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Ensimmäinen Rukous > Päiwa
Sinä 21 p. Maalis-Kuufa.

Äamn-Saarna, Es. 43: 25.
H)inä, Minä pyhin sinun ylitzekäy

poi.s Minun tähteni; jae
Huista sinun sylidejäs.

<. puottpaiwä-Saarna, Es. 55: 3.
Zl.Ulistakat korwcznus ja tulkci.

Minun tgöui, kuulko, niin
TNdan sielunne, saa elää: Ia Mi°
'n teen teidän kansianne ijankaik'
'lisen liiton.
6 Ehto-Saarna, Z Mos. K. 79: 30.
Niräkät Minun PyKäpsiwäm, ja

peliätkät Minun Pyhääni: sillä)Anä olen HErra
' Toinen Rukous - Paiwa.lt Sinä 25 p. Huhti-Kuusi».
Aamu-Kaarna, 5 M°s. K. /o: 12.

Wjtä HErra sinun lumalas sinul-'"'da muma anoo, waan mäs
pelkat'



pMisit HErraa sinun lumalam
ja waellaisit kaikisa Hänen teisäns
ja rakastaisit Händs., ja palweli
HErraa sinun lumalatas kaikesta
nun sydämestäs ja kaikesta sinun s
lustas?
pr/dlipäiwa-Saarna, i Mos. K. 41, <

M?ina mujstan tänapaua n
«^^ilun rikoxeni.

Lhto-Saarna, 5 Mos. K. 30: 8, 9.
sinä käännät sinus ja kuu

"-5 HErran äänen> lehdäxes kai
Hsnen kaffpnsä; ja HErra sinun Zmalas anda sinulle onnen kaikisa sin
kättesi töisä.

Kolmas Rukous-Paiwä.
Aamu-Saarna, 5 Mof. K. 32: 39.

wälM nyt, ms Minä itze olen,
ei ole jumalita Minun kanstaMinä kuoletan ja teen eläwäri: ?3ns lyön ja Minä parannan.- ja

kengän ole, joka Minun käsistäni n
pahtaa.

puolipaiwä-Vaarna., Matth. y: IZ.(iaupiutta Minä tahdon, ja <
"" uhria.



lkhrc-Fasr»a, Matth 7: 12.

Zaikki mitä te tahdolta, että ihmiset
ptta tcille tewnän, niin te myös

Me tchkät.

' Neljäs Rukous-Paiwa.
Sinä 10 p. Loka-Kuusa.

si 2lamu-Saar»a, Es. 33: 22.

on meidän Duomarimme,
ij- HErra on meidän Opettajamme;
;Erra/ oil meidän Kuningamme, Hän

MM meitä.
M°s. K. 15: il.

c»XMa, kuka on sinun wertas
ilzmalitten .stasa i kuka on si-

'lun kaittlisLs,,joka olet min kor«
i ja pyhä: hirmullmen, kit-

iltäpä ia lbuletten tckia i
Saarna, Es, b3: ?.

Minä tuhdon HErran laupium
muijaa, ja HErran kiitosta,

yt on.


