
.->

Catharina lohannexen Tyttären
wtjmmeincn Puhe ja Weisu, hänen Racka«
hillen Wanhemmillens sinä 23. paiwana Ke»sa kuusa wuonna ,762.

Weisat. k»in: lesWen kuolo wiatoin zc.
§N)un Wanhenlbani Nakkahat, Mun hol.

bojani parrat. En taida wielä wai-
ketä; Wäan lopux teitä lohdutan.

2. Mun ikän oli lyhyinen, Mun eron
aiwan pikainen, Tuonelaan piti menemän,

tietä kulkeman.
z. Mu» suuni kuolon tussalta, Ia ki.

wun kowan watwalda, Rljn suljettihin pu.
humast, Ia teitten jotain lausumasi.

4. Sentahden tahdon lopur teit, Pas-nynnä kowan kuolon teilt, Nyt ktjtorert
lausua, Rakkaudestanne puhua.

.5. Te minua rakkasi Rakastit, Ia mi-
nun tarpeeu ymmärsit, Te kantelitte muä
syttsan, Ia holholsitte helmoisan.

6. Te siwusan mun suojelitte, Te suloi,
sest mull puhelle, Mit' anelin te annoitte;
Ia kasi warrel kannoitte.



7. Että te ratki mallinaan, Tultuani
tähän elämän, Mun jodatitte Kastesen,
lesuxen Ylkan tylkeyen.

8. Erinomaisesi tätä muistutan, TM
kijwxen tetl andelen, Teil Isa tatwan maxa»
kon Teit tapsinansa pttäkoön.

9. Sentahden tahdon lohdutta, Ia su»rusm teit wirwotta, Alkät te mlnua itkekö,
Eik' minun eroan suureko.

,c>. Se rakkaus joll Wanhemban, Ia
Wmhemmitten Wanhemmat, Te raka»
stitte minua, Nyt lisä teillen surua.
DHn. NM pääsin mereld sataman, Mvr.
ssysta hywäan Haminaan, Ktwusm pääsin
lepohon, Kuolosta talwaan ilohon.

12. Et kipu waiwaa ruumista, Ei ole
vhtan puutosta, Sielun on rauhan majobsa. Ia ruumin jalos lewosa.

«3- lesus tuin Ristin paal kuoli, Kuolle-sans kuoleman pois wuoli, Pelasti minun
kuolemasi, Eft' tadotuxen tulemasi.

»4. Sentahden Kastees mun synnytti
Uudetta lapserens kiinnitti, Liiton teki antu»
desi tykönan, Ia nyt lvet autuuteenkotian.

15. Olen nyt Isäni huoneesa, Jumalans-.llsa, Ma lapsen oikeut nautttsen,



Ia lapsena Jumalan iloltten.
,6. Ma Taiwallist Isää nyt syleilen,

Hän minua tuin lastaus hywäilee, Hän
wirwotta mua elämäll, Ia heknlnal juot-
ta kuin wlrrall.

17. Ma katselen lesuren Kaswoja, Inylistän suuria armoja, Ma kiitos wlrstä
weisaien, Ia Engelein äanell laulelen.

lB> Ma kruunat olen kruunulla, Puetett
puhtaal kullalla, Mun kirkkauden on Chri-
sturest, Mun uusi wirten lesurest.

19. Mun suutan et siitä suljeta, Ett'
woiman kostan wäheta, Hänen kiitostans
welsamast, Hänell Halleluja laulamasi.

20. O tuinga olen autuas, Kuin pam
haan ilos parahas, Kutng' palmu käsis
iloitsen, Ia lakkamata riemuitsen.

2«. Taäll autuas ombt ollarcn, Taal
ijat olen iloinen, En muuttals enaa oloan,
Mailman surklan tilahan.

22. Ia waikt' mun ruumiin laffetacm,
Mullan maahan maatumaan, Nltu tiedä»
ett' sen herättä lesus ja kuolost wtrwottaa.

23. Kirkkaina nostaa mullasta, Kirttas.
na eteens asettaa, Sielun tans yhdes ole-maan, Ijäists Uos pysymään.



24. Ia waltt' nyt hetker erkanen,
keri hywäst jättelen, Niin toiwon et me
toisemme, lall' taiwaan llos näemme.

25. Sentähden älköät unohtako, Määt
pots mtelestän pästätö, Ett' samaa tiett'
pitääkulkemaan, Mailmast kerrall lähtemän.

26. Ia ett' se lähtö ilolla, Tapahduls
ja ei surutta,
Ia uffoll häues pysykäät.

Hän teidän svnnist pelasti, Hän tel.
dän kuolost wapahtl, Hän taitaa auttaa
molemmist, Hän tahtoo auttaa sydämmest.

28. Ei teild siis puutu apua, Et elos
eikä tuollesa, lesuxes teill on elämä, Koff
lähesty teill kuolema.

29. Hän auttakoon meit' yhtehen, Iatuokoon teitä autuuteen, Niin Halleluja
loppumat, lesuxelle welsam lattamat.

WASASA,
Nä>M» C. gl. lonhicerilbz.


