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Ensimmäinen Rukous - Paiwa.
Sinä 2 p. Maalis- Kuusa.

Aamu »Saarna, Ps. 94: 12, 13.Autuas VN se, jota sinä HERra
" kuritat, ja opetat sinun-Laisias,

!että hänelle kärsiwällisys olis kosta,wastoin käy.
PuolipäiwäeSaartta, loh. 6: 42.

on sen tahto, joka mi'mm lähetti, että jokainen fuin
wäke Pojan, ja usso hänen pääl,

hänelle pita ijankäikrinen
«elama oleman.
l, Lht<3-Saarna, 2 Cor. ?: ly.

Aillä lumqla oli Christuresa, ja
sowitti mailman itze kasiansa, ia

fej lukenut heille heidän spndiänsä, ja
meisä sowinto-saarnan säännyt.

Toinen Rukous- Päiwa.
Sinä 20 p. Huhti-Kuusa.
Aamu »Saarna, Nom. iZ: 12.

on kulunut, ja psiwä on tullut;
66 stntähden hyljätkämme pimeyden

> työt,



työt, ia pukekamme meitämme wal«
keuden sotaaseilla.
pnol-räiwä-Saarna, Manasie Ruk. v. li,

notkistan minä nyt
minun sydämeni polwet,

ja rukoilen sinulda Ar«
moa. Ah HTrra minä olen' syn«
dia tehnyt, tosin minä olen syn.
diä tehnyt, ja minä tunnustan
minun pahat tekoni.

Ehto-Saarna, Es. 29: 15.
(Moi niitä jotka tabtowat olla sala'

tut HERran edesä, ja peittä ai-
wotuxensa, ja tekonsa pimepdesä pi-
tä! ja sanowat: kukasta meidän nä.
kee? eli kuka tunde meitä.

Kolmas Rukous-Pmwä.
Sinä 8 p. Kesä-Kuusa.

Aamu-Saarna, Rom. 2: iz.
illä ei ne ole Jumalan edes tvan-

hurstat, jotka Lain kuulemat:
mutta ne jotka Lain töitänsä täyttä'
wät, ne pitä wanhurstafi tuleman.

puslipairva, Saarna, Nom. 15: 13.

sWutta. toiwon Jumala täy.
takön teitä kaikella riemnl.

la ja rauhalla/ uffosa, että teil»
lä



la Pvbän Hengen woiman kaut'
ta yltäkylläinen toiwo olis-

K'iit<?° saarna, 1 Cor. 15: 58.
minun rakkat weljcni,

olkat wahwat, iärkähtp.mätä ja
aina yltäkylläiset HERran töisä, tie-
ten, cttci teidän työnne ole turhaHERrasa.

Neljäs Rukous Pänva.
Sinä Z p. Loka-Kuusa.

Aamu-Saarna, Ilm Kir. 15: 3.
M uuret ja ibmelliset owat sinun te-

kos, HERra Jumala Kaikkuval.
Hias: oikiat ja totiset owat sinun ties,
sinä Pphäin Kuningas,

p iolipäiwä-Saarna, 2 Cor. lZ: u.
M> imein, rakkat weljat, lloit»

kat, olkat täydelliset, loh>
dutakat teitänne, olkat ylimieliset,
slkat rauhalliset; niin rakkauden
ja rauhan Jumala on teidän
kansianne.

Ehto-Saarna, Ilm. Kir. 15: 4.
Kuka ei pelkä sinua HERra, ja si-
»" nun Nimeän pliM Sillä sinä
Uinäns Pphs olet.


