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Ensimmäinen
Rucous-Paiwä,

Sinä. 30. p. MaMs-Cuusa.
ABMu-Saarns.

« ler. 8:21.
Winä suren stiurefii / et-
tä minun Kansani tytär
mjn tmmeldu on: minä
smcuttelm ja olen HM-
Mästprisii.

pu«lip<iiw<i- yaarn».
ler. 7: 24.

Wntta ci he tah-
tonett cuulla,

eikii



tiw corwiansa taW
staa, waan waclsit
Vmasanculvosantzia
pahan sydämmensä
halusa; ja käwtt ta-
capcriNf ja ci edes-
päin.

Psalm. 22:30.

Wänen edesäns pitH pol-
wians notkistaman/ caic«
ki jotca tomuja macalvat/
la jotca surusans elswat.

Toinen
RucoW-PMä,
SinälB.p. Touco-^uusä.



2laMu - S«ar»a.
Job. 6:lz.

Ui ole minulla cusana»
puaz ja minun saatuni on
pois ajettu minulda.

puolipäiwti-Saarna
Esa. 33: 22. /

MERra on mci-
dän Duoma-

rimmc, HERraon meidän Opetta-
jamme ; HERra on
meidän Cuntngam-
mc, Hcin auttaa
mM.

l3hto,Saarn«.
Psalm-9^:^

GtU h<in minua yalais/
nW



nljn mlnä yänen päästän:
Hän tunde minun Nime-
ni / sentahden mtna lvar-
jelen händä.

Kolmas
Rucous-Pckwiif
Sinä 22. p. Kesa-CuM

Anmu-Saatnn.
Ephes. 5: 6.

Wlkät andaco yhdengän
pettä teitänne turhilla pu-
heillä; sillä sentahden Ju-
malan wiha epäuscoisten
lasten päälle tule.

pusi



pu«l!psiw<3, Saarna.
Psalm. 119: '37/138.

WERra sinä olet
Wanhurscas f

ja sinun Duomios
owatoikiat. Sinä
olet wanhurscaudes
todistuxet, ja wmu-
dm. wisusti kastenyt.

ikhtb-Saarna.
Es. 30: 12, IZ.

MentOden sano Israelin
Pyhä näin: että te hyl-
Me tämän sanan; ja luo-
tatte tväkllvaldaan ja wäck
wteen / ja kerscatte siltä.
Niin pitä tämän pahan
teon oleman teille nijncuin

raco



racocorklala muurisi,/cos-
ca se rupe jacomaan/
ca aklM putoo maahan
ylösalaisin/ ja murenen.

Neljäs
RUIM-Päiwaf
Sinä 5. P> Loca-Cuusa.

2lamu-S«arna.
C01.3:>. '

Na Jumalan rauba öal-
litcon ttldan sydämisanne/
johonga te myös cutzutut
oletta yhteen luumlseen;
ja olcat kijtolliset.

puollpäiwä-Saarna.
Es. sl: z.

Milla HErrn loh-
duttaa Zionia,



Hän Mutta eaiken
hänen ankmoensa, ja
tefehänen aukiudens
mjucum Edenin, ja
hänen erä-maansa
nijnmin HERran
Krydtmaan; että
siellä löyttän ilo ja
rlemu, kijtos ja wei-sun ääni.

Psalm. «8: 19.

Wwatcat minulle Wan«
yurstauven portit/ minun
sijalle-käydäxeni / kiittä-

mään HERraa.


