
ICfuxen Nimeen!
KumngHn Majttln

Asetuin
SUURTEN

RucouS-PHlwäin
//^ ///

>

jotta pyhieettäman <a pidet-
nnan 'pila/ st äUe olewtllsej-

ia wuödella M»z^

TURUSA/ttZMlty Joy. Klampilds.



Ensimmäinen
Rucous-Piiilvä.

l o.p. Huhticuusil.
Aamu Saarna.

mlnun pyhä
<W päiwlini/ia pcljät,
ta mlnun Pyhäni: M
minä olen Hsßra.

puollpäisviin Saarna
pla!. 55: v. 2.

WUmala/cuule M
W> nun rucouxenl,
ja M peitö smuas
minun rucouMl cde-

EH»



Ehto Saarna»

riconam on
IHV sinun edesäs aiwa
paljon/ ia meidän syn-
Vim todistawat meitä wa-
stan: silla meidän rico-
Mime on meitä lälnä/
ja me tunnemme meidän
MMM.

Tonien
Rucous-pälwii

ss. p. Toucocuuft.
Aamu Saarna,

H. 6: v. s5.
MÄssp on nhncuinW kyntilä,' ia Laki
Mlncuin tvalkeusz <a o-
pin curitus on elämän tie.

Puo-



puolipciiwtln Saarna.
HclecK. 2/: v. iz.UWAn on heltäWl waan nu>

tä se autta//ollel plöw
cayowa wltza tule/sano nErm HErra.

zOhto Saarna,
lobin K> 34: v. !Q li.

je/ että lumcl-(W la olis Jumalaloin/
ja caickitvaldias wäarä.
Sillä Kan anda itzecul-
lengin Ihmiselle anstonS
jalken/ ja maxa työnS
jälken.

Colmas
RucousHälwä

ly.p-Kesä cuuft. Amu



Aamu Saarna.

OS Mlna paha teen/
nijns cohta hawai-

tzct/ ja et jätä mlnun
paha tecoani rangalle-
mata.

puolipäiwän Saarna.
2. Cuningaji Ki? v iz.

MZllaltcat tcldän
tcildän

ja pltökät minun kä-
stpni ja säätyni caffcnsm jällen/ cum
mmH teidän Mlen
kästenyt olen/ ja ml-
nun myös palwel/ai-
Nl Prophetam laut-
ta teille lähettänyt s-
len. sh-



Hhts Saarna.

<NsOsca wanöurscaSeWkaändä itzes wanhup-
staudestans/ ja teke paha/
nijn hänen pita cuoleman;
mutta hänen pita cuole,
man pahudens tähden /
cuin han tehnyt on. Iacosca jumalaloin kaanda
jhens waärydestans/ jon.
ga han tehnyt on/ ja te-
ke oikeuden jä tvanhur-
siauden/ hän saa pitä fie-
luns elawänä.

Neljäs
Rucous-päiwH
»i. p. Syvs cuusa.

Aamu Saarna.

WOs mc sanomme/ el-



lei meillä ole syndiä/ nisn
me petämme itzem/ ja ei
ole totuus nmlä. Jos
me tunnustamme meidän
syndim/ nijn hän on u-
lcollinen ja hurscaS/ joca
meille lMnit andexi anda/
ja puhdista meitä caikesta
wäärydcstä.

puolipäiwä Saarna.
WiUIN K- 2 2.' v. 5.

Wttacat wlsust waa-
rt / että te teettesen kästpn ja tain M-

ken/cmn MosesHEr-ran palwelja onWlle
lästenyt/ että te raea-
statte Hsna teidän
Jumalalan/ ja wael-

latte



latte caMMncu tel-
sänsv ja OdchtMOnm kästyns jWM
te hänts fljM H
palwelette hänbä cm-
kesta tczdän ftdämc-
siän jacmkcsta teldön
snlusian.

Ohto Saarna.
s.Mos. K 29/v. 9.

pllakat nyt nä-
cW mat lmon sanat/ ja
tchkat sen jalken/ että te
toimeWst tekisitte/ caicki

cuin te teette.


