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Kl«kc«Ll.i<ildä.





Ensimmäinen
Rucous-Päiwä,
Slnä 9. p. Huhticuusa.

Aamu, Saarna,
Nah< 1: 2.

on kijlvas lu-
iV.D mala ja costaja/ ja
HERra on costaja ja wi-
hainen.

puolip<Uwä«, Sasrna,
Hos. u: 7»

Wlnun Tansaniwasy käändy-
mast minun puolee-
ni: clMcuinga heil-
le saarnataisiNsNijn

ei



ei kengän hangitze
tuulemaan.

l3hto-Saarna.
Esa. 57.21.

jumalattomilla ei ole
Mv rauha/ sano minun
Jumalan.

Toinen
Rucous-Pckiwä,
Vlnä »4 P.Toucocuusa.

Aamu- Saarna.
Hos. 4: 1.

WHERralla on syy mitäMJ nuhdella, jotta Maa-sa asuwat.
puolipäiwän

ler-14: 7.

MOi HCRra,
«M meidän pavat

tetem



tekom owat sen Ma
ansainnet, mutta
auta cuitengin sinun
nimes tähden.

Ohto-Saarna.
Amos. 4: 12.

tvalmista sinuasID Israel/ ja mene lu-
malatas wastan.

Colmas
'Rucous-Päiwä,

Sinä 18.P. Kesacuusa.
Aamu-Saarna.

NOM. 16: ly.

WUlnä tchdon/ että
JM tejdän pita hywä-
sä wijsat oleman/ <a pa-
yudes pfikertaistt.

puolla



puolipätwckn <- Saarna,
Esa. 6s: 2.

Wlm cocotan
käteni coco

pätwän tottelemat-
tomalle kansalle,
joca waelda ajatu-
steni Wen, sitä tie-
tä joca ci hywä
ole.

i3hw. Saarna,
Saarn. K. 12: 14.

tHUmala tuotta Duo-
<M miolle caicki salai-
sit työt/ jow ne owal
hywat eli pahat.

NeljHs



Nchäs
Rucous-Pmwä,
.Sinä »4- P» Spyscuuja.

Aamu-Saarna,
Esa. n Z.

tunde omissa-
MÄ MS/ja aastlsan-
däns seimen: mutta Is-
rael ei tunne/ ja minun
Kansani ei ymmärrä'.

puollpäiwän - Saar«s,
5. Mof. 32: 6.

Wljngos sinun
HERmö Zu-

malatas kiM, si-
nä hullu jatyhmH
Lansa? Eikö hän
ole sinun Ms ja si-
nun LunastaM?



Shtatz Saarna,'
Psalm. 120: 3, 4.

kMletkät että HERm
WB on Jumala/hämbä
meidän teki/ ja en me i-
tze meitam/ hänen cansa-xcns ja lattuimens lam-,
daizi. Mmgät hänen
pomijns kijwxelw/ hänen
eschuol eftjns weisutta/
kljttäkm händä ja yll>

hänen nimene.


