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Ensininläinen Rukous > Patwä.
Sinä 6 p. Maalis- Kuusa.
Aamu»Saarna, lac. 1: 21.

Manaat pois kaikkinainen saastat-sus ja kaikkinainen pahus, ja
pttakat sana siwepdellä wastan, joka
ieisä istutettu on, ja woi teidän sik
tunne autuaxi saatta

puolipäiwitSaarna, lac. 4: 8.
Qähestykät lumalata, niin Hän!
<" lähestyy teitä: Puhdistakatkätenne te syndtset, ja pcrattat
teidän sydämenne te kaximieliset.

Lhto, Gaarpa, Math. 7: 21.

Oi jokainen, kuin sanoo minullec
Herra. Herra, pidä tuleman Tai-

wan waldakundaan: mutta joka te<
te minun Iftni tahdon, tuin on tai-
«aisa

Toinen Rukous Paiwa
Sinä 3 p. Huhtt.Kuusa.

Aamu »Saarna, Philip. 2: 4.
Ällän jokainen omaa parastansa



waan myös toisen papa«

Puolipsiwä» Saarna, 2 Vct. 3: y.

Oi HERra wiiwytä lupgustan«
sa, (niin kuin muutamat sentviipywän luulewat,) waan Hän

en meidän kantzamme kärsiwäi"
nen,ja ei tahdo että jongun pu
däis hukkuman, waan että io«
täinen itzenfa kääy.
«äis,

Lhts« Vaarna, Gph. 4: 24.
ttXukekat päällenne uusi ihminen,

jota Jumalan jälkeen luotu on,
totisesa wanhurstaudesa ja pphpdess,

Kolmas Rukous-Pmwa.
Sinä 8 p, Touko-Kousa.

2lmn« Saarna, 2 Thetz. 2: 16, 17.
Meidän Htß?a ZEsus' Christus,

ja Jumala ja meidän
meitä rakasti, ja andoi meille

ljankaikkisen lohduturen ja toiwoy
innon kautta, Lohduttakon teiyäy
sydämenne, ja teitä taikkiyaisesa 0.
)isa ja hpwafä tpösä mahwistakon^

puolipziwg» Saarna, Ps. Z: y.
tytöllä apu loytätl:
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sinun Kansas pöälle on sinuii
fiunauxes.

Lhto» Saarna, l loh. 2: 9.sanoo walkeudesa5H ja wihaa weljeänsä, hän on wie-
lä pimepdesä.

Neljäs Rukous-Paiwäi
9 P.' Loka-Kuusa.

Aamu», Saasn», Col. 3: 23.
sfaikki mitä te teette se tehket sp-.

dämestänne, niinkuin HERralle,
ja ei ihmisille.
Poulipälwä-Saärnä.i l: Theff. 5: 18.

kaikkein edestä: Sil-
lä se on Jumalan tahto tei-

stä Christuxesa lesuxesa.
Ohto «Saarna, Eph< 3: 20, 21.

hänelle, joka kaikki ylönpaltisesti
woi tihdä, kaiken sengin plitze,

kuin me rukoilemma taikka ymmär-
rämme, sen woiman jälkeen, jokai
meisä waikuttä. Hänelle olkon kun-
nia Geurakunnasa, joka on Christu-xesa lEsuxesa, kaikkiin aikoin ijan-
laikkisesta niin ijankaikkiseen, Ä-
Mn.


