
Katharma lohanncxen Tyttären
oijmmeinen Puhe ja Weisu, hänen Rac«
lohillen Wanhemmillens sinä 23 paiwa-

na Kesä kuusa wuonna 1762.

Weisat. kuin: lesuxen kuolo wiatoin :c.
«Dun Wiwhembani Nattabat, Mun

nollioiani parahat, En taida wielä
waiketa; Waan lopux teitä lohdutan.

2, Mun ikän oli lyhyinen, Mun eron
aiwcm pikainen, Tuonelaan piti mene-
uian, Mailman tietä kulkeman.

3. Mun suuni kuolon tnstalta, Ia
llwun kowan waiwalda. Kljn snljettibin
Mhumast, Ia teitten jotain lausnmaft.

4. Sentahden tabdon lopur teit,'
Wsnnnna kowan kuolon teilt, Nnt
lljtorexl lausua, Rakkaudestanne puhua.

5. Te minua rakkasi Ncikastit, Ia
minun tarpeen vmmarsit, Te kantelitte
nma sylisän, Ia holholsitte helmolsan.

6. Te siwusan mul, suomitte/ Te su>leisest mull puhelit, Mil' anelin te an«noitte; Ia kasi warrel kannoitte.
5. Eft



7. Että te ratki mailmaan, Tultuai
ni tähän elämän, Mun jodatttte Ka.
stesen, lesuxen YlUn kylkehen.

8. Erinomaisesi tätä muistutan, TDkijtoren te»l Tetllia talwan
maraton, Teii pllaköölt.

9. Sentähben tahdon lohdutta, Iasurusan teit wlrwotta, te minua
itkekö, Ett' minun eroan Mrero.

tv. Serakkaus ipll Wanhemb»n, Ia
Wanbemmttten Wanhemmat, Te rata»
stitte minua, Nyt lisä teillen surua.

11. Nyt pääsin mereld sataman, Mor>stystä hyVäan Haminaan, Ktlvustapaa»
sin lepshsn, Kuolosta taiwaan ilohon.

12. Ei kipu waiwaa ruumista, Ei
ole yhtän puutosta, Sielun on rauhan
majolsa, Ia ruumin jalos lewosit.

13. lesuskuin Ristin päal kuoli, Ku»
ollesans kuoleman pois wuoli, Pelasti mi.
nun tuolenMt, Est' kadotuxen tulemasi.

»4- SenlWen Kastees mun snn!lytti
Uudesta lapserens eltnutttl. Liiton teki au«
tudest tyeönän, Ia nyt wel autuuteen
totlan. ,5» O»



«5. Olen nyt Isäni huoneesa, Imua.
lan liant salift, Mä lapsen oMut nau-
tltsen, Ia lapsena Jumalan Noitten.

16. Mä Taiwallist Isää nyt sylet,
len, Hän minua kuin lastaus hywät
lee, Hän wtrwotta luua elämall, Ia
hekumal juotta kuin wlrrall.

17. Ma katselen lesuxen Kaswoja, Ia
ylistän suuna armoja, Ma tlilos wusiä
welsnlen, Ia Engelein aanell laulelen.

18. Mä kruunat olen kruunulla, Pue-
tett vudtaal kullalla, Mun kirkkauden
on Ehrlstuxest, Mun uusi wlrteu lesuxest.

19. Mun smttan ei silta suljeta, Eis
wolnum kostan wähetä, Hänen tiitostans
weisalnast, Hänell Halleluja laulamast.

2c>. O kuinga olen autuas/ Kuin pau<
haan ilvs parahas, Kuing' pallnn käfis
iloitsen, Ia lattamata riemuitsen.

21. Tääll autuas ombi ollaxen, Tääl
ijät olen iloinen, En muuttats enää o»
loan, Matlman surkiml tilahan.

22'. 'lawaitt'lmuu ruumiin laffttaan,
Mullaxt maahan maatumaan, Niin
tiedän ett' sen heratta lesus ja kuolosi
lvlrwottaa. >z. Ki«



2;. Kirkkasna nostaa mullasta, Kirk-
kasna etcens asettaa, Sielun kaus yhdss
olemaan, Ijälsts ilos pvsmnaan.

24. Ia waitt' nyt hetkcr erkanen, Hst<
keri ftywast iattclen, Niin totwon et me
toisemme, läll' taiwaan ilos näemme.

25. Sentähden älkäät unobtako, Äl<
kaät pois mieleftän pästäkö. Ett' samaa
tiett' pitää kulkemaan, Mailmastran lähtemän.

26. Ia ett' se läbtö ilolla, Tapah.
duis ia ei surulla, Niin leiurest kiin
pitäkaät, Ia uffoll hänes ppsykäät.

27. Hän teidän snnnist velafti, Hau
teidän kuolost wapahti, Hän taitaa aut-
taa molemmlst, Hän tahtoo auttaa sy.
oämmest.

28. Ei telld siis puutu apua, Ei elos
eikä kuollesa, lesures teill on elämä,
Koff lähesty teill kuolema.

29. Hän auttakoon meit' uhtchen, Ia
tuokoon teitä autuuteen, Niin Halleluja
loppumat, lesuxelle weisam lakkamat.

WASASA,
Prsndätty C. A. Londicerttdck.


