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Siuna HERRA ZESU!
PW, Pyhck, Pyhä HENra Jumala

Zebaoth, täydet owat taiwat ja maa Sinun kun»
niatas, tayta myös nyt Sinun Pyhällä kunniallas
tämä Sinun Huones, ja kaikkein Christittyin sydälw
met, Sinun Pyhän Nimes Kunnian tähden! M
mehen Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen, Amen.

HSRm on Fionin walinnut, ja tahto sitä Asuin»
siaxens Tämä on minun lepon ijattkaikkisesti, täsä mi»
nä tahdon asua: sillä ft minulle kelpa. Minä hyrva»
sti stunan hänen elatuxelts, ja hänen köyhilleus kyllä
annan leipä, Kätten siappins inmä puetait autuudet»
la, ja hänen Pyhäns pitä ilolla nemmtzeman.

merkillisillä sanoilla wuoroin David, wuoroin st
Kaikkiwaldias Jumala itze, pitäwät niinkuin kanstapuhecm
walillansa, ja puhuwat HLR«an asumisesta hauen pyhpdesäw

sä, Psallwsa 132: v. 13, 14, 15, 16.
Se on kyllä tiettäwa, että tämä hurstas l'a Jumalala Helkäwäi,

NM Kuningas David, kohta hänen hallituxens allista, niin pian kuin
HERra istutti hänen Israelin Kuningalliselle istuimme, rupeis mur<
hetta kandaman siitä, kuinga hän olis rakendanut HERralle Huonen
ja Templin, että hän hänen Uittonsa Arkin olis afmanut kunnia!lisein>
ban tilaan. 2. Sqm. 7: 2. Psal. 132: 2, 3. Sillä ei hän woimu

sitä
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stta nähdä että HERran Liiton Altti, josa hän silloin erinomaisen las,
näolemlsensa näytti > ja andoi wastauxia pilwen pahasta joka aina seisoiArmon istuimen päällä, joka puhtasia kullasta Liiton Arkin päälle raket.
tu oli, pm olcinan, yhde,ä huonosa kulkutilasa, muin siellä, muin Ml.la. Silla kosta I,raelin lapset oliwat tullet siihen luwattuun maahanla Jordanin, asetti losua sen ensisti Gilgalin. 105.4:-19. Sen jalken Siloon, Jos. 19:1. Josa se oli Duomaritten aika-na Hamaan ylimmjen Papin Elin wiinnisiin aikoin asti, joina hänenlumalattomat poikansa Hophni ja Pinehas ottiwat sen myötänsä sotaanPHMma wastan, josa he lyötin, ja HERran Arkki joudui Philiste-reln kasiin. 1. Sam. 4: n. Nämät asettiwat sen heidän JumalansaWngonm huoneseen. Mutta ei Dagon woinut seisowainen olla HER-ran Arkin edesä, wan täydyi maasa maata kpnnyxcn alla. 1. Sam. 5-5. Ia koffa Philisterit wielä paallisexi lyötin HENralda kowilla wit-sauxllla, täydyi heidän läheltä HERran Arkin pois tyköönfa Bechse-mexen, josta se siirrettin Kiriathlearimin eli Gibean Papin Abinadabinhuoneseen, 1. Sam. 7: 1. Josa se oli kauwan aika. Josta Dawidkoko Ijraelin kansa läxi sitä noutaman/ aikoin luoda sitä Jerusaleminja asettaman se Zionin hänen huoneseens, kusa hän oli sille paremmantilan toimittanut; mutta yhden murhellisen mpauxen tähden joka tiellätapahdui, simä että HERra löi Usan Abinadabin pojan kuoliarl, ettähän rohkiasti piteli HERran Arkkia, täydyi hänen se jatt» Obed Edo.min huonewn. 1. Sam. 6: 10. Koffa HERran Arkki oli ollut ObedEdomin huonesa kolme kuukautta, kuuli Dawch että HERra olierinomaisesti siunannut Qbed Edomin huonen, jonga tähden hän taasriemastui ia wahwistui noutaman sitä tygöns Zionin, johonga se wih-dv!n tuotin suurella ilolla ja riemulla; niin että Dawid tantzais HER-ran Arkin edest. 1. Sam. 6:14.

Täsä tilasa näky hän nut kokonpannexi tämän hänen 132 Psalmin,josa hän waruutta itzensä siittä että HERra oli Zionin walinnurMixi, siis? Hänen pyhäpi siarens, hänen pyhydexens, hänen wahwaxija pysywäije i niajarens ja aluinsiarens, josa hän tahdot armollinen ol-la ja erinomaisen läsiiäo'?misens osotta. Niin että tämä on »ri Uffonsana Dawidin suusta: HERra on Zionin walinnm, jolla' hän' roh'waise itzens, että hänen aikomisens oli HERralle otollinen ja että hän
annoi häiien edesoltamiscnsa itzellensä kelwata.

HERra hänelle wahwan todsturen hänen Spdämmellens ja niin unwasta handn hänen ustallurensa päälle ett« se: ollut turha, sanoden'
A 2



) 4 ( iM^i

Tämä on minun leponi iankaikkisesti, HENra tahto anda
Dmidille theto, ettei bän ei-ambi tahtonut Arkk nsa kansa siirrellä yh»
destä paikasta mm toism ja oila niinkuin kttlkutilasa, wcn että h'n nyt
tahdoi otta itze'!ensa majan ja o!on, ja niinkuin asun»
non Zionisa eli ftn ymbk'istölla. Sillä ivackka HENra andoi wiela
si-rt; h nn Arkki!'sa Zionista niin Temrlin, jonga Salomo hänelle ra»
kensi, m>)ös sijalle wei sihen Liiton arkkin ja asetti sen sihen kaik-
kein pyhimbän, i. K<!N. k. 8: 6.

Niin ei se kuitengan kaukana Zionista wan toisella wuoren
kukkulalla, ni c.eldä Moria, jo'.'a Abraham muiim aikoi uhrata Isaa-
kin, jonga päälle Salomo rakensi Templin. 2. Ack. k. 3: 1. Silla
Zio:« ia Moria olit yxi wuori waan kaxi kukkulata, molemmat Jerusale-
min Kaupungin sisällä, joidenga wälillä oli yri wähäinen laa o Millo
nimeldä, jonga Salomo myös rakernuti 1. Kun, k. 9: 24.

Tämän paikkakunnan tahdoi uyt HERra sihen c-ikan pyhittä itzel»
lens ja walitzi ensisti Zionin Davidin ikana ja sitten templin Sa»
lomunin aikana pyhydexens ja pyhäxi siaxensa, josa h n tahdoi
lewätä.

Ijankaikkisesti. Tämä on merkUinen sana joka anda tietä HEN-
ran hywan ja wahwan aitomisen Dawidita ja hänm siemenhän wastan,
ja koko Israelin kansa wastan, joka ei suiugan tahtonut luopua heistä,
jollei he olis luopunet hänestä.

Muta me tiedämme ja n'emme selkiästi Jumalan sanasta, että
kaikki HERran Armolupanfet owat, ehdolliset nimittäin, HERra lu-
pa metlle armons, siunaurens, apmua ja asundonsa meidän tykönämme,
jos me palwelemme hindä uffo!!i>'esti, rakastamme h ndä, pidämme hä«
nen Kastynsä ja waellamme h nen tcisäns; wan jollemme sitä tahdo tel),
dä, niin häi» myös hyliä meidän ia luoou meistä, kosta me luomumme
hänestä. Eikö hän selkiästi todista 2. Mos. k. 20: 5. Minä HER<
ra sinun lumalas olen kiiwas Jumala, joka eyistelen Isäin pahat
teot lasten päälle kolma.deen ja neljänden polwen, jorka minua
wihawac, ja teen laupiuden monelle tuhannelle jorka minua rakas-
tamat ja pitäwäc minun Rästyni. Sentnhden sano hän Iftae ille
Ps. 81: 14. Jos minun kansan kuulis minua ja Israel minuutei-
säni käwis; niin minä pian heidän wihollijens alaspainaisin, < - Ia
minä ruokkisin heitä parhailla nisuilla ja rawihisin heitä hunajalla
kalliosta. Tämän edespiti hän nu,ös Dawidille ja Salomolle selkiästi.
Kuinga sano h'n Salomolle 1. Ku>' k. y: 4 Jo? sinä waellac mi-
nun edesäni, nukuin sinun Isäs Dawid waeldannc on,'«niin mi,
nä wahwistan sinun N>aldakundas istuimen Israelin päälle iiam
kaikki,est. Ia niin ed späin. Sen>
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Smtabden myös kossa luopuminen jo tapahdui Salomonin aika»
na HMrasta, rupeis HERra myös suuttuman hänen Kansallensa, ja
että ne se!lraw.u!'et Kuningat olit enimitten jumalattomat ja kansa lan»
geis hirmuisen sokeut.cn ja epäjumalain palwelluren, hyljäis HCRra
l)ei)an, ja lähetti wihdoin heidän vlitzms Nebucadnezarin Babelln Ku-
ningan iuka maan häwitti ja pölli Templin, josa myös Liiton Arkki ja
Armonistuin poiktiliwat. Kosta Hl>Rra t:män Kansan palautti Ba-
belin fangeudesta ja andoi raketta sen toisen Templin, niin ei hän enä
tahtonut anda tehtä Lii on Arkkia eikä Annonistmnda wastaudest, jotka
ei muuta ollet kuin aawisturet ainoaskms »a maalauxet sihen totiseen Ar-
monistuimeen ja Liiton Engeliin HERraan Christuxehen, joka sen toisen
Tmiplin aikana ilinanduman piti lihasa, >onga Kunnia j«n puolesta
Myös suu embl oleman riti, kuin sen endisen, Hag. 2: ic>.

Minun rakkaani, koffa Dawid s i HERran Arkin Zionin, niin
hän siihen rakensi sen oikian Innalan palwelluxen, uhrein, Jumalan
sanin ja hänen laftns puhcan Opetuxen, ynnä rukuustcn ja Kiitos wirt-
tcn kansa, M toimitti sihen Papit ja Lewitat, weisajat ja soittajat sitä
wo pitämän, ionga tähden Zion HERralle kelpais ja hän tahdoi
siinä a'ua.

Kusa miela nytkin, n inun rakkaani, oikia lumalall palwellus
woimasa pidetän, kusa Jumalan sana. puhtasti opetetan ja hänen Sa-
krc>men'ins U'osjaetan; kusa ihmiset nämät kallisna pitäwat ia HER»
ran pelwo'a waeldawat; siinä on wieli nytkin HERrcn Zioni
lcpoiiansa. Wielä nytkin tahto se Kaikkiwaldias tainkaldaisisa paikoila
viti hänen pynydens ja osotta hänen Armollisen lasnäolemisensa. Sillä
wi>!ä nytkin HENra todista niinkuin muinen Esman kautta Es. 5?: is.
Minä asim Rorkeudcsa ja 'ja niiden tykönä joille särjet-
ty ja nöyrä hengi on; että minä rvirworaisin nöyrytecyn -HenfM
ja särjetyn sydämmen.

Sentähden teemme oikein, srnä että me rakennamme HERraNe
senkaldaisia huoneita ioisa Jumalan sana o etetan ia me kokoon tulem»

sicä kuuleman wtka me kirkoin kutzumme, ,01'sa me toiwomme erin-
omaisella armollisella tawalla hänen ja meitä siunaman: niin-
kuin hän lupa 2. Mos. k. 20: 24. NAHinFn paikkaan ikänäns mi»
nä sä on minun nimeni muiston, sinne niinä tulen sinun tyZös,
ja siunan sinua.

Se oli tossn Wanhasa Testawendisä yxi erinomainen sen suuren
luma'an hnonen hallims että hän otti Liiton Akin ja sen päälle raket»
tm, istuimen senkaldalseri asuma siaxensa että hän sen pcällä an<
doi seisoa yhden pilwcn pahan ja siitä andoi wast.uria ylimmäiselle

A 3 Pa-
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Papilla kossa se jostain suuresta asiasta handä kysyi. Tämä huonen
hallitus on tosin jo seisahtanut ja laannut ensimmäisen Templin kansa
jvnga Salomo rakensi. Smeon HERra likemmällä ja Armollisemmal-
la rawaila puhunut meille Poikansa kautta aian täydellisydes. Ebr. i: i.
Mntca uyt kosia kaikki ennustuxet ja esimaalauret jo täytetyt owat ru-
hu hän meidän kansamme, neuwo, opctta, nuhtele ja lohdutta meitä
hänen pyhän sanansa kautta, jonga hau anda saarnata meille meidän
kiwoisame. Jotka sentahden owat HENran Templit, hänen majans
ja pyhydens kuftj häncu Klinuiansa asupi. Sillä jos meidän Rakas-
W,N'ahcajamme sano Matth. 18: 20. Rusa kari, taikka kolme tu-
lemat kokoon minun niineeni, siinä minä olen heidän koskelläns.
Kuinga palo enämoi on hän Armosa läsnä kusa suurembi kokous, on,
ja niisä huoneisa jotka Jumalan palweliureen aiwotut ja pyhitetyt owat,
jotka me siis syystä HENran huonoin kuhiimme.

Se on tosi että niinä ensimmäisinä Christillsyjen aikoina ei ollut
Chvistuyillä, wainomisteu rähden, muita Kirkkoja, kuin ainoastans wis-
sit kokous paikat ja huouet, joihinga Seurakunda kokoon tuli Jumalanpalwellusta warten; mutta sitle'kuin se kuululla Keisari Constantinus se
Suuri waldias siu Uston wastanotti, ja andoi Seurakunil-
le lewon, rakensi han kaikisa suurisa Kaupuugeisa Romin Waldakun-nasa ja sen aärisa kaunihita Kirkoja >a Templii, joisi, se Christillimnoppi ja Jumalan sana on Saarnattu ja Opetettu. Josta ajasta ha>
man tähän asti ChrWtyilla on ollut Kirkkoja ja HERran hlloneita
kaikisa mailman äärisä haman lahui päiwän asii. Joka armo ja etu
haman meihin asti on, humala seli edestä kiitos, lcwinnyt.

Näisa meidän Kirkossamme ja Dnnplisnmme toiwomme me syystä,
että se Suuri Jumala, ja meid'n rakas Wapahtcnamme HENra lE-
siis, hänen Pyhän Hengensä kansa on meitä- Armosa läsnä; että hän
niisa meidän Nukouxemme kliule, I>h. 4: 21. Että hän ne hänen py-
hytenänsa ja leposianansa vitäpi ioisa hän erinomai een Armolliseen yh-
distaxeen itzenja anda meidän kansamme, ja meitä siuna.

Tämän tähden myös kaikki uffowaiset ja halulliset Sielut näitä
paikkoja ja huoneita sydämmestäns rakastamat, halulla sinne tulewat ja
Ma heidän Jumalan hengesa ia totndesa tekewat. Namat
owat Keidän mielestäns HERran ihanat csikartanot joihin Ke ikäwoitze-
wät Dawidin kaula; loka sano: O kuiuna ihanar ou?ac fiuun asuin-
sias -HERra Febaoth. Minun sielun ikäw.öiye ja halaja -HERran
esikarranoihiil. Minun ruumin ja sielun iloiye eläwäsa lumalasa.
Ps. 84: i> louga kansan jolla tainka mieli on, hän" syystä lu,
ke autuari. v. 5- Amuac owat jotka sinun huoneisas asuwar.

kiirl
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kuttawat sinlla ijankaikkisesti. longa tähden hän yhden PalmanHERran ejckartano,sa luke oloulftmnie.fi tuin tuhannen niualla. v. n. Iatoisesa pakaa nimittäin Ps. 27: 4. Todista hän että tainkaldainenMhänen nurin toiwotus ja halu: Fhtä minä HLRralda
anon sirä nnuä pyydän, asimxeui HERran huonesa kaiken elinai,
kanain eträ minä näkisin Htiißran, kaunin Jumalan palwelluven,
ja hane», Teilipliälw ctzipn.

Niin tahto Hsßra Jumala läsia osa hänen omians, jotka han<da pclkäwät, ermomattaiu heidän pyhilä kokourisansa hänen Pyhasa
Templ jäns l« huoneftus, ja puö heitä hänen omana Kansanansa ja
perimisen, nsä. Mutta jos »xi kansa, jouga hän on walaisnut härcn py»
lMä sanallansa tule li?gun pj ämättömaxi ja lyö ihens suruilomnteen,
ulkokullaifutccn tai hengelliseen ylpeyteen, ja on röykkia sen päclle, että
hän luule Jumalan olcwcn uiiikuin kiiimitetyn heih,», sen ulkokullatun
Jumalan palwelluxen tähden kuin se edeläns pita, suulla waikka ei
sydänimellä, kebuen ludalaisten Täsä on HERran Templi;
täsä on HERran Templi; täsä o!, HARran Templi. ler. 7: 4.
Niin nuhte e HCR a j,i todista heille: Niin sanoHEßra:
Tairvas on minun istuimen, ja n,aa minun jalkaini astinlauta: ku-
ka siis on st huone, jcmga te minulle rakennatte? Eli kuka on mi,
mm leposiani. Ia minun käteni on kaikki nämär tehnyt, ja kaik-
ki nämäc owac tehixr, sano HERra. longatähden myös Apostoli
P. Pawali kosta hän ,'mbari ka,ri Uthenan Kai-punftisa ja ncki tämän
kuuluisan opremiitten kodon epöjumaUsepi todista heille: Jumala joka
Mailman teki ja kaikki mitä siinä on, hän on Taiwan ja Maan

ei hän asu käsillä rakecuw Templeis: eikä ihmisten käsil-
lä palwella; että hän jotakin tarwitzis. Sillä hän anda ylitzcn
kaikkia jokaihelle elämän ja hengen.

Miia nyt HERra on armoja läsnä, ja kusa hän pitä asundons,
siellä ei hän ole saarnilla, niinkliin joku tyhjä tai joku tilas HENra,
joca hukkan palmelaisin ja auxihllutaisiin, joka ei tahdois eikä taidais
autta, jonga ralwelluxesta ei mitan hyötyä ole. Sillä waikka ei hän
tahdo, että meidän pitä oleman palkka palweliat hauen tykönänsä, jo.ka ci
ole sowcljas waan rakcsta sitä wakaa ja wapcm sydändä, kuitengin anda
hän aina pelkäwaistans n ittä siunausta siitä kuin he kylwäwät.

Sentähde» kuulutta hän m,,ös tasa:
Minä siunaan hänen elatuxcns, ja hänen Röyhällens

annan kyllä leipä. Me kuu cmme tosin tasa kmnga Manhan Testa-
menoin tawallisuden jälken että Mqilma sillDin oli wielä hänen lapsude-
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sans, lupaus on maallinen ia mallisista eduista joista ei kuitengan hen»
gelliset ul»s sulietut ole niinkuin selkiasti kuulu seurowaisisa »an»isa. Uu»
deja owat lupauxet enimmitten hengelliset että Jumala hä-
nen Pojasans HERrasa Christuxesa tahto olla meille Armollinen, anda
meidän syndimme andeu, anda meille hänen Pyhän Hengens, watista
metä, pyhittä meitä, ja niin edespäin, joNa ei maalliset eroitetut ole.
Eikö siis se mahda meille kelwata eccä tahto tchdä hy-
wä sekä siclun että ruunlin putesta; Että h'n M murhetta meistä ja
meidän el turestamme niin ettei ftn osa täle unhotetupi.

-Hänen pappins nnnä puetan auruudclla ja hänen pyhäns
pirä iloi-?eman, Tasä lupa HERra hengellisiä etuja. Hän taho Zi»
ouisa woimasa lila Sanan Saaman, ia toim tta sihen uffolliset Papit
ja Saamamiehet jolka hän Autuudella puetta tahto. Ia mikä on tä»
ma! ja mikä suurembi autuus taita näil!< HCRran sa!'ansaatlail!e ta,
pahtua, kuin fte että he näkemät HERmn käst.t pidettamän ja heidän
Oppins ja nemrois ustolla, ja kuuliaiftideNa wastan ottawan. O
H3Rra kuule meitä tästä! ja ettäs san.s kansa henges ja woimas an»
daisit, kuule meitä Li-upics H'Nra lum la!

Hänen pyhäns owat kaikki uffowaiset, jolka siinä oikiasa katu-
muren järjestyxes HERran teitä rakastamat waikka ei he täällä juuri
wirbittömäi ja tälM iset ole, wan moninaisis puuttumat, Ne pirä i<
loiyeman, HERrasa, hänen ja teitäns ilolla mlkiman ja ni«
sta hända ilolla klittamän, nähden sen kaikilla knmga HENraa pelkawai-
sille aina hywin käy, ja ettei hän ommns k stan unohda!

Ny minun rakkahani, jäenet tästä kunniomttamasta Ruorreden
Seurakunnasta, ylimmäiset ja almnmaiset Opcttajat ja sanankuuliat,
nuoret ja wanhat miehet ja waimot, pienec ja suuret, minä mahdan
tänäpänä tygöpuhutella tei ä Apostolin Pyhän Pawalin sanoilla Eph.
s: 8. ia muistutta teille, että te nminen olirca pimeys, mutta nyt
te olette walkeus HERrasa. Te rl tm muine,, pakanat ja teidän esi-
wcml>embanne palwelit mykkiä bpäjumMa: wan nyt on HERra kän»
d!nvt itzensä teidän puolehenne ja andanut tille hänen sarans, cnsisti
niinä muinasina Pamin aikoina beikommasa wan n«t niin summasaw,-
losa, jonga kautta bän on siirtänyt teitä pimendcst.i walk<ildeen ja sa<
tanan wallan alda Jumalan tygö, ja hänen Poikansa HERran IE»suren tundcmisehen.

Näin muodon on hän walinnut te tä hänen Zionixens ja Seura-
kunnarensa ja tahto teitä jonga te mahdatte syyllä li.kea
yhdexi suureri, ylönvaltisexi ja arwamattomari lumalcn armoni teitä
ja teidän lapanne kohmn,

Ta»
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Tämän ajan sisälle, joka on tohtinut kestä jonaun sadan ajastaiko-
ja, on teillä ollm muutama Kirkko, joisa Jumalan Eana on opetetm,
joista se wiimcinen ska ahtaudensa, että wanhulxnsa tähden on kasM
maahan otettu, nm kuin se käsillä raketlukm rl,. Io»:ga sman te nyt
rlctte rikendanet tämän Uuden, loka Jomalan siunaurcn kautta on nij»
walmiu mllut Ma se nyt rvnapaiiä piti vihittämän ja pchitettämän yh>
dexi HERran Huoncri ja hänen Pphaxj Templitensä. Täsä olelta te
kaiketikkin yywan ja oikein tehnet.

Elki siis se nain kauwas tullut on, ja HERra on auttanut teitä,
mikä on nyt kol)tlil!is.'ml)i a oike mbi, kuin että nie nyt kaikki yxi<
m elisesii, jocka täsi HERran Kaswoin edesä koosa olcmme yhdistämme
meitäm Hengesä tänä: ana HENran Pyhä nim:e »M m u ja k,itä«län,
seka laman, että kaikkem mu ten, häiden laupiudensa lö.ttcn edestä kuin
hän nnill.' osptamlt rmbi, SllllN ia Ruumin puolesta: että hun Pn-hällä Sanallansa m.iia walaisnit on: cnä hän hancn Poikane sm H»,
kian wälimichen ,a sowittajan ineille ilmoittanut on, että hän ustolliset
Opettajat ja Saar-ami het meille lähettänyt on h'nm teillensä meiti
taluttaman: hän maians ia P.hydens meidän kestellämme asettanut
on, mä hän on nuodtt siunannut andam meille Taiwasta latecn ja h<«»dellnälllstt ajat mä hän on czndaillt meille Ch ist.lllsen Esiwallan,rau,
han ja tcrweyd.n: mä hän kalkk, meidän tar.emme me,lle vn suonut,
ettei mei!d,i mttän hywa ole plmtcunnt tahmasti.

longa fiwllsa n».' myös n!ahdamule wielä ylösnosta meidän syda<
memnie ja kätemme,h men t,!g>ns ja hmoasti rukoilla hända Ma hä»
kackki nämät Armolahjansa cdespain annais kesiä meille, ja ei ~,'tta wä«
hendä cikä että hän auis meidän tykönämmee: hän Sa-
mins ja Saklamct!t'usä pidäis: että hän meitä pyhitais pyhäri
js otullisexi kantri itzellens: cttä hän meitä Pyhällä Hengellansä hallitzis
jaKäffy n a tcjlle oi nnais: että hän <m oikein Evangeliumm opin ussoUis<
ten pckweljajnsa kalitta iKnan erdeiysia annas mMe jul-stetta ja Ar-
mo s lai ais meille sen jälken ihemme käyna Ctcä h. n nuitä, meidän

ja maan me hywäjli siunais ja annais meidän asua rauha»
maicusa tästedes niinsu n Monasti.

Ia O v"l,ä Isa. O Suun Jumala, Isä Poika ja Pchä Hmgp
meidän HEZu-am. >,ka asat Korkeudesa ja Pvhydesa ja sar ettuin so-
danden t..könä kat;o nyt Armosa sinun pyhästi siastas meidän simmköy»
hain lastes piioin, jo/ka täsä r.-,koiletnme sinua, etcäs lälnan hucuen
siunaisit ja pyhi a sic sinun oybvdcM-ja, Tewplnes, jonga me sitä
ten rvkendanet olemme: ettes annaisit tämän meidän toömnie ja edesoM-
miselnme sinulle olla: s>7ouft npt HE3ira Jumala tähän si«

B. n.in
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mm lepoos ja asu meidän seasamme ja meidän jydammijämne: anna
meidän syndimme anturi :a ol.» meltle armollinen: Smna ftn palwellus
kuin me sinulle teemme täsa sinun huo: ejas, ia anna scn tapahtua Heu>
gesä ja lotudesn, että se olls sinulle otollinen! ettäs kallistaisit sinun kor>
was weidän rukouriimmc! etläs auttaisit meitä kaikaa me dän hädisäm»
me ja tustisamme! ettäs kaikki ansaitut synnin ra::g ijiuxet Armoja pois»
kännäisit! ettäs kaikki pirun juonet pois estäisit ia Satanan meidän jal«
kamms alia tallaisit! ettäs ustollisia palwclioita tähängin sinun
el.oos! ettäs sinun Pyhui Sanas sn Sakramsntis täsa Huoncsa annai-
fit oikein opetetta ja ulosjaeila! elcäs aunaifst meille jokapäiväisen le«>
wäil ja iloisen sydämmen suuia ralwellcsam!

. O HERra kuu'e! O HERra aitta! O HERra anna kaikki hy»
v.'in meuestoä. Ia ettäs mettä mMn armollisesti kuulisit! Kuule mci»
ta Rakas II" meidän., - -

C> Jumal sinua rutäm. - >«

HERran zuuri siuna!!s wuotakon nyt ylhälda hänen Taiwallk-
sesta pyh»destäns tam,',n hänm maallisen ja käsillä raketun Tcm«
pii!'sä yll;en j i kaikkein niiden jotka näistä owista la sisälle tay»
wät ja »aisa psnkeisä istuwat, pienden ja suurten, nuorten ja wanhain,
rikasten ja köyhäin < miesten ja mainioin, ylimmäisten ia alammaisten,
että. te olisitte HERran siunatut joka Taiwan ja maan tehnyt on:

Erinommain muistako!, HERra armosa kaikkia niitä jotka t hän
Kirkon rakenn,zxeen awuliistt owat ja iloisella sydämmclla sen päälle
työtä tehnet, leka Herraswäkee että yhteistä kansa, sekä taiollisia että
itzeolewaisia, HERra siunatko» Wapalukuista Herraa Kuoria Qustat
kreclric von sotken, ja hänen huonetta loka neuwolla ja työllä on pyytä-
nyt tätä HERran Huonetia edescnit a. HENra muistakoon ja walkeu-
diansa ilahuttakon korkasti Ovpmutta tämän Seurakunnan KirkkoHer-
raa 1.255 ?orseliust3, joka tästä HER an Huonen rakeunuxesta mur-
hetta kandanut ja suurta wc.iwa nah yt on wanhalla iiailänsä, sitte
tuin hän en «n jo kolme muica häncn Seurakunnaansa on
uudesta r.kcnnnltanut ja niistä waiwan nähnyt. HERran siunaus ol»
kvn myös Kunnioitettawan Herran Direöieurin Hulrrellin ylihe, jo-
ka täsa asiasa ei mitan kulutusta, säästänyt ole, uin myös Kirkonraken-
daian joka täsa toimellisesti ja varhan taidon ia
woiman jlken työtä tehnyt on! HERran A moihin olkon myös slchettu
Klikki muut pitäjän miehet jotka jloiM sodammella työllä ja kustan-
nnpella vwat täsa tehnet.' HERra nnidan lumalam olko»
meille leppyyinen ja wahwistakon tmid'n kätcmme lyöt meisä. ?la mei-
dän kätemme teet hll» wahwistakon! Riittäkälnme n)?t kaiM luma-
., lata^
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joka Suuria paikois. Joka meitä
rvarjele hainasta äirin kohdust, ja ccke nieillckaikki hywää, Här. an-

meille iloisen sydämmen ja lainarkon rauhan jokapaikas Isi
eaelis meidän clinaikanauune. Ia errä Armons pysyio mei-
dän rMnämme ja n>apahdais meitä niiukaurvan knin mc
Amen.

Ia näin olemme me nyt nimun rakkahan»' HERran meldän Ju-
malan pyhimbaen nimchcn, wihinncc za pyhittänet tämän hnonen yhdcxi
HERran Templixi ia Huonexi josa Häncn Kunnianscr asu. Hän se
y>)wä Jumala wahwisiakon tämän il;e armollsesti ja sanokon tästä:
Tälnä, on minun leponi ijankaikkiscsti. Täsa minä tahdon asua.
Sillä se minulle kclpa, hänen poikansa lEsuxen Ehristuxen töhdm
Miidan HERramme!

Te tahdotte n»t minun rakkahan! että tämä teidän. Kirkone pita>
niinkuin Tai rallisuns on roanhudcsta, nimen saaman ja kutzuttaman

Hänen Kuningallisen Majestetins mcidän
kaikkein armollisimme D oltninaimme Nimen lälken. Tämä on hrwin
Njateldu että te Mä hänen Tl stmäwa nimeens muistalle, joka minkniu
lolinen maan Aili tenä minkmn kaikkia nffollisia alammaiäcnsa ra»
kästaui ia stw teille kaikkca hyoä<', n«)ös istu hänen KnninZalli-
sella istuimellansa kaikkein meidän silmisamme niinkuin yxi loiftawa tähti
lötiesa lumalisudesa ja »hana esimerkki wi'pittömafa HERranHERw kaikkiwaldias Jumala, joka tänä n'lwnna on Armoja k
kotkia Ruotzin Waidttkunnan ja tälnäu fuUren Ruhlinan maan SM
men asuwaisten sl)dämmellis,n ikuwöitzemilen a toiwolnren pnokll sa
dattanut siunauxeua hänen Kuningatliftn Majefielins meloän Armollt-
jamman Droltningimme ylitze, niin mnodrn että hän on he ttänyt Mi-
tä sihen iloiseen loiwon, että saadarewme nähdä hänestä vhdm nuorenwesan ja hedelmän, loka fyndynyt on Ruotzin Kruunua kandamcn M

waldiokanfa käteis ottaman aikanansa, hänen KlinmZalliselle Ma-
jestetillensä meidän kaikkein armollisimmalle Kunitigal?etv ja HERrallem-
me, Maan Isälllle, lll:le fumimmaxi syd.'mmen r cnillri
ja hänen alammaistms losa hänen Kuningallinen Maiestctinsä
»Me itzens HERralba arwatinl Dawidin wertainen oleman siinä koffa
hän Ps. i)2: ii. Cano: -HERra on wannonut Dawidille totiM
«valan, ja ei hän siinä rvilpistele: sin»,n runmis hedelmästä mi''H
istutan sumn istmlnelles, se hywa Jumala, warjetkon nyt sekcl
Oilin eltä hännl kohlans hedelmän niinkuin silmäterän ja andakon hei-
dän terweydefä ja sanon ssa eritä roimn toisestansa, koffa se pe-
lastuxen nika lahestypi! HTRra andakon myös tämän huonen olla yh-

den
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den hedelmällisen Hitin hänelle lapsia sy, ,im'amc'l, weden ia hengen kant»
ta >a sen kalomattoman siemenen hänen Piihän Sanansa kautta, jotka
walkeudesa waellaisit jahinen ja hänen perillisixi tulisit.

Terwe siis nyt
M Kirkko! stlso nyt tös., paikas johonM raketlu olet niinkuin nuk(l>
Muiden maan li)tamn, minä sa o:i Kiwruin rinnalla ia woitta he kau-
neudesa. Lue aiko a. ja wuosia p-rembia kuin se kuin sit'«n sdelläs o-,
li, sihenasti että sinä myös wanhendnmmna ja janilnaldunnnna käsillä
mch.ni oman wliosi jadandcn peristä niinkuin sinä lisillä tehty olet.
Kokoo HMralle pa!'js ja lsiMsta Scurakunla jotka cläi'äns
nen ce'sä," wa llaisit jq kosia he tä Uda pcionukknwat koria hota k»l<
kecs HEZiran t'i'oa odottaman. Molliset Saarnamichet sinun saarna-
siuollsas ,a Altarillas jcisokon ja ustowaijet Sanan simisa ulos
ja sialle käytön 1

Ia te minun rakkahan jolka jäsenet oletta Ch!isiilli!>sta ja kunnioi-
tettawasta Ruoweden Seurakunnasta ja sen mvarasa piissä asutte sunn-t
ja pienet, Miehet ja wa mot, nuore.' -a wanhat, pitakät nyt täwaHEr-ran Huon- Kunniala. Jos te Nimeä kannatte pyurä-
käl itze työsa lwttä oikeixi Christicyixi. Ottakat Sana jcka läsä teille
Sanmamn siwcydcllä wastan ja kälkekat se, tandakat myös sen hedel-
m- k.irsi.välliydesä. Waeldakat HERran edesä njil!kuin HERranka'isa. ja ei niinkuin ulkokullatut. Milistakat HENvan Lntto, jonga te

P-häsä Kasteja l>nen kansans tehnct oletta. Ia kcsta te kartte
W paht-janne Pyhälle E tolliselie truistakat händä ia uhratkat

itz nne hänelle palwelluren' Rukolk t ja curenne huutakac händä uffol»lisc e sydämmellä min' hän kuule teitä. Olkat HERran lEluren okr-
at Opttuslav et seka o»isa että elämäsä. Olkat teidän O ettaillenneklmliaiset
ja senratkat heidän uffons ja neuwv!'s. Ia Hsßra käändakön sekä O-
pettaiain ma sanan kuuliain sydammet toinen toisens tygö että hänenWaldakundans m is »lösrakttmi Sieluila ja että HENra myös lepons
s'is ja ajnis täsa vaikaja ja tämän hänen Pyhi den ä siunaiul UinenK"tos N!)t olkon Isälle ja kiinnia suuri Pojalle ja Pyhä» Hengell se
olkon ln^ös, joka meit amta kaikes lyös!


