
Johannien

Tyttären,
ilmeinen puhe ja weisu, hänen RakkahiUen
lvanhemmillens sinä 23 päiwänä Resä

kuusa wuonna 1762.

Präntätty tiinnä Wuonna.



Weisat. kuin: lesuxen kuolo wiatoin etc.

Wanhembani Rakkahat, Mun holhoj,
parahat, En taida wielä waikem; Waan lopl
teitä lohtutan.

2. Mun ikän oli lyhyinen, Mun eron aiw
pikanen, Tuonelaan piti menemän, Mailman ti!
kulkeman.

3. Mun suuni kuolon tuskalta, Ia kiwun kl
wan waiwalda, Kijn suljettihin puhumast, Z
leilien jotain lansumast.

4. Sentiihden tahdon lopux teit, Päsnynnä k!
wan kuolon teilt, Nyt kijtorexi lausua, Rakka»
destanne puhua.

5. Te minua rakkasi rakastit, Ia minun to>
peen ymmärsit, Te kantelitte mua sylisän, I
holhoisitte helmoisan.

6. Te siwusan mun suojelitt Te suloisesi mu
puhelit, Mit' anelin te annolle; Ia käsi wan«
kannoitte.

?. Että te ratki mailmaan, Tultuani tähän l
lämiin, Mun johdatitte Kasteesen, lesuxen
kylkehen.

8. Erinomaisest tätä muistutan, Täst kijtox<
«il andelen, Teillja taiwan maxkon, Teit lapl
nansa pitäköön.



9. Sentähden tahdon lohduttaa, Ia surusan teit
wirwotta, Alkät te n.inlla itkekö, Eik' minun e»
roan suureko.

10. Se Rakkaus joll Wcmhemmat Te rakas-
titte minua, Nyt lisää teilleMsurua.

11. Nyt pääsin mereld satamaan, Myrffystä
hywään Haminaan, Kiwusta pääsm lepohooll,
Kuolosta miwaan ilohoon.

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

13. lesus kuin Ristin Ml kuoli Kuollescms
kuoleman pois wuol, Pelasti minun kuolemasi,
Est' kadotuxeen tulemasi.

14. Sentähden Kastees mun synnytti, Uudesta
lapsexens kimitti, Liiton teki amuudest tykönän,

Ia nyt wei autuuteen koticm.
15. Olen nyt Isäni huoneesa Jumalan Isani

ftlisa, Ma lapsen oikeut nautiteen, Ia lapsena
Jumalan iloinen.

16. Mä Taiwallist Isää nyt syleilen, Hän
minua kuin lastans hywäilee, Hän wirwotta mua
llämäll, Ia hekumat juotta kuin wirrall.

17. Mä katselen lesuxen Kaswoja, Ia ylistän
suuria armoja, Mä kiitos wirsiä weisalen, Ia
Eengelein äänell laulelen.

18. Ma kruunat olen kruunulla, Puetett puh»
M kullalla, mun kirkkauden on Christuxest mun
uusi wirten lesuxest.

19. Mun suutani ei siitä suljeta, Eik' woiman
kostan wähetä, Hänen kiicostans weisamast, Hä>
»ell Halleluja laulamast.



20. O kuinga olen autuas, Kuin pauhaan ilos
parahas, Kumga' palmu käsis ilotsen, Ia lakka»
mma riemuitsen

21. Tääll autuas ombi ollaksen, Täälijät olen
iloinen, En muutais enää oloan, Mailman sur>
kian tilahan-

-22. Ia waikk' mun ruumiin laffetaan, Mullaxi
luaahan maatumaan, Niin tiedän eu' sen herana
lesus ja kuolosi wirwottaa.

23. Kirkasna nostaa mullasta, Kirkasna eteens
asettaa, Sielun kans yhdes olemaan, Ijäises ilos
pysymään.

24. Ia waikk' nyt heckex erkanen, Hetkeri hy>
wäst jättelen, Niin toiwoni et me toisemme, läll'
taiwaan ikes näemme.

25. Sentähden älkäät unohotako, Alkäät pois
mielestän pastako, Ett' samaa tiet' pitää kulkeman,
Mailmast kerran lähtemän.

26. Ia ett' se lähtö ilolla., Tapahduis ja ei
surulla, Niin lesurest kiin pitäkäiit, Ia ustoll
hänes pysykäät.

27. Hän teidän synnist pelasti, Hän teidän
kuolosi wapcchti, Hän taitaa auttaa molemmist,
Hän tahdoo auttaa sydämmest.

28. Ei teild' siis pUum apua, Ei elos ejkii
kuollesa, lesures teili on elämä Koff lähesty teill
kuolema-

29. Hän auttakoon meit' yhtehen, Ia tuokoon
teitä autuuteen, Niin Halleluja loppumat, lesub
Me weisam lakkaniat.


