
IGsuren loimeen!
Tuning. Mlijttia

Asetetut
Suurten

Mucous- Naiwtlin
Jotta pyhittttämän ja pi-
dettamaniiltä/ sisllllc-ole«

waisclla Wuooella
1762.

TURUSA.



Ensimmäinen
Rucovs-Pälwa.

Sinä 2Z p. Huhtl-Tuusa.
Aamu-Saarna.

Mlch. l: 2.

Auulcat caicki Kansat:si,
na maa/ ota waavi/ la
kaicklcumstjnaonljaHEh
ra Jumala olcon todista»
ja teitä lvastan / LERra
pyhästä Tlmplisianst.

puo<



puolipäiwä, Saarna.
Es. 24: 5, 6.

Waa on saastaisc-
ri tullut asu-

misistansa: W he
tckewat Lakia »va-
stan , ja muuttawat
säädyt, ja luopumat
ijancatcktsesta lijto-
sta. Sentahden m-
lutta kirous maan,
ja sen asumiset ha-
Ntetan.

Khto,Saarna.
ler. 7: 37.Va jos sinä caicki nämät

sanot heille/ nijn ei he sit-
. tee-



leckan cuule sinua; ia fos
sinä huudat/ nijn ci he sit-
teckan sinua wasta.

Toinen
Mucouv-Pälwä,
Sinä n p. Kesä-Cuusa.

Aamu-Saarna.
1er.8:22.

ta/elieikösiMoleparay-
dajata? mlxei minun Zam
sani tytär ole terwe-ri tehty?

puolipäiwä -Saarna.
ler. 3:22.

Mijn palaitcat tc
wastahacoiset

lapstt,nijn minä pa-
rannan teitä teidän
tottclemattomude-
stannc.



Khto-Saarna..
s Mos. K. 32: Z9.

näitzeolen/jaejolejuma-
lita minun cansiani. Mi-
nä cuolctan ja teen elawä-
xi: minä lyön ja minä pa-
rannan : ja ei kengän ole
joca minun käsistäni tpa-
pahta.

Mmas
Rucoits-Paiwa,
Slnä 9 p. HcW-Cuusa.

Aamu-Saarna.
Es. 59 : i.

ei HERran käsi
ole lyhetty/ nijn ettei hau
lvoiauttajjaeth6nencor<

wanS



tvans r ase at/ ettei yän
cuule.

puolipäiwä. Saarna.
«Sam.K» 12: 24.

WinoastanspelM
palwclcat händä us-
colliststi caikesta sy-
dänzestänne: silla ca-
tzocat cuinga suuria
tekoja hän teke tei-
dän caHanne.

2hto? Saarna.
Saarn.K. 8:12.

Wos Syndinen sata kw
taa paya teke/ ja Mekin
caulvan elä; nijn tiedän
minä cuitengin/M nijlle



kaybytvin/jotca Jumalala
pelkätvät/jotta lianen cas'
wojansa pclkalvät.

Neljäs

Rlltous-Päiwä s
Sinä 8 p. Loca-Cuusa.

Aamu - Saarna.

HERraa
meidän Jumalalamme,
ja cumartacat hänen a«
stinlamans juuresa/ M
hän on pIM.

puoliplttwä-Saarna.
~

2 Mos. K. 15: 2.

MERra on mi-
wäkcwyte-

ni



ni ja kijtovwirttlli,
M on mlnun au-
tuudcni.

Ehto, Saarna.
i Sam. K. 2: 32.

Wotca minua culinioihe,
wat/ nW minä tahdon'
tunnioitta: waan jotca
Minna catzowat ylön/ ne

pitä catzottaman
ylön.


