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Enfimäinen Rnkons' Päiwa.
Sinä 5 P. Maalis-Kuusa.

Aamil-Saarna, Il>,em. ?,<)< >i.

Minä kyllä tiedän mitkä te>stä minun
ajawxmi owat, sano HERra,

rauhan ja ei murhen ajaturet.
puolipäiwä-Saarna, Ps. lii: Z, 4.

Mitä bän asetta, se on km!'
niallinen ja jalo; ja hänen

wanfturffaudensa pnsyy tjankaik'
kiststi. Hän oy Mttännt ih.
meittensa muiston; armollinen
ja lanpias HERra.

Lyto-Saarna, Ps. iZy: 17, 18.
Amiga kallit owat minun «desiini,

Jumala, sinun aiatnrcs? KuinZasuori on heidän lukunsa? Jos mi»
nä heitä lukisin, niin n« ylisit usimw
mat kuin sanda.

Toi-



Toincn Rukous-Paiwä.
Sinä 7 p. Touko-Kmisa. <

2lamu. Saarna, Ap. T. 24:
Minä harjoitan itziäni ain.v Elämään

pahendmÄattoman tusnon
Jumalan ja- ihmisten e>,csä.

pu<!>llpaiwH-Saaraa, 2 Crr. 1: 12.
on inttää kerstauremme,

nmulMn meidän omanttm.
donulle todistus, että me vxi.
kertaisudeja, ja I«lnala« wa»

ci lihatllsesa wiisaude.
waan Jumalan armoja »>

lenlma mailmasa waeltanet.
Ll?w-Saarna, 1 Tim. 1: Z.

päätös on, rakkaus puhta»
sta sydämestä, ia t>ywsstä omasta

tunnosta, ja wilpittömästä uffosta.

Kolmas Rukous-Päiwa.
Sinä 2 p. Heinä-Kuusa.
Aar.,u-Saarna, Job. 22: 31.

Maniat owat kirioittcut, että te u-
sioisitta. että IHsus on Christus

Jumalan Poika, »a että tc saisitte elä-
mä,', lissoi» kautta Hänen Nimeensä.

Puolipäiwä-Saarna, Eph. 1: 3.
Autetty olkon Jumala ja mei.
' däN'



HEM.in
lsa, ;?ka meitä on .

nannat kaikkinaisella hengeM
.la siu a taiwatlisisa Cb
stnxefl'ka-

senka!ta!ftl> nme y»v
lö»'loka sitte, kuw st, !da
saarnattu oli, m.-isa w' li,
niiden''kautla ixka sen kuul., , ,

Nc! ns-Paiwa.
Sinä 8 ?. Loka-Kuusa.

rna, Ps. bz: 2.

sudesa; m Sinulle maretan lupaus.
Puolipäiwa-Saarna, Ps. b): 4,. 5.

Minun laupindes on parampi
klnn elämä: Minun huuleni

pitä Sinua kiittämän. Nun mi°
nä wbdon kunnioitta Sinua mi»
nun elinaikanani: ja minun kk
teni nostaa ylös NimeeS.

Ehto-Saarna, Ps. 22: 26.
'

-

Swua ylistän suuresa seuraa
kunnasa: minä maran lupanrenl

heidän «desällsä, jbtka händä pelläwät.


