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Ensimmäinen Rukous - Pmwa.
Sinä Z p. Maalis- Kuuft.
Aamu-Saärna, i loh. i: 8.

<?os me sanomme, ettei meillä ols
syndiä, niin me peto itzem«

me, ja ei vl? totuus
- Puolipaiwä-Saarna, vr. h,: 16.

edes ustalluxella
Armonistulmen tygö, että

me laupwden saisimme, ja löy-
d isimme silloin Armon, kosta
me apua tarwitzemma.
> Lhw-Saarna, i Iyh, 3 5 21, 22.

rakkahimmat, jos ei meidän sp«
dämemme duomitze meitä, niin

meillä on turwa Jumalaan. Ia
mitä me anomme, niin me saamme
Hsneldä, että me Hänen kästynsH
Pidämme/ ja teemme mitä Hänelle
kelpaa.

Tois



Toinen Rukous-Mwä«
Sinä 23 P. Huhti- Kuusa.'

Aamu, Saarna, Ilm, k. 2: 5.
Hauista kustas langeisit pois, ja

. tee parannus,
Puolipaiwä-Saarna, 2 TIM- ?: 19»

'Qakaitkan jokainen wäärydestä,
joka Christuxen nimeä mai-

nitzce.
EKt<'-Saarna, Gal. 5: 24.

'

himom ja,)aluin kansia.

Kolmas Rukous-Pmwä.
Sinä 11 p. Kesä.Kuusa.

Aamu-Saarna, 3 loh. v, ii,

rakkani! älä seuraa pa,
Kaa, waan hywää: joka hp«

win tekee, se on Jumalasta; mut-
ta joka pahoin tekee, ei se ble näh<
nyt Jumalala.

Plislipaiwa-Saarna > 1 loh, 2: 17.

«Dailma katoo, ja hänen hi«5Ut monsa; mutta joka tekee
Jumalan tahdon, pysyy iM-
kaMsesti.



Hhtc"SaaN,a, Eph. 4: 32.
keffenänne ystäwälliset, ja

laupiat, ja andexi andakat
toinen toisellenne, niinkuin Jumala
ltetllekkin Christuzen kautta andexi
andanut on.

Neljäs Rukous-Paiwa.
Sinä 22 p. Loka.Kuusa.

Aamu Philipp. i: ii.

wanburstauden he«
delnullä, jotka lEsuxen Csri.

kautta teisH tapahtumat, Ju-
malan kiiwxexi ja kunniaxi.

Psulipaiwä-saarna, Tob. 4: 22.

Mitä aina Jumalala, ja ru-
koile, että Hän sinun ha!«Mis, ja ettäs kaikisa töisäs

seuraisit Hänen sanansa.
Ehto-Saarna> 1 Cor. 6: 20.
otetta kallisti ostetut: kunnioit.

lakat siis Jumalala-teidän ruu->
misanne, ja teidän hengesänne, jot-
ka Jumalan owat.


