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mä owen wartiana, Sull tahdoista olla aiua. P
68: v. 9, iQ.

sinun muureis sistMä, ja onni sinun
Näillä sanoilla lumalalda walittu
huonesas
olsson

M122:7.

-

«

mies Kuningas David, olotta

hänen

sydännnclo

liseN haliliisa Jumalan huo>'.ecn chimiseen ja sul»
la asumiseen, siinä että hän toiwotta sille Puhälle HERran Huonelle siunausta, ja sitten kuii»
hän edellisisä sanoisa ylöskchoiltanut oli koko kansans senkatdaiseen toiwotuxeen, sanoden: Toiwottakat Jerusalemille ranniin hän itze
ha;
».6.
he menesiykäät, jotka sinua rakastamat
tekee,
hän
saman
kosia
sano' Rauha olkon 5
kohta aluxi sen
kuin
Propheta
tawalla
?. huonefas
sano: Kaykamsamalla
me wilpittömästi nlkoileluaan HERran kaswoin eteen ja etzie
maän HERra Zebaochia, nunä tahdon myös käydä teidän
Kuinga korkiasti tämä Jumalinen Kuningas
Ach.B:2i. kanssanne
David Jumalan Pyhyttä rakasti, osotra hän tämän Psal,
min atusa, kusa hän sano: Minä iloitzcn niistä kuin minulle
sanotut owat, «tta nle mmemine HERrair huoncseeif,, ja et«
tä ineidän jalkannue pita seisoman, funm porttljas Jerusa»
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-

»

»

»
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Saman halullisuden näyttä hän siihen, kosta hän Ps<l22:i,2.
Kuinga
sano:
ihanat owat sinun asunsias HERra Zebaoch,
Nlinun sieluni ikäwöitze ja halaja HERran esikartanoihin,
minun ruumiin ja sieluni iloitze eläwasä lumalasa
Mut« P5.84:1,2leiz,

«<

»

ta

mistä kehoituresta David sitä tekee,

ojotta

-

hän kosta ha«

sano: Katzo, me kuulimma hänestä Ephratasa> me olemma
sen löynnet metzan kedoilla, me tahdomma hänen asuinsioillsa P5.iZ2:6,7.
nimennä, ja kumarta hänen jalkains astinlaudan edesa
tapahdut
että
Davidin
Korkeiman
mittäin
se
Iu»
liitosta sen
kanjja
josta
-

mc-lan
hänen Pyhydensä
wiammalda luetan itze asia
-

kaikella
pliin, jonga

la> Ps.i32:i--z.
alkoi
David
2.Sam. 7.L.
rumeten

rakendamisesta

siitä

«

»

-

-

walmistamaan aineita siihen kalliseen Tem«
Poikansa Kuningas Salomoni sitten ra-

kensi ia täydellilmcen saatti, josta erinomattain luetan Sew 1.Aik.28:2y.
tähden myös David nyt HERran Huonelle yhteisesti edellä
mainitun toiwoturcn tekee, Nauha olkon
huonesas, ja anSeurakunnille
myös
yhden ja,
da kaikille
Festamcndin
>»

>

arwosa

«

se Pyhä Jumalan Huone pidettälon esikuwan misa
ja
niinkuin lu<
pitä,
man
nimittäin korkiasa
juuri
jota
myös
malan astinlaudan
uudesa Testa< Ps. 99: 5»
kansat
mentisa Prophetan ennusturen jälken piti ehimän ja
»

arwosa

«

sanoman:

Jacobin Jumalan huo»
hän opetais mcille hänen teicäns, ja me waellaisimme hänen polgullans; Silla Zionista on Laki tulewa,
ja HERran sima Jerusalemista
Es. 2: Z.
Mutta että se nöyrä ahkerus, HERran huonetta etzimään sitä paremmalla toimella tapahduis, niin toiwotta David lumalalda armo, rauha ja menestystä siihen, että HErra täyttäis lupaurensa kuin hän sano Seurakunnastans: Minä HENra warjelen hänen, minä warjelen händä päiwallH
ja yöllä, siihen se kuitengin joutu, että Jacob junrm Israel
Tulkat astukam HENran

wuorelle,

neseeil, että

»

'

>

saman Prophetan

kukosta

>

<

Ia

-

>

sen

«

ja

l

tykönä lupa Es. 27:3, h.
armoni
ei piHERra pysywäiftn rauhan, jasanoden: Minun
minun
pois,
dä poikkeutan sinusta
rauhani liicco ei pidä
langeman,
sano HENra sinun Armahtajas
Es.Z4:io.
sinusta
ar<
Me olemma HENrasa walitut, tänäpänä saanet
mvn, että kokondua tähän ensimmäisen kerran, niinkuin wi<
hitysä HERran Huonesa, alkamaan meidän Jumalan pal<
welusta toimittamaan, sitten kuin tämä, läsnäolewaiseida Korkiastioppinelda Herralda PrvwaMtza
tä>lä?
pänä
A 2

wihoitta

4

päna ylistettawällä puilla säädyllisesti on tullut Mhityri, yn<
nä hartailla rukouxilla, wiworur!!l« ,a kiitos''.veisulla pyhiin
ja Asunsiaxi.
Mi sm Korkeimman Jumalan Teniplixi kuin
eitä sydammeMikä on siis meille suurembi
sta toiwotta tälle HLNran Huouelle rauha, Rauha olkon
sinun muureis sisällä, ja onni sinun huonesas. Rauha on
sisällepito kaikesta ajallisesta menestyxesta, niin sano Jumala
usiowcnsistans: Minä wien heidän Pyhän wuoreui lygö, ja
Han saacta rauhan
Ls.Zb: ?. ilahutan heitä rukous huonesaui
Mutta
Ps. 14?: »4- .maanäärin, ja rawitze meitä parahalla nisulla
kalliin on hengcllmen rauha, joka sulun Kwolliseri tekee, kosta meillä on rauba Jumalan kmch.i, joka wanhurstanttamiRom. 5:1,2..sen woimasta lEsi!relda Christurelda nnnetan
Se Jumalan rauha, joka kaiken ynimarrurm ylihekäy, ja warjile
joka
Phil. 4: 7. meidän sydammem' ja taitona Christuresa lEsuresa
ja
ilmoitetaan
luuialalda Prokalliisa Evaugelinmin sanasa
phetain kantta; Sillä näin sano se Korria ja Plistetty, loka
nsu ijankaikkisudesa, ja jonga nimi on Prhä: Miiiä olen luo,
nut hnulden hedelmän: rauh>..l, rauhan, sekä kaukaisille etlonga lEsus Wapahtaja
Es>s?:iZ,'y..tä lähifille, sano HERra
täyttä, sosta hän lohdullisesti Apostoleicans, ja hei'ä kaikkia
uffowaisians puhuttele, sanoden: Rauhai» minä jacän teille,
minun rauhani minä aunan teille, en minä anna teille niin,
kuin mailina anda. Mön teidän sydannnenue murhcllinen
.olko,
älkön myös peljätkö<- Jolla hywallä sanomalla myös
V»h. 14:27.
Pyhät Apostolit Seurakundia terwehdit, sanoden Apostoli
Petari: Kyllä teja tiedätte sen sanan, jonga Jumala Israelin
julisti rauhan lEsuren Christuren kautta:
lapsille lähetti,
.joka
kaikkein HERra on
Ia Apostoli Pyhä Pawali:
T<U.iQ:Z6.
ja
teille
Armo olkon
rauha Isäldä lumalalda ja meidän
.
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.
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-
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HERcalda lEsuxelda Christuxclda. Joka itzeus

syn«

deiin edestä andanut on, että hän meitä wapahdms tästä ny<
kyisestä pahasta maiimasta, Jumalan ja meidän Isämme
Ga?. i: 3,4..tahdon jälken
O! kuinga suloiset owat. siis niiden jalat,
.jotka rauha julistamat
Ia tämä on juuri meidän toi-

<

«

wotuxemme,

että täfäkin

-

HERran huonesa rauhan sanoma,

Minä ajattelen, Evangeliumi puhtasa Opisa saarnataisiin.
Niin anna nyt HERra Jumala rauhan fau an saattajat, jot»
ka täsä Huonesa hywä sanomata saarnaisit ja autuuden il»
mollaisit: Ettäs uffollifia Palwelioua sinun elos lahetäisit,
kuule.

)

s
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sunle meitä Laupias HERra lumola. Lähetä meilfe
menica sinnn miel.s jalken, jotka
ruokkisit opilla ja wii<
3: 15.'
saudella
M sm sillä erciturclla, että mumaulita armah
ta, mutta unnuamita pclw»n kaiuta autuaxi tchdä, ja ulostemmata hcicä iu!>sta 5
Ia ottaisit kiinni ne ketut, jotka Ird.Ep.
22, 2Z.
Waiwo,su kaikkisa, kärsisit ja Kl,rk,w.2:is
wiinamaen turm.lewat
kestäisit waiwosa, ia teWt Evang,ljumin Saarnajan työn-' 2.Tiw. 4:5.
Suu awa kaikkein Painijoen, sun
ja taiwallifti: cotudcn, pelkämät plihumahan; waan sinun
tcchtos Jumala! ann cdcscuoda woimalla, eik meildä sitä la, Nil'236y.?»
lat. Että he Papillisen siunauren T<'>nplifa Kansan päälle
wuodaita taioaisit, HEViran oincm sääiälnisen Men, HER>
ra siunaikon sinua, ja warnlkon silmua HERra walistakou
kaswons sinun päälles, ja olkon sinulle armollinen. HER»
ra ylöndakön kaiwonsa siimn puolees, ja andakon sinulle rau»
Pyhän' Hengen 4-Mos.K.ei
hau
Pueta heitä woimalla Korkeudesta hywiu
lahjoilla kaunista, että wirkanfa HENrafa
edcsseisoi- 24,25,2b.
ja
ilmoiltyen
hengi
sit; anna heille wiisaudei,
sinun tund«mi«
pakanain
että heille armo annetaisin
seaia Christuren Eph. 17.
ja
niin audamaan
tuckimattotuan rikkauden julistninaan
amuudm tunnon hänen kansallens syndeiil anderi saamisen Luc. l: ??.
Anna niin HERra lnpaurcs jälkeen sinun liittos Lcwille,
meille sinun Palwelioilles, elämään ja rauhaan, anna ne
pclwori meille pelkämaän sinun nimcs, cttä totndes Laki olis
meidän suusam, ja ci nuiän paha meidän hliulisam waelda«
rein rauhalliscstl ja toimcllischi ja käändärcm monda pois syw
Ojenna myös HERra Seurakunnan jasemtten Ma1.2:4,5-6>
nistä
käyminen tähän huonescen, ylösastumaan ilolla, kuitengm
nöyrällä pelwolla Davidin kanha, sanoden: Mutta minä me»
nen sinun huoncsecs sinun suuresa laupiudefas ja kumarran
P5»1.5:8.
sinun Pyhän Templiis pain, sinun pclwosas ja Warjellen
knu<
wlkll
jalkans, koffa he tulewat luinata!, huoneseen
Kuuleman, sanon minä, ei tawan tähdeil, waan Samulilemaan
sydammen hartaudella, fanoden Jumalisen Corneliuxen fans«
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«
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>ne vlemma kaikki nyt luinalan edesä kuulemafa kaikkia
O! Pyhä Hcnai si»
kuin sinulle on lumalalda kafletty
loh, 10:3.
nä totinen owenwartia
awa heidän fydämmens
waari niistä kuin sanotan
wähwistuarens ustosa Smra- Tci.i.it>:l4.
käydaxens owen Christu<
kunnan mendymiseri jokapaiwa
loh. ill:^.
MU
hänen
z«n
uffosails katwamaau ja hedelmöitzemaäu/
eua
A5

fa:

-«

«

»

«

<

»

>»

»

)
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kukkaiset annaisit hajunsa meidän olvein» edesä kaikkina;»
Niin olkon ouni sinun muureis si»
hedelmät
säliä, ja rauha sinun huonesas. Tee Zionille hywasti sinun
Aitaa sinun
si: 22. annos jälken: rakenna Jerusalemin muurit
että

zw?.w.?:i3

hywäc

-

-

-

se

,

W
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wimamäkes ymbäri ja warusta kiwiramuolla
Anna
meidän muurimme sinun Pyhän lupauxes jälken, aina olla
etua me uffalluxella taidaisimme fa,
Es. 49> it>. sinun silmäis edesä
noa: meillä on wahwa Kaupuugi, hän pani autuuden muu»
Es. 26: 1, riri ja warjelureri
wahwista meidän portimme salwm ja
meidän
lapsemme
,siuna
meisa
Anna korkiat Sacramew
Ps.i4?:i3.
tit pyhän saaudös jälken oikein jaetta, ettei pyhyttä heitetäis
Matth. 7:5. koirille eikä parlyja sioille
waan ne Apostolin waroituren
jälken itzeens oikein kocttelewaiset mahdolliset »liitä autuderens
Es.

5:2.

»

>

«

«

<

>

-

-

-

»

iCor.n:2B. nautitzisit
Ia niinkuin woitlajat saisit syödä elämän pum
ja kuulisit lEI!m.K.2:?<.sta, joka kestella Jumalan Paradisiä on
rakkaan kuhmuisen, syökät minun arinani, jnokat mi»
nun ystäwani ja juopukac
Että niin haneil Tcmplisans
Ps. 29: 9. koko joukon pidais
Nain ru,
hauelle kunnian
pe nyt HERra siunanmn sinun Palwcliais (rämän Seura<
2.Sam-7:29»kunnan) huonetta, että st olis ijankaikkiscsti sinun edcsas
ja knuluis aumat owat, jotka siuun huonesas asuwat, he
Ps. 84: 5- kiittäwat sinua ijankaikkisesti
Niin asu nm HERra
täsa Sinun huonesas, niiukuins Templisa lerusalemisa
asuie, m todistit sen sinun JM rukous huonexi, lotas kau>

>

-

-

suzen

«

.

sanoman

,

»

,

«

-

<

«-

su

nistit seka korkialla lasnäotemisellas, että

autuallisella

myös

opillas, kosias opetit jokapäiwa Templisa, kuin Sunnuntai
päiwainen pyhä Evangcliumi todista; anna sinun Pyhäs a»
lmi iloita siimn ancudestas, ja kuule meitä kosta me nytkin
maahanlangeten nöyrällä ustallurclla armo tähän korkeudesta

Isa meidän lc.
Evangeliumi, Luc. 19: 41
47.
Ez, 43:35TM on HER"a
owat ne merkilliset sanat, joilla
HERra sitten kuin hän sille suurelle Prophetalle Ezekielille
rukoilemme.

O! Rakas

«°

«

,

sen

tulewaisen uuden Jerusalemin seka
itze Pyhydeu hänen Templins sen kestelle,
kaiken sen kogon, asunsiat ja rajat, andaa nimen sille Py>
hallens Mlä alakirjoitureNa: Tä<ä on HERra
Kosta
oli ulosmitannut

pungin, että myös

«

edellinen Templi ja Kaupungi

Kansan

-

pahain tekoin tähden,

HE3t»

)

c

7

c>^

ajalla oli hclwittt,
wiela peräti tahtonut hyljätä Kansaansa eikä walitmidensä nime poispyhita,
waan niille jääneille wiela tulcwaisina aikoina rakein Kau»
pungin ja Pyhän niinkuin hän Kuvannut on: en minä käännä armoni hänestä pois, engä salli minun totudem wilpistel»
la
waan tahto muista hänen pyhä liitcons M sitä wala/Pf. 89-34.
nimittäin!Luc. i: ?Z.
jonga hän heidän Isillcns wannoi heille anda
ja
rakenWapahtajan
istumaan Davidin istuimelle
läheltä
ja
niin olemaan jää-!2Sam.7'.i3»
damaan HERran Nimelle huonetta
niin että e>«Es. 2s: 5.
sepele
mille kansasta iloinen krunnu ia kaunis
erinomattain ymmärretdestuom nimi TäA on HERra
täwä oil Wapahtajasta lEsuxesta, sillä hän, joka Seura»

kostosta samalla
HERmn wanhurffaastanäyctä,
ettei hän
ty; tahto nyi HERra

»

-

»

«

»

-

>

-

»

,

kundalts werelläns ansainnut on
itze hänen huonens S«u>!Tek^,2Q-.28.
ja
knlmakiwi on, HERralda Taiwalllrakuunan perustus
felda Isäldä koeteldu, kallis kulmakiwi hywin perustettu E 5 28: 16.
jenqa päälle koko rakennus liitetään, ja kaswa pyhäri Tem>
pliri HERrasa: jonga päälle te myös raketaan Jumalalla
Hän on sejaHERra joka asu SeuraaEpl) ~2:2,22.
afunsiari hengesa
kunnasans ustowaisieufa tykönä, sano: loka minua rakasta
ja minun Isäni rakasta hända, ja me
se pitä minun sanani,
jaIch. 14:23.
tulemina hänen tygöns, ja asumina hänen tykönäns
eli
Ma kari
5an.1.8:21»
minun iloni on.olla -ihlMen lasten kansia
kolme minml nimeni kokonduwat, siellä tahdon miua olla hei>
<

-

-

»

»

«

>

-

,

ja wiimmein ijankaikkisen maian rakenda/ Math.iB:2a
kesiellälis
tämä on elämän puu i.C0r.15.28.
hän lEsus on kaikki kaikisa
ja
kestella molcmnulla puoli» wirta> Jumalan ja Karihan istuin pitä hänesa oleman, ja hänen pulwelians pitä handä,

dän
josa

>

»

-

-

tämä on st Iu»
niin sano uffowainen ft)ystä! L. 21: 3.
Davidin kansia: antual owat ne ihmiset, jotka sinun, HEr>
ra lEsu, wakenäns pitäwat ja sydämnlestans waeldawat si»
nun jälkees, heidän Optttajans monelta siunaurella kaunistetan
tosin minä katzon kaswojas wanhurffaudefa ja rawp'Psi 84-6,7tan herättyäni sinnn kuwas jälkeen
Tällä Apostoli wah'«Ps. i?: 5.
wista ChristmM sanoden: älkäc murhettiko HERra on läsnä ->«Phil. 4: H.
palweleman, ja näkemän
malan maja ihmisten

hänen kaswons

seasa

,

-

-

»

-

-

-

Meidän asiam
Hangen

-

siis HENrasa walitut tällä hetkellä PylM
walaisewan armon kauna on yiliärta ja näl>,
da,

)

krozxxliuo.

8,

/<

i^-bc.

da, kuinga TajA on HERra, lEsus Wnpahlaja asuwainen hänen Pyhasa Huonesans, niinkuin:

Katumuxen murhen huoncsa,
Rukous huoncsa, ja
N'o 2Z4: 1,2, z.
Z:c> Opetus huonesa.
Ah lEsu pysy tykönan, Jo aika joutu ehtollen, Ann
1:0

2.c>

sanas walo amuas, Ain

paista sinui;

huonesas:c.

panen asumastani teidän keffellenne, ja minun sie,
AAsiiiä
llini
niin kaliin lnpauren anoa HErei hylja tenä
3Mos.2b:n.
«

-

ra hänen kansallens Israelille arinosa asumisesta heidän sea<
sans; sitten kuin hau, HERra, oli andanut hänen Lakansa
kaikkinaisista säädyistä ja uhreista, joisa hänelle sydannncUinen kuuliaisuus ja palwelus osotettaman piti/ koko tasa kolmanuefa Mosexen kirjasa; lupa HERra rakkanden todistuxcn
kansaans wastan maians rakcndamisella ja pitämisellä heidän

keskelläns,

joka myös tapahdni, kosia Israelin sukukunnat
HERran säätämisen jalken semawaisesa
Mosexen kirjasa järjestyxesa tarkahinunasti sioitit stzcns todiftnxen inajaa ymbari ja sitä seuralen waelsic, sen suuren luinalan miehen Mo»
ser>!N, heitä johdattamisen alla pilwen pahan jälken, joka sen
nostesa rukoili: HERra nouse, ms sinun wihollises hajoice4Mos.t<?:3s. taisin, ja ne jotka sinua wainowat pakenisit smun edestäs
ja ftisahtaisa: Palaja HERra miden molien kymmenen tu<
H.36. hanuen tygö Israelisa
V7iin on nyc täja HERra IE»
fus asuwainen hänen Templisäus niinkuin:
i!c» Raruniuxen nnlrhen huonesa: sitä murhetta tarkottawat hänen kyynelens Evangeliumisa, joista kuulu: kosta
lEsus lähestyi lerusalemita ja näki Kaupungin, itki hän
händä. Katzos kuinga hän händä rakasti sanoit ludalaisct,
kosta lEsus kauhistui heugesä, tuli sangen murhelliscxi ja it-

--

«

-

loh. n:ZS. ki Lazaruxen haudan tvköna
niin sanomina me syystä, kosta me kuulemma lEsuxen itkewan Jerusalemin ja sen Tem«
plin sumeuden ylitze, kuin hauda, asuwittens Rastasten synden, kohtelema oli,; namät lEsuxen kyynelet, owoc niin la,
wiasta yimnarryxesta ja sisällcpidosta, ettei aika talla erällä
anna myöden niitä cdespanna, semmingin kosta ne toisisa
saa«iwifa edelläpäin yxikcnaisudela selitetyt owat; waan nyt
amoastans tarkeimxenum on, Jumalan auuon kautta, kahelia,
-'

SZAS
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(

«

tzella, niitä kyyneleitä niinkuin Wapahtajan sydämellisen rakkauden todistusta hänen Kausaans kohtan, jonga hän nake
paisuwaisten syndeins kautta, kokowai» itzellens onnettomuus
m ja perikatoa; uiinkmn Propheta Jeremias ennen walituswirttä weisais se» edellisen surkeuden yiitze, kuin saman Kau»
pungin ja Kansan ylitze käwi»> niin se suuri ProphemChri»!Wal.w.i.n
stus nyt myös tasa itkee murhetta tämän toisen häwiwren ylitze; oikein siis Salomo sano: Wiisaus ulkona watitta >a
kaduissa äänens ilmoitta, hän huma Kansan edesä porteisa,

sanans

ja tuotta
edes Kaupungisa, sanoden: kuinga kauwan
tyhnßtt
te
tahdotta olla taitamattomat, ja pilkakirwet raka»
lohdattain Sananl.f.i:
sta naurua? ja te hullm wiham opetusta?
niin rakas Wapahtaja ei amoastans hänen Kansans luda- 20,21,22»
laisia, mutta myös kaikkia muica hämmästyxellä ja murhessa
muistaman meidäll syndejäm, jotka rastat owat: pane sinul»
-

,

les muistomerkki, ja aseta sinulles murhen muisto ja kohenna sydämmes oikuille tielle, jota sinun waeldaman pitä, sa»
lijatengin HERran huoueseen tuldua, mur> Icr.zi:2l,
no Propheta
syndiam
hella
muistanlan Publikanin kauha, joka Tcmplin
taambana
tulduans
seisoi, eikä tahtonut silmiänskän nosta
lös taiwaseen
mutta löi rindoins ja sanoi: Jumala
päälleni
syndisen
minun
armahda
Kosta HENran En- Luc. iZ: 12.
geli Israelin Kansan edesä saarnais parannusta, ja soimais
heidän syndiäns liidän kokourisans, korgotti Kansa äänens
joka oli se luoma> Duom. k. 2:
ja itki, ja kutzuit sen paikan Bochim
toin Engcli Christus, se kuin myös nyt täsa katumuxcn murhetta saarna, ja ctzi parannuxen kyynelitä meildä; HERran
huonesen mlduamme Pyhäin kokouren, tarwitcm ensin ja eu«
nen kaikkia murhella muistaman syndiä, ja niitä anderi ctzimän, jos muutoin tahdomme wälttä Propheta» soimausta:
teidän pahudenne eroitta teidän ja teidän Jumalanne toisen
toisestans, ja mdän syndiune kätkewät p»is hänen kaswonsa
teildä, niin ettei teitä kuulla
Jos nyt me tahdomme ar- Es. 59: 2.
mo woitta, niin tarwitzemme kysyä, millä minun pica HEr«
ran lepyttämän?
Kosta Israelin kansa abdisturesa oli/ Mich.s:6.
kokonnuit he kaikki Jumalan huonesten, josa Liiton Arkki oilku on sydäm<Duom.k.2o:
li, itkit ja oleffclic siellä HERran cdelä
2b.
melliscn murhen todistus, josta siis minun pääsäni olis kyllä
wettä, ja minun silmäni olis kyynelden lahtet, eitä minä
woism itke yli paiwä ja yötä
niin neuwo Propheta HEr» 3er. 9: i.
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tc>
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ran nimen: käandäkär

tenänne kaiusta sydämmesiHnm mt<
tygöni, paastolla, itkussa ja murhessa. Leikmkat teidän,
sydammenne ia alkac teidän waatteitaune, ja palaitkat HEn
inn teidän Jumalanne tygö, sillä hän oi» armollinen ia laupias, pitkänlklincn ja suuresta hywydesta ja kaw rangaistusta. Kuka cies hän käändy ja kaw, ja iättä Mens siunam
min

xen, soiuakat Basunalla Zionis», pyhitmkät
knhukat
Seurakuuda kokon, Kootkat kansa, pyhinakät kokous, yhteen kutzukat wanhinnuar, yhteen saattakac nnorukaiset ja i<
mewäisct: Papir HERran palweliat, itkekän Esihuoneu ia
Alcarin wälillä, ja sanokan: armahda HERra sinun KanPauembi on
Idel^:i2:i7 saas ja ala laske sinun perikundas pilkaan
menua murhehuoittfen,, kuin ilo huonefen, parenibi on mnrSaan,, k. 7: hcttia kliin naura: silla murhcn knutra sydän parane
E3,4^
rinonmttaii, inurhe synnin ylitze
on, joka tapahcn
Jumalan mielen jalken, ia saatta katumisen amuuderi, jota
2ColV7:io. ei yrikan kadu,, mutta mailman mArhe saatta kuoleman
Silla ne uhrit jotka Jumalalle kclpawat owat mmchellinen
hengi, ahdistettya ja särjettyä sydändä et sinä Jumala hyl»
joka nmrhe katkerilla kyynelillä todistetan niinkuin se
j
W slt i 9 jä
katumainen' waimo lEsuren huonesa julkisesti
nimittäin:
Uki ja rupeis kyymlilläns. kastaman hänui jalkojans, ja uii,
ta pääns hiuxilla kuiwais, ja suma cmdoi hänen jalkansa ja
kl«. 7: 38. woiteti
l
ne woitella
ta nimkniu yxi si)nl?in?n itze puolestansa
inyös
niin
koko kansi yhteisen tuffan alla, sanoden: woi meitä että me niin olemma si)ndiä tehnct, senrähden owat myös
meidän fydämmem murheisans: niiden tähden owat meidän
fydämmem murheisans: niiden tähden owat meidän silmäutme pimennet
ei niin että senkaldainen kattimuxen murhe
>
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16,17.

-

ainoastcms yhteisisa kokouxisa pidäis harioitettaman syndein
yhteisisä tunnusiurisa,. sillä jokainen ihminen teke fyndiä, kaikR0m.3:23.lki owat he si)ndiset sano Apostoli
niin pian siis kuin M
jyndinen, etikka omalda umnolda wikapääxi todistelun, niinkuin David, jonga si)dän tykytti hälresa sitten kuin hän kan*
fan lukenut oli, minä olen sangen suuresti syndiä tehnyt, et<

-

elikkä Jumalan sanan saarnasta soima«
jolle Samuel HERran puolesta sanoi:
ininä
sanon sinulle, »mä HERra on puhunut mi»
salli että
min kanssani; mixes kuullut HERran aända: kelpako HErrM pannuuin polttouhri ja uhri,, kuius luutisit HERran

2»50m.24:ttä minä
10.

sen

-

tein,

tan, niinkuin

,

»

Saul,

ääittl^

N

)

ol^

<

äänen, sillä tottelemattomus «n noituden syndi

Ia D<l< l.Smn. 15:
vid PrHphetalda Nachemilda HERran puolesta nuhdeltuna Ib, ly, 22.
rastan syndinsä tähden hammästyrella tunnusti ja sanoi: minä olen syndiä tehnyt HENraa voastan
Elikkä luma« 2.Tam. l«
lalda lähetetyn rastan rangaistuxen kautta nöyrytetän, nun,
kuin Manaile ludan Kuningas, kosta Jumala heitti werkonsa hänen paälleus, ia lähetti hänen taxilla wastikahleilla
sidottuna fangina Vabeliin, nöyrytti hän itzens suuresti hänen
losa 2.Aik. k. 33t
Isäins Jumalan edesa ja rukoili händä hartastl
vikia katumainen ei kylläri lue, että hän niainituUa tawalla I I, IZ»
nluistutenulia synnistans, niitä hämmästy ja murhem,, waan
syndinen tarwitze aina murhella aina walitta tehtyin syndein
yli niinkuin David: »uinun kyyneleni owat minun ruokani
Päiwallä ja yöllä, kosta minä näitä muistelen, niin minä P5.42:^,5.
wuodatcm ulos minun sydämmeni itzesäm
Ehkä David
syndins
liikmuren
alla,
murhellisei:
mnnusttiensimmäisen
reu päälle, kyllä kohta sai wakmuren HERralda Prophctan
Nathanin kautta joka sanoi: min on myös HERra sinun
josta hän i» 2Sa»N.l3:il
syndis ottanut pois, «i sinun pidä kuoleman
loiten taisi
kiitä HENra minun sieluni, joka sinun
lyndis anderi anda ja paranda kaikki sinun rikores, joka sinun henges päästä turmeluxesta ja kruuna sinun armolla ja
Ps-103:3,4laupiudella «niin ei hän sentahden mitä enbisiä
unhottanut, waan murhella muisti niitä kaikken elinaikans,
jonga, ynnä muiven seasa, näyttä se 51 Psalmi kuin Da»
vid kokonpani, ja ilman sitä surkiasti waikeroitze usiasii: mi>
na olen niin wäsynyt huokauxifta, minä liitän minun wuoteni yli yötä, ja kastan minun leposiani kyyneleilläni, minun
inuotom on muuttunut murhesta ja on wanhmnm, sillä mina ahdistetan kaikilda puolilda
Se mnrhe pitä köyhän Ps.b:?,z.
syndisen aina nöyn)den ikeen alla, vpettain hänen sanoman:
minun Jumalan minä hapen, ja en kehta nosta silmian
nun tygös minun Jumalani, sillä meidän synvim owat cnän»
dynet meidän päämme päälle, ja meidän pahat tekomme o»
wac kaswanet haman taiwaseen asti
Sinä HENra olet Est. 9: 6.
joka murhe firä Dan. 9: 7.
wanhurstas waan meidän täyty hawetä
tarpellisembi on, kuin että se harjoitta katuwaista parannuEphraimin kansia: kosta ininä kuricemn tein
xen, että
minä parcmnuren
Merkillinen on kuin Kuningas Histias Icl'.Zi:2v.
kuolenmn tustastn päästpäns sano: scmähdcn minä lchdoil
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kaikkena elinaikanani, tämän minun
Että jota suuremmasa
Ef. 33: '5- kartella
»

-

Mmi murhen tähden
tustasa sielu on synnin

sitä enämmin hän jitce kartele sitä, jota enaw'
bi rikoxia lumalalda anuecan'andixi sica ennmmin hän raA,c.? 542-4? kasta, kuin lEius ilze merkllliseNa puhellans osotta»- Senmyös David rukoile hartasti: anna minulle taas sinun aunmdcs ilo, ja sillä hvwällä Hengellas tuke minua,
niin minä tahdon wäarille ovetta sinun.ties, että syndiset ty,
Ei ainoastaus sanon minä, sitä tee, mut,
Ps-sNi4^s. gös palajaisit
ta myös sitten mielelläns menewät joukoi, kantza HENran
yhteisesti siellä sydämmeus murhen wuodactaPs-42:5- huoneseen
man, niinkuin Nehemian aikana fanginden lapset ludasta
ylimielisesti ickit, kosta he kuulit Lain sanat ja ymmärsit riNeh. 8: 9. korens sitä wastan
Niin myös siinä suurem ensimmäisen
Seurakunnan kokouxesa, Apostolin Pyhän Petarin saarnasta kaikki joukko sait muchm liikumrcn, niiil että st käwi
niin walitta Seurakunda
Tek.k.2:37. läpi heidän sydän si)dä>nmeus
ja sydämmens murheil edesmo sanoden: HERra katzos kuinmurhen

»
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ga minä olen ahdistuxesa, että se kaikki minun sisällyreni kiKa<
Wal.w,i:2o wistele, minun sydämmeni tylyttä minun ruumisani
meidän
siinneisiimme,
me
olemma
edesäs
sinun
tzo
Katzo
Esr. y: 15. tähden ei kengän woi edesäs pysywä
on murhe, joka Jumalan mielen jälken on, ja wasta:
Es. 38: 5. nuna olen kuullut sinuu rukoures ja nähnyt sinun kyyneles-»
Minä kyllä kuulen kuiuga Ephraim walitta, sinä olet mmun
Niistä
1er.31-.iB. kurittanut, ja minä olen kuritemri tullut
Wapahmja: Autuat owat murhelliset silla he saawat lohdu,
Match. 5:3. turen
ne kiyoitetan otzisims (lEsuren ristin inerkillä) jot»
ka huokawat ja huutamat sitä kauhistusta, kuin Kaupungisa
joille sanotan: älä itke: katzo Jalopeura woitti,
y:
Etz.
4. tapahtu
ja asu itze
Jim.k. 5:5. joka on ludan sukukunnasta, Davidin juliri
korkeude»
HERra niiden murhe huonesa sanoden: minä
ja ja Pyhydesä, ja niiden tykönä, joilla särjetty ja nöyrä
hengi on, että minä wirwotaisin nöyrytetyn hengen, ja saates. 5?: '5. taisin särjetyn sydämmen elawäisexi ja on niin:
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2:0 lEsus asuwainen hänen Templisäns niinkuin Rukous -Huonesa: ja lEsus meni Templin, rupeis ajanian j>
tä ulos ostaiia ja myyviä. Sanoden heille: kirjoitettu »n:
Ku-nngas Salomon
«uc. iy:4Z, minun huoneni on rukous huone
46. rukouren päälle, jo»ga hän Touplin wihkimisesä fywimmäsä
'

-

noyryt

)

'3

(

n3yrydefs HERran Taiwan Jumalan eteen kandoi sanoden:
Nnc siis HERra Israelin Jumala, pidä sinun palwelialles
Davidille mimm Mlleni, se kuins hänelle puhunut olet, ja
sanonut: ei pioä sinulda miestä puuttuman minun edesäni,
lapses pi»
istu Israelin istuimella: ainoastans >os sinunniinkuin
minun
siedesäni,
cicnsä,
waeldareufa
täwäc heidän
Jumala,
Nyt
waeloanm
minun
cdesäui.
Israelin
nä olet
joka

anna sanas olla totinen, jonga Snä palwelialles Davidille
minun Isälleni puhunut olet. Luuleckos Jumalan maan
päällä afuwan? Katzo, taiwat ja taiwasten taiwat et woi sinua käsittä: kuingasta siis tämä huone, jonga minä rakensin, sen tekis. Niin käännä siis sinuas sinun palwelias rukouren ja anomijecn, HERra minun Jumalani, ettäs kuutslisit minun kiitoreni ja rnkoureni, jonga sinun palwelias
näpänä rukoile sinun edesäs. Että sinun silmäs awoi olis
tämän huonen puolen yöllä ja päiwällä, ja siinä paikasa, jo»
kuu<
stas sanonut olet, minun nimeni pitä oleman sieNa; ettäspaika»
palwelias
jonga
rukoile
täsä
rukouxen,
sinun
lisit sen
ja Kansas Israelin harIa kuulisit sinun palwelias,
paikasa
rukoilewat: ja siinä
rukouren,
ionga
täsä
taan
he
siellä kusas asut taiwasa, ja kostas sen kultlet,
kuulisit
armollinen-,
Se Korkein Jumala wastais: minä i.Kun. k. z:
vlisit
vlen kuullut sinun rukourcs ja anomises, kuins olet minun 25-29.
«Vesani anonut, ja olen pyhittänyt tämän huonen, jongas
rakeudanut olet, parannaxeni siihen minun nimeni ijaukaitkisesti: ja minun silmäni ja sydämmeni owat alati siinä, ja jos
sinä waellat minun edesäni, niinkuin sinun Isäs David wa«ldanm on, fydämmen vMrtaisudesa ja wakuudesa; niin et»
täs teet kaikki kuin minä sinulle käskenyt olen, ja pidät minun säätyni ja oikeuteni. Niin minä wchwistan sinun walSiitä woi,
dakundas istuimen Israelin ylitze ijankaikkisesti
niasta pitä kaikki palwelus rukouritla ta uhrilla Jumalalle 3'5.
Templisa tehtämän, niinkuin jssa paikasa ne parahin Junia»
lalle kelpaisit; mutta siinä tungeisit walitettawasti, waärinkäytöxet itzens sisälle, siinä että Juvalaiset Jumalan palweluren nimellä ja tarpelliflen uhrein warjon alla, rupeisic kauppa tekemän Templisä M sen esihuoueifa, harjoittain heidän
«hneunaus ja tawatoinda menonsa ftkä ostajain että myyjäin
puoklda: se oli jota lEsus närkästyi, ja löyttyäns näitä
Temptisa, rupeis ajaman ulos siinä oiMa M myppiä jo toi-
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sen kerrat,

niinkuin hän jo «unen oli tehnyt scunalla tawal,
»täyttäin
niin sen kuin hän Davidin kautta ennustanut
15. la
V°h.
Ps. 69 l io.' oli: Sinun huoncs kiiwaus syö minua-- niinkuin hän myös
Prophttcm kautta sano: pidättekö te siis tämän huonen, jo»
ra uunun nimelleni nimitetty on, ryöwäritccn luolana? KaSitä tawatte»
ler. 7: 11.^tzo Wla minä sen näen sano HERra
'mutta Indalaisten päämies'Nehmna Kansasans nuhtele, kosta hai» näki, kuinga he Salchathina wimaklilnia tallaisit,
luyytawän ruokakalua, ja kuormia tuotawan Sabbachina
ja uhkais sentähden laste kätensä heidän paallens
:myl)täa,
Nch.iZnz.^c
Mutta nyt asetta lEsus Teinplinsä wastaudesta rufous
huonexi wanhasta perustnxesta, josta hän nyt sano Evange,
r. 46. liumisa
niinkuin kirjoitettu on: Minun huonmi on ruks,
us huone:
on tosi että Jumalala taitan elikoilla myös
mualla, HENra sanoi Kansallens Mosexen kautta, että jos
he syndeins tähden hajoitettaisin mailman äärin ja siellä kään<
naisit itzms, rukoilisit HERva, tahtoi han kuulla ja p lasta
30! heitä
Nim opma lEsns itze, ettei Imualata aiuoastans
Z.Mos.k.
1,2.
lerufalemisa rukoilla; Silla Jumala o» Hengi, ja jotka
handa rukoilewat pica häuda hengesä ja totndesa rukoileuian
niin Cornelius rukoili lumalam ahmailmasa
EngclildH
ja
tämän wdisturcu: sinun rukoures
kerasti sai
Tek.k.io:4. >almus owat tullet muistoon Jumalan edcsä
Niin Daniel
Propheta rukoili Jumalala kaukaisella maalla Babelifa huo»
nescms kolme kcrta päiwasä maahanlangeis ja rukoili HErra, kaatyllä kaswolla lerusalemira päin, Tcmplin ja armon
Dan. 6: ia.niin hänen kolme kantzaweljensä
istuimen paikka kohtan
2:
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Mutta nsiambain ustowaisten yhdistetyt
tulisesa pätzisä
wielä
rukouxet
okollistmmat owat, niinkuin Christus itze to>
kaxi teistä sopiwat niaan
dzista sanoden: misä ikänans
-

«

sen

pitä saaman minun
erinomauain Jumalan Tcmpli»
ja kuulDuri tulewat, siinä
owat
sä rukouxet hänelle orolliftt
sangen
katkeralla sydämmellä itki ja ruJumalinen Hanna
lNpais
ja
lupauxen
koili HERra
sanoden: HENra Zcbaotl),
piikas
jos sinä
katzoisit sinun
muistaisit
minua, ja ct unhotais sinun viikaas, unnta andaisic piikalles pojan, Niin minä annan hänen HERralle kaikin hänen

paalia, jota he rukoilewat,
Ma l h. 18:^Y Isäldani joka on taiwasa
-

heidän

<

armosa

l.

Sam.
10,11.

i: zkäpäiwlxens

korkian

«

»

Kosta Knninaas David oli saanut

Messiaasta, joka

sen

hänen siemcmstäns tule-
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Seurakunnan ra»a oli, ja HERralle fm oikicm Templin eceen
,a
kendanian, m!> hän ja pysähtyi HERran
2. Sam. 7:
kiitorella
Suuresa mrpesa ,a iusta,a "tt HlMs
Zebaoth 18, iy.
ran huoneftn ja rukoili HERra fanoden:
paalia, MH
sinä Israelin Jumala, joka istui Cherubimin
ylitze
maan paat<
joka olet ainoa Jumala kaikkein maakundain
la, kallista korwas ja kuule, HERra awa silinas ,a uae..'Ef.3i:i4-'7»
lofaphat, lukemattomanl
jumalinen
>

'

Sen löysi

Kuningas

et<
wihollisten kokoonduifa handä wasian, parahaxi neuwori,
maan
ata nosta ylös HERva,'. HULnesien kaikkein ludan
apua
»ia- 2.W.K.2Q:
suwaiften kauha hcmasti rukoileman HERraWa
3,
sen stlla waikutuxella, mä HERra kohca yhden Mlehen Ie» v. 14,15.
-

Ottein'
lupa-s woiton
hasielin kautta armosta wastais ja
jentahden
M
siis David sano- HERra sinä kuulet rukouxct
P,'55:3.
Wapahtaia,
-

-

kärsiTosin itze
le kaikki liha sinun tygös
hänen
aiwotefans,
ja
ineidän
autuuttam
miseen hanaitesans
<

-

sen

plmerkillisen rukouxen taiwallisin Isans cygo
murher,
ti,'kosta hän sanoi: Nyt on minun sieluni suuresti
fcms, ja mitä minun pnä sanoman? Isa wapahda mmua
tahan httken
tästä, hetkestä, kuitengill olen minä
tullut, Zja kirkasta sinun nimes: ja sen sillä wonnalla, että
ääni taiwasta tuli, ia sanoi: minä olen sen kirkastanut ja tahja niin pyhitti muiden rukouret, loh. 12:27,
don wieta nyt kirkasta
28.
jolka hänen huonesans edeswodan, että me ustallurella saamja
armo
me käydä edes armo istuimen t»go, saadaremnu
Ebr. 4: 16.
löytäreinme taupiuden koffa me apua tarwitzeiume
Juin
ylösmenewat
HERran
nyt kaikki, jotka Cl)risiityiri,'nainitan

pyhäsäns

-

.

'

-

Temvlln rukoilemaan r ja waikka ei kaikki rukoiliat ote yhdee
arwosa sen Kaikkmetawalstä laadusta, eikä yhdenkaldaisesa
ulkokullatttnn
kuitengan
ei
niin
edess,
sen Jumalan «mi ne oikiat rukoiliat,niiden
jonkuuldnri,
tule
mahdottomus estä
nmr,
ja
nöyrä
se
ga Ehristus osotta, koffa hän todista että
rukourcstans« Luc. 18:14,
hellinen Publicaniwanhurffautettuna kotia meni opetta
Prophe,
Rukoilkar siis HERra kosta hän läsnä on
ja siitä kuulu Illmalan ilchuttawainen armo lupaus, Es. Zs'. 6"
ta
otolliset oleman
heidän uhrins ja polttouhrins pila Ntinusse
minun Marillani, sillä minun huoneni pitä kutzmtaman kack<
ja sin anwan Chrisiuren am Es. Z6: 7'
kein kansain rukous huoneri
sion rooimasia josta Apostoli puhu 7 hän caua 'jaiikailkisestl
tpgo lulewat.
lauttaus
«utuari tehdä,, jotka
<

-

<
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rukoile alan heidän edestans
Niin on
lEsns itze asuwaincn rukous huonesans minkuin edes,
wasiaja Isan tykönä, loka wanhurstas on, ja on sowindo
ja sano itze: mitä ikänäns te ru;.Ioh.2:». meidän syndeim edestä
ja
ib:
niineni
niin minä annan teilie
loh< 23. koitetta Isäldä nnnun
teille,
Mä minä rukoilen Isää teidän tähten»
en minä sano
V.26. ne, silla Isä rakasta itze teitä
Tämä on se totinen Aa<
ron ylinnnäinen Pappi, joka kullaisen suitzutus astian kantza
seiso elawitten ja kuolleitten wälilla, ja sowitta kansan Ju16:
sillä hän, Christus on ar»
tz.Mosk. malan kantza esirukourellansa
4b, 4?» mollinen ja uskollinen Mmmäinen Pappi Jumalan edesa loEbr. 2: 17. mittaman Kcmsans syndiä
niin että kacuwaisest ja usts,
kuulu:
Kuka on tämä joka lähte korwesta
waifest rukoiliasta
sawu,
minkuin uousewa
mirrhamin suitzutus, pyhä sawu ja
Ebr. 7; 25. ja
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Kork.w.3: t». kaikNnaiset Apothecharin yrtit
3.2 lEsus niinkuin asuwainen Opetus -Huonesit: ja
Ev. v. 4?. hän opetti joka paiwa Tcmplisä
Tasa on nyt Lempiin HENra, josta Prophcta ennusti ja sanoi: hanc» Tem»
pliinsä tule kohta
HENra, jom te ctzim, ja liiton EnZe<
Ma!, 3: l. li jota te tahdotte, katzo hän mle
HERra Zcbaoch
Templifä annoi hän itzens löytä, kohdakkon hänen syndymi»
scstäns, kosta hän wcnchemmildans wietin Templin stisahdetta HENran etem, kusa
wanha Simeon Hengen kautta
syleili
kiitorella Jumalan tyhäudä,
lEsusta,
sinne tulluna
gö, terwehti handä kaikkein aumuderi, ja pakanain walkeujoka myös taytet»
L1ic.2:26.?c. dexi, niinknin myös Israelin kunniari
tin, kosta Wapahtaja jo aluxi nuorudesans annoi itzens Tcm»
plisä löyttä istuwaisna Optttajain kestella, kliuldelcmasa heitä
ja fyselemäsä heilda, niin että kaikki, jotka hänen kuulit hämilman sitä.
v. 4b/ 47<, mästyit hänen ymmärrystans ja wastauriaus
opetti
»ulnkuin
Wapahtajck
Synagogisa
esimerki»
kuin
usiasti
xi, kosta hän meni Synagogan, ja hau Prophetan Esajan
Hengi
«nnusturesta todisti itzensa sixi, jonga päällä HENran
köyhille bywa sauomata,
vli, ja oli lähetetty
-L»c. 4: iBNiin myös usiaHERran otollista wuotta
opetti
myös usiasti
saarnais,
Synagogassa
han
sti muulloin
lehtimajan
»linkuin
Touplisa
hän
Juhlakoffa
Jerusalemin
na seisoi Templisä, ja huusi scmoden: joka jano se tutkan minun tygöni ja juokan, ja joka usto minuu päälleni, hänen
jonga
10h.7-37-39>'kohdustans pita wuotaman elämän wedeu wirrat
>
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-
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u<
hän sanoi sitä Hengestä, jouga heidän pm saaman, jotka,
ludqmyös
niin
saarnais
päällens;
hän
koffa
siowat hänen
pyhtte minun puhesani,
jotka
jos

häneen uffoit,

laisille,

te

niin te totisesti minun opetuslapseni oletta, ja teidän pitä to<
tuden mumartamän ja totuden pitä teidän wapahmman -! 10h>Z:Z1,,32
Jos minä teille totuden sanon mixette iisto?ja Abraham teidän
sen ja iha- 0<
Isänne iloitzi nähdäxens uniuin päiwäniteille, näki
joka
kätke mi- 4b» 56
minä
Totisesti,
sanon
totisesti
stui
ijankaikkise»
ei
kuolcmata
näkemän
pidä
sanani,
nun
hänen
Erinomaccain saarnais Wapahtaja, sitten kuin hän V 51.
fti
nyt Kuningallisella kunnialla, kaiken kansan ilohuudolla, Jepniwät kärfimisens ja kuorusalemin sisälle ajoi ne wiimmeiset
lemans edellä, ahkerasti Templisä, josta Evankelista nyt sano: ja hän opetti jokapaiwa Templisä: Lawia asia olis pu>
l)ua kaikista lEsuxen saarnaista, kuin hän opetus wivasans
julisti, ja Evangeliumi Raaumttu cdespane, kuin hän sekä
erittäin eitä julkisesti opetti, woimallisemmasti kuin Phariseu»
xet ja Kirjanoppinet, niin että yri Juvalaisten Mmmäinen
«

<

«

»

-

Phariseus Nicodemus nimeldä siitä todista taydyi: Mestari,
me tiedämme että sinä olet Opettajani Jumalasta tullut: sillä ei kengän taida niitä tunnuscähcejä tehdä, kuin sinä tcet,
ellei Jumala ole hauen kanhans-- Mutta että se käwi kuin 1ch.3!.1,2,
Johannes hänestä puhu, hanesä oli elämä ja elämä oli ih<
inisten walkeus, ja se walkeus pimesä paista jota ei pimeydet
käsittänet
Ia han itze sano: tämä on duomio: walkeus! loh. 1:4,5.
tuli mailman, mutta ihmiset rakastit enämmin pimeyttä kuin k,
3: iy.
walkeutca
Juvalaiset ynnä Plimmäisteusa kantza, hyljäisit hänen opetuxensa sanoden: Nle »lemma Moseren ope<
tuslapset
Sentähden Wapahtaja nyt tämän wiimeisen L. Hl 28.
-

-

-

-

-

-

aikans joka päiwä opetti, eteenasettain heille, kumga kallis
armo hänen kauttans heille tarjona ollut oli, ja kumga hirmuisella wastahakoisudella, he sen hyljännet ja t:Mus pois
sysännet olit;, joncza erinomattain ojotia Evangel'sta P Matlheus 23 Lugusans, kosia hän edespane ne «siamme woit,
kuin Wapahtaja wiimmeisesä saarnasans julisti, maahan la>
ffeisans Prophetallisen wirkansa tällä paatöspuhella: lerusa,
lein, Jerusalem, sinä joka tapat Prophetat, ja kiwillä surmat ne, jotka'sinun tygös lähetetyt owat, kuinga usein minä
tahdoin koota sinun lapses, niinkuin kana kokoo poikaus s«
Mach-zz^c.
peins ala, ja et te tahtonet :c

C

TM

'3

Tällä kaikella lEsus näyttä minä hänen Tmiptms ph
pettämän, pitä,,,nimittäin Opemshnonena; josta Dav:d sano>r

Jerusalem

ko>
on rakcml Kallpnngiri, jolwngn on
koon, että sukukunnat astuisit sinne ylös, HERran fukukun,,
uat Israelille todistuxexi, kiittämän HERran nime, sillä'
siellä owat istuimet, rakmit dnoninta, Davidin huonen istuiKorkiat ja kunn-Mset asiat si,iusa saarnamn,, sinä
Pfti22:z-5.,.met
Jumalan Kaupungi, Sela,! Että kaikkinaiset jakansat siellä.
,jyndywät
Silla Zioinstn on Lnkr tnkewa
HERrnn,
M 87:3,5Niili owat nyt HERran huonet ja
Es» 2: 3. sana lernstileniista
»neidän Kirkommc sitä wartcn rakctut, että HERran sana
misa opetecaisin, että saarnamiehec hnndaisit rohtiasti ja ci
fäästäis, kopgotais aänens niinkuin basiinan,, ilmoitaiftt HEr>
l)cidan yli»
ran kansalla hcidan fyndins, ja lacolin
hekayimsens
Op.'ll<'>M
minä
1.,
58r,
Ecta'
Ess,
sanVwac.: Tasa.
scifon
MMM warciosani j.,1 astun mimm Kmani, ia katzeicn >M«
daxeni mitä lnmulfe fmwtm, ja, mitä minä sitä wastan jo?a>
longa he tekevät kosta he faarnawat
Hab. 2: 1^.minua nulhrele
pitäwäc
päälle
ja
fana
hMaM sopimattomalla, ajalla,, rangaisewat,, nuhtekwat-,. muwowat kaifella siweydellä, ja, opetu»
2. Tun»4:2. Ma.
sin toinullisen eroicu,nn tMmisessa,, että he itzekuta"
kiir tilansa jalken neuwowatr 3ttck wanha kowin nuhLcK', waan.
ueuw» bändä uimkum Ijaä: nuoria niinkuin wchiä. WaM
hoja wainwja nimkum
mwria nuuknm sisarita/ karkelo
puhtaudella.
la
Kunnioita niitä lrffia,, kuin oikmt lesset oApostoli
Kuitciigin ei, tehdcn pehnntpxiäwat,
waarotta
»Tim.zu-Z.
alle,
waan ilmoittaman heille Jumalan
silruttomain kainaloin
jos
ylön 5 Katzoin
sanan,
h: ftn kilulewat eti
Ez. 2:5.
ja
puhensa
säamm!,sa: olis kaulnstettu sa»
wisiisti ettti heidän
jälken,,
mutta Heugen ja woimaili
noisa ihmisten wiisaudeu
Ojottain
.osomresa
ihens niinkui" Jumalan palweliat,.
Ettäi he oikein tvtuden
2.E0r.6:4,7. totuden sanasa Jumalan wäesck
kaiten
sana ja
Christuxen laumnm, joka heidän haNufans.
on,
pitain siitä waari, ei> waaditut, waan hywalla mie»
lellä,
ei luuhan woiton Mjdeit,, waan hywästä tahdosta
5:2.
myös
el
niinfuiil Herrat lauman päälle, waan ollen lnumab
le,
uiiit he Plunmäifen Paimenen
v>3-l esikuwaxi
v< 4.!katomalloman krumnin faawat
Sillä cn mimi niin
ja
puokn,
kuin tietämättömän
en minä niin kilwomele,,
xe,
1
pieMn/,
kum tulon
waM luina kuritan ruumiftam, ja alaspainaa
-

-
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paman sitä, etten minä joka muille saarnan, itze hyljattawaAhkerasti opettain, seuimingin niinkuul kullen« i.Cel.q:26,
?i tulis
27.
Zin annettu on; Pawali on istuttanut, Apollo on kastanut,
mutta Jumala on kaswon andanut
Apostoli
Sen
kaldaisia nuhtettomia Opettaita, klmlewat oikicn ja toimelli<
siweydcllH
heidän
set Saimnkuuliat mielellans, ottain
ja
joka
hejsa
wastan
istutettu on, woi heidän sielunsa autuaminä,
p saana
jonZa he
Ottain
lac. l-2i.
ihmisten, waan niinkuin se totisesti on kuin
wastan ei niinkuin joka
myös heifa ustowaisisa loattuna
l-Thesi.z:,F.
Jumalan sanan,
nyi
on Jumalan
niin he myös hanZitzewat i
Jos ft
tzens warabin ja ottawat sitä waarm
Kulien sitä tai» P55-4.
owella jokapäiwa
war>
Wallista wiisamta, walwoin
löytä, hän elämän löy<
tioiccn sen pihiipielisa, silla joka
tä ja on HERralle otollinen
Sanowat sentähden Pro- San.l.k.z:
phetan kantza: HENra me odotamme sinua sinun oikeudeS 34.35.
tiellä; sydän himoitze sinun nimeas ja muistoas. Minä ha»
lajan sinua sydämmestäni yöllä, minun hengeni walwo myös
minusa warhain sinun tygös, sillä kusa sinun oikeutes maa>
kunnasa on, niin maan piirin amwaifet oppiwat wanhurstautra
Senkaldaiset ei paharu jos heitä Opettailda nnh>'Es. 26: z, y.
dellan, waan tietämät, että kaikkinainen kirjoitus Jumalatya annettn, on tarpellinen opiri, nuhteri, ojennuxeri, Juritureri joka on wanhurstaudesa
2.Tim.z: 16.
Ehristureu omasta
saarnasta, opetuslapset sitä wähemmin pahenit, kuin että he
likcmmäri tungit, ja waadeit hända, rukourella, oleman hei»
dän tykönäns, tunnustain sitten, eikö meidän chdämmem mei«
fä palanut kosta hän tiellä meitä puhutteli, ja selitti meille
Senkaldaisia sanankuulioim Jumalan armon!Luc. 24:25kmoimxet
32.
on wäkewä rakendaman ja audaman heille perinnön
Tek.k.ao^e,
pyhitettyni
seasa
kaikkein
Niistä teke lEsils itze tämän'
pääwren minä olen A ja O, alku ja loppu, ensimmäinen ja
wiimmeinen. Autuat owac ne jotka hänen kaffpM pitäwät,
että heidän woimans elämän puusa olis, ja he poneista
'Ilm.K. 22:
pungin sisälle menisit
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13,14.

Nain olemina R. S- H. yrikertaisudesa katzellet kuiuga
HENra, lEsus hänen huonesans niinkuin i. kattitasä
muren murhen huonesa, 2. Rukous ja 3. Opecus huönesa.
C2
Josta
on

zo
pitä oppiman, mingäkaldamen meidän Kirkon
nusä acwosa, meidän tätä uudesta
rakettna Kirkoinme pitä pitämän, niinictäin niinkuin lEsu»
Ko»
Ebr. 3: 6. xen huonen, jofa hän asu niinkuin huouen HERra
käsiyn
jälken
oli
cäydellisexi
rakendcmut
Moses
HENran
ffa
Tabernaklm eli Seurakunnan majan ynnä Arkin, Armoni,
stuimen ja Cherubimein kanssa, ja sen wihkisi, täytti HEN2M05.4a:34 ran kunnia koko majan-- esikuwaurcri että Christus piti
hänen nlajasans Seurakunnasa,
asumanjälken:
kuja ikanäns minä säädän minun niineni muixens
2Mos.io-.24, ston, siinä minä tulen sinun tygös ja sinua sinnan
Ei
myös
mutta
tämä
mainittu
Liiton
ma»
jen,
kosia
ainoastans
ja wanhennut oli, rakensi Kuningas Salomo, HErran kaston jälken sen suuren kaikesa mailmasn kuuluisan Templin,
joka kullasta ja kallista kiwistä hohti, ilmoitti itzens taas
2.Aik.k.Z:i4. HENran kunnia siinä ja täytti sen
Nii>l, asu nyt Saita, itzcstäns olewaincn luomatoin Sa,
na meidäi» seasam, ja me näemmä hänen kunnians niinkuin
loh. 1: 1. ainoan Pojan kunnian, Isästä täynäns armo ja tonma
Ei uiin että hän olis sidottu witzin eli erinomaisen asumisen:
engö ininä ole se HENra, joka täytän taiwan ja maan saler.
no hän itze
Ia se kaikkein Mmmäinen ei asu käsillä
tehdyisä huoneisa, niinkuin Propheta sano: Taiwas on miKuicengin haTek. k. 7:48.!nun istuimeni ja maa jalkaim astinlauta
«laja
49hän asua erinomanain seurakunnasans ja sen majasa,
tusa hänen palweluxens harjoicetan, ja hänen sanans saar«
natan niin lupa HENra itze Prophemn kautta puhutellan
Seurakundans lohdullisesti sanod-m: Ia sinun pitä oleman
kunnian kruunun HENran kädcsä, ja Kuningan hiippa si«
nun Jumalan kädesä; inin sillä kntzutan minun himoreni
hänesa ja sinun maas asumnvari' sillä HENra on mielisty,
Es. 52:3,4. tnyt sinuun, ja sinun maallas asutan
Jos nyc HENra
iitze asu majasans Seurakunnan huonesa, eikös meidän sitä
nöyrällä kunmoittainiftlla pidais lähcstymän ja kumarten ha»
nen Templins tnlelnan? Jos Engelic Templifä kahetlesans
tätä HENran kunniata, nöyrydestä silmäns siiwillans peittawät, toisilla siiwillä lendawät, huucain Pyhä, Pyhä, Pyhä on HENra Zebaoth, koko maa on täynnä häilen kunniEikö paljo mämmin meidän maata matoin, pi,
ss.b:i. mans
däis pettämän, ja pyhällä pelwolta lähcstymän hänen Pyhä

Josta meidän

käymisen oleman pila, ja
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«sunsians, Patriarchan Jacobin kantza sanoden: Totisesti on
ja en minä sica tiennyt. Kuinga pelHCRra tasa paikasa
jattäpä on rmnä paikka, ci tasa muu ole, kuin Izfmalan huoSillä kuja Jumalan sanavuhtasa o» i.Mosk. 28:
ne ja taiwan orot
pifans saarnatan, korkiat Sacramentit oikiasa käytörefä jae,
<

«

Jumalalle palwelus
Me okmtehdän, siinä
Jumalan huone
ma, HERrasa walimt! nyt rakendanct HERralle huonen,
siinä alati, tchdaremme siellä Jumalalle toi- Rom.
mellinen palwelus
HERra on tuullut meidän rukourem,!
tan ja nautitan, ja nöyrisä rukourija

ja taiwan owi.

on

-

,

12:1^

olluc meille lepymen ja wahwistanut meidän kättemme teot,
Me sanome Ps. 9°:i?.
meidän kättenime teot hän on wahwistanut
nyt siis Davidin kantza: minun welieini ja ystäwaiui tähden
minä' toiwotan nyt sinulle rauha! HERran nieidän Juma- Ps.i22:B,y.
lamme huonen tähden, etzin minä sinun parastas
-

-

»

>

V3113 r^^^^'l'icU3.

wisusti, ettei ihmisen kerskaus tasa
Katzokam ainoastans
ajatellen
minun käteni on sen tehnyt, niin
sais,
tila
asiasa
sanoi Nebncadnezari: eikö tämä ole se suuri Babcl, jonga
Se suuri Herodes ludean Ku- Dan. 4:27.
minä rakendannt olen
ningas teki myös palio sen jälkimmäisen Templin päälle työ»
ta, sen jällens paremmaxi rakcndamisella, kaunistamisella kullalla ja kalliilla kiwillä jalosti, loistawaiseri kauwas, ei suingan Jumalisista kiiwaudesta, mutta suuna nime ja kunniam
woittaxens, sentähden hän myös lopun sai senjälken kuin hän
eli ja ansaitz».
Juvaan Kansa luotti aiwan paljo heidän
Cempliins ja Jumalan palwelureens, että heillä oli lasten
oikeus, ja kunnia, ja liitot ja laki, )a Jumalan palwelus ja
lupauret
Palwellen Jumalala uhreille joka aika hänen Rom. 9:4.
Templisäns, niin että Jumala itze sanoi: Zionifa olewan iJosta he luulit he»' Es. Zi: 9.
tzelläns tulen, ja lerusalemisa toton
dan Templins ja itzens Jumalalle wälttämättömäxi, muna
ja
että kaikki tämä heidän palwelurens oli snla ulkokullaisustie,
pysyit parcmdamattoman6 sydämmisäns, niin että heidän
lens ja tekons olit Imnalata wastan, niii? että he hänen Majestetins filmiä wastoin sodcit, heidän kaswoins hahmo todisti
wastan, ja he kerffaifit rikoristans niinkmn Sodoma,
heitä
ja ei niitä salannet
Es. 5: 8,9>
Sentähden kutzn HERra heldän
kerstauMs, wlla he panit wallien turwarens ja petoren war>
«

>
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jellWmsa, ja heidän liuons kuoleman kansia ja fowinnvU
helwetin kansia heille awmtomari, niin piti rakeet karkotm»
E5.28:15,1?' man pois waaran turwan, ja weden piti wiemäll tuen pois
pääty st siihen kuin HERra sano: Jerusalem
Sentähden
kaam, ja luda käy ylösalaisin, woi heidän sielujans, sillä
Es<3: 8,9- he itze saattamat päällens onuettomuden
Muutamat Iu»
-

,

>

«

dalaisista, näytit lEfurelle kerffamisella, kuinga känneillä kiwillä ja kappalilla Templi kaunistetm oli; mutta mitä wapitä tuleman-,
sta lEsus? Näitäkö te katzeletta, ne päiwät jota
jona ei pidä kiwe kiwen päälle läteccämän,
ei maahan
3uc.2i:Z,6. jaoma
Niin turha on nyt wiclä sumttomain kerffaus
Templistä ulkokullai suden harjoitureu alla, sillä ellet tekan paluc. iZ:iZ.ranna teitan, niin te kaikki hukkan tuletta
Ellett-e paremmalla toimella HERran Tcmpliä ehi, niin teidän lu>
malan palwelurenne on turha. Jumala lupais kyllä Salo»
monille ja Israelille, että asua huonesa, jonga he hänelle rakendanet olit; mutta sillä ehdolla ws he waellais hänen edc«

,

«

,

,

säns, ja tekisit kaikki kuin hän heille kästenyt oli; waan jos
«i niin hän uhkms häwittä heidän sitä maasta, ja sen huolien kuin hän hancllens pyhittamtt oli, heittä kaswous edestä

HERra täytti sen uhkaurens ajattans heidän paisyndiens ja suruttomudens tähden. Niin käy se
wielä HERran huonen ylönkatzoille.

1.Mn.y:4,7 pois

-

-

suwaisten

Nii» olkat

Esi Z: N-

sns

nyt

waaroitetut, että oikein palwella

HERra lEsusta hänen huonesans, pyhittakäc HERra Ze«
baoch, ja hän olkon teidän pelkonne, ja hän olkon teidän
wapisturenue, niin hän on pyhitys
Niin sanoi HERra
Prophetalle: seiso HERran huonen portisa, saarna siellä tämä sana, ja sano: kuulkat HERran sana, kaikki II da, jotka käytte sisälle näistä porteista rukoileman HERra, näin
sano HERra
Zebaoih Israelin Jumala, paratkat teidän e,
ai,da
ja
ja
-

<

teidän menonne,
asua
lämän
minä tahdon teidän
täsä paikasa, alkat luottako teitän walhesten, sanoden: Tä»
Templi, täsä on
sa on HERran Templi, tasa on HERran
se on hywä ja HENralle otollinen ha»
ler.7:i-4<',HERran Templi
nen Templins ylöskaydä ja sanoa Davidin kantza: yhtä minä HERralda anon, sitä minä pyydän; asuareui HERran
kau»
huonesa kaikken elinaikani, että minä näkisin
-

-

nin

)
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palweluxen, sa hänen TcmpliZns etzisin ,' 2?: 4.
Waan muistakac että täsä on HERra, lEsus hänen huopyhäm kokouxefa, karrakat siis furuttomafa rohkeuden
Andakat
sa edes!ne!N'.ä, «muta patwelkat HE3d'a
fuuta Pojalle ettei hän wihaftuis, ja, te hukkuisitte tiellä; silP5.2:«,i2.
Hamäsiykät
la hänen hirmmmn wihans syity pian
Prophe»
Majestetins
nen Kuningatlifen
edesä. Jos se suuri
ta, nähdesäns täimm HCNran kunniallisin läfnaolemisen
woi minua, minä hunen Templisäns hälumastyxesta
kun; sillä minulla on saastaiset huulet, ia asun sen kansan
feasa, jossa laastaisit huulet owar
Ia David: minun Es, 6: 5.
fydämmeni warise, «nimin woimani on minusta luopunut, ja
Kuinga Ps. 38: ii.
minun silmäni walkens ei ole minun tykönäni
paljo mämmin, me syndiftt, jotka olenima kaikki saastaiset,
ja meidän wanhurffaudcmme on niinkuin saastainen wate
Es.b4:6.
Mahdamme murhcsta maahanlangeten rukoilla sanoden Da<
»idin kansia: minä olen fangm suuresti si)iwia tehnyt: HErra käännä nyt palwelias pahatko pois. Minulla on suuri
ahdistus, muna langetkam HERran käsiin; silla hänen arNäin tulkat kllnmrtakat, polwMinme 2. Sam. 24:
monsa M suuri
ja
tangetkaut
»mahan
HERran meidän luojamme 10,14.
eteen
Ia rukoilkat ,iyr HERra että hän olis armollinen
teille
sanoden: HE3lra ote meille armollinen, sillä me o« Mal. 1:9.
dotamme sinua: ole uteidän käsiwauemme warahin, niinnMs
meidän aututemme murhen ajalla
Ia pyytäkamme mei, Es. 33: 2.
opetusta
sydammellisella növdan Wapahtajainme aittuallista
ryd.lla hän?n huomsans kuulta, joka sano: minä opetan simille mikä tarpessinen on,, ja johdatan sinua tietä jotas käyt-. Es 48:'7.
Minä olen joka opetan wanhurstautta ja taidan kyllä aut>
longa aumden opin hän palweliams kautta julista, Es.6z:2.
mjotka hän lähettänyt on, awamai, niiden silmiä, jotka pime>
ydestä walkeuten Mättämän pitä, että he eriäisit Satanan
mallasta Jumalan tygö, saaman syndein anderi saamista ja
perimistä ynnä niiden kantza, jotka pyhittlän uffon kautta
Niinkuin nyt Saarnainiesten ei pidä" Tek.k.26:i6.
h'.n>ll päällensä
walhella waeldaman, eikä pctorella Jumalan sana turmeleman, waan ilmoittaman totuin, ja mettämme julkisesti kaikkein ihmisien omcmmdoa kobtan Imnafan edesa osotcamar.«, 2. C0r.4:2»
Olkon myös kaukana meistä, että me syndiä tckisinie HErra wastan, lakaten rukoilemasta HERra teidän edestänne, ja
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24 c <^.
opettamasta teille hywä ja oikiata tietä -«Niin ottakatwaari siitä ol<
kiasta opista: Kuulkat, kuullat minua ja namicka sila hywä sano
)

Es. 55:2. HENra-- laolkatsanantekiat,jaeiainoastanskuuliatpcttäin tei1: 22. tä" Sillä autuatowat jotka kuulewatJumalan sana ja kätkewät

lac.

sen--

VBUB c:o^3()l.^^()«.l^3.
meidän kansNiin meillä on lohdutus että lEsus
same; silla jolla minun kastoni on ja ne kätke, rakasta minuai
Mutta joka minua rakasta st rakasteta» minun Isäldäni, ja ininä
loh. 14:21. tahdon händärakasta ja ilmoitan itzeni hänelle Niin lmdu on
laffehuonens löytänyt ja pästynen pesäilö, johonga he poikans
wat: Sinun altarisHErraZebaoth,miuun Kuningani janunun
Ps. 84: 4- Jumalani -«Niin minä näen sinun pyhäsä, katzellareni sinun kolPs. 63: 3. mas ja kunias-- Niiil ala nytpclkä; sillä minä olm siuuu lunasta»
Es. 43: i- nut jano HErra sinun Wapahtazas
Jos sinä murhemen etzit
hänen wanheuuuittens kauha, niins löydät hänen ilolla
lEsusta
Lnc.2:46,48- Templisä opettajain ke-stellä
Jos sinä ahkerasti rukoilet händä
snnoden Prophetan kantza: etkös sinä HErra ole alusta,minunlu»
malani, minun Pyhäni; älä anna meitä kuolla, waan anna heidän
olla, o! HErra meille,ainoastans rangaistuxefi: ja anna heidän o!
wcidan turwal?tt, meitä ainonstans kuritta. Sinun silmäs owat
Hab.i:i2,i3 puhcat, niin elles woi paha nähdä, ia et tahdo katzoa surkeutta
Niinhän wasta- hän auxihuuca minua, stntähden minä kuulen
händä, hänen tykönäns olen minä tuffasa, siitä minä teman hänen
Ps. yl: 15. pois, ja saatan hänen kunnian Jos sinä Marian kansia istutlE»
jalkain juuresa, ja ahkcrasti kuuldelctbänen opetustansa-- Ia
sanotAposiolitten kansia: HErra kuhungasta me men«ne sinun ty,
loh. 6: 68. köäs, sillä sinulla on iankaikkisen elämän saua<- Niin saat tämän
wolinut, jota ci sinulda pidä pois
wastauren: ettäs olet hywä»
Plipään
otettaman«>
lEsns häncn huonesans; niin sanoHErkulumanpidä,eiwahingota eimaallaswääryttä
ra: eisillensimm
kä kadotusta sinun äarisäs,waan sinun muuris pitä aumudcri ja siEs. öo: 18. nun portiskiitoxcrikutzuttaman«-lawiimein hän on asuwawoiton
Scuraknnala, niinkuin huonen kestcllä, jota Johannes Theologus
todista: Ia ei kirousta pidä sillcn ensingän oleman, waan Jumalan
jaKarihan istuin pilähänesa olcman, ia hänen palwelianspicä hän»
dä palweleman,ja yötä eipidä sillcn olmian, ei he myös tarwitze kyntiläta, taikka auringon walkeutta; sillä HErra Jumala walaist hei-
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11m.22:3,Z. tä Me siuname siis ceitä HErran Niineen! -»HErran Zebaochin
Ps. i2<): 8. sanoilla: HERra siunaikon sinua sinä wanhukstaudcil asumus,
- -

1er.3i:25. sinä pnhä wuori
Ahl lEsu pyso tykönäm, Jo
Votum.
Nas watb autuas Ain paista sinun
-

<

aika joutu chtoNen, Ann sa<

huMsas! Amen!!

