
tTlimeen!
Tuning. Maijttin

Asetetut
Suurten

Mucous-Väiwäin
Jotta pyyitMman ja pi-

dettäman pitä/ sisallä-ole?
walstlla Wuodclla

1760.

Turusa, Prandätty vlleKsur.
jaCuningallis. Kirjan-Präntäjäldä
Suuren-NuhtinanlN. Suomesa,





Ensimmäinen
RucoH-PckiwH
Sinä 18. p. Huhticuusas

Aamu-Saarna.
Ebr.z:i2.

M3Atzocat/ rackat wel-
iet / ettei teisä joscuS

olisi kellakän paya usco-
toin sydän/ joca eläwM
Jumalasta luownis.

Puolipäiwä-Saarnae
ler. 16.

MTisocat
kHteMsiHteitäfM^
5« oikta tie on, M

te



te waeldacatf nijn
te lbydätte lewon
teidän sielullenne.

Ehto-Saarna.
Psalm. 125: s.

poilkewat wää-M rijn teihinsä; nijtä
HERra aja pois pahan,
tekisin canffa.

Toinen
Rucous-Paiwä,
SinH 9- P- Toucocuusa.

2lamu-Saarna.
Esa. 19: 22.

<MIE palajawat HER-OD ran tygo/ ja öe
rucoilewat hända/ <a h<in
paranda heitti.

pus.



puolipäiwä- Saarna.
Psalm. 132:7, 8.

Wlllä HERral-
la on armyf

ja runsas lunastus
hänellä; Ia hän lu-
nasta Waelln cai-
kista synneistänsä.

i3hto-Saarna.
Apost. 5.3:19.

<W3M tchkät paran-
BI nus ja palamat/
että leivän syndinne pois
pyhitäifin.

Kolmas
Rueous-Päiwä,
Sinä 20. p.Mclacuufa.

Aaniu, Saarna.

HWutta minä mcoilenMy Dna



sinua HERta/ otollisella
ajassa/ Jumala sinun su-
ren laupiuves puolesta:
mule minua sinun autu-
des totuDen tähden.

puolipäiwä. Saarna.
ler< .33: .6.

MMo,minHtal)-
dsn sitoa hei-

dsn haawansa, ja
tehdä heitä terweri,
ja tal/don cuulla
heidän rucourcnsa
rauhasta ja uscolli-
sudesta.

Ohto-Saarna,
2. Cor. 13: n.

rackal wel-
UW jet/ iloitcat/olcat
tllydelliset/ loyduttacat tel-

anne



olcat yximielistt/
olcat rauhalliset z niin
rackauden m rauhan Ju-
mala on teidän cantzanne.

Neljäs
Nucolts-Bälwä,

Slna 3. p. Locqcuusa,
Aamu-Saarna,

Psalm.n6: 12^

MVUIND minä NMatt
HERralle calckt

banen hytv at teconsa /

Ma hän minulle teki?
puolipäiwä-Saarna,

Es. 12: 3, 4.

UEidan M am-
ta



tä ilolla, autudm
lähteistä. ,Ia sil-
loin tc sanot ta:
tljttakat HERraa,
ja saarnatcat hä-nen mjmemsä, jn-
listamt cansoisa
hanew tecojans:
mmMcat cuing a
lortla hänen m-mens on.

i3hto-Saarna,
Psalm. 48: n.'

humala nijncum si-nun nimes on/
nijn on myös sinun kip
Mcs hamaan mailman

arecn.


