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Enstmäinen Rukous Päiwä.
Sinä i p. MMis Kuusa.

Aamu-Saarna Pftlm. 34: ly.

HERra on juuri läsnä niitä, joilla
on murhellinen sydän;ja autta mb

Ha, joilla on surkia mieli.
puc>!ipäiwä-Saarna,.Pfalm. liy: 108,30y.

s)lkon Sinulle, o.
tottiset minun suuni mieli-

set uhrit; ja opeta minulle Si>
nun oikeudes. Minun sieluni
on alati minun kclsisani, ja en
unohda Sinun Lakias-

Ehto-Saarna, 5 Mos. Kirj. F: l^.

Aiin oca siis waari, ettet sinä un«
hota sinun HErraas lumalatas;

siinä ettet sinä pidä Hänen käffyjän«
fä, oikeuxianfa ja säätyjänsä.

Toinen Rukous-Paiwä.
Sinä 6 p. Huhti-Kuusa.

Aamu-Saarna, Hlsek. 18: 23.
3uul«t?os että Minulla on joku ilo

jumalattoman kuolemasta/ sano
HER-



HENra -ZERra: ja eikö paljo e>
nämbi, euä hän palaM teistänsä, jasaa elä?

Puslipäiwa-Saarna, Esa. zZ: 7.
hyljätkön tiensä, ja

pahomtekiä ajatuxenfa, ja
palaltkan HERan tyqö, niin
Hän armahta hända, Ia meidän
Jumalamme wgö; silla Hänentykönäns on paljo andexi an»
damusta.

Lhw-Saarna, Rom. 6: 12.

Aiin alkät salliko synnin wallita tei-
dän kuolewaisesa ruumlsanne, niin

eltä te häuda kuulisittä hänen himoisansa:

Kolmas Rukous-Paiwa.
Sinä s p. Heinä-Kuusa.

Aamu-Saarna, i Pet. 2: 1.

Wm poispaugat nyt kaikki pahuus
ja kaikki p.tos, ja ulkokullaifusja kateus, ja kaikki panenis.

Pfalm. 26: 6, 7.
M/tna pesen käteni wiattomu'

desin ja oleffelen, HER-ra, Altaris wköna: Kuft kiitossanan ääni kuulan; ja kaikki si»nun ihmes saarnatan.



Lhto-Sanrna, Phil. 4: 8.
IMä, weljet, mikä tosi, mi'

ka kunniallinen, mikä oikein, mi-
kä puhdas, mikä otollinen on, mikä
hywin kuulu, jos joku l>ywa tapa,
jos joku kiitos on, cuatelkat niitä.

Neljäs Rukous-Päiwä.
Sinä ii p. Loka>Kuusa.

Aamu-Saarna, Psalm. t>2: 9.
Ae Kansat, toiwokai Häneen joka

aika, wuodcmakck teidän sydä-
menne Hänen eteensä: Jumala on
meidän nirwamme, Sela.

puolipäiwaiSaarna, Ilm. K. 19: i.
halleluja! Autuus ja vlistys,

kuuia ja woima olkon Her»vaye meidän Jumalalle!
Ehto-Saarna, Psalm. 66: 1,2/

Ihastutat Jumalalle kaikki maa.
Wessatkat kiitosta Hänen Nimens

kunnW/ ylistäkät Händä suuresti.


