
Runing. Maijltin
Asetll»!

SnurltN
Rukous-VäiwM
Zotta pyhitettiiMlzn ja pi-

pettämän pitä, sisällä. ols«
wam Wuonna,

1776.



Ensimmäinen

Sinä 26 p. Huhti>Kuusa.
Aamu^Saarna.

"aupias ja armbllinen on
HERra/ kWtvtiinm <a
aiwan yywa. Ei Hön ai-
na riitely eikä wihastu i-
ianlaikkisesti«

puolipäiwä. Saarnaa/
Ic?. iy: 6, 7.

WuttaHEßra,
ci yxikän ole

St-



Sinun wertaWz
Sinä olet suuri, ja
Sinun nimcö on suus
n,jongastöilläö tai-
dat osotta. Kenenga
ti pidäis Sinua pel-
kclman, Sinä paka-
nain Kuningas?

Ghto-Saarng.j

Minä tahvon HERran
laupiutta muista/ za HEr-
ran kiitosta/ talklstq niistch
futnHErrametllttchnvt on

Toinen
Rukous-Pailvci.
GM n P. Touko-Kuusa.

Aamu-



Mamu, Saarna.

CtziM HERraa/ kosta
Han löyta taitan; rukoil-
kat Hanyg/kostaHiin lH
na on.

zZuolipäiwH, Saarna,
Gzech, itz;32,

Mi mmulla ole yh-
MMn iloa Mm
Molcmchansa, joka
kuole? sano HERm
HERra: SentaP
den kaandMt itzen^
ne?nilntesaatteM

Odts, Saarna.
Mich. ?: 18,

Kn?g tn stnkqltstlnen M<
mala



mala kuin Sinä olet / io<
ka synnit annat anderi?
Hän mene ohitze perimin
stnsii iäänytten likofia: cj
Han pidä wiyaa ijäti;fillä
Hänellä on halu laupiu-
teen.

Kolmas
Rukous-Pmwä.
Sinä 5 p. Kesa-Kuusq.

Aamu-Saarna.
Joel. 2: 13,

Leikatkat teidän sydämen-»
ne ja älkät teidän waaltei-
tanne/japalaitkatHEß-
ran teidän Jumalanne ty«
gö,- sillä Hän on armolli-
nen ja laupias / pitkämie-
linen/ ja suuresta hywyde-
sig/ <g katu latWtstulw.



Puslipäiwä, Saarna»
San. l. 21: 15,

Mc on wanWrftkaille,lo, tehdä
MlkäoMapn;waan
pahotntektMc on
pelto.

Pf, ioo: 5,

HERra on howä/ ja Hä-
nen laupiuvensa pysy ijan?
kaWststi, ja Hänen to-
wndensa sukukunnasta swkukundaan.

Neljäs
Rukous-Päiwä.
Oma 5 P. Loka-Kuusq.

2lamu,Saarna.
Ps. lis: i

Ci



Ei meiN HERra/ el
meille / waan Sinun ui-
mclles anna Kunnia/ Si-
nun armos ja totudes
tähden.

j)uolipäiw<i»saarna.
W IQ4: 3Z^

Winä weisanHERralle mi-
nun cltnalkani; m
kiitän minun Ju-
malalani niin kau-
wan kuin minä olen.

Ehto-Saarna.
Phil. 4: ?.

Jumalan Aauha/ joka
kai-



kaiken hMärryM WPkäy/ warjMn teidän sy-
dämenne ja teidän taiwn«
neMifiMsalCsuM


