
IKsuxen Nimeen l
Runmg. Maijuin

Asetetut
Suurten

Mucous- Vaiwäin

lotca pyhitettämän ja pl-
dettamän pitä, sisällä'ole»

wana Wuonna,

TURUGA,



Ensimmäinen
RntMö-Päiwck.
Sinä 24 p. Huhtt'Kuusa.

2lamu,Saarna.
Syr. 2:12.

Ruka on kostan hMtty/
joka Jumalan pelwosa on
pysynyt? ell kuka on kos-
lan häneldä hyljätty/ joka
hända on auxens huuta-
nut?

puolipäiwck. Saarna.
Pfalm. 34: 16, 17.

UMRra n silmätM katzVwat wan-
hurs-



hurskaita; ja hänen
korwans heidän huu-
toansa. Mutta Her-
ran kafwotowae pa-
hointekiöita wastan;
hukuttaman nmasta
heidän muistoansa.,

i3hto-Saarns.
Sor. 17: 21, 22,

Uijn kaannä M nyt
sinnaS Hsßran wgö/ ja
hylja syndinen elamäS.
Rukoile HERra / ja lac»
ka pahasta.

Toinen

Rukous-Paiwck.
Sinä 15 p. Touko-Kuusa.

Aamu»



Aamu - Saarna.
Psalm. 34: n.

Notka HERra ehitvät
ei heildä mitaan hywaä
puutu.

puHlipäiwä»Saarna.
lon. z: 8, 9.

Mokainen palait-
W' kan pahasta
stänöf ja kättens wa-
klwallasta; kuka ties?
Zumala taita kääu-
dyH jakatua, ja laka-
ta hirmuisesta wiha-
stWsa,ettcnmchnku.

iLhts», Saarna.
lud. 8: 15, i6, 17.

Rilumalatviyasiu niin-
kuin joku ihminen/ ettei

Han



Hän itzians anna ltpyttä:
stntahden pitä mcidan löy-
lyttämän itziäm sydammc-
stä janöyrydeftHanda
wclcman j jameidän pitä it-
kcin Handä rukoilcman/
että Han suosionsa perä-
stä/ tahdois osotta meille
laupludcn.

Kolmas

Sinä 12 p. Kest°Kunsa.
Aamu-Saaraa.

Zach. 7:9.

Möin fanco HERra Ze,
baoth: Vuomilkat oikc.n/
ja tchkat totazncn ljywää
ja laupmtta wclzclwO.

f)uol!päiwä, Saarna.
Syr, 4c,: 17.

HY-



Mywin tehdä on
lzijnkiiin sillnat-t!!yttttarhafja,lau-

pmö pysyy ijantaik-
kiscsti.

Ghto-Saarna.
Tob. 6-. 14.

Moka ei osota läsiimmäi-
sillcns wuplutta/ han hyt«

kalMwaldlan pclwon.

Neljäs

Rukous-Pailvck.
Sinä 2 p. Loka-Kuusa.

Aamu
Ps. ns: 4, f.

Mysykat HCrraa ia Hä-
nen lvoimaansajezikata-

lati



lati Hänen kafwoiansa.
Muistakat Hänen ihmein-
siä töitäns/ jolta Hän tch«
nyt on,- Hänen lhmcuans/
ja Hänen ftnojans.

puolipäiwä, Saarna»

3: 22, 23.

Wt sinä mielisty
metdän kadotu-

xecmme; silla pahan
ilman perastä,annat
sinä auringon pais-
taa, ja parunia it-
kun perästä, täytät
sinä meidän Ilolla.
Sumn mmellcö Is-
raelin Jym ta, ol-

kon



kon WnkaiNmen kij-
-' tos ja yttstys.

Ohto'Saarna.
Mlm. 71: ls.

Nsinnn suuni pitä il-
moittaman st nun wan-
hmstauttas/ jokapäiwä
Mun 'aumutsas' joita en .

minä woi kmkkig luke.


