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I> T. A.
P>chä,Pyhä, Pyhä, HMm 3eba<hth,
VaiM tNan on täynä sinun knninatas.

niin täytä siis! Sinun Pyhän Nimeskun,
nian tähden, sekä tätä Huonetta ja kaMia
niitä, jotka täsä nyt saapuilla omat, snuin

armollas ja kunniallas, että myös kalkkia niitä,
jotka tästälähin mailman loppun asti tahan Huonc-seen tulemat: Olkon loimotettu hywOi siunatun a-
luxi tästä meidän, Christilllsesta edesottamiftstamme,sen saman Suuren ja Pyhän Kolmeyhteisen luma-
lan. Isän/ Pojan, ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Aosta Seurakunnan Maja kaluinens, Moseren
aikana tuli Israelin Lasten waelluxen allawesa walmixi, niin sanoi HErra Jumala Mosexel<

le: sinun pitä pyhirräingn sen
Majan) kaluinens, ercä ne olisir pyhät la
1. Kun. k. 8. puhutan wäligsti Jerusalemin Tem-
plin kuinga luhlalllststi Kuningas
Salomon sen toimitti. Samalla muoto luem«

):(2 ma
2. Mos. 42: 9.



ma me, että Israelin Lapset, papit, Lewitat
Za mum, jotka fangeudcfta tullee olit, pidit u
lolla Jumalan Huonen wihkimistä Jota paitzi
me myös lnemme että meidän Kallis Wa-
pahtmmume Christus lEsus itze, Hänen läsnä o,
lemisellansa kuxnioitzi Jerusalemin Kirkkomchua, ston Templin wihkimijen muisto»luhlaa, että Hänsilloin kameli Templisä, ja saarnais sielä.

Niinkuin Nyt Kukon wihkiminen on perusteltu
Jumalan sanasa, niin on se myös Hänen Kunin-
galliselda Maijejlctildäns armosa lMetty; siliä kirss,
ko Lain 27. Lugusa seiso: että uusi Kirkko, koffase on niin se, Pispalda itze, eli joldakulda
tuisclda Hänen siasans, pitä niinkuin yxi Jumalanhuone HErralle pyhiteltämän.

lonZatähden minä Myös sen lMyn ja Full,
maktin jälkeen,kuin Korkchimmasa Kunniasa Pldel<tämä Herra Docwri, Archi'Pispa ja
cSlliuiuz minulle andanut on, Hänen puolestansa
toimittaman tämän Säkylän Kirkon nihkimistä, 0-
len Jumalan armon ja arsun kautta nyt aikonut
sitä tchdö.

Ia kossa tätna Kirkko, Hänen Kuningallisen
Maijestctms, meidän Kalkkein Armollisimman Kll<
Ninaamme Armoiiistn paälöxen jälkeen, on samasa
palkasa rullnt wastandesti raketuri, knsa se entinen
Kirkko! seisonut oli; :?iin un myös, Asian omaisten
mwnmxen jälkeen, sen Nimi uZewc,, KUNINGANGUSTAWUXEN M. Kirkko.

Rauha olkon stnrähdsn tälle Herran -Huo,
nelle, KUNINGAÄc' GUSTAWUXLN 111.

Kir<
(") Eft, b: ift.

loh. io: 22. - - IZ.
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KickoHe! loimotan minä wilpitömästä sydäme-
stä, Wapahtajan lEsmen oman lWyn jälkeen
Luk. i«: 5. kusa Hau sano: kuhunga huonesien
te sisälle menettä, nii«: sanokar cnsisti, rauha ol«
kon tälle -HuonelZe. Rauhalla ymnuureiän täsä,
Wapahtajalda lEsuxelda, kaikkinainen sekä ruu-
mlllinen, että hengellinen jä ijaukaikkinen menestys,
onni ja siunaus.

Rauha, joka »Ii se wumemen lahja, jonga
HErra lEsus ennen kuolematans lahjoitti opetus»
laosiilens, saneen: rauhan minä jätän reille,
niimm rauhani minä annan teille Rau-
ha, joka oli se ensnuämen terwetys, jollaHErra lE-
siis ylösnousemisens jälkeen tcrwelli
sanodeu: rauha oloon teille (§)! Rauha, joka lu-
nmlalda sekä nimens että alkuns saanut on, niin-
muodoin kuin Hau on ja Pyhäsä Naamatusa ku-
hinan, Rauhan luumlaxi (§§). Tämä, sanon mi-
nä, Jumalan rauha, joka kaiken ymmärryreil
yliye käy (§§§), olkon nyt ja aina tälle HERran
Huunelle, ja warjelkon kaikkein niiden sydämen
ja taidon Christuresa, jotka tasa Huonesa nyt ö,
wat, ja tästälähin mailnmn loppuu asti tähän Hub-
lieseen tulewat Jumalala palwclemau, mm että
heille aina niinkuin rauhan lapsille, olis rauha
Jumalan kanssa ja rauha heidän oman tundonsa
kanha. Sillä lunmlartomille ei olerauha (§§§§).

Rauhan Jumala asukon erinomaisella tawal«
la Hänen waikiUMwaisM armollans ja laupiudel-

) ( z lans

l»h. 14: 27.
(§) Luc. 24: Zö.<I) Rmn. 15: 33-
(W) Plnl. 4: 7-
(§§§§) Esa. 57: 21.
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la''s tasa Huonesa, loppun, paiwäin lovpun asti,
ja and-ikon H.wen sanans/ joka on Rauhan iL«
roangeliumi ('), täsa puhlasti ja woimallisesti
tulla jaarnatuxi.

Täotä o Aumala! Sinä joka rauhan an-
nat (**), kaikkia Opettaita, ,otka M Huo-
mia sinm sanas ilmolttaman pitä, armollas ja

ttcä he oikein taidaisir jaka totuu-
den sanan ("**), Anni armos o Jumala!
että He clämasö ja kaytöresä ulisit laumalle esi»
kuwaxi s§): ja että He ottaistc iyestänsä waa-
ti ja kaikesta laumasta, johon pyhä Hen-
gi on -Heitä Pispoixi pannut, kaitzeman Ju-
malan Seuraknndaa, jonga hän omalla we»
rellän'ä ansainut on (§§).'

An»a armos o Jumala! että kaikki ne, jotka
tähin Huoneseen kokoon tulemat, lukeman, kuu-
leman ja tukisteleman sinun pyhää sanaas, kätki-
sit sen hywäsä sydamesa, olisit sille kuuliaiset ja kay-
täisit elamans sen jälkeen.

Anna armos o Jumala! että ne pH<st ja
korkiat Sakramentit sinun säändös ja tahtos jäl-
keen oikein tulisit ulosjaetuxi tasa HErran Huone-sa, samnan waloaklnman kuklstuxexi, ja Chrifiu-
ren waldakunnan »lösrakenoreri.

Anna armos, että kaikki ne, jotka täsä HEr-
r.-n Huonefa Kasten Sakramendin kautta tulemat
armo liittoon sinun kangas ylus otetnri, ia siihen
totiseen wiinapnhun lEsureen Chrisiuxecn istutetuxi,
aina ja eroittamattomasti Hänesä pysyisit, ja jos

ni>n
(") Epbes. b: 15.
s-') Efti. 45: '?.

2. Tim. 2: 15.
(§) '- P". !;: 3.
sW Apost. T. 22: 28.
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niin on, että he jatanan, mailman, fa heidän
oman pahan lihans »llytyren kautta, tulisit ehdon
synneillä rikkoman kastensa liiton, niin älä hei,
tä, oil Rak.ls Hsä! sentahden kohta peräti hyljä,
lvaan saata heitä jälleens oikialle tielle, ja anna
heille sinun woimas ja Henges, että he totisen ka-
tumuren ja parannuxen kautta, uudistaisit heidän
kastensa liiton, ja sitte kuoleman asti siinä wah-
wana pysyisit.

Anna armos o Jumala! etts kaikki ne, jotka
tasa Huonesa Ripille käywät, mahdaisit sitä tehdä
ei wuori ja nawön tähden, waan wilpittö»
mcksta sydämestä ja ilman petosta, niin että he to-
tisen katumuxeu ta parannuxen järjestuxesä, uston
kalitta HErran lEsuxen päälle mahdaisit saada ar-
molleen syndcin cmderi saamisen, niin taiwasa Iu»
malalda, kuin maasa Rippi Isäldä.

Anna armos o Jumala! että kaikki ne, jotka
tämän Marin eteen tulemat HErran Korkialle EH-
töllistile, olisit mahdolliset wierat, niin että he söi-
sit siitä siunatusta leiwästä, ja joisit siitä siunatu-
sta kalkista, usions wahwisturexi, ja syndeins an-
deri saannsexi.

Rauhan Jumala, jolda kaikkinainen hy»
wä ando, ja kaikkinainen täydellinen lahja cg,
le (*), pyhircäkön niitä kaikkia kuin tasa Huone,
sa nyt owat ja tästä lähin tähän Huoneseen tule-
wat, ecrä heidän hengens, ja sicluns ja ruu-
mins nuhreroina pidecäisin nieidän -HErran lE<suren Christuren rulemisesa ("), ia että he silloin
kosta Hän monen ruhannen pyhäinsä kansia ru«

)(4 le

(«) I«. i: i?.
<,'w) i. Thest. 5:2Z,
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le tekemän kaikkein huomiota s*), saisit kuulla
tammi riemua täyncms äänen: tulkac minun Isä,
m siunacuc ja olnistakar se rvaldakmlda, joka
teille on mailman alusta (**).

HERra lEsu Christe, Sinä RauhanPäämies (§), »M itze sanonut olet, kaikki mitä
te anocra rukouxesa, ustoden, sin re saane, M,
kultie armollisesti tämän meidän nckouremme, eitä
rauha nyt ja aina olis tälle HErran Huonelle, ja
kaikkein niiden ylHe, jotka tasa nyt owat, ja mail<
man loppun asti tähän tulewat, Jumalala palwe-
leman! Kuule meitä: Ija meidän! joka oler Tai,
zvaisa 2c.

Edespäin niin olkon, tämän Christillisen Ju-
malan Seurakunnan Hywin Kunnioitettawa ia Kor-kiastiHywin Oppenm Herra Kirkkoherra, ne muutOpettajat, koko tämä Christillinen Seurakunda ja
kaikki sen Zäsenät, niin myös yhteisesti tämän Kir-kon rakendajat,HZrralda siunatut! HENra Juma-la Kaikkimaldias smnatkon teitä sen hMän työn e-llestä, että te tätä HErran Huonetta tuhwLsta o»lette ylös auttanet! Hän smnatkon teitä kaikkinai-sella sekä rmlmiillsella että hengellisellä siunauxella.Hän siunatko!! teitä enämmin ja enämmin, teitä ja
teidän lapsianne, että te aina olisitte HErran siu-natut, joka taiwat ja maan on tehnyt!

Mutta, kosta et te omasta woimasta ole tai-
net ylösrakendaa tätä HErran Huonetta, waan Ju-malan armon ja mvun kautta; siiia jos ei HUr-

s«) lild. E. v. 14: IZ.
l«') Matth. 25: 34.
(s) Esai. 9: 5.

Match. 21: 22.
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ra huonetta rakenna, niin he hukkaan työtä
tekewäc, jocka sitä rakendawac san» Da»
wid: Ah! niin andakat siis HErralle Israelin Ju-
malalle kunnia ja <mdakat Hänelle ylijw? sanoden
Dawidin kansia: ei meille -HErra, cj meille, rvaan
sinun nimelles anna kunnia (**): ja kiitetty ol-
ksn -HErra Istaelin Jumala ijankc.iki'iststa ijcm«
kaikkisthen Ylöcckehvittakat kaikkia, joilla
hengi un, kiittämän Jumalala, ja »listaat te
mcös H'„da sturawaisella kums mirrellä; G Ju-
mala! Sinua kiicäln:c.

Kosta HFrra meidän Jumalamme, Se Kaikki-
waldias ja Mcnestelillinen Isa, asuu nrkkaude-sa, johon ei yMän tulla taida, jota ei yxikän
ihlinnen nähnyt ole, eikä taida (§), niin
on sclwä, ettei caiwar ja tairvaftcn taiwar woi
händä käsittä (§§): iongattWden Pawali myös
Hänestä sano, ettei -Hän asn käsillä Tem-
pleisä (§§§). Mutta ehkä se nyt niin on, kuiten-
kin kosta kaikki asiat ja paikat, Jumalan sanal-
la ja rukouxella pyhitetän (s), niin me. myös
siitä olemme makuutetut, että tama Huone, Juma-
lan sanan ja meidän rukouxemme kautta, on ole,
ma M puhä huone ja Jumalan asmnsm, josa Hän
ermomaisella tawalla Hänen armons kansia on ole-
ma waikuttawamen ja lisna o!ewaine,n. ehkei niin-
kuin joku ihminen, että Hän siinä olis sisälle sul-
jettu , sillä Jumala asu korkeudesa/ia niiden ty,

kön«,
(n) Psal. 127: 1.
("") Psalm. 115: l.

Psalm. 41: 14.
(§) I. Tim. t): !k.
(M I. Kun. 8:2?.l'W) Aposi. T. 1?: 24.(-Z-) l. Tim. 4: 5.
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konä, joilla särjetty ja nöyrä hengi on ("X
Syyltä <a oikeudella mahdamme siis Patriarchan
Jacobin kmcha sanoa taftä Huonesta: totisesti on
-HERra täsä paikasi:, kmuga pcljärcäpä on
tä.nä paikka, ej täsä muu ole, kuin Juma»
lan hucue ja raiwan owi ('*).

.

Ab! niin pltäkät siis, Nakkahimmat HERra<sa, tätä Huonetta niinkuin yhtä Jumalan Tcmvliä
ja Asuinsiaa, surela kuilniasa ia arwosa. Tulkat-
wiriästi ylös tähän Herran Huoneseen, multa ei
kuitengan niinkuin ne ulkokullatut paljastans tawan
wuoxi >a näwön tähden, waan tulkat kuuleman;
si!!ä warjcle, sano Salomon, rvarjele jalkas
kostas mener Jumalan huoneseen, ja rule kuu»
lemcm (§). Sitä en me tosin omasta woimastam-
me taida, waan jos me rukoilemme lumalata,
niin on Hän, joka meisä lvaikucra sekä tahdon
että toimiruren, hänen hyrvän suosionsa jälkeen
(§§),andawa meille hänen armons, hänen Hengcns
ja woimans siihen. Ah! niin rukoilkat sns lu-
malam, koffa te aiwotte tulla ylös tähän HERran
Huoneseen, että Hau ylöswalaisis teitä ja teidän
ymmörryrenne silmät: rukoilkat, että Hän, joka mui-
nen awais Lydian sydämen (f), tahdois myös
awata teidän sydämenne owen: ja rukoilkat Hända,
että te taida! sitte kätkeä sen luetun ja saarnatun sa<
nan, hvwafä sydämesä, olla sille kuuliaiset, ja kan-
da hedelmän kärsiwällisydcsä.

Naunlkat wiitzeliäsii täsä HErran Huonesa nii-
tä koekcitta Sakramendeja, ei kuitengan ulkokullat,

tuin
(') Eft. 5?: 15. (''") i. Mos. 28: 16. 17. (§) Saar'

4: !?. (W Phil. 2: iZ. (1-) Apoft. T. ib: 14-



tuin tawalla, waan oikein ja Jumalan mielen jäl-
keen, katumaisesta sydämestä, HENralle Jumalalle
kunniaxi ja teille itze ijankaikklsexi ja äu-
tudexi.

Rukoilkat hartasti lumawta joka paikasa iamyös täsä Hänen Huonesansa nöyrästä, katumaise-
sta ja ustomaisesta sydämestä; sillä minun, sano
HERra IZsus, ) minun huoueui on rukous
huone.

Kiittäkät edespäin Jumalala tasa Hänen Huo-nesansa; silla menaät,sano Dawid mcngäc
hänen poremnsa kiiroxella, hänen esihlloncisiiilsa
rveisulla, kiicräkär händä,. ja ylistäkär, hänen
nimeensä: tchkät sitä, kaikken sen armon ja kaikensen totuude" edestä, kuin Hän teelle tehnyt on, ja
jokapäiwä osotta.

Mutta älkat kuitengau, Nalkahimmat HErra-sa, sen päälle teitä luottako, että teille jällens on
yri Jumalan Templi, että ee tähän HERran Huo-neseen ulos mlette, fa ettH te Mi iulkisesti Juma-
lala palmelette, nimkuin ikänäiis siinä jo 01,3 kyl-
lä: waan muistakat että HErra sano: älkät luoe-
tako teitänne walheseen, sanodcn, t«sä on
-HErran Templi, täsä on HErran Tenipli, cäsä
on Herran Templi, mutta parandakar, paran,
dakar todella teidän elämänne ja menonne (§),
Ah! niin k iändäM siis teitänne Jumalan armon j«
woiman kautta, jonga Hän kaikille ihmisille anda
tahto, jotka ei wastahakossesti Hända wastan fti«so:
<") 3uc. ly: 46. («*) Psalm. 102:

?:4, 5-
(§). ler.



so': kaandakät teitänne, sanon minä,' pimeydestä
walkeutm,, ja satanan tyköä Jumalan tygu.

Alkät olko niinkuin hellinnyt jouyi (^),
wian totinen kaiumus ja parmmus: hyl,
jätkät kaikki Jumala toin meno, >a mailmalli-
set himot: kawaheakat teitänne wisusti kaikistavahoista ajastmista, haluista ja himoista, kaikistapahoista puheista, kaytörista ja toista, ettet te niil«
la saastutais teitänne, ja tätä HENran Huonetta.

Tuokat aina ylus teidän myötanne tähsnHErran Huonesten, yxi, uffon kauttajpyha, ja
Christuxen kallilla werella kaikesta synnin saastaisu-
desta pesty ja puhdistettu sydän sillä se onse kaikkein paras /a tallin yhden Jumalan huo-nen kaunistus, niinkuin Daw-d todista, kusia hänsano: pyhyys, pyhyys, HERra, on sinun huo,
nes kaunisttw ijankairAsesti (§). Ah.' niin noudat-
rakat siis pyhyttä, jora paiyi ei yxikän saa HEr-
raa nähdä ja olkat pyhät kaikisa teidän
menoisanne, sillä kirjoitettu on, teidän picä py,

hät oleman, sillä minä olen pyhä (f).

HERra Jumala Kaikkiwaldias plös-
walaiffon Hänen Poikans lEsuxen Chri-stuxen tallin ansion tabden, Pyhän Hen»gen kautta teitä kaikkia, ja teidän ym-
marryxenne sillmät:Han ballitkon teitä ai°
na, ja johdattakon teitä sille ijankaikkiselle

totuu-

("> 7: Il>. ("y I. loh. I: ?. (D Psalm.
9Z: 5- (§Z) Eln'. 12: 14. (7) 1. Pct. 1: 15,16.



totuuden ja elämän tielle:' Hän auttakon
teitä niin waeldaman tämän wiheljaisen
mailman läpthe, että te wihdoin kosta te
teidän wae ilmenne paätänet olette, tai»
waisa löysäisitte yhden turwallisen' ja
lewollisen sataman! Sitä kuulkon ja leh-
kön Se Pyhä, Kolmeyht/inen Jumala, I-
sä, Poika ja Pyhä Hengi, jolle Pyhälle
Kolmeyhteiselle Jumala! le, olkon kiitos,
, kunnia ja ylistys nyt ja yankaMsesti.

Amen.




