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v. l.

ENdwentin lEsus Asil aja/ Tois
MW lopun mertci tutkij taaja / Col-

mas on lEsus MeffiaS/ Sit
Johan hutaw' an on Neljes Tai Summ,
n.lls Ewangilmmeis.

H. Mg"s sanasi loulu-huomeneN) En«>
gel Paumnill saarna Puolipäiwal/Sit
Simeon za Hanna templls/ Unn Wuon
PU leicatin ymbärins/ Tai Summ'
Ms Ewangeliumies.

?. Sunnundain Johannes lEsuxen
east Loppiaisna wtzsa ehiwatLast/ Eujm
lEI wanhelwld catois/ Tois wesi wii"
nar Caanas jaatois/ Tai Summ' naiszc.

Sit Spital ja halwat pamud» Nc!-«
Mden Ilm mcres tywendy/ Wijdcnvea



Myamies kplwä/ Wvenden Wiinamäki
stlwä/ Tai Summ' näis zc.

5. Siemen sit Nellän maahan tuli/
Lastiasen Ptjnasta Sokiast cuule ensin
lEs Paastos kiusatan / Toisi' Vaimon
Tytär waiwatan/Tal Summ' näis E-
wangellUlneis.

6. Colmanden myck' piruld päästetän
Näljald sit wijs'tuhat pääsian/
denlEsuskiwitetän/ Palm Sunnundam
Sacrament jaetan/ Tai Summ' nais
Ewangeliumeis.

7. Pltkperjand Christuxen pijnasta Pä-
siäisnä saarna tvonosta/ Manandan E-
maus tutkitan/Tistain mcill Rauha toi-
wotetan/Tai Summ'näis Evangel.

s. Kastiwijcon Calat käsitemn/ Sun-
nundnn Lukituna wäristän Toisia hywä
Paimen huuta/ Colmanden wähä aica
tutan / Tai >vumm' näis Evangeliumeis.

8 Neljänden Isän tygö menen, tzSij-
denden wiriäst rucoil Ninien/ Tuorstainmallmal saarnatcat/ Cuudenden Loh-
duttus ottacat/ Tai Summ' nais Evan»
gellnmels.

l o. Hclundnin Pyhä Heng' annetan/Mananoain maima racastetan/ TiistainIss'Lammasten owi/ Kessiwijcon Elä-män Leiwix sowin/ Tai Summ' näis E-wangeliumeis. n.Sun^



ii. SunundamUudest SyndymDä/
Sitt ensin rickast miehestä Tois Mndpalt' AterialU cocois Colmandcn Lam-mas ja Penning catois Tai Summ' nälsEvangeliumeis.

i-. NclMden laupiutt' waaditanSlttwercot caloista rewitan/ Cuudcspuhu rtt-
ta weljcst/ Scitzemas Christuxen Kirca-
stunst/ Tai Summ' nais Evanae-
lmmeis.

IZ» Tas Seitzemäst murucoreista/Cahdexes cawahd suas Susista Phdexeshuonen haldiast/ Sitt lEsmen Itcusthaikiast/ Tai Summ' näis Evangel.
i- Phariseus yhttock ja Publican/Cartoist corwat awa Hephethan/ SittNpöwarin Ws Ihmisesi/ Neljätolst-

kymmenest Spitalisest Tai Summ'
15. HENra cax kicldä Wijdestoist/

Cuolu nais hera Cuudendentoist / Lainra-stpst suuresi Tai Summ'
16. Vhde>es balwat wuotens canda/Carkpmmenes Häihin cuhu anda/ Yx-colmat Cuningan Miehesi / Toistcolmat-

takymmend Lugun Lastusi/ Tai Summ'
nais Ewangeliumeis.

17. Colmcolmat Keisar weron saapl/
Neljännes Pijca macapi/ Wildenden
Häwttys cauhista/ Cuudenden Duomio

Tai Summ' nais Ewange-
llumeis. 18. Sei-



iz. Seihemäs kyMenest Neitzestä,
Ant' Weljcnens seura Chrisiusta Tho-
mas näki bawat HENran/ Staffan/

poicans/ coco kerran Tai Summ'
näis Ewangcllumeis.

19. Colmas pyhän luulo lohannere-
sta/ Lasten paiwan/ murhaft surmsest/
Pawalin Palca annetan / Äit Kyntilä-
messun puhdistetun/ Tai Summ' näis
Evangtliumcis.

-0. Z)?athiasna lEsus Isans Mä,
Paastos Mana Pojan sljtä / Philip Isa
nähdä pyytä/ Johannes Casta sunnytet-
tän/ Tal Summ'näis Evangeliumeis.

2 l. Pictar Kysymyxens wast tarckast/
Maria eheisans weisa yauast/ Jacob
Zcbedcuxen Poista/ Bcrttulin rnMän
suurudesta/ Tai Summ'

22. Marheus tulli huonesi seura HErs
ra Michel pahennuxest waro kerran,
Simon se saarna Työmichest/ Pphaln
paiw ybdexest auiuudest/ Tai Summ'

23. Wiel ystawä ystäwans tygö tule/
Les? wärä Duomari rucoile sir loppu on
EvangezilMttts/ loitomblPbdcxen kym<
mcndä/ Tal Summ' näis Evaugeliu.

Toinen.
N), c. Syöämest muista mahdan, 15.

HTRran haldun elos/ Ah: ra«



<as Sielun töal/ murhes ja caicki menos/
Dett Luojan laupian pääl! / Hän tahto/
taita/ woi auta cuin sinun loi/ Hänenam itzes luota täällä wiel ollesas

2. Nähden waick tuscan kitu/ Täsä
ryt elämäs/ joea päiwä myös kitu/kär-
sit täs' Erämaas/ HENra M' rlön ann /
hänen etens waiwas cann / Händä odot-
ta aina nqns hywiu wacUat.

3 Daniel Letzonin Luolan pahoilda pai<
ssattin / Jonas myös Calan suolen Me-
rchen heitcttm/ Heit HENra autta ties'
fe suuri apu-mies. Heidän hengensä
säästi cuolcmast pelast hcit.

4 Raeasta HCNra alat juur Sydä<
mcstäs ain synnist suas pojcs palat, ole
tvilpttöin ain elä siwost tääl/ älä epäil'
ftn pääll ettei Jumal wol päästä juasun
tvotmastas.

s.Esimcrcki mond' wlelä olis edes pan-
wwat/ lotc aina HERran tiel owat
Ml pysynet / nijtä hän holhon on/ nijtcl
mnauttan on / caikisa heidän töisäns/ja
MUlsa mcnollans.

6 Ann waiwas HERran huoman
httt Mis HERran pääl/hän jälken hn<
wän surmans/ Taita'sen pmhar wiell/
hän tietä monoa tiet/ sna auttaman
Kt/ hän tuscat waiwat klwut saatta
uld catoman.

7. Sens



7 Sens mahdat Sielun aina pitss nyt
»ielesas/ etz löydyt HENran Taiwan/
sun cohtas suloisen/ cuin sua racasta/
Sydämen hartasta / jos hänen tahws pe-
rän käytät sinuas taall.

.

',

B.s)tt hywäl mielel wastan se cuin hän
panipääl, syndi Liha paha wastan ol-
lcsas murhes täall/kyll autta Apu Mies -
Jumal sua oltias ties/ älä epäile sitä hä'
mn sanans tosion.

y 110 cuin ett sä loynne ystäwildäS .

elk muild/ suru wmck cohtas täynne
,

Langoildas ja Suguld/ Lihas cosc wat-
wanne? Mailm' .osc kiusanne/ Perkel
cosc perät pyytä Helwettin wajotta.

10. Lohdut sä silloin sinus/ Ia ripu'
HErras klin/ sanir Mikä mahta minun
eroitta Luo,ast sit/cuin surun kaändämull
ricmux/ ja tygöns tuU anda/ jos hänen
turwan / Tmwasen on ilon luur. 1

»i.-En mä sijs mahda mitan epäila
eläisän/ Mutt Luoja Laupiasta kijttä cai- >f
kesä hädasän / handä myös ylistä/ ei Pil-
wet jylistä/ cuin Mailmal Walkeuden /

anda cuin Taiwat hallltze.
i!. Nyt scntähden kyll caicki / HErras..

sa iloitcam hänen opins, myös ratki mie-
lesäm pltäkäm/ cuin meit näin pelasta
caikesta warasta hänel nyt tijtos olcon


