
ICsimn Nimen!
Kuningasen Majtttn

Ajetut
SUURTEN

Rucous-päiwzln

Jotta pWttttämän ja pidtt»
tämän pltä/MUe olewaiselß

la wuodM
i/Hl.

TURUSA/Prändätty Ich. Kiämpild^



Ensimäifnä
Sinä i o p. Huhltcuuft,

maa /maa / maa/AD cmile HErran sana.
Puölipäiwa Saarna.

V'. 21.22.

MZÄttelcWlacobMja Mac!: sillä D
nK olct minun pal-
wcljan j minä olen
llun walmlstanue/ eis
täs Mlnun palweljan
oWt:Marl W nw



Wk Mchota. MM
pytzul finull pahat te-
cos PM !ujn cum
ptlwcn/ ja sinun siM
dls mjn cuin sumun/
käännä ftnuasnun puoleen/sillä M
ya sinun lunastin.Ehto Sarna.

minä menm
Mh sinun hcnqcstäs? ja
cuvungamina jlnun eas-
wostas pakmcn?/

RucousWwMäoSinä 1». p/Tou<Nmusa^

-

ON^ifiminä puhuncan-



<a ja waldacunw wasta/
cukifiaxeni / häwittafeni
ja hucuttaxcni fita? mut
ta josfekaanoä ihms
pahudestans/ jota tvastan
minä puhun/ mjn minä
kincadun M paha/ jota
minä atattelm heille tehdä.

Puolipäiwä Sarna.
?l3lm. 57. V. 2.

WUmala ole
W>le armollinen/ ote
nmullearmollmemfil
lä finuhun minun sie-
lun usealda, ja sinun
fijpets wajon ala mi-
nä tmwan/ Henastt
e«H paha käy ohttze.

Wo Sarna.



psifm. 6t V. 2. ;.

sulun odotla
Jumala-

la joca minua autta Sil-
lä han on minun ustallu-
M/minun apun/minun
warjclluxen / ctlei minua
mlkan paha cukistais/ ch-
kä cuinaa suuri se olis.

Colmandena
Rucous pälwänch
Sinä 19 p Kcsacuusa.

Ainu Sarna.

jocu ricko ihmistäWwastan/ nijnDuo-
man M fowitta/ mutta
jos jocu rickoHErraa wa-
stan/cuca sen edest rucoilc?

Puolipälwä Sarna.
t"Kll. 2 v. 14.15.

kNWöt calctl napi-
sema<



ftmata fa epäßmHch
tä: Että te oksitta
paiP panetusta/ sclkl-
Zumalan lapsct/ fcn
iiparän za hcljyn jw
gun kestellä/ ja pat-
stakat heldän seasans
ntzn cum kpnttiM
mallmala.

Ehto Sarnc?.

wallstacon teidän
SI walkcuden ihmisten
edes/että he näkisit tei-
dän yywät työnne/ja kun-
nioittaisit teidän JM/ jo-
tza on laiwais.

NcliändcnH



RucsWPälwälM
Sinä lg p Syys cuusa.AlnuSarna.

HWltäs murhetit ml.
MV nun ficlun/ ja olet
nljn lctrotoin minusa?
turwa Jumalaan: siilä
minä lviesä nytkin händH
kijtän/ ttt3 Wn minua
nutta hänen mswollans.

Puollpäiwä Sarna.
Ll2. tl. V. t. l,

RWZnä klftkn finuaM«HErra/ ettes
wtzamm olet ollut
winun päälleni/ muft
ta finun wihas onM
kannut/»a sinä lohdn«

lat



tatmlnua.ssayo/Iml
mala on mmun au-
tudcn/Mlnä o!cn tur-
was ja cn Mltän pcl-
fä/sM HErra Ju-
mala on mmun WH-
kcwyden> ja mmun
wirten ja minun aw
tudcll.

Ehto Sarna-

lumalam
KM me kiitam sinua/
.K sinun HErraudcS M-

me ylistam.


