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Ensimmäinen Rukous«Pmwä,
Sinä Z p. Maalis- Kuusa.

Minun todlstuxes owat aiwan lu-
jm: pybys on sinun buones.

kaunistus, HERra, ijankaikkisesti.
PaoilpanMe Saarna, Rom. in.: 9.

. sinä snullas tunnustat
v "Rran lEsuxen, ja vffot

Ho,-ln:s s, että Jumala on Ha?
nen tuoltchsta hemMnyt, niin
sinä tulet autMn-

Me tiedämme ettei Jumala kuultz
spndlsitä: waan joka on Iu«

Mlan palwelia ja teke Hänen, tah-
tonsa, sitä Hän kuulee,

Toinen Rukous» Päiwä.
Sinä 26 p. Huhti-Kuusa,

Saarna, 2 >: 15.
on sentähben kaikkein edestq

kuollut, että ne. jotka elämät ei
Nyt



yvt eyä elälss itzellenfä, waan Hs<
pelle, joka heidän edestänsä kuollut
janosnut on ylös,.

Puolipäiwä-Afiarna, Luc. ly' 42.
tjedaisst, niin sinä a<

tosin tällä sinun a-
ii"ll.ls, mitä sinun rauhaas so»

Ohto Luc. 9:2? c
joku tahtoo minun peräsäm

tulla, bckn kieldÄän itzensä', ja
pttakan ristinsä, jokapäiwä, ja seu-
xgtkan minua,

Kolmas Rukous-MM.
Ginä 14 P, Kesä^Kuusa,

Uamu r Saarna, Job. 15: ia<
s«ps T? minun käffyni pidätte,

nim Te pysytte minun rcckkau'
hefani: niin kuin Minä pidän Isä-ni kästpn, ja pysyn Hänen rakkaus
desansa,

puolipäjwa-Saarna, Job. iz: 3^.
t fttden kafflNt Minä Teille an?

nan, että Te rakastaisitte
Tntanne keffenänne, niin kuin
Mm Helts että Ts

Myös



mvZs toinen toistanne rakastat-sitta.
Ehto, Vaarna, Äpost. lt. 3! iy.

HAin tehkät parannus japalaitkat>
*" että teidän spndinne pphitäisin.
pois.

Neljäs Rukous-Päiwö.
Sinä ii,p. Loka-Kuusa.

AaM»« Saarna, 5. Mos. K. 20,2?.

Minun pitä pelkämän HERras <?
nun lumalatas. HHn on sinun

plistyxes. ja sinun lumalas.
PuZlipaiwä-GaarM, Eph. il 3.
tietty olkon Jumala ja mei.
dan HERran lEsnxen Chri.

sturen Isa, joka meitä ou sjunan'
nut kaikkinaijella hengeUlsellä sjw
naurella taiwaUtsisa Chnstuxett
kamta.

> Lhtd» Saarna, Es. 57: 8.
EAälmis on niinun spdämem, In-

mala, walnns on minun sM-,
mmi metsämaan ja kiittämään. l


