
lEsuxen Nimeen!
Maixtin

Aftlttul
SUURTEN

Nucouö - MiwM
Jotta pyhittttamanja pi-

dettälmln pitcl/ sisälle oles
waisella wuodella

TURUSA, Prsndätty OllsKeur.
ja Cuningallis.Kirjan Präntchalda '
Suuren Ruhtinm. Suomes,





Ensimmäinen
Wucous-Bmwa,
Sinä 22. p. Huhticuusa.

Aamu-Saarna,
Es» 42: 20.

M!lna näet paljo/ ia et
N 3 cuitengan pidä: cor-
wat owat awoi/ ja ei ken-
gän cuule.

- puo!ipäiwHn-Saarna,
Psalm. ZZ: 18/ i9l

MAtzo, HERran
siimat mtzowat

uijta jotta hän da
pclkäwat, jotta hä-

nen



ncn laupiutttns toi-
wowat. Että hän pe-
lastais heidän sielunö
cuolcmasta, ja elä-
täis heitä näljän ai-
tana.

Ehto-Saarna,
Job. 22 : 2,.

lotri Nt)t sw'nen
WM> ole rau-
VaNinen: Ms jaat pallo
hyw.ia.

Toinen
Nucouö-Oäiwä,
Sinä 27. p. Toucocuusa.

Aamu-Saarna.

WklOsta YM pahoin



käy/ MMbeidan pitä tvar-
hgin minua etziman.

puolipäiwän. Saarna.
1cr.26: iz^.

Wljn parandacat
KI nyt teidän me-
non jaoloilf ja cuul-
cat HErran teidän
Jumalan ändä: nijn
tahto myoö HERra
catua sitä pahaa,
cuin hän on puhunut
teitä wastan.

Khto-Saarn«,
Es- 66: 2.

HWUtta minä catzon sen«WV puoleen/ ioca ra-
dolllnen ja jarjetylla hen-
gellä on / ja joca lvapise
Wnun sanani edes.



Colmas
MUM-Bäiwä,
Sinä 7. p. Locacuuft.

Aamu -Saarna.
E5.59.7.

st ole lyhetty/ nim
etfti hän woi autta.

puslipaiwän-Saarna.
" Joel. 2:21.

MLa pMs sinä
magfwaan iloi-

tzc ja mmmtze; MH
HERra taita myös
suurta tehdä.

Ohto-Saarna.

olen laupias/
sW l«no HERra, ja
en wihastu ijancaickilcst:

Tun-



Tunne ainoastans sinun
pahatecos/ ja ettäs olet
HERraa wastan jynM
tehnyt.

Neljäs

Wmouö-Väiwäl'
Sinä ii. p. Marrascuus».

Aamu-Saarna.
Ps.B6:i2.OMlna kijtan sinuaOM HERra minun Ju-

malan caikesta sydämestä-
ni/ ja cunnioitan swun ni-
mcs ijancaickijcst.

puolipäiwän - Saarna,
Es. 2?: i.

MERra Ma olet
minun Juma-lan, sinua mmavli-



stän, minä kytän si-nun mmcö: silla sinä
teet ihmeitä f sinun
lvanhat aiwoituxes
owat uscollistt ja to-
det.

Ehto-Saarna.

AMUurel owat HERran
työt/ joca nM ol-

la wamin/hlznclle on <ula
riemu nM.


