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Jotka pphitettamckn ja pi-
dettäman pitä, Mllä°ole'wana Wuonna

TURUGA,
Kunlng:ftn Kirjan-

Präntäjän Lefien tpkönä»





Ensimmäinen
RukoOFPäiws. ,

Ginä 4. P. WaaWWW
Aamy, Saarna.

H4! 2Z, Z?.
Jumalan silmät näkewät

lley 7 ja Hän kat-so kalkki heidän askelensa.
Oi pimiä elkä kuoleman
warjo ole siillä; etla pa<
hanttklät heitans silnä sa-
laisit.

puolipckiwä, Saarna.
Job. K. 22: 23.

Wob sinä käännät
MsizMKMiwal-

dt-



dian tygö, mms ra-
ketMfjasäatttjvää-
xydcn kauwas ma-
jastas. , '

~ Ohto, Saarna.
San. l. k. 16: 2.

JokMen mielestä on yli-
nen tiensä puhoaS; mut«
ta HENra tutkistele sy-
dämet.

Toinen
Rukous-Pailvä.

Sinä 8. p. Hnhti-Kuusa.
Aamu «Saarna.

i. loh. 2: 9.

Joka sano wa;kcudesa ole-wansa la wiha weljecznsci/
han on wiela pimeydcsä.



puo!'päiwä, Saarna.
Match. 9: 13.

GMutm meugät ja
Mg sc

on:laupmttaVtmH
tahdon, ja en uhria:
sillä en Minä tullut
wanhurskcuta kutzll-
maN f waan syndlsi-
ta parannuxeen.

l3bta< Saarna.
lac. 2:13.

Armowin duomio pila HH«
ncn päällensä tuleman/ W'
ka ei ole laupmna tehnyt z
ja laupius kehu duomio-
ta wastan.

Kolmas
Rukouv-Mwa.



Sinä z. p. Kssä,Kuuf«.
Aamu, Saarna.
San. l. t. 9: »a.

Viisauden alku on HEr-
ran pelko/ ja pMin lie-
to on ymmärrys.

puolipäiwä, SaHrna,

Zac. 1:5.
joidaln teifHW> wilsamta puut-

tuisf hctnanokon si-
tä Jymalaldit s joka
jokaitzcllc anna yxk
kerttnsesti, ja ci soi-
ma, ja st MnM
annttan.

Ohto-Saarna
San l k. l7.

SinMn tiet wMt^lväl
PK'



payaa; la joka sielunsa
warlele/ se ltcsianS otla
waariu.

Neljäs

Rukous-MM.
Hlnä 14. p. Loka.Kuusa.

ÄamwSaarna.
Psalm. 67: 2.

Jumala olkon meille ar-
mollinen/ ja siunatkon
meitä! Hän walistakon
kaswons aina meidän pääl-
leni/Sela!

puolipHwä»Saarn».
i. Sam. k. 12: 22.

MERra ti hyW
'«w Kansaansa suu-
ren nimensä tähden:
sillä HERra on tah.

> to-



tomlt teitä tthdäit-
zcllcns ftnsaxl.

Ohto - Saarna.
i. Tim. i: l?.

Mutta Jumalalle/ ijan«
kmkklstNe KuningaUe/ kuo-
lema lomalle za näkymät-
tömälle/ ainoalle wiisalle
olkon kuuria la yllsths
iiankackklllsta iMkmttlse-
hm/Amen!


