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u R u S A,
Kirjan-PräntMdz

Z. N. Z.
Jumala meidän Jumalani siunatkon

meitä. Siunatkon meitä Imnala; ja kaikki nm ilma peljätkö» handä.
N. 6?: 7, s.
ämä Kiwi jonga minä panin pystyM muistopa»
tzari, pitä oleman Jumalan huone
Näin 1M05,2«:2»
kuulu se merkillinen lupaus kuin se suuri Patriarcha Jacob Korkeimmalle Jumalalle teki, h<,
nen hnonensa, se on, Jumalan palwelurm ra<
»

kendamiscsta hänen sugusans:

ja

<

sen sma

johda-

luxesta, että nimitetty Patriarcha waeldaisansa Mesopota,
mian, wäsy!N)!nia paiwan matkasta oli laskenut ehtolla le»
pannut kiwen päänsä alla, siinä maatesansa, nät)»
nyt merkillisen unen, tikapuun maan päällä seisowaisen, tai»
waseen ulottuwaisen, tikapunn päällä Taiwan owella seiso»
wcnsen HERRAN, joka niin armollis.lla sanalla tätä la,
cobita puhutteli: Minä olen HERra Abrahamin sinun Isäs
Jumala, ja Isaakin Jumala: tämän maan, jonga päällä
sinä makat, annan minä sinulle ja sinun siemenelles- Ia si«
uun siemenes pitä oleman niinkuin maan tomu, ja sinun pi,
ta lewiaman länden ja itään, pohjan ja etelään pain.
Ia
pitä
päälle
kaikki
maan
tuleman
sukukunnat
siunamxi
finusa
ja sinun siemeuesäs.
Ia katzo minä olen sinun kanhas, ja
warjelen sinua kuhungas ikänans joudut, ja saatan sinutt
jällens tälle maalle: sillä en minä hylja sinua; siihenasti että minä kaikki teen, mitä minä sinulle puhunut olen» v, 13,14,15.
Maikka nyt Jacob, niin korklasta Jumalan ilmeMesta eil<
,

A2

sm

fin pikaisutkfa hämmästyi, nöyrästä pelwosta lähestyä Pyhinda Jumalala ja sanoi: Totiftsti o» HERra tasa raitaa
,a en «uiltä sitä tiennyt. Kuinga peljattäß on tämä paikv. 16,17. ka, ei tasa mun ole kuin Jumalan huone ja caiwan owi
<

-

sitä Jumalan lohdullista

Kuicengin hän, peräaitajatellefanS

tygöpuhetca, ja rakasta lupausta, siunmnista, rohwaife itziauJumalala, tekemän
sa ja riemastu ustnllurelta lähestymään
jos
että
kauhansa,
liitto hänen
Jumala tchdois jawaelda häwarjella,
nen
siunata hauva rualta
werholla
piti
niin
Jumala ja teke Jacob nyt cä»
hän olmian Jacobinjonga
miilä paniit pyftyaUe
män lupauxen: Tämä kiwi
fto-pakaxi, pitä oleman. Jumala,» huone:
laina tapahdui kntzuttin mmnen Lutz, mut»
Paikka
ta nyt kutzui Patriarcha Jacob tämän BethEl: se on Jumalan huone, syystä että seka ihe Jumala Korkialla tawal-

ta täsä itzeils. ilmoitit, että nlyös Patriarcha täsä wahwasti
ereens asetti, täsä paikafa Jumalan patwelusta raketa. Ehkä Jacobin jalkencutewaiset Israelin Kansat Mä wälilla
lä ja täältä waelfit, ja HERra jo korwesa Sinain wuorcn
tykönä annoi Lain ja säädyn, todistnxm majan ja liiton Ar»
kin tekemisestä, he sei» myös sieltä walmsiit, m kulkeiinns
ajastaika siellä, saman todisturen. inajan kestellänfa pine

siinä HERra patwellen warahin ja hiljan. Jonga jäloli Siloola Josuan ajasta Santun
sama todisturen maja
Sitttn oli se sama todisturen maja Zio1,05.iy,551. lin aikaan asti«
nisä Davidin Kanpungisa. Wiimein HERra itze osotti
Davidille paikan, jofa hänei» Alcarin piti tekemän ja uhraman, ja annoi min jolMturen siihen paikkan, jvsa HE3k>
ralte Templi Davidiir alkamisen jälken Salomonilda raketdit,
ken

«

sen

2.Sam. 2H: ein, ja
Morian wuorella
Tältä paikalta nyt Patri18.
johdattawaisen
säännön jälken, maiarcha Jacob HERran
>

-

nitun lupaurens teki fanoden: Ia HERra on minun Jumalani; niin tämä kiwi jonga minä paini» pystyälle muisto-patzafi, pila otelnai» Jumalan l>uone joka niinmuodoin tapahtuwa oli, että hän sen kiwen ymbäri tahdoi koota muita so«"
weliaita kiwiä, M sen ymbariNe watmista Altarin HERralle, niinmuodoin että mainittu kiwi, jonga hän herättyanS
unestans päänsä pohjasta pystyälle nosti mmsivpatzari, ia sen
päälle öiiya wuodatti: muistori nimittäin siitä taiwaNifcsta it-

se

Mitchefia, kuin HERra hänelle Ms ofoltamltoli, woidelte»

5

sen

kappftlden py»
öljyllä soka aina on brukattu
len
hityreri < Ia tämä kiwi myös nyt oleman piti sydän ja 2.M05.2y:?;
HER>
alku mainittuun Manin, josta huone piti kaswamanpalweluecca
Jumalan
ralle, niilnnuodoin
Patriarcha siinä
sta tchdoi loimina perhens »a kannus edesä siinä HENran
nimen saarnaten; niinkuin hänen Iw-Isäns Abraham kohditellen samalla packalla asui, Almrin rakensi m HERran
Ia wcukka ei Jumala tällä erällä tuu< l.M°s.i2:B.
nimestä ftarnais
tuki hän knitengin taman PaJacobille,
lnwaifesti
niin
tupanren
wahwaxi liiiori, että hän Jacobin
triarchan
Mefopotamiafa
usiasti bänelle ilmastui, hända rohwais
oltesa
ja
wanvosans,
wiimein hänen lupcmstans hänelle muimonisa
olen In»
ja
armons hänelle wakutti sanoden: jaMinä
stutti,
josas
mc mikiwen,
jofa
wottetit
BetbElisä,
sinä ja
mala
ja pa«
täälda
maalda
nyt
lupauren;
lähde
siis
nulle
iMos3i:,3,
armon
puhen
kuule
laman
«yndymä
maallesi Jacob
laia
m nöyrältä taipumisella sitä seura, palaja ja ajallens tule
että JumaMens tähän VechEliin; sillä niin sano Mosesperhinensä,
ja
jatken
tuli
BcthEtin
lan mmstntuxen
Jacob
paikan ElVethEl, silla
rakensi siinä Marin, ja kuhni
pyhät Esilsät muut< L35:i,?.
Niin
ilimstyi.
Jumala hänelle siinä
km HERralle Alearia teit, ja saarnaisit wäkewän Israelin
Jumalan niinestä. Senkatdaisisa paikoisa HERra myös ra<
kasii olla ja asua, niin sanoi hän Moferclle: Tee Mari
sinun pitä polttouhrissa kn«
maasta minulle, jonga päällä
karjas
ja
uhraman! mihinkä paik»
tosuhris, sinun lanckas
muiston, siinä miminä
minun
nimeni
säädän
kan ikänäns
ja
Muna perusturen 2W052N24
tygös
suman
nä tulen siinm
sinua
David,
Temptiin
sekä sydäm»
lasti Jumalinen
Jumalan
myös
kmoiturisa.
ajaturesa,
ertä
toimiturisa
men halullisesa
SydämmensH halun siihen tiettäwäri tcke hän, kossa hän
huonesa, ia
sano Nathanilte: katzo, minä asun Eedripuifefa
päälle
jonga
waatwcn keffellä
HEr< 2>Eam.7-5,
Jumalan Arkki
ra Nathanin kamta wastais: etlei David waan hänen Poikans Salomonm Temptin rakendaman piti, ja katzoi hön edemmäs fen puhen kauha nimittäin lotisen Salomon, rauhan
Templin
Ruhtinan Chnfiuren päälle, joka pm rakendaman
ijankaikkisella
ja
haltitzeman
HERralle, Seurakunnan
Kuitengin D<Md toimituxella sitä perusti, ko> v. 4. H stH>
istuimella
M hait kulda> hopiaca, waffee, ja kalliita klwiä lukcmattos
A3
mafti
-

-

nouse

sen

,

-

-

se

asu

<

sen

<

<

-

6

masa

valjoudesa sitä wastan kokosi, annvi myös Pojalleus
Salomolle täydellisen muodon siihen, kaiken senjälkcn kuin i,
tze HERra hänelle Davidille ensin andanut oli, kuin Davidin
kaikki namät owat nunulle annetut
sanat kxuluwat:
1.M.f.28
i iy.
kirjoitettuna HERran kädestä
Tarkan warotuxen kans,
sa, että Salomonin piti tekemän ustallurella HERran pelv, 22.6 5-^ wosa
kirioimMa teke sen David, kosta hän iloiten siitä
edespcme: Muista-HENra Davidua, ja kaikkia hänen
>

,

-

>

,

-

-

wojansa. Joka HERralle wannoi ja lupais lupauren Jacobin wakewalle. En ininä mene minun huoneni majan: enga
wuoteseeni pane maata. En minä anna silmäni undc»
da; enga silmälautani torkkua.
Siilsen asti kuin minä» löy»
loilga
>dän
wakewan
HERralle,
Jacobin
astlmisexi
P,''32:i-5<
sian
Templin myös sitten itze työsa Salomo <e wiisas Kuningas
perustuskiwillä warusti ja rakensi parahimmista puista, kulla
jalken kuin HER'
sta, hopiasta ja kallista kiroista', juuri
Silla se kansa, loka tunde
2Aik.k.3:4,5 lralda esikirjoitus anuettin
Jumalan hywyden rikkauden ja sydämmcsta rakasta Ilnnalata niinkuin linnansa ja Wapahmjansa, ja sydaiuluestäns ha,
laja hänelle huonetta rakeuda, palwelusta tehdärens sanoden
Moftren kaicha: HERra on minun wakewpdeni ia
wirceni ja on minun autuudeni. Hän on minun Jumalani,
.ja
Senjälken luin hän
Ulina rakennan hauelle majan
2.Mos.iz:2,
ilmoittanut on, sano siis ustowainen kansa, 'atzo
löynnet
ine kuulinuua hänestä Ephratasa: me olemma
ja
mennä
asunsioin,sa
kedoilla.
Me
hänen
tahdomma
metzan
Lukein autuakumarta hänen jalkains astinlaudan edcsä
la seurähsaawat
in ne, jotka hänen huonesans
den ei wäsy sitä rakendamasta, ja jos le huone eli riutu cli
häwitetän owat walmit katzoman toista ja perustaman sitä
Jumalalle huonexi: kosta tämä kuuluisa kullasta ja hopiasta
tähden, lumalau kiiwa<
loistawainen huone, kansan syndeinjotka
jäljelle jäänet olic, >oi'
?.Km,.2z:9 -udesa oli häwitetty
Niin ne
ta HERra armahti ja annoi jällens palata?a wuoden perästä tulla Jerusalemiin, pidit kallihimbana asiana jällcnsä
perusta toista Templiä edellisen sian; jonga he suurella ilo<
huudolla, soittamisella roasiitorwilla ja kandeleilla, kiittam
»«
Kuningan sanoilla, teit
Ia
3:
Esr.
.HENraa Davidin Israelin
waikka ne wqnhat, jotka sen edellisen Templin niinkuin ja>
loinman ja koollistuttttan nähnet olit, jakaman puunarsit wa<
<

<

sen

>

,

«

sanasans
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sen

.

asua

-

-

-
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»
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helu-

7

heminäxi

mlewan, korgom äänens m itkit, otti kuitengin toiilou<aani
femmingin siitä perustl,resia, eitä
sten
Propheta oli ennustanut tämän jZlkimmäistn T«.mplin kuG
suuremman, sa», Hög. 2: 9.
nian olewan suuremnmn kuin
non minä, tttä ihe Ehristus pakanain toiwo, piti tasa jäl<
kimmäifesä itzens ilmoittaman ,a asuman, jonga tulemisesa
v. 6,
taiwas ja «naa ja kaikki liiknttrtaman pili
Joka
tnäinen Teinpli inyös seisoi, niin kauwan kuin ludalaisten
Kansa pysyi woimafans. Wapahmjan Ehristuren taiwasen.
astumisen jälken, ja uuden Testamentin Seurakunnan alusa
ei ollut tosin paljo tilaa ja asumusta siinä Templisä, ena
hirmuisen wainon suhten kuin Christureu Seurakunda wastan nousi, niinkuin Jumalan Hengi todista sanoden: niin
nousi suuri waino Seurakunda wastaau, joka oli lerllsate»
misa; ja hajoisit kaikki pmbari Indan ja Samarian maa<
kundaa, paitzi Apostoleita
Korkeini'! Tck. k, 5:
Joka tapahdu!
mau Jumalan salatusta ihimmMä neuwosta, että, nimittäin fenkaldaisen haioniiftn kantta Evangeliumin sanan saarna piti hajotettamau kaikkin maaknndiin, Proph<tan ennu»
stuxen jälken joka sano Chrisiuresta: Silloin hänen jalkansa
pitä seisoman öljymäellä, joka on läsnä lerusalcmita itän
päin; ja öljymäen pitä halkeman kcffeldä itän ja lauden, sangen lewialda toinen toisestans
Sixi aiwcxi
Zach. i^sH.
öljyä kiwm päälle, että Christus Sew
Jacob tasä wuodatti
rakunnan alku ja perustus piti woideldaman HENralda lu»ualatdans, Taiwalliselda Isäldäns ilo öljyllä, ena kuin hänen osaweljens
Että hänen nimens pnä oleman
Ps> 45r 8.
tettu öljy
Hänen hywan woitensa haju piti haioman
wialda, ja hänen Palwelians, Apostolit ja uskolliset Saarnamiehet, oleman hywä haju Chrisiuresa niiden seafa jotka
autuapi tulemat elämän hajuri elämäri
Näin tewisi HEr<: 2.C<?s. 2: IH.
ran Seurakunda, niinkuin kuulu Jumalan Hengen todistus:
Että Seurakunda lisäindyi ja enäni waetdain HERran pelwosa, ja täytenin Pyhän Hengen lohdmurella
" Tcl.f.y73i»
ajasa
ei
Ia maikka Seurakunnasta sillä ensiminäisella
»Nm isoja kallita Kirkofa, waan kokonnuit wähäsisa huonei»
fa, toisin wuorten rotkoisa ja maan kuopisi, rastan wainon
tähden, jolla he uffoctomilda ahdistettin, fenjälken kuin ApoSilloin ei suuret kellot pauhanet, mutta ne mi Ebr.ii:lK>,
stoli
sowMl opengimns neuwosta sala annoit sanan, koffa se
>

<
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sen
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»
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»

«

>

-
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sano

«

?,

-

«

wahai.

«

«vähäinen Seurakunda pici lähestymän heidai» kokous pai<
sanan saarna kuuleman/Jumalala rukourilw ja kii<

koinsa,

topilla palwetanan. UsicM oli yxi fangihusne myös Kirkko,
josa ustowaiset Jumalala kiitoswirstlla ia saarnoilla palroelle»
Seurakunda lisäisit. Niin kuulu Pyhästä Pawalista ja Silaasta, enä he tornisa kahleisa ja jalkapuusa ollesans puoli»
yönä olit ruksurisa, ylistäin Jumalala kiitoSwirsillä: ja fan»
myös kuulit
git, jotka siellä olit,
Saarnaten Pawaja Silas, niille jocka wapisturella syvämme» hartaudes»
autuuden neuwo etzeit, usto ja autuutta HERran lEsuren
Tek. k. »b :Cl)riftuxul nimen kautta
25,3 l.
Mammat ajat olit nimitetyn Pyhän Pawalin fangihuo»
ne kallis kirkko, josa Seurakunda kokondui Evangeliumi
naa kuulemail ja Jumalala palweleman, kuin esimerkki v,
ja mualla.
l.
Tel. 28
2Z. «.
Toisinansa myös wapammisa huoneisc» ia salisa niinkuin
nimitetty Apostoli Troadasa saarnais salisa, ftlurey. Seura»
kunnan kokouxesa, jota he ilolla kuutit ja wahwislettin usto»
Sitten myöden rupeisit Cbristityt monisa maanpai»
Te?, k. 20
koisa walmistcunan Itzellins wähiä kirkkoja soweljammizi pai»
kori Jumalan palwelurens harjoittamisen, jotka «i suingan
ajan tilan Men
ollet suuresta näöstä eli arwosta, waan
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Korkein Jumala, joka suuri on
töisa wihdoin sen ajan ja paiwän y»
1«<Z2:,9. neuwosa
löskayda, kuin hän oli luwannut Prophetan kautta: Paka,
nat pitä waeldaman sinun walkeudesas; ja Kuniligat jmun
paistesas,
kuin sinun ylitzes koitta
3.
EsIa min Pakanat paljoudesa taipuman Evangcliumin
wastan ottamisen, tosin niin ma Keisaritkin ja Ku«
uingat myönnyt usion kuuliaisuteen, ja Seurakunda niin»
muodoin rauhan tywenen, HENran a<mollisesta edcskaho»
misesta, ftisattaman rupeis, ja taisi sanoa: Awatkac porcit
käydä sisälle
SiEs. 2b: 2< wanhurffan kansan, joka ustosa pysy,
nä pidät aina rauhan, wahwan lupauxes jälken; silla sinun
Niin rupeis HERra rakendaman Seuratun»
V. 2. turwatan
Sil»
«s.4tzl6,i7< ,dans muuria, ja annoi hänen rakendajans riendä
loin rupeistt Keisarit ja Kumngat, kunnioittalnan Seurakmn
Kuitengin annoi
ja wakewä

»

»

-

-

saarnan

»

«

-

-

>

»

da

) ?

c^^

'da lahjoilla ja runsailla andimilla cdesauttaiuan Christittpin
Kirkoin rakendamista, ja niin sai Seurakunda jalon hclhou,
xen Prophetan julistuxen jälken: Ia Kuuingat pitä olcman
sinun holhojas, ja heidän Drottninginsä sinun imectäjäs.
Heidän pica langeman kaswoillcns maahan sinun cdcsas, ja
nuolcsteleman sinun jalkais tomua. Silloin sinä tiedät, että
luina olen HERra, ja ettei kengän tule häpian, joka minua
.toiwb
Ia niin sai seurakunda wapa'a rauhaa iloiten'Es. 44: 23.
huoneita ja isoja Kirkoia raketa HENralle Tciupliri, niin myös niitä kaunista kullasta ja kalliilla kappaleilla, sillä HERra oli heidän kantzans. Saaoaxens Seurakunda
Katzo me kuulimma sitä Ephratasa ja olemina
nähnet metzan kedoilla, me tahdomma hänen asunsi>,insa
luenna ja kumarta hänen jalkains astinlaudan edesä
Niin Ps.lZ2:l>7.
kooiliftt jalot huonet piti myös perustettaman kulmakiwilla,
niii-.kuin suuren rakennuren alkaiuiscsa, tarpellisilla; Silla
huone joka kalliolle rakettu on, seiso lujana, jota ei sade,
wirta eli tuli kukista woi, Christuxen oman todistxxen jälken
päälle nyt myös tämä perustus»kiwi laske- Match.7:24,
Ia
tan, yhdexi aluri toimclliststa rakcnnuxcha, kuin tämä Chri.
25.
siillincn Seurakunda HENraan turwatcn, ja wahwalla ufiolla hänen luottain eteensä vtta, sanodcn: Tämä kiwi jon,
ga minä panin pystyälle muistopatzari, pitä olenian Jumalan
Mutta kuka on niin woimallinen, että hän rakmhuone
da hänelle huonen? Sillä taiwat ja taiwasten taiwat ei taida käsittä händä. Mika siis minä olen «akendaman hänelle
huonetta, sanoi
wiisain Kuningoista Salomon, havaiten
perustuxen
Mitkä 0<2.Aik.k.2:6.
laffea
siihen ensimmäiseen Templiin
me,
lemma
että me meidän »voimallamme tätä rakennusta
tehdä laivaisimme. Ellei HERra huonetta rakenna, niin ne
hukkan työtä tekewät, jotka sitä rakendawat,
Niin wah- Ps. 127: 1^
ijankaikkisesti, joiigas
wista nyt HERra Jumala
palweliastas ja hänen huonestans puhunut olet, ja tee niinkuins puhunut olet. Niin sinun nimcs tule suureri ijankaikkisesti että sanotan: HERra Zebaoth on Israelin Jumala,
ja sinun palwelicus huone on pysywäinen sinun edesäs e 2. Ssm. 7:
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Mutta korkein meidän tarkoituremme on, tällä perustus
kiwellä niuistutta meillemme sen kallimman perustuskiwen, kuin
on lEsus Christus, siliä muuta perustusta ei taim panba,
kuin
A

to

se
,puhun

l.Cor.z:!i. kuin
Eph. 5:32.

joka pandu on, joka on

täsä Christuresta

lEsus Christus

<

hänen Seurakunnastans

ia

»

«

Minä
Sil-

jonChristus on hänen Seurakundans huonen perustus,
perustus
>kilupais:
Katzo minä lasten Zioniin
ga Jumala
joka hywin on pe-

la

wen, koetellun kiwen, kellin kulmakiwen,
Tämä on
Es. 28: ib. rustettu, joka usto, ei hänen pidä peljästymän
kelwottomilda
rakendail>
kulmakin)»,
joka
taitamatcomilda
se
da hyljättin, ja on HERralda kulmakiwcxi tehty, joka on
johdaturcsta Ps. 318:
ihmellinen meidän silmaimme edesa
paras
jonga pääl<
kulnmkiwi,
,22.
Niin on lEsus Christus
Math.2i:22
Templixi
pyhäri
ja
kaswa
limän,
le koko rakennus
HE3tEph. 2: 21. ,ralle,
Kulmakiwen tygö laffetan myös muita soweliaita
kiwiä meri ja perustuxen lewittämiftri, niin owat Apostolit
ja Saamamiehet ne jocka auttawat perustaman Seurakunolis
da, ei suingan min, että ilman niiden awnta,
woimatoin tuki ja perustus, waan niin kuin hän tcke kaikki
wälikappalden kautta, niin hau myös asetta Palweiiat hänen Evankeliumin saarnansa julistaulan, ja hänen ustonsa
<

«

«

<

,

sanv

lneidän sydämmisäm perustaman; niin
hän
päälle minä
ja
tämän
kallion
on
kallio,
sinä olet Petari,
on
Jumalan
rakenda
Seuraknndain
Lohdullinen
,tahdon
Mach.ibnZlupans Seurakunnallensa, kuin hän sano: Sinä raadollinen,
kowalda tulelda häälytttty, ja sinä turwatoin; katzo minä
panen sinun kiwes niinkuin kaunisturen, ja tahdon sinun pe>
Ia ne owat Pyhät Apostolit
Es. 54: ii< rustuxes Saphireillä lasie
ja Saamamiehet, Palweliat, joidenga kautta te olma uffo<
Sen Jumalan armo»
waiseri tullet, niinkuin Apostoli
jalken kmn minulle annettu on, olen minä perustuxen lastt'
Ia niin Seurakunda
i.Cer.Ziio. nut, liiinkuin taitama rakendaja
Eph. 2:20. on rakettu Prophetain ja Apostolein perustuxen päälle
jouga
Koffa he maistanet owat että HERra on sulomen,
jo»
tygö,
tygö te myös olma tullet, niinkuin eläwän Kiwen
walittu,
ka kyllä ihmisilda hyljätty on, mutta Zumalalda
kallis rakendain teitä, niinkuin eläwitä kiwiä hengellisiri huo«
neiri, ja pyhäxi Pappeuderi, uhraman hengellisiä uhrya,
i.Pet.2:4,> jotka Jumalalle lEsure-n Christuren kautta otolliset owat
Niin on HERran Huonm rakennus hywin perustettu rah»
dellatoiftakymmenellä kalliilla kiwellä, jonga Johannes Theo»
logus aiwan merkillisellä kirioicuxella edcspanc, siitä hengelw
ftstä ja uudesta Jerusalemista, jonga hän Mi
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taiwasta, jM oli Jumalan kirkkaus; ja sen walkeus yli
kaikkein kalleimman Kiwen muotoii.en, niinkuin kirkas Ia»
spis. Ia hänellä oli suuri ja korkia muuri, jolla oli karitoi»

stakymmenda porttia, j« porteisa kaxitoistakymmendä Engelitä. Ia jen KaupunM Muurilla oli 12 perustusta, ja niisa
Karihan kahdentoistakyumicnen Tipostolin niinet. ' Ia
Kallpungin muuriu pcrusiurct olit kaitfmaisllla kalliilla kiwillä kaunistetut: ensinnnälncn perustus o.li Jaspis. 2. Saphj»
rus. 3. Calcedonius. 4. Smavagdus. 5. Sardonix. 6.
Sardius. 7. Chrysolims. 8, VcriNps. 9. Topazius. i<?.
lChrysoprasus. n. Hyacimhus. 12. Ametystus
lod 11m.K.21?
ka alkukielen sanat ja nimet ylösmerkicyt owat Jumalan 10: 2V.
Hengeldä lungin Apostolin tilan, kärsimisen, uskollisen tuu»
oustnxen ja wiraH ahkeruden toimellisen rilwoituren suhten;
Seurakuiumlle wakutureri, tttei
ole hiedan eikä horjuwai»
perustuxen, waan lujan ja pettämättömän kallion Chrisiuxen ja hänen Apostoliltens, niinkuin turmelemattoman opin
autualliftn uston ja tunnusturen päälle perustettu. Tämän
perusturen päälle taita ustowaincn sielu waasti itzens nojata,
ja sanoa: sydämmestäni uffallan minä sinuun, minun kallion,
minun linnan, ja iniinm-HLapahtajaui
Tämä on se jo- Ps. i 3: 2.
ka korwesta tule ja noja ystawänsä päälle
Ia kätke i- Kork.wB:s.
tzens niinkuin kyhkyläinen wuoren rakoon ja kiwiraunioon,- L. 2: 14.
Pacriarchan Jacobin kmcha turwallisesti lcwättäin sydändäns
ynnä pääns kansia sen autualliftn'Knlmakiwen lEsuren päällä, katzellesansa tikapuuta maasta tcuwaseon jeisowaista, josa
itze HERra taiwan owelda händä puhuttele, ja osotta Engelit, ustolliset
sieldä alastulewan, ustolliset
sielut sitä myöden myös ylösastuman
Ia jos hän, u, I. Mos:8?
siollinen sielu, heikkoudens tunde, wasta hänelle lEsus: mei- 22. le^.
dän sisaremme on wähäinen, ja ei hänellä ole rindoja, mitä
meidän pitä tekemän sisarellemme, sinä päiwänä jona hänestä
puhutan.
Jos hän on muuri, niin me teemme hopia linjos hän on owi, niin me wahwistamme
päälle;
nan
Cedrilaudoilla
Se o»: ala pelkä sinä piffuinen lauma, Ketk.w. 8l
sillä teidän Isällänne on hywä tahto andaa teille waldakun- 8, y.
da
Siitä sytty ustowaisten sydämmet etzimän ystäwä» Luc. 12: Z2.
tans hänen huonesans, sanoden: ininä iloitzen niistä kuin minulle sanotut owat, että me HERmn huonesen menemme -«Ps. 122: l.
Että minä näkisin
kaunin Jumalan palweluren, ja si»
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Autuat owat jotka sinun huoncsas
Pf. 27: b. nun Templiäs ehisin
Pf. 84: 5. asuwat, ne kiittäwät sinua ijankalkkisesti
Ia sen päälle
me myös kilwoitcclennne tehdarem hänelle maja, sanodcn Pilarin kantza: HERra meidän on tasa hywa olla, jos sinä
Matth.i7:4. .tahdot min me teemme tähän majan, Sinulle yhden
Hän on minun autuuden! Jumala, minä rakennan Hänen
«.Mof.izn.'Mluellens majan
Ainoastans anna HERra nyt sinun
armoja
awoi
olla
tämän paikan ylitze, ja walwoa
silmäs
meidän köyhäin palweiiais parahari, sinun kätes nieckon
meitä meidän aiwocusa työsam, kuin me sinuun ustaldain,
teemme otcanet olemma; Niin rupee nyt HERra siunaman
sinun huones aiwomsta, että se olis menestywainen sinun e«
«5am.7:29.'desäs
HERra meidän lunmlam olkon meille lepyinen,
ja auttakon meidän kättemme teot »neidän kansiamme, meiPs< 90: l?.
dän kättemme «ot hän wcchwistakon:
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