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Ensimmäinen
Rukous-Pmwa.

SinZ iv. p. Maalis »Kuusi!.
Aamu, Saarna.
i. Cor. 9: 24.

"Ettekö te tiedä/ että ne/
jotka kiistasa juoxewat/
kaikki tofin he luoxewat/
lvaan yfi palkan ennät»
tä? luostat stie niin et-
tä te kästtlälfittä.

puolipäiwä. Saarna.
Phil. 3: 13, 14.

Winä unhohdan
ne kuln taka-

pe-



perin owat, ja kö-
kötän niiden perän
kuin cdesä owat, jasamoan eteen pan-
nun määrän jällen,sen tawaran jällen,
joka Jumalan
tzumlsen kautta yl-
bäldäLhristuxesa
ZEsuxcsatlmoite-
tan.

Ohto - Saarna.
San. l. Kirj. 28: 18.

3oka wakuudeja tvaelva/se on talleta; mutta joka
tay pahaa tietä/ Mm
täyty joskus langeta.

Toi-



Toinen
Rllkonö-PaiwH.

Sinä 21. p. Huhti-Kuusa.
Uamu-Saaxna.

Ebr. iz: 16.
Wutta Mät
mistli ja jakamista unhot-
tako; M lenkalmistt uh-
M kelpawat Jumalalle.

puc lipäiwä - Saarna,
i. Iol). 4: 2Q.

Wos joku sano:
minä rakastan

Zumalam, ja wlha
wcljeansä, sc on
walehtelta; sillä jo-
ka ei rakasta ml-
jeänsä, jonga hän
nälcc, kuinga hän

tai»



taita Jumalitta ra-
kasta, jom ei hän
nar.

Ahto, Saarna.
lac. i: 27.

Se on Isalle ja Juma-
lalle puhcas la saMawm
Jumalan palwcluS: op-
pia ortroja la Kfkcla hcl-
dan nnnhcsansa, la Mns
saastatoina mailmalä pllö.

Kolmas
Rukous-PHiwä

Sinä 16. p. Kesä-Kuusi:
2lamu,Saarna.
i. Cor. 14: 40.

Kaikki wpaytukon sotvel-
jafti ja Myllsselii.

puolipäiwä, Saarna.
Phil. 2: 14, 15.

Tch«



MMkaikkinapa
stmata ja kam-

pailcmata: että te
olisit laittamatto-
mat ja yMakmstt f
nubtcttomat Juma-
lan lapset pahanel-
kisen ja nurjan suku-
kunnan kesseN:jöi-seasa te paista-
tat niinkuin kyntllät
mailmasa.

Ehto, Saarna»
, Gal. 5: 26.

Alkamme turtzaa kunnia-
ta pyytäkö/ wthoittain U
kadehtlen toinen loistame.

Nel-



Neljäs

Rukous-PäiwH.
Sinä 13. p. Loka-Kuusa

Aamu-Saarna.
Psatm. 66: 4, 5.

Kaikki maa kumarlakon
finua / ja weijatkan kiito-
sta sinun nimelles/Selaj
Tulkat ia katzokat Juma-
lan lekoja, joka niin iy-
meUinen on töijäns ihmi-
sten lasten seaja.

puolipäiwH, Saarna.
- Mos. 26: 15.

Matzahda tänne si-nun pyhästä a-
ftmasiastas taiwaa-
M, ja siuna sinun
Kansaas Israelia-



ja sitä maata kuin
sinä mctllc andanut
olet.

Khts-Saarna..
Psalm. 103: 22.

Kiittakat HErra kaikki
Vanen tosnsa / kalkija hä-
nen waldans paikoisa:kii«
ta minun sielun HErra.


