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Ensimmäinen
Rukous-PaiwH.

Sinä 9' p. Maalis°'Kuusa.
Aamu, Saarna»
San. l. K. 15: 8.

jumalattoman uhri on
«" HERralle kauhistus;
wacm jumalisten rukous on
Hänelle otollinen.

puolipäinxl, Saarna,

l I»h. Z: 21, 22.

rakkahimmat/ jos
M ei meidM syvämem"

me



me duomitze meitä / niin
meillä on lurwa Ilima-
laan: ia mitä me anom«
me niin me saamme Hä«
neldä / että me Hänen kä-
stynsä pidämme / ja teem<
me mitä Hänelle keW.

Ehto, Saarna.

Ps. 66: 18, 19/ 20.

minä jotakin wääryt-
ta pidäisitt sydämesam;

niin ei HERra minua kM'
iisi. Sentahden Jumala on
minua tuullut, ja ottanut
waarin minun rukourem N»
nesta. Kiitetty olton In-
mala, joka et hyljä mimm
rukoustant;eika käännä LaN'
piuttansa pois minusta.



Toinen

Sinä 13". p. Huhti-Kuusa.
Aamu^Ssarna.

1 Pet. 1: 22.

Achkat puhtaxi teidän sie?
Hesa Hengen kautta, weljet'
listen rakkauteen, joka wil«
piröln oks,' ja olkat keM'
nanne palawaisesa mtkau-
deja puhtasta sydämestä.

puc>l?päiwä» Saarna.
Csr. i?: 26,27.

UI jäsenkärfi jota-
W? kin/niin kalkkt muut
jäsenet kaiAl käisiwäl:
Ia jos W Mn kunni-
asa pwetän, Ntjn kalkki
jäsenet myös «emu tzewat.
VMttateolettaMisturen

luu-



ruumis ja Mm/ iokai-
mn osansa Mcn.

Ohto-Saarna.
Rom. 12: 16, 17.

silkat keskenänne yfimieli'
set. Altat jtzestanne

pallo pitäkö, waan pttakät
nöyräin taltaifna.

Alkät itzichine ylön wiisana
pitäkö. Alkät kellengan pa.
haa pahalla kostako. Abke»
roitkat siitäkuin kunniallinen
on kaikkein ihmisten edesä.

Kolmas
Rukous-Päiwä.

Sinä i. p. Kesä-Kuusa.
Psal. 119: 73.

Sinun kates owat minun
tehnet ja walmistanManna



anna' minulle ymmärrystä
sppiaxeni Sinun kaffyjatz.

puHlipHiwck, Saarna.
Esa. 5?: 15-

HHain sano Korkia ja
AD Ilistmy / joka asu
ljankaiwsudeja / ja jon«
ga nimi on Pyhä: Mi"
nä asun korkeudcfa ja
pyVydesä/ ja niiden tykö«
na/ joilla strittly jansy<
rä hengi on: että Mi-
nä wirwotaistn nöyrytttyzz
hengen/ ja jaattaisin sär-
jetyn sydämen eläwäW.

Khts-SaarnK.
Kom. ic>: 9.

s?os finä suulas tunnustat
HERran lEsMN, ja

pffot sydamesas, että In-MM on Hänen kuollmsm
herat»



herättänyt, niin finä'tulet
«utuaxi.

Neljäs

Rukous-PäiwH.
Sinä 12. p. Loka-KmO

Aamu, Saarna.
Ps. 106: i,

Aalletuja. KMMt HEe.taa; silla Hän dn hw
M, ja Hänen laupiudenspvsy ijankaikkisestt Kuka
taita ulospuhua HERratt
suurta woimaaz ja ylistää
kaikkia Hänen Mtettäpiaw
kejansaZ

puolipäiw<s,Haarn<t.
Ps-9:2,5.

HMinH kiitän HMtss
kaikefig spVMestck-

niz



ftl; la luettelen kaikki Si-
nun lhmes. Mlnci iloi-
tzen ia nemuitzen Sinusaj
ja weisan kiitosta Sinun
nimellcs/ Sma kaikkein
Wmmäinen.

i3sto - Saarna.
2 3: 16.

rauhan HERra anda>
kon teille rauhan aina

taitella tawalla! HERra «l«
kon teidän kaikkein

kanssanne!


