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Kangasnemcn Seurakunnan

Rakastetut Sanankuuliani.
suurimmalla mieMarwaudella on minun, yn-

nä kaikkein toimellisten kansia Teidän seasanne,
täytynyt hawaita, kuinga, wähän ajan sisällä
usiammat täsä Seurakunnasa omat, ymbäri
juoz'ewiin ja jumalisuden marjolla heidän sy»
dämmensä häjynelkisen laadun peitläwiin miet-
teliäin kawalan haukutuxen kautta, tullet wim»
matuixi ustomaan walhetta, niinkuin usiam»
misa muisa siihen Kristilliseen Oppiin ja siins
edeskirjoilettuun totisesti Kristilliseen elämään
kostewisa asioisa, niin myöskin Kirkkoin suh,
ten, joita heidän luulonsa jällen ei enembä,
tä tarwittais, eikä misän pitäis löytymän.
Niinkuin minä nyt olen etzmyl estää niiden
muiden erhetpsten uloslewiltämistä sen kautta,
etts minä jokaisesa näinä edesmenneinnä aikoi»
na minulda pidetpsä Saarnasa olen edespan-
nut yhden eli toisen niistä totuMa, jotka owat
ollet niitä minun tietooni tulleita erheU,M
wastan: Niin olen minä myös siinä sopiwasa
tilaisudesa», kuin sen täsä tehdyn Kirkon sinisen
rakennuxen aukaiseminen yhleisen Jumalan



PalweluM toimzltamisez-i minulle ojenst, että
edespäin sitä mainittua määrää luuloa mafian
warustaa kaikkia niitä Teidän seasanne, jotka
wielä ei ole siihen ryhtynet, ja niitä jo wie«
tellyitä etziä poiSwetää heidän erhelMstänS,
tarpellisexi löytänyt täsä seurawaisesa Puhee-
sa, jonga Te loulu.Aamuna kuulitte/ eteenne
asettaa, mingskaldaisella spdämmellä ja käytö-
illä kaikki ne, jotka ei teeffeidyllä tawalla,
waan loludesa Jumalala rakastamat, Herran
Huoneita eli Kirkkoja kohtawat. Juuri se sa-
ma ja ei mikän muu pöälletarkoilus on mi.
nulla myös nyt andaisani sen saman Puhen
präntätä: jonga kautta se kaikille Teille laita
tulla pysywäisefi muistutuxexi Teidän waarin-
olettamasta welwollisudestanne Herran Huonen
suhten- Tekis Jumala, että tämä minun ra-
kas päälletarkoituxem tulis woiteturi! Rau.
han Jumala, tallatkon sentshden pian saatanan
Teidän jalkainne alla! Meidän Herran lesu-
xen Kristuzen Armo olkon Teidän kantzanne l
Amen. Sitä spdämmestäns loimottaa

kaikkia Teitä
»vilpittömästi rakastama



Pyhä, Pyhä, Pyhä, Herra KaiMwal.
dias Jumala! Täydet vwat Tsiwat m-
Maa Sinun kunniastas. Täytä myös
nyt Sinun kunniallas tämän Sinun yh.
teisen Palwelures paikaxi raketun mw.
nen, jakaikkein Kristittyin sydämmet,Si.
nun Pyhän Nimcs tähden, Sinä Suurt
ja Majestätillinen Jumala, Isä, Poika m

Pyhä Hengi, korkiasti ylistetty kaikesa
ijankaikkisudesa, Amen.

3n?inä iloihen niistä, kuin minulle sanowr
owar, ecrä »ne mene,nme -Herran

nesecn Tainkaltaisilla sanoilla selitti mulnen
se Jumalala totudesa rakastama Kuningas Da-
vw. kuinga korkiammast ihana hänelle se pait,
ka oli, josa Herran Seurakunda kokoon tuli
Jumalala yhteisesti ja järjellisesti yhdellä itze
Häneldä edeSkirjoiletulla tawalla palwelemaan.
Tämän paikan kutzui hän Herran hucneri;
kosta Jumala, se piirittämätöin ja joka pm.
kasa olewa Hengi, joka muutoin ei taida fa,
nolla asuman josakusa huonesa, siinä Hänen
PuhZn Sanansa ja niiden korkiain Sakramen-
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tein, niin myös niiden Armowaikutusten kaut-
ta, kuin näistä Armowällkappaleista owat eri-
ämättömät, sopiwaisten tutkisielemusten, ruko.
usten ja kiitos.weisuin alla woimallisesti ilmoit»
ta Hänen erinomaisen läsnäolemisens, ja on
niiden keskellä, jotka Hänen Nimeen ja Hänen
kunnianne siinä owat kokoondunet. Hänen
estämätöindä tygökäymistä senkaltaiseen paik»
taan ulosmaalais nyt David niinkuin suuren
iloainen sydämellensä, koffa hän sanoi: Mi«
n« iloitzm niistä, kuin minulle sänotur owar,
etra me menemme herran hunneseen. Ps. 122: l.

Z- 2.
O! kuinga sydämmellisesii mins soisin, et<

tä jokaitzella olis senkaltainen mieli kuin Da.
vidillä, niiden palkkain suhten, joisa Jumalan
yhteinen palweluS tapabtu Hänen Seurakun.
naldansa. Mutta pzi nialitettawa koettelemus
opettas että näillä Herran Huoneilla kaittina
aikoina owat ollet ja wielä nytkin owat sekäjulkiset, että salaiset »vihollisensa. Kuka on
mädälläkin waarinottamisella tutkistellut ihmi.sten käytöstä ja ei hawainnut, että senkaltaisia
on löytynyt ja wielä nyt löytywät mailmasa,
sotka mielessns halpana pitämät Herran Huo.
net ja sen niisä tapahluwan yhteisen luma.lan palweluxen, poiSpitäwät itzensä ja pyptä<
wät estää myöskin muita sssldä, suomat, ettei
vhtälän Herran Tempeliä löytpis, ihastnwatniiden häwitp.restä. koffa se tapahtuu, jaa.
myös toisinans, joka wielä pahembi on, itzeahkeroitzewat, jos mahdollinen olis, peräti Ku.
kultamaan ne kaikki? Jos me nyt kysymme,

mikä
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mikä se on, kuin ihmisisä waikutta niin nu«
rian mielen ja käytören Herran Huonetta ma.
sian, niin on meillä myös koettelemuxesa se
wastaus, että yhden osan ihmisistä siihen saat.
ta yxi julkinen Jumalan plönkatze, toisia yri
suuri luulo heidän omasta wiisaudestans, toi»
sia halu, että sitä paremmin taita toimeenhaalta heidän ylpeitä aikomuxians, toisia yxi
häpiällinen kateus Seurakunnan laillisten Opet-
tajain lahjain ja etuin plitze, toisia ymmärtä.
mättömys ja itzs tehty määrä ajatus siitä to-
tisesta Jumalan palweluxesta, ja wielä toisia
siiben mainittuun mielen laatuun wetä st aja.
tus, että he niinkuin pyhät lulisiwat saastute»
tup, jos he astuisit Kirkkoon, johon myös
monoa jumalatoinda tulemat!

Mutta nämät Herran Huonen wiholliset,
heidän wihans ylöstulkon mistä syystä ja

osoltakon itzens millä tawalla se ikänäns tah.
to, >- edeskandawat aina senkaldaisen mielen»
laadun ja käytöin, jolla, maikka yli osa hei.
siä luuiee tekemänsä Jumalalle palweluz'en,
kuitengin kaikki itze työsä palwelewat pimep-
den Ruhtinata niin hymin kuin heidän omia
pahoja taipumuMnsa ja hinitzemältömiä hi.
mojansa, häwettömimmällä kiittämättömpdellä
kohtawat yhden sen Korkeimman suurimmista
hymistä töistä ja pyytämät, niin paljon kuin
he taitamat, estää Hänen kunniansa uloslewit.
tämistä ja Hänen rakkaudella täytettyä ahke»
roitzemistans, että tehdä ihmisiä onnellisixi aja.sa ja ijankaikkisudesa. He omat niin muodon
Jumalan ja ihmisten wiholliset. Jos Te luu.

A 2 lette
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lette sen paljo sanolmi,, niin peMnajatelkat,
etten minä ole, waan se itze lumalalda kor-
kiasti ylöswalaistu Kuningas Davtd on se,
joka on ylöslöytänyt tämän nimtttämisen niin»
kuin sop:waisen ulosmerkitzemään niitä, joilla
on nuria miel: Herran Huonetta kohtan. Kuul.
kat tämän Jumalan mtehen omat sanat, joilla
hsn Jumalan edesä walitta sen laadmsten ih«
misten ylitze Jumala! sanoo hän Ps. 74: 7,
8, !0 Sinun wiholliste turmelemat Sinun
lTlimes Asuinsian »naan päällä. -He puhumat
sxdämmesänsä. raadelkammc heitä pnnä -He
polttamat kaiM Jumalan Huonet maalla. Ju-
mala! kmnga kauwan wihamies häwälsec jawi«
hollinen Gil.un r7imeäs ratki niin pilkkaa?

Mutia jos nyt kaikki Jumalan HuonenwlhoMfet owat yhtä haawa Jumalan omat
Viholliset, kmnga luulette Te silloin käymän
näiden ihmisoden kauhistawaisten häpiä°pilk«
kaitten kansia?niitä, jotka tykönäns owat alaspainanet kai,
ken inhimillisen järjen, tukauttantt kaiken ih.misen tunnon ja andanei pimeyden hengen sp«
dämmeensä sisälle painaa hänen häjyn mielen»sä Kuka ties, Te uffotte, että nämät lu.malan Pyhän Nimen pilkkajat ja ihmisten on,
nellisuden häwittäjät pääsewät kaikkina aikot,
na rangmsemata. Ah! se olis yz:i turha luu-
lo, Nun totta kuin Jumala on yri Pyhä,
Wanhurffas, Kaikkitietäwä, Kaikkiwaldias ja
Totinen Jumala, niin epäilemätöin on myösse, että Hän, niinkuin Apostoli sanoo Gal. 6:
?. ei anna ItziänS ijäti pilkata, waan kerran

kosta
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kosta Hänen Pyhän Nimensä häwäisiMN. Et»
tä rangaistus el aina kohta ulos langee, se ei
ole todistus siihen, että sen pitä kokonanspois
jäämän, waan ss on Jumalan suuren kärsi»
wälllspden waikutus, joka andaa Hänen wi»
hollisillens ajan parannuzeen; Mutta kostase ei tapahdu, ulospuykee ja uloswuodatta it«zens Hänen hirmuinen wihansa heidän ylitzenS
toisinans yhden osaxi jo heidän elämänsalla,
mutta aina heidän kuoleman hetkellä ja wii»
meisnä duomiopäiwänä täydellisesti, kosta Hän
kaswoinsa edestä pois sysää heitä siihen ulko.
nals en pimepieen ja koko mailman näkywisä
puetta hettä ijankaikkisella häpiällä; Mutta
wetäkämme peite näiden Jumalan ja ihmisien
widollsten ijäisesti häpiällisen tilan ylitze;
Että tulla saatetuki kauhistumaan heidän miel-
dänsä ja käytöstänsä, emme tarwitze nähdä
teitä, Te rastat pimeyden kahlet, jotka pai,
natte heitä: ei sinua, sinä ijankaikkisesti sam»
muttamatom tuli., joka poltat, mutta et ku-
luta heitä: ei sinua, sinä hirmuttawa mustasawu, joka ylösnouset heidän fangeudestansa
siinä ijäti tulisesa järwesä: ei sinua, sinä ijä-
ti kuolematoin mato, juka lakkamata kalmat
beitä: ei sinua, sinä ijankaikkinen pilkka, joka
särjet heidän sydämmensä: ei myöskän teitä,
te pimeyden henget, jotka teidän kauhistawai-
sella seuralla ijäti waiwatte heitä: Ei ainoa-
takan teistä ole meille tarwis nähdä herättä,
mään meisä sisällistä kauhistusta niiden häpiäl.
liseen täplöreen, jotka plönkatzowat Herran
Huonen. Vbden ibanaman näkemisen pitä we-
tämän meidän spdämmet kaikesta suostumisesta

hei.
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heidän sopimattomaan mielen laatuun ja sisäl-
le painaman meisä senkaltaisen Herran Huo.
nen arwosa pitämisen, että meidän sydämmem-
me ajattelee mitä suu puhu, koska se edeStuo
nämät sanat: Minä iloitzen niistä, kuin mi,
nulle sanotut owat, että me inenemme Herran
huomseen.

§. 3.
Tuttat siis, M. Y ja käpkämms Kunin.

gan Davidin tpgön tutkistelemaan hänen käy.
lösiäns. Se on opettama meille, mingäkallai-
sella mielellä Herran huonet ansaitzewat lulla
kohdatuixi. Hän kändumyiensä perästä oli yri
mieS Jumalan oman sydämmen jälken. Sit-
ten kuin hänen katumaisen ja ulkomaisen ru»
kouxens päälle, Jumala armosta oli andexi an»
danut kaikki i.änen syndins (Ps. 5l:), luonut
häneen puhtan spdämmen, andanut hänelle
uuden wahwan hengen lPs. 143: 10.), opet-
tanut händä tekemän hywän suosions jälken,
ja andoi Hywän Hengensä wiedä händä sitä

tasaista tietä, on se epailemätöin, että hän Ju-
malan Hengen ylöswalistuzen ja oman totisen
koetuzen kautta sekä taisi, että tahdot panna
oikian arwon niinkuin kaiken muun, niin
myöskin Herran Huonen päälle. Mutta mikä
armo oli nnt tällä lmonella Davidin sydäm.
mssä? Kosta Kän oli suuri Kuningas, kor.
kiast ylöswalaistu ja wiisas Mies, kohtaisko
Kän sitä plönkatzella ja kylmydellä? Pitikö
hän sen, että siellä käydä sopimatoina hänen
korkeudellensa, eli ei tarpellisna hänen wiisa.
udellensa? Ei suingan. Senkaltainen mieli

ei
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ei kostan saanut tilaa HZnen sodämmesänsä.
Mutta hän katzoi Herran huoneen niinkuin
phden Taiwan maan päällä, Ps 42: 3. Sen
ibanaisuus hänen spdämmellensä oli niin suu»
n, ettei hän taitanut sitä sanoilla selittää,
waan ainoastanS ihmetellen ulos huuta: Ps.
84: 2. Ruinga ihanat owat Sinun Aluinsias,
Herra Zebaorh! Hänen haluns tulla Juma-
lan huonescen oli niin spdämmellinen ja waa.
tiwa. että kaikki se aika, kuin hänen yhden
eli toisen «välttämättömän asian tähden täytyi
mualla wiettää. tuli hänelle sangen pitkäri
ja ikäwäzi. 'Minun sieluni, sanoo hän v. 3.
ikäwöitzee ja halam herran Esikartanoihin,
v. li- sillä päiwä Herran Gsitartanoisa on
parembi, kuin tuhannen mualla. Ia kosta se
sanotti» hänelle, että Herran huone jo oli a<
woinna hänelle. niin hän ei ainoastanS ollut
walmis kohta sinne menemään, fanoden: Ps.
g- 8, Herra, minä menen Sinun huones.ov
Sinun suuresa laupiudesas, mutta hänen sy-
dämmenS tuli myös silloin täytetpxi ylöupal,
disella ilolla, joka ilmoitti itzens niiden ensin
edestnoduin sanain kautta: Minä iloitzen nii-
stä, knin minulle sanotut oivat, että me me,
nemme Herran huonesten. VNutta mikästä se
nyt oli, kuin teki Herran huonen niin vtolli,
sezi Davidille? Oliko se ioku tawattomasti
korja ja kuuluisa rakennus? Senkaltaista ei
wielä Davidin aikana löytynyt; kosta Seura,
kunnan maja ulosteki Jumalan huonen. Oli.
to se sitten tämän Majan kallit sisälliset kaunv
stuzet? Ei suingan. Ehkä kuinga suuret ne
olit, oliwat he kuitengin wähäiset herättämäänsen»
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kaltaisia liikutulla, jotka täyttiwät Davidin
spdämmen- Mikästä siis se taisi olla? Minä
annan hänen itzensä seliltä sen. Kuulkat siis
HZnsn omat sanansa tästä. Ps 27: 4> Mrä,
sano hän, minä Herralda anon, sirä minä pyy-
dän: Asuareni herran huonesa kaiken elinai,
kanani: ottakat hywin waarin, mingätähden:
ecrä minä näkisin Herran taunin Jumalan pal>
weluxen. Toisesa paitasa sanoo hän: P 26:
6.7. Minä oleskelen Herra Altaris tykönä,
tusa Riiros.sanan ääni kuullan, ja kaikki Si.
nun ihines saarnaran. Wielä toifesa paikasa
puhuu hän: Ps. 63: 3,5, 6. Niinkuin minä
näin Sinun pyhäsä: Niin tahdon kunnioit-
taa Sinua minun elinaikanani: ja minun kä«
tein nosta ylös Sinun Nimces. Niinkuin Ii»
hawudella ja raswaila pirä minun sieluni ra»
wirraman, ja minun suuni picä kiicränlän iloi-
silla huulilla. Ia wielä: Aucuas, sanoo hän,
Ps. 6g: 5. on se, jonZas lvaliyet ja otat ry»
gos asumaan karranoisas: hän rawiran
nun huones ja remplis hyw^destä.

Mutta mitä opetta npt David meille näi»
den sanain kautta? Jo, sen, että se, kuin te-
ki Herran huonen niin rakastettawaxi hänen
sydämmellensä, oli se siinä tapabtuwa luma-
lan palwelus, joka. Jumalan ksrkiain tsydel-
lisytten, kunniallisten tekoin plistettäwäin hp.
wintöiden ja pyhimmän tahdon edespanemi»
sen ja tutkistelemisen alla Jumalan Sanafa ja
niisä esimaalawisa uhreisa, niin myös rukou«
sten ja kiitos-weisuin alla ojensi hänen luma»
lata rakastamalle sielullensa yhden niin ihanan,

luin



kuin suurin mast iköwöilyn tilaisuden, että ei
ainoastans julkisesti osotlva sitä symss
tä sisällistä rakkautta, lapsellista uffallusia,
mieluista kuuliaisutta ja sydämwelNstä kittoi'
lisutta, jolla bän kohtaiS jakunnioitti kalkkein
Kuningasten Kuningata ia ihmnen Sukukun.
nan Suurinda bpwintekiätä, mutta myös et.
tä hänen esimerkillänsä plös kehoitta myöskin
muita samankaltaisten mieleen ja käytteen,
ynnä sen, eitä hän itzensä muiden esimerkin
kautta aina hawaitzi wiels enemmin, kuin en.
nen, sytytetvri Jumaliseen Mwauteen waarin
ottamaan tästä hänen kalliista wölwollisudestan.
sa. Johon wielä tuli. että tämä kaunis lu.
malan palweluS myös tuotti hänelle yhden
runsan siunaurcn, joka osotti itzenS siinä, et.
tä hän joka kerran, kuin hän käwi humalan
huonesa hawaitzi itzenS enemmän ylöswalai,
siuri ja wahwisteturi tiedosans ja uffosar.s, e»
nemmän rauhoitetliri hänen sydämmesänS, e»
nemmän kiinitetyri hpwäsä aikomisesans, enem«
män warusietuxi woimalla elämään Herran tah.
don jälken, ja enemmän lahjoiteturi woimal.
lisella lohdutuxella kaikkia waiwoja wastan tä»
sä mailmasa, ja itze kuoleman katkerutta wa«
sian Te näette niin muodon, mikä se oli,
joka niin »vaikutti Davidin spdämmen päälle,
että se, kosta hän sai lähestyä Herran Asuin,
siaa, tuli täytetyxi sanomattomalla ilolla, joka
uloSwuodati itzenS näisä sanoisa: Minä iloi'
Nen niistä, kuin minulle sanotut owar, errä ,ue
menemme Herran huoneseen.

§ 4.
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5 4-
Mutta, M. Y. eikö myös Teidän sydäm.

menne löptäis itzensä samankaltaisella tawalla
waikuteluzi pitämään Herran huonetta owlll.sena, ansainnunna ja tarvellisena etzittää? To«
tisesti, jos Te niinkuin David elämällä lama!»
la tundisstte Jumalan kaikkein korkmmmasa
vikeudesa perustettua waatimista ja Teidän sii»
tä uloswuotawaa wälttämälöindä welwolllsut»
lanne, ei ainoastans sydämmesänne suosittele-maan, mutta myös ulkonaisesti kaikella mah»dollilella tawalla ja kaikisa siihen soweljoisa ja
mahdollisisa tiloisa etzimään osottaa ja julistaa
yhtä kiitollista nöyryttä Händä kohtan: jos Te
yhlä haawa ei ainoastans sanoilla ja kielellä,
multa, niinkuin D vd, töillä ja wilpittömä»
stä sydämmestä rakastaisitte luamalsta ja le<
susta: ei suing.m Teistä silloin taidaiS
plönkatzella ja kylmvdellä kohdata Herran duo.
netta, waan silloin olis se Teidän, niinkuin
muinen Davidin sydämmelle sangen ihana ja
kallis: Kyllä silloin Jumalan arwosa pitämi.
nen korkiammasa mitasa aina löytpis Teidän
sydämmesänne ja Teidän suurin ahkeroitzemi-senne olis, että taikina aikoina asettaa koko
Teidän sisällisen mielen laadun ja kaiken Tei-
dän ulkonaisen menonne puheisa, käylörisä ja
töisä Jumalan oman Hänen Sanasansa anne-
tun edeskirjoituren jälken. Silloin ette muöS
kostan ehdollisesti laimin löis wilpittömiä lu<-
malisuden harjoituta kotona Teidän omisa
huoneisanne. Mutta kaiken tämän kautta ei
tuitengan Teidän sydämmenne kostan lbytäiS
iHensä tydptetpxi, ellet Te myös niin usein

kuin

14



15

kuin mahdollinen olis, joukon kansia menis
Herran huoneseen. Se silloin tylönäns kai»
pais yhden paljo painaman asianhaaran sen
tallin welwollisuden täyttänusesä, jongaseniin
nöyrä, kuin hellä rakkaus päällepanee, että
jokaitzesa soweliasa tilaisudesa uloSlemittää yl»
häisimmän Hywintekiänsä Jumalallista kunni-
ata. Se senzähden myöskin aina ybdellä iha»
nalla lamalla wetäis, waatis ja pakolais Tei.
tä kiruhtamaan siihen paikkaan, josa Te sai-
sitte Seurakunnan yhteydefä julkisesti kumar.
taa ja Palmella Händä, selittää Teidän rippu.
misenne Hänen Armostansa, wastanottaa Hä»
nen käskyjänsä harrasten
rukousten ja klitoSweisuin kautta kunnioittaa
ja ylistää Hänen Pyhää Nimeänsä ja nöyrän
käymisen kautta Herran Korkialle ja Pohälle
Ehtolliselle Juhlallisesti kaikkein edesä tunnu,
staa lesusta Teidän ainoani täydelliseni autu.
den Ruhtinaxenne. Jos Te sydämmestänne
rakastaisitte Jumalala ja lesusta, silloin Te
iloisimmalla mielellä etzisitte waarinvttaa kai.
kesta siitä, kuin Hän, Teidän rakas Isänne,
on sanonut- loh 14: 23 Mutta minä muu.
na, kuin Hänen asetufenansa taidamme me vi.
tää sitä yhteistä Jumalan Vaimetusta, joka
tawallisesti toimitetan Kirkosa eli Herran Huo.
neesa? Tosi on kyllä se, ettei meidän kallis
Vapahtajamme lesus Hänen waelluxens alla
täällä maan päällä ole itze mitän käffyä tästä
andanut. Mutta että se kuitengin on Hänerz
tahtons, että pxi Evangeliumin luonnon kans»sa yhteensopiwainen yhteinen Jumalan pal.
welus pitä pidettämän Hänen Seurakunna.sans,
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scms, sen taidamme me wahwasti päättä ei al«
noastanS siitä, että Hän on itze Seurakunna-sans asettanut yhden mailman loppuun astiwoimasa pidettäwän Opetus. Wiran, joka ei
muutoin, kuin yhteisen Jumalan palweluren
alla Krisiiltpin taida tulla niin täu«
dcllisestl ja yhteisesti hyödyttäwäisen, kum pääl»
letarkoilus sen kantza on ollut:'mutta myös-
kin siitä, että Hänen Pybät Apostolinsa, jot»
ka ei sutngan mitään kostan tehnet mastoin tä»
män heidän korkian Herransa tahtoa ja ilman
Hänen edeskirjoUustansa, owat jo niille ensim«
maisille Kristityille säätänet yhleiseri
Jumalan opettanet heitä, kuinga
heidän siinä pitä itzens sopiwaisesti käyttämän
ja selittänet sen rikoxexi, kosta joku ilman
tarwetta pois piti itzens siitä, i Cor. 15: 40.
Ebr. iu: 25.

Waan jos Te nyt tämän tjedätte ja Iu«
malata rakastaisitte, tuinga laivaisitte Te sil»
loin muuta, kuin sydämmellisellä mielisuosiolla
kohdata sitä paikka, josa se yhteinen Jumalan
palwelus pidetän, ja tämän Herran huonen
mieluisen ja iloisen etzimisen kautta selittää
Teidän spdämmenne wilpittömän taipumisen
noudattamaan Teidän Taiwallisen Isänne miel-
dä? - Jos yxi wilpitöin rakkaus Jumalan ja
lesuzen tygön olis saanut sisälle ottaa Teidän
spdämmenne, niin Te aina pyytäisille tulla
kiiwaammari Hänen Pyhän Nimensä kunnian
korottamisesa: niin Teidän sydämmellinen toi,
woturenne olis, että totinen kiiwaus siinä täy-
täis myös jokaitzen muun sybämmen: niin olis

Tel.



Teidän suurin halunne, että kaikella Teille
mahdollisella m sopimalla lamalla taita edes-
auttaa sitä Jumalan ja lesuren sydämmen
päällä niin hellästi makawau asiata. että ne
sielut, joita lesus on niin korkinst rakastanut,
että Hän toimittarensa heille oikeuden Juma-
lan Armoon ja woiman pyhään elämään on
itze mennyt kuolemaan heidän edestäns, mutta
jotka wielä waeldawat Hänen »vihollisenansa,
mahtaisit tulla herätetpxi totiseen murhenpi-
toon, että tulla siihen tilaan, josa he olisit ma-
kuutetut Jumalan Armosta ja someliat oikein
palwelemaan eläwätä Jumalala. Mutta min-
gä kaunin tNaisuden edesauttamaan kaikkia
iätä etleko saa Herran huoneesa? Siinä näet-
te Te muiden Jumalala rakastamisten sieluin
nöyrää harrautta, siinä näkemät he Teidän
wilpittsmän barrauden kaikisa sen yhteisen Ju-
malan palmeluxen alla edespidettäwisä toimi-
tuxisa. Taitako se tapahtua, ettei se yrihar-

tuli sytylläis sitä toista wäkewämmästi
liekltzemään? Ia tämä liekki taitako se osot-
taa »tzens ja ei uloslewittää jongun lämmit>
tämän woiman ja waikutuxen niidengin kyl-
mäin sydänden päälle, jotkaomat sinne tullet?
Kumgasta tmdais silloin Herran huone olla
muuta, kuin ilahuttawa Teidän spdämmillen-
ne. kosta Te siellä aina itze tulisitte enemmin
kehoiteluixi ja ylöskeboitaisitte myös muita yh,
teen Jumalalle otolliseen bänen
palweluresans, ja kosta myös siellä Te löydäi-
sitte hywin sopiman tilaisuden barjoiltamaan
tätä meidän tallin Vapahtajamme kau-
nista ja paljo painawota Oppia, Math.s 16.

B. tVa-
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N)alista?on Teidän ihmisten edesa,
eirä he näkisir Teidän työnne ,a knn-
,noirrc:isic Teidän Isäänne, joka on Tairvaisa.
Mutta, laidais joku ajatella, taitabän kaikki
tämä tapahtua myöskin muisa lumalisisa ko.
kouxisa ulkona Herran huoneesta. Minä myö-
den anlwn, että se taita tapahtua, kuitengin
niin wähän piirin sisällä, eltä ainoastgnS hat-
wat siitä lcitais itzeNens tuotta jöngun hyö.
dutyren. Mutta yvlähaawa pitä minun mui,
stuttaman sitä waaraa, että ijankaikkisesti pa.
randomattomaxi wahingoxens tulla wietellpixi
ja yhteen wäarään MwaMeen Jumalan pal«
welemisefa kehoijetuizi, johonga he heittämät
itzms, jotka andawat p?ön yhteisen Seurakun«
nan, omain himoinsa jälken ottamat itzeNensOpettajat ja eAwät ilonsa niisä järjettömisä
kokouxisa, kuin senkaltaisilta pidetän, Eikö yxi
niin selkiä, kuin murhellinen koews opeta,
että senkaltaiset kokouxct taitamat siittää ja
Jumala armahtakon omat jo Herran Seu.
rakunnasa matkaan saattanet aiwan monda
sielua turmelewaista erhetpstä ia willitysta?
Kuka wähimmälläkän toimellisella järjellä lah.
joitettu ihminen tahdois silloin niitä paremba»
na pitää, jaa, yrin yhdenkaltaiseen armoon
asettaa, kuin Seurakunnan kokouxet Herran
huonesa, joja oikiasa järjestpxesä koetetuilda
ja siihen julkisesti kelmollissxi selitetyildä Öpet.
tajailda Jumalan Pyhä Sana puhtasii. selki.
sstl ja oikein sowitettuna ihmisten erinkaltai.seen sielun tilaan edespannaan, josa yhtenso.
piwaisudesa Jumalan Sanan karsia kokoon,
panduja rukouxia ja w?isuja toimitetaan, josa

Iu-



Jumala on luwanut läsnä olla erinomaisella
siunauMans, josa niin muodon ne Mainitut
herätyzet ja taitawat tapahtua il-
man yhtäkän waaraa, että erhetys»opin kautta
saada yhden määrän ja wahingolllsen käänden.
" Jos yhden totisen uffon kautta
päälle Te olisitte tullet Jumalala totudesa ra.
kassawaisiri sseluixi, joiden päälle, Jumalalle
otollisten tutkistelemusten, rukousten jaweisuin
alla, se Jumalallisesti plöswalaisewa, eläwäxi
tekemä, pyhittäwä, wahwistawa ja lohdutta-
wa woima, joka aina on yhdistetty Jumalan
Pyhän Sanan ja meidän rakkan
jamme lesuxen kallin Muisto.Airian kansi.,,
saisi estämätä uloslewittää itzens o! minää
ulössanomattoman autuuden jokainen Teidän
Kirkosa käymisenne silloin tuottais Teille. Her-
ran huone olis silloin Teille, mikä se oli Da-
vidille M Taiwas maan päällä.

Siellä saisitte Te ilahulta Teitänne lu.
malan kaswon katzelemisella Hänen PyhW
Sanasansa. Siellä Evangeliumin walo Van-
hurskauden Auringon Krlsturen kirkkaudesta
aina enemmin hajoittais sen lietämättömyden,
epäilyren ia erhetpxen sumun, joka wielä tab
ta piirittä Teidän sielunne ja estää Teitä oi-
kein katzomasta Jumalan lemmen Isän srdäm-
men sisälle. Siellä Teidän uneliat
Teidän sielunne Vstäwän lesuren Äänen kaut-
ta Hlnen Sattasansa, woimallisesti herätettäi,
fin, ettei suruttomus saisi nukutla heitä syn,
nin ja kuoleman uneen. Siellä Teidän uskon-
ne lesuxen päälle aina siunattaisi» tarpelllsel.

B 2 la
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la lisändpmisellä ja sais wahwlstuzen heikkoa
dens alla. Siellä Teidän eteen asetettaisi» le-suxen wanhurstauden ja Pyhuden puku, josa
y^inäns, mutta mpoS witzisti, Te aina taidat»
sitte seisowaiset olla yhden Wanhurffan Junia,
lan edesä. Siellä Teille osotettaisin, millä ta.
walla Te taidatte ei ainoastans saada, waan
myös säilyttää tämän ihanan kaunisiuxen. Sie!»
Iä Teidän Armoa. isowaiset sielut rawittaisin
taiwallisilla lahjoilla. Siellä Te aina lahjoi,
lettaisin uudella wäkewywllä sotimaan Teidän
hengellisia wihollisianne wasian ja heitä woit»
lamaan. Siellä lesuxen haawoisa aukenis
Teille se luhds, jongan wirla on woimallinen
pois ottamaan ne pllkat ja puhdistamaan sii.
tä saastaisudesta, kuin se, waikka ei wallan
päällä olewa, kuitengin sisälle asuwa perisyn.
di wielä joka pätwä Teisä malkansaatta, Siel-
lä Te saisitte wastanotta Herralda aina
remman woiman mieluisella sydämmellä wael»
damaan Jumalan kaskuin tiellä, etzimään ra»
kastaa lumalctta ylitze kaikkia ja lähimmäistän»
ne niinkuin itziänne, ja enemmin ja enemmin
harjoitamaan teitänne kaikisa Kristillisisä awui.
sa. Siellä Te tuptettäisin yhdellä taiwalliset-
la ilolla, joka seurais Teitä kotia, uloslewit
täis itzens myöskin sen siellä wieteltäwän ajan
ylitze, ja lekis Teitä Teidän kutzumi.senne töihin ja niiden alla,
ehkH kuinga rastat ne wielä olis. Siellä Tei«
dän murhelliset sodämmenne wirwoitettaisin
woimallisella lohdutuxella kaikkia tämän ajan
waiwoja wastan- Stellä tulis Teidän sielun»
ne warustetULi urhollisudella astumaan sitä muu»

toin
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isin peljättäwää kuolemata wastan.
Mutta kuka ennättä ja woi ylösluetella kaik,
kia niitä ihania etuja, joilla Jumalala raka->
stawaiset sielut Jumalan Pyhän Sanan ja sen
korkian Ehtollisen oikian käyttämisen alla, ja
nöyräin rukousten jg wsisuin olla ilahutetaan
Herran huonesa? Ia kuka taidais sydämmen-
sä päällä hawaita nämät plsnpaldiset sen Ju-
malallisen Armon wirrat, ettei hän käsittäis
spdämmellistä mielisuosiota Herran huoneseen
ja tundiss
ilosta jokaitzen tilaisuden ylitze että sinne tul,
la? Totudesa kuulu se silloin: Minä iloitzm
niistä, kuin minulle sanone owar, enä me me»
mnune herran huoneseen.

§- 3.
Mutta, W. Y. jos Te tahdotte, että nä.

mät ilahultawat edut pitä Teille tpgölange-
man Herran huoneesa, niin ällät koffan astu.
ko siihen muisa, kuin puhtaisa päälletarkoitu»
Ziisa. Teidän päälletarkoituxenne olkon, että
siellä yhden oikialla tawall» tapahtuman Iu»
malan palwsluxen kautta saada julkisesti se»
Uttää Teidän nöyrää kiitollisuttanne Teidän
elämänne Herraa ja korkeinda hywintekiätän»
ne wastan. Teidän päälletarkoituz°enns olkon,
että siellä muiden pyhästä käytörestä etziä ylös,
kehoitusta Teidän spdämmellenne ja Teidän o,
man sopiwaisen käytöin kautta etziä ylössp»
tyttä muitä pyhään kiiwauteen Sen Korteim<
man palweluxesa ja Hänen Pyhän NimensHylistyz-esä. Teidän aikomisenne olkon, että siel-
lä tuottaa Teillenne sitä, kuin taita olla toti.sep
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sexi ylösrakennureri Teidän kuolemattomalle
sielullenne. Nämät ja ei mitkän muut pääl.
letarkolturet suattaton Teltä Herran huone»seen, ja k-offa Te sinne tulette, niin pitck
Teillä oleman y.n sydän, joka ei enembä
nimalläkän tawalla mölisty syndiin mutta tah»
to kokonans andaa itzens sen elämän Juma-lan totiseen palwelureen. Yri sydän, joka ei
ole pmsunut suuren luulon kautta Teidän o«
masta wlisaudestanne ja pyhydestänne, waanjolla on pp nöyryttäwä tundo hänen puuto»
fistans ja tarpeistanS: Pp sudän, joka ei mi»tän enemmin halaja ja etzi, kuin että, tottsenuskon kautta leftiren päälle ja wilpittömän
rakkauden kautta Jumalan tpgön, tulla ja py»
sywäi,esti olla yxi ockia Jumalan palwelia,
joka sekä Herran huonesa, että kaiklsa mcksapackoisa kaikkina aikoina, kuin hän elä, kun.
nioitlais Jumalala sydämmellä, suulla ja elä<
mällä-. M sydän, joka ei ole sisälleotettu ma»
ilmallisilda ajatuMa ja haluilda, eli rasitet»
tu tämän elämän murheella, waan irtanainen
kaikesta senkaltaisesta, ja totiseen Jumalan pal.
weluxeen walmistettu, spdämmellisten rukoustenja nöyräin ajatusten kautta niin hpwin niiden
pyhäin toimitusten päälle, kuin Herran huo-nesa edespidetään, kuin myös Sen Majestätil»
lifen Jumalan waarinottawaisen läsnäolemi-sen päälle siinä tilasa. Ia kuin Te senkaltai»sella sydämmellä oletta astunet Herran huone»seen, niin pitäkät pyspwäisesti mielesHnne ne
pyhät Mlletarkoituxet, joisa Te sinne oletta
tullet, ja andakat koro Teidän sielunne nöy,
rällä harraudella ja tarkalla waariuoltamisel.

la
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la olla työlälekewäinen niisä prFnsF harjattu.
xisa, kuin luiden woittanusexi simä edesplde.
tän. Rukour.'sa kandakat Herran eteen Tel.
dän omat ja kansia. lbmisten bengali'
set ja ruumilliset tarpet, Anokat Jumalan Ar<
mollista apua ja siunausta. Ajatelkat Hänen
suurlen ja kunniallisten töidensä, Hänen eri.
näisesti ja yhteisesti runsasten by«
wäintekoin päälle Kiittäeät ja ylistäkät Hä.
n?n pyhää Nimeänsä niiden edestä Tehkät
kaikkla tätä salaisesi! Teldln sydämmesänneja
julkisesti Teidän suullanne ja kielellänne Teh-
kät sitä sekä lukein, että weisaten Mistoresä
Seurakunnan kantza. Mutta koffa Te ruloi.
lette, nullä tawalla se wieläkin tapahluis, niin
peräänajatelkat kenengä näkywifä se on, kuin
uloswuodatatte Teidän halunne, ja andakat,
elämän tunnon alla Teidän omasta mitättö.
mydestänne ja matzdottomudestanne, pritoti-sen edespanemisen Jumalan korkiammasta Ma»
jestätlsta, Hänen Pyhydestänsä, KaiMtietä.
wälwdcstänsä, Wiisaudestansa, Kaikklwaldiai,
sudestansa ja Rakkaudestansa, niinkuin Hänsen oman raktan Poikansa uloSandanusen kaut.
ta kuolemaan meidän edestämme on julistanut,
spwastl lapitzetungea Teidän sydämmenne, sie!»
dä poisajaa kaikki turhat ajatuxet ja täyttää
sen pyhimmällä nöyrydellä, wilpittömimmällä
harraudella, sydämmelllsemmalla lapftlllsella
uskallurella ja alaannelulla tytymisellä Hä»
nen Jumalalliseen tahtoonsa ja hallitufcensa.
Kosta Te kiitosta ja ylistosts kannatte Herral.
le, millä tawalla sekin lvielä Teildä toimitet.
taisin/ niin eleenne pangat, kuinga Te tahdot.

sitts
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sitte käyttä Teitänne, jos Te jo seisositte HZ<
nen istuimensa edesä nuden täydelllsesti Py«
häln Hengein seasa Taiwaasa, j.i andakat, nh«
teensopiwaisudefa sen kantza, tutkistelemusten
alla Jumalan korkeudesta ja paitzl ansiotanne
osotetuista lukematlomista Armo.hymlstH töistä
Teidän sydämmsnne, suunne ja kielenne Ml,
lä, ebkä wielä suuresa heikkoudefa, kmtengin
palamalla hartaudella, harjoittaa itziänsä tM
autualllsela toimituresa, joka siellä pitä täy,
dellifpdesänS päällepideztämän ja oleman, Tei<
dän ihanaisin ijäinen huwittelemmen. Multa
rukouxen ja kittoxen haejoiluM ei ole ne ai,
noat, kuin Herran huonesa edestulewtt. Siel«
lä eteenne asetetaan myöskin Pyhästä Raama,
tusta totudeita Teidän tiedollenne ja
uffollenne ja welwMisudeita harjoitettaw p Tei,
dän sydämmesänne ja elämäfänne. Siellä Tei,
dän Opettajanne opettamat, ylös,
kehoittawat, waaroitlawat ja lohduttamat Tei«
lä. Kosta tämä tapahtu, niin Te tosin ettskuule muuta, kuin yhden heikon ihmiseen ää»
nen: waan edsspanemisen alla zokaitzesta ove,
iuxesta, jokaitzesta hellästä neuwosta ja ylöskö
hottuxesta Kristillisten awu:n harzottuxeen. io-
kaihesta tarpellisesta waaroituMa syndejä mpahutta wastan, ja jokaitzesta lohduttawaiftstatotudesta, muistakat, että se asia, joka täsH ih«
misen äänen kautta edeskannetaan, on itze Her-ran, Sen Majestätillisen Jumalan oma asia,
että Hän, jonga edesH ei mitän taida olla sa-lattu, tarkasti waarinottaa Teidän käytöxcstän.
ne siinä, ja yhtenä päiwänä on Teildä waati.
wa tilin teon sen edestä. Kuullat siis nM

Teille



Teille Jumalan puolesta edespannaan, nöp.
rimmallä harraudella ja suurimmalla waarin«
ottamisella, ja kätkekät se hpwään spdämmeen,
että wlelä edespäin tarkemmastl fuä tutkifiel»la ja andaa sen Teidän tykönänne muikutta
mieluisen jälkenelämisen. Herran huoneesanäette Te myös sen Pyhän Kastentoimituxen.Pyhäin tuMsteleMusien alla Sen Kolmeyhtei.sen Jumalan sekä erinomaisesta läsnäolemisestasiinä, että plönpaldistsm Armosta, kuin täsä

on itzens owttanut, täyttäkön se sy.
min nöyrps ja kiitollisin rakkaus koko Teidän
sielunne, ntin että Te joka kerran, kuin sen
Pyhän toimitUMl näette, sodämmesänne tun«
dlsine vkden lisätyn waikutuzen etzimään ai,
na ustollisesti waarinottaa niistä pvhlstä wel-
wolllsudeifta, kuin Kastcn Armo on Teidän pääl-
lenne pannut. Herran huoncsa näette Te wie-lä lesuxen Pyhän Ehtölllfen Pöydän, josa
Hän siunatun leiwän ja miinan alla ulosjakaa
Hänen oman kallin Ruumin.a ja Werenfä.Andakat tämän Pyhän Atrian ei ainoastansuseimman oikiasa nöyrydesä tapahtuman nau»
tltzeimsen, mutta myöskin jo näkemisen aina
olla Teidän sydämmellenne M elämä muistu-tus lesuxen hvwintekewäisestä Sowindo. kuo-lemasta, niistä siltä uloswuotawista suurissaautuuden tawaroista, joilla kuitti Armoa iso.maiset sielut siinä Hyhäsä Ebtollisesa rawi.
taan, ja myöskin Teidän kalliista welwollisu-desiänne, että lvilplttömällä sydämmen uffollaja rakkaudella, iloisella suun tunnustuMa ja
totisesti pyhällä elämäkerralla kiillä ja ylistää
tätä Teidän korkiasti ansainutta Wapahiaja.

tanns
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tänne Hänen määrättömän rakkaudens ja hy«
wätn tekoinsa edestä. Nämät owat ne pyhät
Asiat, joihin Herran huoneesa Teidän harra-
udenne kimittää itzens. Mutta jos Teidän
niiden harioittamiftn alla ja kautta pitä
taitaman woitta niitä pyhiä päälletarkoitu,
xia, joiden tähden Herran huone on etzittä,
wä, niin waaditan Teildä pzi tarkka waarin,
ottamus niistä pyhistä liikuluxista, kuin lu.
malan Hengi herättä Teidän sydämmisänne
näiden lumalisuden harjoitusten alla. Nämät
liikuturet tarkoittamat kaikki sen päälle, etts
Teidän tykönänne matkaansaatta yhden sen«
kaltaisen käytören, kuin Teidän pyhä päämaa.
lmne waati, Mutia waarinottmnattomuden
kautta iatoisit ne ilman päälletarkoitettua wai»
kutusta. Tarkasti siis waarinottakat niistä, ja
sen waikutuxen, kuin Te silloin bmvaitzette
niiden tekemän Teidän sydämmenne väälle,
päällepitämäin tutkisielemusten alla käpttäkät
Teidän hywäzenno kaikisa, kuin Te siellä ede.
sänne pidälie. Waarinottawaifet pitä Teidän
myös oleman niistä sopimattomista liikutuista,
kuin Teidän oma hengenne Teisä herättää.

Se turmelus, kuin wielä asuu TeisH, etzii
ulospurkaa itzens myöskin niiden pyhimbäin
edespitämisten alla. Siitä taidais taikka yK
salainen ylpeys, joka Teidän harraudesanne
tahdois löytää jotain ansachewata, ia muiden
halpana pitäis, ett joku hitaus jakylmäkistoi,
sus, eli myös joku huolimattomuS ja itzemie-
lisys joka osottais itzens joisa kuisa sopimat,
tomisa käytörisä, ennen kuin Te sen laivaisitte

aja»
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ajafellc», tungen itzens Teidän harraudenne
har,oiluxiin ja, jos se sais Teildä hamaitze»
mala tapahtua, pian sisälle ottaa Teidän mie»
lenl.e ja tebdä koko Teidän Jumalan palwe-
luxenne turhaxi Wartokat senläbden Teidän
sydändänne ja Teidän ulkonaista käytöstänne,
koettlkat tarkasti mistä laadusta Teidän ajalu-

ja menonne on, ja niin pian, kuin Te
hawaitzette sitä wähindäkin, joka phbesä. eli
toisesa päässekatzannosa ei olis oikein, niinetzi.
M, Jumalan Armon ja niiden Hänen Henqel»
dänsä waikuteituin liikutusten oikian käyitä»
milen, kautta kohta ojendaa se, mingän Te
wääräxi hawaitzette.

Kosta Te, M. Y. tällä tawalla, kum nyt
on Teille edespandu, käytätte Teitänne, niin
ei Te kostan »väärinkäytä Herran huonetta,
niinkuin ne tekewät, jotka ainoastans tawan
Muoxi ulkonaisen näön tähden, eli muusta yh-
den turmelduneen sddämmen määrästä waiku«
tuxesta, joukon kansia tulemat sinne ja ybdel.
lä sydämmellä, josa turmelurella wielä on »Hyst
waldä, ainoastans ulkonaisesti ottamat osan
Jumalala rakastawaisten sieluin harrauden har.
joituzisa, ja luulemat itzens jo sen kautta ai«
wan hywästi toimittaneen heidän Jumalan

ja woittaneen suurimman oikeu.
den Jumalan hywintekewäiseen lemmeen: mut<
ta pettäwst itzens surkuteldawasti; koffa se
Pyhä Jumala, jonga kaikkinäkewä silmä tun«
gee heidän sydämmensä läpitze, on selittänyt
itzens pitämän senkaltaisen ulkokullatun lu,
malan palweluxen Hänen purkamisenansa ja

sen-



senkaltaisena kauhisturena, jonga Hänen Kaik,
siwaldialla woimalla warusteftu WanhurffaU,
dens ei taida jättää mngmsemata, Es. 1: n-
-35, Am. Z: 21.23. Senkaltainen ilkiä wää<
rinkäytös Herran huonesta on aina olcwa kau»
kana Teistä, jos Te seuratta sitä Teitte nyt
annettua neuwoa: Eikä Te tanvitze silloin psl.
jätä sitä rangaistusta, joka langee niin hywM
waärin käyttämisen, kuin plönkatzen päslls.
Herran huoneesta. Waan sitä wastan, koffa
Te annatte Teidän sydämmenne Herran huo-
neesa työtä tehdä Taiwallisisa
tahto Jumala andaa Haiwallisen hekuman wtr»
rat jällenS juosta alas Teidän spdämllieem Sil,«
loin ette koffan ilman ilahuttauusta tarwitzK
utoskäpdä Herran huoneesta: Am.l suloin löy<
tä Teidän spdämmenne siellä fenk>,loalsta,jokH
herättää Teidän halunne, että wieläkin wastg
saada sinne tulla, ja, koffa se tapahtu, täyt-
tää koko Teidän spdämmenne ilolla, niin ett»
Te taidatte totudesa sanoa Davidin kansia;
Minä iloiyen niistä, kuin minulle sanocur o,«
ivar, errä me menelnme -Herran Huoneseen.

Minun rakastetut Sananwuliam, Te lH«
män kunnioitetun Kangasnemen Seurakunnan
kunniasa ja arwosa pidetyt Asujamet, spdäm-
mellifellä murhella olen minä tundenut sen on-
nettoman tapauxen, joka neljä kuukautta stt,
ten liikutti Teidän spdämmenne ja awais Tei.
dän suunne tähän ludan Kansan surkiaan
walitureen: Es. 64: il. Meidän pphydemme
jg Runmamim Huone, )osa meidän Isämme

28
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IlMialata dmniojtir, on tulella poltettu. Is«
ka murhe minulle, niinkuin Tcillengin, on ol-
lut wielä rastambi sitten, kuin mpös ne tH>
män tapauxen jälken Jumalan palwelus. väi-
ksi uloskatzotut molemmat toiset huonet, ai.
wan wäbän ajan sisällä, tuliwat tulen woiman
kautta tuhwaxi muuteturi, jameidän niinmuv'
don on täytynyt löytä itzemme siinä surkutel»
dawasa tilasa että awoimcn Taiwan alla sa-
teesa ja wilusa pitää meidän yhteistä luma»
lan palwelusta. Kuingasta siis minun fpdäm»
meni nyt tatdais muuta, kuin suuresti iloita,
tosta minä hawaitzen, että Jumalan siunawa
hylvyys, Teidän abkeran työnne ja säästämät»
tömän waiwan kautta, on jällens edeskatzonut
mettä tällä huoneella, josa me taidamme ko.
koontulla yhteisesti Jumalala palwelemaan?
Tosin tämä huone rakennuxensa puolesta ei ole
niin jalo ja kaunis, kuin Te olisitta suonet sen
olla, joka pitä oleman Herran huonena. Ajan
laatu ja wiipymista ei sallima tarwe owatnpt
estänet Teidän luwallisen toiwotuxenne woitta«
mistä Waan älkät sitä vahexiko, älkät muös-
kän tuulko, että tämä ftntäoden olis Juma-
lalle otollinen. Se ei ole rakennu,
xen julkiat seinät ja ulkonainen kauneus, jo.
ka siihen taitaa Jumalan mielisuosion wetää.
Se on ainoastanS niiden pyhä mielen laatu
ja käytös, kuin Herran huoneseen kokoondu,
wat, joka teke sen kauniri ja otollisexi luma.
lalle. Pyhpps, sanoo Dovid, Ps. 93: 3- on
Sinun huones kaunistus, -Herra, ijankaiMsesti.
Jos yzi Herran huone olis sillä kaikkein pa«
raimmall» tawalla raketlu ja kaunistettu, niin

ei
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ei se mara mitän Hänen edesänS, jos ne, iot»
ka sinne kokoontulewat Händä palwelemaan,
tuowat myötänS ja sielä suosittelemat yhden
ehdollisesti pahan ja ilkiän syoämmen, maikkase wieläkin olis faunilla ulkokullaisuden pu.
gulla peitetty. Sitä wastan on jokainen Hä«
nen palwellurerens pyhitetty huone, joka on
sisälle otettu senkaltaisilda sieluilda, jotka itzejo owat tullet, eli wähimmäMn wilpittömä-
sti etziwät tulla Hänen Templifensja niin muo«
don owat heittänet itzens Hänen Armo-waiku-
turens alla, aina kallis ja ihana Hänen ede«
säns, maikka se wieläkin kosta fe ei ole
tapahtunut ylönkatzesta rakennettaisans o»
lis saanut näön sittä huonommasta ja halwim»
masta majasta. Alkät siis. Te totiset luma«
lan Palweliat, andako mingänkän epäilvren
rasittaa Teidän mieldänne sen suhten, että Tei,
dän wielä täyty kaiwata yhtä niin ra»
kettua huonetta sen yhteisen Jumalan palwe-
luren toimittamiseni, kuin Teidän sydämmenne
olis halainnut. Wyllä Jumalan awun kautta
Teidän kerran pitä saaman tilaisuden, että
myöskin senkaltaisen rakennuren kautta »sot-
taa, ettet Te poiswedä itziänne waiwasta ja
kuluturesta, kosta senkaldaista waaditaan, jo.
ka tulee Jumalan Pyhän Nimen kunniari.
Sillä wälillä tytykämme pitämään meidän yh«
teistä Jumalamme palwelusta täsä huonomma.sa huoneesa. Ia kosta me senkaltmsesa pääl.
letarkoltuxesa npt olemme ensimmäisen kerran
tähän kokoontullet, sitten kuin tämä huone
walmiSna wastanotettin niiden käsistä, kuin sen
päälle owat työtä tehnet ja sen rakenda anda,

net:
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mt: Koska myös M murhellinen koetus vn
opettanut, eitä se endinen tuhwaxi muutettu
Herran huone täällä tuli, ntin kauwan kuin
se seisoi, monelda kohdatUri plönkatzella, kyl»
mäkistoisudella ja wäärlnkäyttämisellä, jolla
rangaisturez-i tapahtunen Jumalan sallimisen
lautta oli se onneloin päälleseura, että täm«l
huone tulen woiman kautta peräti häwitsttin:
mingä soweliamman tutkistelemisen. kuin sen
nyt edespidelyn, olisin minä slis täsä tilaisu»
desa taitanut Teidän sydämminne eteenpanna?
O! jostawnoastans ne edespanemiset Jumalan
Sanasta, kuin nyt Hänen Armonsa kautta o-
wat tullet tehdyiz-i, saman Armon kautta oli.
sit »voimallisesti »vaikuttanet kaikkein Teidän
spdänden päälle, niin että myös kaikki ne,
jotka tähän asti omat halpana pitänet ja wää»
rinkäuttänet Kerran huonen. tästälähin oikial-
la tawalla käptäisit itzens tämän uuden huo-
nen suhten, joka nyt nöyrän spdämmellissn ru«
kouren kautta Gen Korkeimman siunauresta pi.
tä eroitettaman, sen täsä tavahtawan yhteisen
Jumalan palweluzen kautta olemaan yhtenä
Herran huonena. Kaikkia tätä tahdomme me
nyt anoa sildä Taiwalliselda Isäldä. Että
Hän armosa tabdois wastanottaa ja siunata
tätä huonetta Hänen valwelurexens, andaa
kaikille meille mieluisen sydämmen sitä etzimään,
ja täällä harjoiltcunaan yhtä Hänelle otollista,
Hänen pyhän Nimensä kunniari ja meidän
autuderemme käändpwätä Jumalan palwelu,
sta, kaikkia tätä tahdomme me novrytetpillä ja
Hänen Isällisen ArmonS päälle ustaldawaisilla
sydälnmillä etziä, sitten kuin me suuremlnari

ylös»
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Vloskehoituxexemwe olemme kuullet seurawai.set Pyhän Raamatun Sanat meidän edesämmeplösluettawan:
Ps. 100. ja Ps. 95:^.7.

§ 7-
Tulkat siis nyt, kumartakamme ja polwil-

lemme langetkamme Herran meidän Jumalam-
me eteen, ja yhdistetyillä hartailla Mämmillärutoiltamme:

Herra, Sinä Suuri ja Majestätillinen
Jumala! todesa me sen tiedämme, ettei mikän
huone maan päällä taida Sinua sisällensä sul-
kea Katzo Taiwat ja Taiwasten Taiwat ei
woi Sinua käsittä. Kuingasta siis tämä huo-
ne, jonga me nyt rakendanet olemme, sen te-
kis? Kuitengin Sinun suuren laupiudes jäl.
ken olet Sinä luwannut erinomaisesti ilmoit»
taa Itzes siinä vaikasa, kufa Kristityt kokoon,
duwat S'nua Sinun cdeskirjoituz-es jällen yh-
teisesti palwelemaan. Siinä tahdot Sinä siu,
nauxella ja armolla olla heidän keffelläns. Nöp-
räsä toiwosa, että tämä Sinun armollinen lu-

tulis meidängin suhten olem-
ma me Sinun oman siunawan ArmoS alla ja
kautta rakendanet tämän huonen Sinun pal»
welluS.paikazi. Katzo nyt armollisella mieli»
suosiolla tämän huonen puolen. Piiritä se woi,
mallisella suojelluMas ja siunawalla armollas
kaunista. Anna Sinun silmäs o woi olla tä,
män huonen plitze völlä ja päiwällä, ettei mi-
tän wahingollista tälle koffan saisi tapahtua,
Anna tämän olla ja alatl senkaltaisna
huonena, josa Sinun Pyhä NimeS oikein

kun-



Mtetpz-i ja ylistetM tulee: josa
Sinun Ppbäis sielut juopumat Sinun huones
runsasta tawarasta ja Sinä heitä juotat heku.
malla niinkuin wirralla: joka sentähden kai-
kille Seurakunnan Jäsenille olis pxi niin iha»
na paikka, että he tätä suurimmalla halulla
rtzisit.

ZaupiaS Isä, jos me olemme löptänet ar-
mon Sinun silmäis edesä, niin anna Sinun
kunnias ja siunaures täsä huonesa ja tästä moi-
mallisesti ja runsasti uloslewitetpri tulla.

Pyhitä ja siuna kaikki toimituzet, jotka
läsä tapahtumat, että he aina tehtäisin Sinu-
sa, Sinun edesäs ja Sinun Nimes kunniaxi.

Pyhitä ja siuna kaikki ne puheet, kuin
Sinun Sanas täsä pitäwät, ettei
niiden kautta kostan joitakuita määriä opetu-
sta uloStewitetpifi tulis, waan ainoastans Si-
nun oma Pyhä SanaS Oppi aina puhtasti,
selkiästi ja toimellisesti, niin myös hengen ja
woiman osotuxesa edespandaisiin, niin että jo-
kainen sen oikein ymmärräis, jokainen sais sen
siitä hänelle tuleman osan, ja jokainen sydäm-
mesäns tundisi sen Jumalallisen woiman nii.
sä waikutuM, kuin hän sielunsa tilan puo-
lesta tarwitzee.

Pyhitä ja siuna sen Pyhän Kasien toimi»
tuxen, niin että Sinä ne lapset, jotka täällä
Kasteesa kanneton Sinun etees, et ainoastans
ylöSottaiS Sinun Armoliittoos, maan myös,
jos heidän suot elää niin kimittäisit lesuxen

C puh-
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puhtasa opisa, ettei Ke kostan siitä erkanis,
pysywäifesii ylyspitäisit totisesa ustosa ja wil«plttömäfä lumalisudesa loppuun asti.

Pyhitä ja siuna sen Pyhän Herran EH.tollifen loimituren, että kaikki ye> jotka täsH
tälle korkialle Atrialle tulemat, aina mahdat?sit, lesuxen kallin Sowindo. kuoleman yikian.
muiston alla, totisssa ustosa, kelwoUftt olla
stanottamaan niitä Taiwallisia tcnvaroua, kuin
pnnä lesulen ruumin ja meren kansia armoy.
isowaisillen sieluillen täfä ulosjaetan: ja mar»
zele armollisesti, ettei pMän tM söis ja joiH
ltzellensä huomion.

Pyhitä ja siuna kaikki ns rukouxet, kuim
me tääldä ylöslähetämme Sinun tugZs. Kel.
watkon Sinulle meidän suumme puhet ja mei.
dän fydämmemms ajatuxet Glnun edesäs, Hep»
xa meidän Wahamme ja meidän Lunastajamme'.
Kosta meidän Sinun tygosyousee, niin anna Sinun mieliAosios
olastulla meidän tygömme^

Pyhitä ja siuna kaikki ylistys- ja kiitos,
uhrit, jotka täsä Sinun etees kannetan, että
ne Sinulle aina laivaisit otolliset olla.

Pyhitä kankein niiden fpdämmet, jotka
tämän huonen sisälle tulewat, että he mahtaa
fit Sinua oikein palwelemaan kslwolliset olla.
eli myös siz-i tulla, ja Sinun Wanas tarkaDkuulla, huwaän sudämmeen kätkeä, hartasti, tut«
kistella ja krisiillisesti sen jälken aina elää.

Herra, KaiMwaldias Ijankaikkinen lu,
mala,
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mala, ylZspidä ja siuna koko Ginun Kristllli»sen Seurakundas kaikisa maan äärtfH ja eri»
«omaisesti meidän Isän maasa, ettei epäusko
ja wäärä oppi koffan sats händä wahingoita
za turmella.

Muista AVmosa ja korkiaäa siunauzella
kruuna Korkian Esiwallan kaikki edesottamiset,
jotka tarkoittamat Sinun Seurakundas holho»
mistä ja suojellusta.

Moswuodata Sinun siunauxes niiden yli,
tze, jotka neuwolla, työllä, waiwauMa ja ku.
lutuzella mieluisesti owat awullisst olle! tämän
huonen rakendamiseen. Armoftas se heille run-
fasti palkitze sekä hengellisellä, että ruumillisel-
la siunauxella.

Jaa, siuna kaikkia niitä, jotka Sinua
käwät, sekä pieniä, että suuria, että he mah-
taisit olla ja pysyä Herran siunattuna,, joka
Taiwan ja maan tehnyt on..

Tämän meidän nöyrän rukouremme pää,,
lämme za lukitzemme me, Herra lesu. Sinun
omalla opettamalla ruko.uMas:, Isä meidän
joka olet Taiwaisa lc.

Minun rakastetut Sanankuuliam, fe wH,
jaa Herran huonen suhten, kuin To jongun
ajan olette ynnä Teidän Opettajiltene kansia
mielikarwaudella tundsnet, on nyt Jumalan
Armon kautta jällens hpwsxi tehty ja täutev
ty, niin että Te taidatte sanoa: Meidän sie-
lumme iloitzee eläwäsä lumalasa; sillä Undu

VN
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on huonen löytänyt ja päästynen pesänsä,
nun Altaris, Herra Zebaoth, meidän Kunin»gamme ja meidän Jumalamme. Nyt me iloi.
tzemme niistä kuin meille sanotut owat, ettäme menemme Herran huoneseem

.
Mutta piläkät myss nyt ja aina Teidännuelesänne, että tämä huone tästälähin on Her-ran huone ja yxi pyhä paikka, josa, Sen Pp.

hän Jumalan tarkan waartnotta«isen alla,
pyhiä harjoiluxiardeSpidetsän. josa sentähdcn,
totista pyhptiä noudattamilla sydämmillä, lu.malan Sana pitä kuultaman za kätkettämänja lesuren kallis muisto siinä Pyhäsä Ehtolli.sesa wielettämän: josa pyhiä haluja ja Mänoyrisä rukouxisa pitä ylösnostettaman, ja jo-sa pphtä Kiitos.uhria pitä Jumalalle edeskan.
nettaman, niinkuin Te kaikesta tästä jo olette
neuwoturi tullet. longa pyhän mielen ja e-lämän laadun itze se Armollinen Jumala kai.
kille Teille lainatkon! la, Herra meidän lu.malamme, anna meille kaikille Sinun armosniin käydä ja palwella Sinua Sinun huone»fas täällä, että me sitten saisimme Sinun lau.
piudestas tulla Sinun huonesees Taiwasa ja
siellä täydellisesä pyhpdesä Sinua ijankaikkise»
sti palwella, weisaten kaikkein Engelittes ja
kaikkein walituides joukon kansia: Pyhä, Py.
hä, PyhH, Herra Zebaoth, täynänS omat Tai»
wat ja kaikki Taiwasten Taiwat Sinun kun.
niataS ijankaikkisesti. Amen.
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