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> Rnkons-Paiwa.Vina 6 p Maalis.Kuusa.
A.mu-Saarna, Ps. 5: 8.37«lttta mi -a menen Sinun huonesees

Sinun suuvcsa laupiudesas; jakumar»,
,<ran Sinun pyhään Templiis päin,

pelmosas.
' Saarna, Eol, 2:6, 7. '

Q, te nnt HERran IA
ftren Cdristuxen olatta wa»

stanottanet, niin waeldakat Ha.
nesin ja olkat Hänesa juuritetut
ja raketut, ia uffosa wahwiste-

itut, niinkuin te oppenet otetta,
"ja olkat siinä runsasti kiitolliset.

Ehto-Saarna, ler. 29: 12,

Ia teidän pitä Minua rukoileman,
ja anoman Minulda, ia Mi>

na?uul«n teitä.

Toinen Rukous«Paiwa.
Sinä ic> p. Huhti-Kuusa.
Tlamu-Saarna, 2. loh, h.

Ia



Ia tämä on rakkaus, että me H
nen kastynia jälken waeNamme. T
mä on käffy, kuin te alusta kuulin
<ttä te siinä waellaisma.

puoUpaiwä?Saarna, l loh. 4: 2^
tämä käffy on meillä

neldä: joka lumalata rq
sm, hänen plta myös weljee
rakastaman.

E!)tc>-Saarna, Ebr, 10: 24.3a ottakamme waari toinen toisestani
me> että me ahkeroitzemma meitäm
rakkaudesta ja hymistä töistä.

Kolmas Rukous-Pmwa.
Sinä 29 p. Touko-Kuusa.

Aamu-Saarna, Saari,. K. 8: n.
Ettei kohta pahoja töitä duomita, tu«
le ihmisten lasten sydän tävtttpxi
haa tekemään.

.
Puolipaiwa-Saarna, 2 Pet. 3: y«

IHI HERra wiiwyta ltlpanstan.
sa, (niin kuin muutamait sen,

wiipywan luulewat), waan Hän
on meldan kansiamme karsiwai-
mn, ja ei tahdo emi jongun pi«

waan, että jo.
kai-



.lnen ttzensii parannureeu kaaw
Lhw-Saarna> Ilm. K. 22: 12.
katzo, Minä tulen pian; ja Ml-
palkkani on Minun kan§ani, am

;aan kuliengln niiickuin hänen työn?
n.

Neljäs Rukous-Paiwä.
3inä 23 p. LokcnKlwsa.

Ps. 112: t.
>all.i. Autuas dN se kuin pelM

HCRra>. ' - Hänen kästyjäns sam
,en hlmoltz>.
'»ustipaiwä-sa», ;. Mof. K. 32: 3, 4.'
KM Minä ylistän HERranNlme: andakat Meidän Iwmakilleinme suuri kumua. Hankallio, Hänen työns owat

omattomat; silla kaikki Hä<ttcns owat oikeat: Waka on
Na, ilinall kattke wäärytta^

hurstas ja oikla.
~w-SäarkN) Ps, 33: 25.

Oieidan sielume odomHErraa; jokiz
"n meidqMpum jc> kilpenie. Slllä mei<

än sydalmu» iloitze Hänesä; ja me toi»
«yymme Hänen pyhään Nimeensä.


