
SolMe Uu«a
MengeiMMrtä/

Ensimmckinen:
Wmhettan cossa mmftelm/

Toinen:
M sunmcasSteluisen/tt.

Colmas:
Jumal ole armollinen/tt.

Neiftmn cuzn? AchHkArestraff<ltck«migh/«. '

TIMUSA/'

Prandcktty Wuonna/ lsB6.



, Ensimmäinen:cosca muisielen/Eläi-
täsä ilmas / Ilcu Pisaroit

ynistclen/ S,ll' suurcs olen wai<
was: long Cuolcm on päclllen

pois o.tanul/lättan minun,
l icst.-xköyhäx) orwoix piencx.

2 Cuingan olen >urullinen / lälten tain ian<
gcmuxn/ Sydämen on mmhellinen/. CohdaMnm Ahdisiuxen : Cuin iinduOxall' yxinäns/
sertä furkiall äneiläns/ Nijn itken »ninä myö^
Walkiasi.

; Riemun on Murhcx muutettu/ 110 mult
ittux taäm)/ Ahdistus päällsn tuotettu/ Oikeus
Wärydcr wää-ty ? Murhe Sydämen särkepi/ su-
ru sen Wl'sultepi/ Achonnelomdqaica.

4 Sllftl, istun taict astelen / Jos wallvon eli
ajattelen / joca minua aja

eaca: japyycä minua käsittä/ Risiill /a Tuscall
wäsyttä/ Muihcll muaMuldaansaaila.

s Ehl' Apu etzin Ihmisildtäällä/ Cuiceng faancuullajocaitzcld Cowut coco,
Maanpäällä: En löydä Tunv., keMän / EnGiohdumsi'yhdcsiätän / Caickowat minua waffan^j

6 GmtM n mrwan Jumalan/ HänAl?un i
'Mchwananda/ Sill cusa händä palwellan/ SieM
'Armonscattlll canda- Hän on Turwa mct<«
main/ Isä armias Isättömäin/ iohdumxeMmuil laina/ l

7 sijs luomncoconans/SunpMesH<W



ra hywä Hengen Sielun/ Ruumin pänäns/Iu»
malanPoica pyhä / Pyjy ain Tustis Turwanan/
Hhdistuxes myös auttajar./SttRauhas ratti elän.

8 Mond on cuin ltzens luottamat / Ihmisien
Awun päälle/ iuojans nijn pois mchottawat/ mut
eij se luicMlle: Scntähden luoean Jumalan/
laturwanhänen ainoan/Hän parha nautm mitä.
" ? Orwoix olen ja.clly, spuoli-
soldani rackald> Wanhcmmildiapsudcsan, En cui«
tcngan ol' hyljätty? lumalald s caiknv.udiald)
nuorudcsan/ S-I:' jos Isä curittele SitäMens
racastcle/ Wihans jäcken A! mons näyttä.

ic» O rakas Isä. armias / Ariuos mull' jäl-
lelle laina/ Ole laupias MatMlns/ Äläwihastu
aina: Callisi corwas cuule huuwn Sill eij nntlln
aum muutoin MihgLaKMhZ^ln.

n Nnn cu<n yx'ÄftG wäNafiWMtq Caton
päällä / iaula wlsertä haikiMHywMett pahali
säällä: Nnn, itken
hedln surtia st/, Ylitz cttWen WaU

i! Ty<,ös hudan IcMMWMiMä: wua
«vapaymman/
wl mua pelastaman.- Häwcttön ,a häweistätön/

ajettawn/- loica> mulltzWfuowat.
iz Tuttawnn ehk:U!MU<stn/M>ftkänmltän am.

ms/ Mäwckn pM MM luotamn/ caict
sttin olts.- Heil' onGuu Pu»he myös öliy silembi / Ia cuitcng paljat miecae.

>4 Tultawat tyrlunnustawat Itzens cosc käypi
/ Mult cohl hntäns wicrottawal/ Cosc'
MMMin; Heillon Mesi/ Mmw Kie-



les/ Myrcky/ Sappi/ Wiha Mieles/Wieckaus
suur Sydämes.

»f Hlä sijsCaswos poispeitä/ ITsu muld Or.-
«voild pieneld/(icst«ld töyhäld)Hlä tytös mua pois
heitä/ Sillhuudan surtiall ckneU; Ole mun edeS
wastajan/ Pyhä Hengi lohduttajan/ S,lt saam-
meraet Rauhasella.
i 6 Joudu HERra sijs holhsman/ Orwoi ja

köyhi icstij/ CaickiCansoi cans csrjaman/ Wa«
sioin Waiwoi ja Tusti; Ett caicki sinua ttjläisim/
Ia cortiast cunnioittaisim/ tackamat ylistäisim/
Amen.

Toinen: .^

Ht sunracas SieluinenMastoinkäy 01/I<Hlä sen wuox epsel/ HCrra woi tyll

2 iuoea /.mrwa HErran pM/Tläisils ainijan
Ml/Ksrsiw<lllisestkärsi myös/Mtä -Yenald lange
tpgos.

; lillisi itzcs Hiobjn cans/ loca fuures murhe-sans Itzens lchdullain sanoi, Hs«a oln
Mdoi.

4 'lWwHManl Panetella»/ par/
wan; NHncuinMimeißawidi/Kiroili häwKs/ ,
:adetti.

s Ain HDra caick ncktcwä/ Costa janwä- " j
ewä- PahM MlciM Mdapi/CalttN '

.andapi-
-6 BechelismMpoicaistt t Eliseust

HErraldpalcka maxelch/ Et he pedoin



7 Csimercki momst muusi/ Sijtä PyhäsiRa.'
Matust/ Tämän pääll onnähtäwck/ Itz cutiu myös
tähläwä.

8 Tämän tähdenSieluifen/Pilt ainitzes iloi-,
siNiÄlcl cadet/ hämmästy / JosMl loiset menestyv

9 Hywä loppu eijsaane/ Cu»l» tääll toisi c«<
detline/Waanonjoutunpchalltiel Itz ain tähän
astiwiel-

,o Achitophel angarasi/ Wainois/David
Cuningast/longa HErra esti pois/ Ia hän itzcns
hirtt wihois.

i, Mardochaill Haamanmyss/ Hirsipuu'
ratens ylös; lohong itze hirtettiin, Mardochs
tunnioieettiin.

l« Ah! mun racas Sieluije». «.. m»
murheseen/los suUröyhys paMpääl/Pysy usts
aina tääll,

i; Tämän mailman tawara/ lumalattomc
wara/Hurscaanwähä paremb on/lönga HEri
halien suon.

14 Zareptan iesten HTRra myss/Cgllil <-

piti ylös/ WälMöljyll Crufists/ Jauho p»
wactaijes.

>f -

«usta/ E )urscas hyljäc oli Miäns, Eict,
läscuoi

SielunilojnewSlläHErron U
s /a miös armias/Hywä.eikä carmi

«udin tusc'jos tule pääll/ Sairaus saw
'

" a fijn sun wirwslla/ Sairaudesi



zz T<M hattasi Cuningan Mies/Poicans edeli
rucoil myöslEsuft/joca paransi sm/ ja taudm
huojensi

'? fangir wieläifin/ Pultein/ tahlein
lyotäifin; Omba HERra Mk lH Auttamas/
«mnmuushckdäs

»o RiMmscas/menos muusi Awunhawusv
onawus/ M minrucoile/ Hanm tygöns
sturwaile.

zl Senlähden ah! Sieluisen/ Mixis itzes wur<
hestn annat, ja nijn surt Mll/ Mailman turhan
wtnon pääll.

2l Eosca sinull Taiwahas Mckwä on lEsus
paras/ loca suaMl aultapi/ Mijmem Taiwaas
saattapi.

»l Isä jSS on unhvttan/ Äiti perät pois jckttän/
Sugut/iangvt suummet/Wäwät pois puuttuneet

14 Unholla ey Mnilns» Tahdo HTRra sua
pänäns; Waan sUnMMan ottapi/ Edesiäs myös
wasiapi.

t6. Engeleins, tÄckw-Wl3/ lohdatlain oi<
tM ti<llc7WchM«rMPthas>Maijas pirittä

Nyt ftnlHMWMism/ pidä, itzts ilo,',
ftn, Han sun saana
«unniMMMi

'Mpitkäl rawttze/Tarpet caickMyös laritze/,
läpeWMmn elon/Unda tUll Taiwan iloon.

»y Ah! nmnweäs Sieluisen / Pidii Hesilov
m, luMtunasiajz/ PMHmzc Pphu

läjä; luu,z>



Neljäs.
ole armollinen / Suuren hywydiA

AMcautta/ Synnist olen surullinen /Pyh» ne
pois ja auta: Pese mua pahoist Töistä I«

pois Joillatahrattu ole.
2. Sill' mnnen mun pahat retken/ Ia minun

Syndin suuret, Edesckn on joca Heckell/ loistwai«
pu Sydän juuret: Sinun wchoitin synneilläni,
Pahudes paaduin mielellän, Catzoisas päällen
carsast-

; Sinä olet sun sanasaS Hurscas ja aiwal»
oitia/ Puhdas pyhä duomittaifts/ locaencun-
sanpoiM, Cah minä synnyinfyndiscst/ Ia fijwoe»
lomasi Synnis Hitin mun sijtti.

4 SinälolMlltahalMtCuin salaudesmaca/
Kättetyn taidon tawarat/ Tahdot myös minulla
ca - Isopill mua puhdista/ Se wnnha Adam uudi-
sta/ Pese mua iumi wa lkiax.

f Anna mun riemua, cuullaWliuuni lujenifil/
lotcannoit särietyx tUBa/.la iWlhgssuisil: Syrz
neistän caswos pois peitä/ Za sitkas mca ne hetta>Pahat työt alas paina

<> O Jumal joudunyt ft luo Px puhdassydän
Mlnull/lauusiwahwaHcNgisuo/Cum mun py.
M sinull Älä mua HERra heitä pois Sun
Castvoiloas/ cuXl piru sois, Pyhäst He.Mst älckluswut.

7 Maitiasii waiwatlua,
holho ja me mua: Si!lA tahdon mielcllänSun ties opetta titlellän,

3 hoilieparannoxtx.
B-PäW



8 PäMmua synnin fitehefi/ Aumden Jumal
Miwaft/ ett kielen terscais iloisesi wanhurscauttas
wahwast: AwaHEßra munhuleni/ iainnasun
lahjassuulleni Cunniams julistaman.

? Slll sinull eij uhri telpa? Muuwin kyllssi<
fin sitä/ Polw Uhri on myös halpa: Mingäsi
«nieldymcln pitä? HERran Uhri otollinen On
Hengi juursurullinen/Ia ahdisieem Sydän

Tee Seuracunnalle hywssi/ AwarauAr-
snos wuoxi/ Rakenna muuri wcktewäsi/ Jerusale-

min lnoxi: Silloin sinull telpawat jclll'/Wan«
hurscaudenUhric lääll/ Ia Uhrit

caickinaistl.


