsen, Ia lavsena Ininalan iloitten.
16. Ma Tatwallist Isää nyt sylei.

len, Han minua kuin lastaus bylväi-
lee, Han wirwotta ,nua elainäll, Iahekuma! juotta kulu wlrrall.

17. Ma katselen lesuxen Kaswoja,
Ia nliftän suuria armoja, Mä kiitos
wirsiä weisalen, Ia Engelein nanell
laulelen.

»8. Ma kruunat olen kruunulla,
Puctett pllhtaal kullalla, Mm kirk-
kauden on Chrlstuxest, Mun uusi wlr°
ten Icsnrcst

Mun snutan ei siitä,
wolman kostan wäketa, Hanc<
stans weisamast, Häncll Halleluja lan»
lamast.

2Q.0 kuinga olen autuas, Kuin pan»
baanilos parcchas, Kuina.' pawmrafiS
iloitsen, Ia lakkamata ttenulitsen.

2i.Taäll autuas omdi ollaren,Taäl
ijat olen iloinen, En muuttals enää
oloan, Maiiman surkllM tilahan.

22. Ia waikt' mun ruumiin lasse»
taan, Mullari maahan maatumaan,
Niin tiedän ett' sen heratta lesns ia
kuolost wirwottaa. 2Z. Ki,



2;. Kirkkasna nostaa mullasta, ffirk-
kasaa etcens asettaa, Sielun kans uh»
des olemaan, liaiscs ilos pnmmaäa.

24. Ia waitt' nyt yctker eräinen,
jättelen, Niin toiwon

et me toisemme, JM' talwaan ilos
näelluue.

. 25 Scntabden alkäät unohtako, M
kaät pois mielestan pastako, Ett' samaa
tiett' vttoa kulkemaan, Vlallmast ker»
ran lä!if"lnän.

26. Ia elt'Mäbtö ilotta, Dvch'
duis ia ci surulla, Niin "!:

pltakaat/ Ia ussoll hänes prsnkaät.
27. Hän teidän'smnn st n

teidän kno'.'ost ,,1
molcmintst, Hän tadloo amtaa

sydamnM.
28..E! tetld stis Mwtu apua,

elos kuollfsa, lesuxes teill on elä.
mä, läbestl) teill kuolema.'

2<). Hän auttakoon mett' n!'tcben,
tuokoon tetta nuttmteen. Niin
luj. loppumat, Icsurelle wclsiun lak»ta»uat.

WASABA,
Prand<ltty C. A. Lyndicerildck.


