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' Hsdwentinä ICsus Wl aiaa/ TolsIH, lopuun mcrkn tutkii taidat/ Kolmas
on lEsus MGas/ Sitt'

hutaw' ään' on nehäs Tai Summa näis
Ewangcllumeis.

2. Alku lanasi Joulu huomenell/ En-
gel Paimenlll saarnaa Puolipälwäl/ Sitt
Simeon ja Hanna templls/ Unn' Wuon
Piltti leikattu, ymdärins/ Tai Summanms Ewangeliunleis.

?. Sununtain lohanes lEsuren lastaaLopiaisna wnsat etzlwät Lasta/ Ens lEsuSwanhemlld katois/ Tois wesi wiinaf Kan-nas muutuis, Tai Summa x.
Sitt Spital ia parandu Nel-

jänden Ilma meres tywendy/ Wldcndcn
Wlhamies kylwää / Kuudenden Wtlnamäki
ftlwä/ Tai Summa näis )c-

-5. Siemen sitt Neljän maahan tulee/Laskiaisen Piinasi ja Sokiast kuullan/ ensin
lEsus Paasios klusatan/ Toisi watmou
Hytar waiwatan/ Hai Summa näis E-
wangellumcls.

6. Kolmanden mlWä piruld' pääsictän/
Neljäld sitt wiis tuhat ruokitan/ wuden«
den lEsus kiwitetän/ Palm Sununtain
Sakrament jaetan/ Tal S«mma näis E-
wangeliumelS.

7. Pitk-



7. Pitlperjänd' Chrisiupen piinasta/Pä-
siälsnch saarna woicesta/ M<mandain E«
maus tutkitan/ Tistmn meil Nauha toi-
wotetan/ Tai Summa näis?c.

8. Keskwiison Kalat käsitctän/ Sunnun»
tain Lukittuna waristön / Toisia hywä Pai-
nun huuta / Kolmanden wahä aika tutan.
Aai Summa näis Ewangeliumeis.

9. Nchandcn Isän tvgö menen/ wiidcn-
den wlrjäs rukoil Nimeen/ Toxstäin mail-
mal saarnalkat/ jfuudenden Lohdutus ot«
takat/ Tai Summa nais Ewangeliumeis.

«o. Heluntain Pyhä
Maanannin matlma rakastetan/ Tiistain
lEsus Lammasten owl/ Kesswlikon Elä»
män Lciwtt sowin/ Tai Summa näis E«
wangeliumels.

li. Sununfain Uudest Syndvmästä/
Sitt ensin rikasi miehestä/ Hois Isänd'
paljo Aterjall fokots, Kolmanden Lalnmas
ja Pcnning katois. Tai Summa nais E«
wangeliumeis.

12. Nsljändcn laupiut waaditan/ Sitt
werkot Kaloisa rewttän/ Kuudes puhuu rii"
taweljest! Seihnncks Chr sturen Klrkastu»
xest/ Tai Summa nais EwangckutMis.

i, Taikk Scitzcmä? murukomsta/ Kah-
de«-es kawabd suas susista/Phderes huoncn
haldiast/ Sitt lEsUrcn' Itkust hmkiast/
Tai Summa näis Ewangeliumeis.

.

e4. Phs^



14. Phariscus pxtoisu'ja PMican/kar<
toisa korwm uwaa Hepheta/ Sttt Nöwä«
rin käsis Ihmijcst/ Nenätoist Kymmencst
Spitatlsest. Tai Summa nais oc. ,

15. HErraakar kieldä W ldestolst/ Kuo»
lu näis herää Kuudendemolst/ Sen jälken
wesitautijest/ Kehdexas loist Lam tastyst
sumest. Tai Suinma näis Ewangel,'!mcis.

«6. Vhdnas halwat wuotens kand«/
Kaxkymmenes Häihin kutzuuanda/ Pxkol-
mat Kumngan Michch/ Toist kolmatta/
kymmendä Lugnn Lastusi/ Tai Summa
näis Ewana/llumcis.

17. Kollnkolmat Keisar weronsaspi/nel-
länncs Pilka makapi, Wiidendcn Hawi-
tyst kauhistaa/ Kuudenden Duomio päiwä-
siä/ Tai Summa näis CwanaMnncis.

18. Scitzämäskommeneft Ncltzcstä, Autz
Weljenens seuraa Chriftusta Thomas näki
haawat HErrM/ StaGn/ Cana poikans/
koko kerran. Tai Summa nais oc.

. 19. Kolmas pyhän luulo lohWnexesta/
Lasten päiwän/ murhasi luruisest/ P«wa-,
lin Palka annetan/ Äit Kyntllämchnn
puhdistetan/ Tai Summa nais Ewange-
liumcls.

20. Matthtasna lEsus Isäns krttä/
Paistos Maria Pojan -siitä/ PlMp Isää
nähdä pyytä, Johannes Kastas synnyte-
tyn / T«l Summa Ms Ewangeiumcls

21. Pis"



21. Pieear Kpsymyxes wastals tavkkast/
'Maria ctzeisäns weisaa hartast/ Jacob Zebe«

Poista/ Bcrtulin riidellän suurude-
sta/ Tai Summa nais Ewangcliumeis.

22. Mattheus Tulli huonest seuraa HEr«
la / Michel pahennmcst waaraa kerm«/ Sl«
mon se saarna Työmiehest/ Pyhäin päiw'
yhbercst autudcst/ Tai Summa yäis E-
wangcllmneis.

23. Wiel Ystäw' PstawänS tygö tulee/
Lesk waarä Duomarit rukoile sir loppu on e-
wangaliumeis / Io:t ombiPhdexen Kvm«
mendä/Tai Summa Ms Ew«ngeliumeis4

Toinen,
W, k. Sydämesi muista mahdan sc.

Hjsnn HEcran haldun elos/ ahl rskas
Sielun taäl/ murhes ja kaikki me-

nos / Hnt Luojan laupicin Ml / hän t«h<
wo/ tattaa/ woi auta kuin sinun loi/
Häneen am ihes luota tääUa wlel ollesss

?. Nähden walkt tuskan kitu/ täsä nyt
elämäs/ joka päiwä myös kitu/ kärsit
tas Ermnaas/ HErraa al ylön an/ H6«
nen ereus walwas kann' Honda odota aina
niins huwm waellat.

3. Naulcl Leijonin Luolaan pahoilda pail-
kattin/ Jonas myös Mlan suoleen Mcre-
Ken hcit?tn;,/ H«t HErra auta ties/se
suuri arnmles/ heidän hengensä sWi/
kuolemH piiasti helt.

4. Rs"



Rakasta Hkrra alal juur Sodäme-
stäs ain/ synniit suas poics palat/ ole wil-
pitöin/ ain elää sinä <a«t taäl/ älä epäilsen pääl/ ettel Jumal woi päästä sua sun
lyaiwastas.

5. Esimerki mond' wittä blis cdcs pan-
>awm/ jotk aina HErran ticU owat tääll
pysynet/ niitä ban holhon on / niitä ain'
auttan on/ taiklsa heidän tölsans / ja mui-
ta menoisans.

6. Ann waiwlls HErran huomaan hett
ristis HErran M/ hän jälken hywän
suomans/ taita sen palhar wiel/ hän tietä
monda tiet/ sua auttamaan riet/ tus-
kat waiwat kiwut saatta suld latoman

7. Sens Mlchda Sielun aina vita nyt
mielesäs/ eh löydät HEmln Taiwan/sun
tohms sltlolsen/ kuin sua rakasta/ Sydä-
mesi hartaasta/ jos hänen tahtons pcrän
tckytät sinuas MU.

8. Ott' hywäll mielell wasia» sen kuin
hän pani päal/ sodl lllh«<l pahaa wastanollesas murhees tääll/ kyll auta Apu Mies
Jumal sua oittaS tI«S/ älä epäile sitä hä-nen sanans tosi on.

y. 1100 kuin ett sä löynne yftäwildäs eik
mulld/ suru walkk kohtas käpnnä Lanzo-

ja Sutulld'/ Lihas kost waiwanne/
Ma,lm' kost kiusanne/ Pettll koss perät
>PM Helwettlin wMtg.

10. Loh-



io. ?obdut sil silloin sinus/ Ia ripu
HErras kun/ san/ Mikä uiahta minun

' croltta Luojast sit/ kulu surun kaäM mull
riemur/ l'l tygöns tull auda/ jos hänen
turwan, Tatwajcn ilon juur.

,i. En Mä siis mahda mitan epäiilä
cläisän, mutt Lussa Laupiasta kiittH kai«

. »kela hädasan/ händä myös Ma/ kum
Pilwct jylistä/., kuin Ma.lmall Walkeut
anda/ kum Taiwat hnllltze.

12. Nyt sentayden syll kaikki/ HErra-sa iloitkam hänen oppins myös ratbi mie-
lesäm pitakam/ kuin meit näin pelastaa/

kackcsta waarasta/ hauell nyt kliloS
vlkon ja ljankajkklscst.


