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Ensimmäinen Rukous' Pajwsi,
Sinä 2 p. Maalis. Kuusa,

Aamu? Saarna, Ap. 3. 3: 19.
(V?iiy tehkät parannus ja

ettH teidän spndinne pvhitäi?
siy pois.

Puolipäiwä-Saarna, Ps. 32: 5.
/AentMden minä tunnustan st.nun edesäs minun syndini,
jg en peitä minun pahoja teko-
jani. Minä sanoin: minä tun-
nustan HERralle mmun pahat
tetonj: niin sinä annoit andexi
minun syndini wääryden.

Lhts<Saarnaj, Ps. 38: 10.
<>ERra finun edesäs on kaikki mi»

nun haluni; ja minun huokau,
z?eni ei ole sinulpa salattu.

Toinen Mkous - Päiwa,
SM g p. Touky. Kuusa,
Aamu» Vaarna, Ps. 95: 8.

IWpänä, jos ltz kuulolta Herran
Hänenz



Hänen; Niin älkät paaduttako ft'
handänne.

PuolipäiwH'Saarna, 1 loh. 1: 7.
sjios me walkeudesa waellamme,

niinkuin hängtn walkeudesa
on, niin meillä oh osallisus ke-

ja lesuxen Christu-xen hänen Poikansa weri puhdi»
staa meitä kaikesta synnistä.

Lhto, Saarna, 3 Mof. 11: 44.
olen HErra teidän luma«lqnne, sentähden teidän pitä

pyhittämän teitänne, että te tulisitta
pyhäni: sillä minäkin olen pyhs.

Kolmas. Rukous-Mw6.
Sini 30 p. Kesä. Kuula»

Aamu-Saarna, , loh. ?: 18,
Lapsukaiseni, älksmme rakastako sa«

nalla eli kielellä, waan työnä jq
totuyella.
Puolipä^rvä-Saarna, ler. 32: 38, 39.
heidän pitä minun Kansani o-

leman; ia minä tahdon olla
heidän Jumalansa, Ia tabdonheille yhden sydämen ja yhden
tien anda, että he pettäisit minua
kaikena elinaikanansa; että heille

ja



ja heidän lapsillensa heidänteensä, pidäis hywästi käymän.
lkhts»Saarna, Ps-79: 9.

9/uta meitä meidän autuudeme lU,
" mala, sinun nimes kunnian tät>ben: pelasta meitä, ja anna meillen
synnit andefi sinun nimes tähden.

Neljäs Rukous. Päiwa.
Sinä 19 P° Loka. Kuusa.

Aamu,Saarna, Ps. 33: 12.

Autuas on se Kansa jonga HERra
on Jumala: se Kansa jonga hänitzellenlä_on walinnut.

poulipHlwä-Saatna, 5 Uos. 33: 29.
ss)Uka on sinun kaltaises? O si.nä Kansa, joka HERrnsa au»
tuaxi tulet, joka sinun apus kil-pt, ja sinun kunnias miekka om

lLhls-Saarna, Eph. 3: 21.

humalalle olkon kunnia Seurakunsm) nasa, joka on Cbristuxesa lEsU-xesa, kaikkein aikoin iiankaikkiseDniin ijankaikkiseen. Amen.


