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Kolmandena Sunnuntaina kolminaisudesta 18581

   Herra sano Profetan Hesekielin suun kautta, että Lampat

ovat exynet siihän aikaan, koska sumu ja pimiä oli, mutta

Herra on itse aikonut niitä kadonneita lampaita hakea2, ja on

aikonut  itse  Paimenta  lampaitans;  ja  vieda  heitä  parhalle

laitumellä, ja sitoa haavoitetuita ja korjatta raadollisia;

Muttamat raukat pelkävät Paimenta / ja luullevat, että Paimen

otta heitä kiinni ja tappa heitä. Sillä koska lampat saavat

olla enämän aika mettäsä ilman Paimenda, vieranduvat he ja

tulevat araxi. Jos nyt Paimen semmoisia kutsu, niin seisovat

he  taempana  ja  katsovat  isoilla  silmille  Paimenen  päällä,

niin kuin pelkäisit he että Paimen heitä hävittä. Ej kuiten-

gin ole se mieli Paimenellä, että Hän tahto omia lampaitans

hävit/tä;  vaan  se  tarkoitus  on  Paimenelle,  että  hän  sais

heitä kootta ja viedä lammas huoneseen.

   Herra sano sen saman Profetan Hesekielin3 suun kautta, että

Hän tahto niittä lihavia lampaita hävittä. Mutta kutkas nyt4

ovat ne lihavat lampat? joita Herra on aikonut hävittä? Hän

sano,  että  lihavat  lampaat  polkevat  laidunda,  ja  pilavat

vesilähtiä. Lihavat ej kysy sen perrhän, mitä laihat lampat

saavat. Nyt luullevat suruttomat, että christityt on lihavat

lampat, ja suruttomat ovat muka5 laihat lampat. Surut/tomat

sanovat, että christityt ovat ylpiät, koska he pitävät itsen-

sä  parempana  muita,  ja  duomitsevat  suruttomat.  Suruttomat

sanovat, että christityt katsovat ylön suruttomia ja kerska-

vat itsestänsä, ja valettelevat suruttomain päällä, ja hauku-

vat viattomia ja saatavat riida matkaan. Ja sentähden päättä-

1      vuosiluku  on  luettavissa  toisin  kuin
Saarnoja ilmoittaa

2      k: etsiä

3      k: -

4      k: -

5      k: -



vat  suruttomat,  että  christityt  ovat  ne  lihavat  lampaat,

joita  Herra  on  aikonut  hävittä.  mutta  Ej  ole  vielä  Herra

missän  paikasa  nimittänyt  suruttomia  lampaixi,  vaan  aivan

keiturixi Hän nimittä suruttomia. Ja keiturit myös puskevat

lampaita. / Sillä me kuulema, siina samasa paikasa, nimittein

Profetan Hesekielin 34:17. Minä tahdon duomitta oinasten ja

kauristen välillä. Ja duomiio päivana panne hän vuohia vasem-

mallä puolelle. Ej tarvitse siis suruttomat ajatella, että

het ovat lampat, Ej ne ole koskan lampan nimellä Nimitetyt

Raamatusa, vaan aivan keiturin nimellä he kulkevat. Ja kukas

se on, jolla on suuri halu puskemaan? Minä olen nähnyt että

kauris, se on / yxi keiturin pukki alka aina puskeman lampai-

ta. Keiturin pukki miehustelle kahden jalan päällä, koska hän

nouse puskemaan. Ja silloin Lammas perä, mutta sillä aika

kuin kauris seiso kahden jalan päällä, tulle oinas ja puske

kaurista rindaan, ja siitä puskemisesta tulevat pukin rinnat

kipiäxi.  On  sentähden  muuttampia  aikaisia  keiturin  pukkia,

jonga rinnat ej ole koskan kipiäxi tullet, sentähden että het

on varustetut mustan raudion6 rinda<raudoi> raudoilla, ja on /

niitä semmoisia kin, joiden rinnat ovat kerran kipiäxi tul-

let, ja puoskarit ovat jälken puoskinet. Mistäs nyt surutto-

mat saavat puolda Raamatusa. Saavat kos suruttomat siitä sa-

nasta  lohdutuxen,  nimittein  siitä  sanasta,  että  Herra  on

aikonut duomitta oinasten ja kauristen välillä. On hän kyllä

aikonut  duomitta  oinasten  ja  kauristen  välillä,  koska  se

suuri  Israelin  Paimen  eroitta  Lampat  vuohista.  Ja  silloin

saavat myös suruttomat / nähdä, kutka net on joita paimen

panne vasemalle puolellä. Mutta Herra on myös aikonut duomit-

ta lampan ja lampan välillä jos ne alkavat puskemaan. Herra

sano niille lihaville Lampaille: Te poljetta jalvoillanne, ja

pusketta heikoja sa[+r]villanne, siihän asti, kuin Te heidän

hajotatte  ulos.  Sentähden  sano  Herra  heille:  Minä  tahdon

duomitta lihavain ja laihain lammasten välillä. Kutkas siis

ovat nämät lihavat lampat, joita ej sovi panna ulos Lammas

huonesta, ejkä taas sovi laihain kansa7. / Heidän tundomer-

kinsa on se, että he polkevat laidunda ja pilavat vesilähtiä.

Minä ajetellen niitä olevan semmoisia christityitä, jota Ej

sovi kohdi päättä lykätä Ejkä taas sovi kohdi päättä otta

6      k: Sepän

7      k: + yhdessä



christityxi,  se  on  semmoiset8 joista  christityt  Epäilevät,

koska niille on vika tunnosa; Jumalan sana he viljelevät, ja

christityn uskoa he kandavat, mutta Ej sovi kuitengan muiden9

christityin kansa. Mutta Herra on kuitengin aiko/[+nut] Niitä

lihavia Lampaita hävittä, vaika Ruottalaisesa Raamatusa sei-

so, että hän aiko niitä korjata. Mutta niille sano Herra,

jotka polkevat laidunda. Ejkö teille siinä kyllä ole, että

teille niin hyvä laidun on, ja niin jalot lähdet juoda? Mutta

koska lampat tulevat lihavaxi Ej kelpa heille enä laidun:

vaan he hakevat aina parempa. ja siinä he polkevat laidunda.

   Jättäkämä nyt ne lihavat lampat, jotka potkivat10 jalvoil-

lansa, koska he näkevät koiria, ja puskevat heikoja11, sillä

Herra on aikonut niitä hävittä. Ja katsel/kame niitä, jotka

exyvät laumasta, eli niitä, jotka ej pysy laumasa. Niista on

Israelin Paimenelle suuri vaiva, jotka Ej pysy laumasa Ja

valitettavasti on monda semmoista n[äi]nä aikoina, jotka Ej

pysy laumasa. Ja mingetähden het ej pysy laumasa? Sentähden

ilmanki,  että  he  luulle  parempa  ruoka  /  löytävänsä

yxinäisydesä ja erinänsa laumasta. Vai oletta kos Te exyväi-

set Lampat, niin lamasa, ettette jaxa seurata muita lampaita?

Minä luullen, että laihat lampat mäkyvät, niin pian, kuin he

jäävät laumasta, ja kaipavat kumpania. niille raadollisille

lampaille tulle ikevä, koska he jäävät yksin. Mutta Ej raa-

dolliset tahdo mielellänsä jäädä toisista, jos he vaan jaxai-

sit seurata. Mutta ne ylisyrjäiset ja alasyrjäiset, net on

pahimat jäämään; ja ej se ole muu kuin / pahan ilkinen luondo

niisä. Ja se on ihmellinen, että semmoisia pitä löytymän,

jotka vasiten jäävat laumasta, vaika lammas on luonnostansa

niin rakas kumpanille. Sillä keitu[+rit] Ej ole koskan niin

koosa kuin lampat. Emme ymmärä muutta, kuin että niille lam-

paille  on  ylisyrjäisyytta  jotka  jäävat  kumpanistansa.  Ja

semmoiset <tulevat>, jotka Ej pysy12 laumasa tulevat viimiin

pedoille ruaxi. /

   Ja koska nyt lampat ovat niin hajallansa, muuttamat ylpey-

8      k: + kristityt

9      k: meidän

10      k: polkevat

11      k: Hiehoja

12      k: -



den tähden ovat erkandynet, muuttamat ovat niin raadolliset,

ettej he jaxa seurata kumpaniansa, ja muuttamat ovat ylisyr-

jäisyden  tähden  exynet  ja  muuttamat  ruan  vanuden13 tähden

jäänet: Niin pitäis meidän rukoilleman sitä suurta Israelin

Paimenda, että Hän etsis niitä raukoja, jos vielä mahdollinen

olis että ne löytyisit / ennen kuin auringo laske. Monda raa-

toa on löyty mettäsä, joita hukka on tappanut. Muuttamista ej

ole jäänyt, muutta kuin muuttamat14 nahka kappalet. Kuule sinä

Israelin Paimen! joka olet vaeldanut niitä raskaita ja vaiva-

loisia askeleita, etseisäs niita kadonneita lampaita, Sinain

vuorella, punaisen meren rannalla, ja jordanin virran tygönä

etsein  ja  huutain  joka  paikasa.  /  kuulu  kos  enä  missän

paikasa mäkyminen vai pitä ko sinun vaivasti hukkan menemään,

niin paljon vaiva, kuin sinä / olet nähnyt, näiten raukain

tähden, koska lampat olit / hajotetut kaikilla Israelin vuo-

rilla koska sumuinen aika oli, mutta Ej nyt pitäis oleman

sumu ja pimiä koska valkeus on tullut mailmaan, ja kuitengin

exyvät raukat. Se näyttä, niin kuin kaikki Paimenen vaiva

menis hukkan. Älä väsy viela rakas Israelin Paimen 15älä väsy

vielä* etsimästa ja huuttamasta / niin kauvan, kuin yxi syrjä

Auringosta  ylhällä  on.  Kuule  Israelin  Paimen  Raadollisten

lammasten surkia mäkyminen. I. M.

   Ylös luetun P. E. johdatuxesta pitä meidän Jumalan armon

kautta katselemaan / kadonneita lampaitans. Emme tiedä, mistä

Hänen pitä niitä löyttämään; sillä ne saattavat olla syngiäsä

/ mettäsä, ne saattavat olla josa kusa kuoleman luollasa; ne

saattavat olla niin kaukana Paimenesta ettej silmä näe ejkä

korva kuule heitä. ja mistäs hänen pitä semmoisia löytämään

jotka / Ej vasta, koska Paimen huutta? Me olema jo äsken pu-

hunet siitä, kuinga muuttamat lampat jäävät, ja exyvät kor-

pen. Ej ne ole niin laihat, ettej ne jaxa seurata vaan ne

ovat syrjäläiset ja pakkavat mettään, ja sjellä he juoxevat

sienen peräsä. Jos ne olisit semmoiset lampat, että ne kuuli-

sit Paimenen äändä; [ja] pysyisit laumasa, Ej oli[s] Paime-

nelle, niin suuri vaiva heitä paimenda ja koosa pitää. Mutta

13      k: vanhuuden

14      k: joku

15      -* k: -



ne ovat syrjäläiset ja pahankuriset, ja sentähden ne jäävät

laumasta, ja exyvät korpeen. Mistäs pitä nyt Paimenen löytä-

mään  semmoisia  jotka  pahan /  kurisuden  tähden  jäävät

laumasta. Emme tiedä, mistä Hänen pitä niitä löytämään. Minä

pölkan,  että  muuttamat  ovat  jo  kuollet  mettäsä,  muuttamat

makavat  jo16 raatona,  ja  muuttamista  ovat  ainoastan17 Nahka

kappalet löytynet. Mutta mitkäs ovat ne 99, joitä Hän jättä

korpeen?  Me  kuulema  hänen  omasta  suustansa  että  net  on

semmoiset,  jotka  ej  parannusta  tarvitse.  Ja  net  kutsutaan

vielä hurskaxi. ovat ko siis totisesti hurskat, vai ovat kos

he Fariseukset jotka pitävät itsensä hurskana / Ja jotka Ej

luulle parannusta tarvitsevansa? / Minä luullen, että jos net

on Fariseuxet niin ej saatta Paimen niille mitän tehdä sillä

ne pysyvät heidän omasa vanhurskaudesansa. Niille on oma van-

hurskaus autuden perustuksena. Ej ne tarvitse Paimenda Ejkä

semmoiset tottele händä, sillä niille on autuden järjästys /

pääkallosa. Ej niille ole hätä Vapahtajan perän ja ne tulevat

niin  muodon  aikaan  Paimenetta.  Paimen  jättä  heitä  Mailman

korpeen koska hän ej saatta heitä ruokia eli paimenda. Ja

mitäs semmoiset tekevät Paimenen kansa? Jos Paimen / rupeis18

heitä kaitsemaan Ej hän joudais menne etsimään sitä kuin ka-

donnut  oli.  Vapahtajan  täyty  siis  jättä  Fariseuxia  ilman

kaitsemata, sillä hänen puhensa ej vaikutta heisä mitän. he

ovat niin hurskat ettej he parannusta tarvitse. Ja myös ope-

tus lapset jätit 99. Ej net tinganet paljon ylimmäisten Pap-

pein  Fariseusten  ja  kirjan/[+oppineiden]  <ja  Fariseusten>

kansa sillä ne tiesit ettej se maxa vaiva niiden kansa tinga-

ta. Ja mitkäs net on, jotka katsovat ylön Jumalan sana ja

sakramentiä jotka Ej käy kyrkosa ejkä tule19 Herran Ehtolli-

sellä. Ejkö net ole niitä 99 hurskaita, / jotka ej parannusta

tarvitse. tarvitsevat kos semmoiset / parannusta, jotka har-

voin tulevat kyrkoon ja Jumalan palvelukseen jotka ylönkatso-

vat  Armon  välikappaleita?  Niitä  on  vähimmäsa  laskusa  99,

jotka  täsä  kin  seurakunnasa  <jotka>  ovat  alkanet  mettäsä

elämään  ja  armon  välikappaleita  ylön  katsomaan.  Pääsevät

16      k: -

17      k: -

18      k: alkais

19      k: -



kyllä sivuti kyrkoa viina porvarin taloon. Katso net on hurs-

kat jotka ej parannusta tarvitse. ja korvesa net asuvat. Ne

taittavat siis olla 99 hurskat, jotka parannusta ej tarvitse.

Jos Paimen niitä jättä ej ne Paimenda tarvitse. / Ej ne exy

laumastansa. Ej ne laita laidundansa niin kauvon kuin Pirun

paska on saapuilla. / Mutta jos ne 99 ovat totisesti hurskat

niin täyty Paimenen välistä jättä niitäkin korpeen, ja lähteä

sen perän, joka kadonnut oli. Ej sovi hänen olla niiten tygö-

nä aina, jotka jo tallella ovat. Hänen täyty välistä jättä

niitä  Jumalan  haltuun.  Sillä  Paimenellä  on  suurempi  muret

niistä, jotka ovat kadonnet, kuin niistä jotka ovat kotona.

Semmoinen  on  Paimenen  luondo,  että  hän  kaipa  niitä  jotka

kadonnet ovat ja niiten perän hän lähte. Mutta ej hän niitä

kän unhota, jotka korvesa ovat. Samoten vaimo, joka penningin

kadotta, sydyttä kyntilän ja etsi joka paikasa / siihän asti,

että hän löytä. Ej hän silloin niistä rahoista huoli, jotka

tallella ovat, vaan sitä hän hake, joka kadonnut on. Niin

muodon jättä Paimen 99 korpeen ja lähte hakemaan sitä, kuin

kadonnut on. Koska Hän sano: kuka teistä on* se Ihminen jolla

on sata Lammasta; niin olis mahdollinen ajatella, että net on

Lampat, joita Hän niin jättä; jos net on Lampat niin täyty

heidän olla tytyvaiset sillä aika kuin Hän on hakemassa ka-

don/[+nutta]. Mutta missä pitä Hänen nyt Löytämään sitä kuin

kadonnut oli? Me tiedämme että yxi kadonnut lammas joka on

yxin mettäsä on ensiksi niin arka ettej voj Paimen saada sen

kiinni millän tavalla. Jos Paimen tulle näkyille niin exynyt

Lammas  pakene;  Ejkä  semmoinen  Lammas  tule  Paimenen  tygö

kutsumisella.  Toisexi,  jos  kadonnut  Lammas  kohta  keituria

mettäsä, niin se on vaari, että hän menne niiten seuraan. on

se myös sangen varallinen, jos kadonnut lammas ej tule pian

nk: viinakauppiaan

nk: -

ik: perusta

 -* k: -

sk: ja

ak: lailla

ik: -



takaisin, koska Paimen händä huutta, että hän joudu kaikille

pedoille* ruaxi. voj sinua exynyt lammas! mingetähden sinun /

piti erkandumaan muista Lampaista? ja jäämän yxin mettään,

kusa  on  niin  paljon  Petoja,  jotka  sinua  kiskovat  ja

raatta[+vat.]  Ej  kos  mahtanut  olla  sinulla  hauskempi,  jos

sinä olisit pysynyt laumasa muitten Lammasten kansa? Nyt sinä

olet  saattanut  Paimenelle  niin  suuren  vaivan.  Nyt  hän

vaelda / ja on murhellinen, koska Hän ej tiedä missä hänen

pitä sinua löytämään. Hän astu välistä ylös Sinain vuorelle

niin  kuin Moses  ja huutta;  mutta siinä  ej kuulu  ejkä näy

mitään*, välistä Hän astu alas nöyryden laxoon, ja kuundele,

jos joku Lampan ääni kuulu sjellä, mutta hukkaan Hän etsi

kadonnutta Lammasta nöyryden laaxosa, koska Sinain vuorella

ej kuulu mitän. Ej taida exynyt Lammas olla punaisen meren

rannalla, ejkä Jordanin virran tykönä, koska hän ej näy Keda-

rin  majoisa.  voj  sinuas  sinä exynyt  Lammas  mingekaltaisen

vaivan sinun piti tekemään Paimenelle; joka nyt vaelda niita

raskaita  ja  /  vaivaloisia  askeleita  sinun  tähtes,  ja  kuka

tiesi, misä hän sinun viimein löytä. Sinä taidat olla niin

syngiäsä mettäsä eli josa kusa kalevan luollasa Ettej Paimen

löydä sinua enä. Jos sinä vastai[+sit]kan, koska hän sinua

huutta, niin se olis mahdollinen että Hän tulis sinun tygös

ja ottais / sinun kiinni, ja panis olallensa ja kandais sinun

laumansa tygö. Mutta nyt olet sinä niin arka, ettej Paimen

sautta  sinua.  Sinä  olet  vierandanut  hänestä  ja  nyt  sinä

pelkät, että Paimen sinua tappa, jos hän saapi sinua kiinni.

Et sinä pelkä hukkia, jotka mettäsä juoxevat, mutta Paimenda

sinä pelkät, joka sinua saatta varjella hukan hampasta, jos

sinä tulisit hänen tygönsä, eli vastaisit mäkymisella, että

hän sais kuulla missä sinä olet. / Valitettavasti on monda

Lammasta exynet tänä vuonna, ja muuttamat ovat jo kaikille

äk: ettei

 -* k: keitureille (!)

a -* k: sinua ei kuulu eikä näy mistään

äk: -

sk: perääs

tk,S: tahdot

nk: koleman; S: kuoleman



Pedoille  ruaxi  tullet.  Hengellinen  susi  on  kiskonut  ja

raattanut niitä kadonneita Lampaita, joita Paimen [+ej] ole

löytänyt.  Muuttamista  on  tyhjä nahkakappalet  löytynet.  He

makavat  nyt  raatona  sjellä  ja  täälla  Sinain  vuorella,  ja

punaisen  meren  rannalla,  turhuden  korvesa,  kusa  Davidi

paimensi lampaitansa. Jos Taivan Engelille ilo tulle yhdestä

syndisestä, joka itsensä käändä ja paranda, kyllä nyt Riettan

Engelit myös iloitsevat christityin langemisesta, niin kuin he

ovat jo monesta saanet ilon siinä toivesa, että kaikki tulevat

semmoisexi. Älkät sentähden ylön varhain iloitse Te riettan

Engelit / kukas tiesi jos teille itselle tulis suurempi vaiva

Helvitisä, Niiten sjeluin tähden, joita Te oletta saattanet

onnettomuteen.

   Ej kaikki kadonnet lampat tule Paimenen tygö, vaikka hän

niitä hake. Muuttamat Ej tule ollengan sen suuren Paimenen

tygö; ja muuttamat juoxevat esinä niin / kuin villi lampat

mettän, ja taas pysäindyvät vähän aika kuundelemaan ja katso-

vat isoilla silmille Paimenen päällä, ja taas lähtävät juoxe-

maan, niin kuin vihollinen olis ajamasa heitä taka, ja niin

saapi Paimen, juosta heidän peräsäns siihän asti, että hän

väsy heitä hakemasta, ja silloin saavat sekä kadonnet, että

exynet lampat olla yötä mettäsä, ja sjellä / tulle susi heitä

kiskomaan  ja  raattamaan.  voj  teitä  Te  onnettomat  Lampat,

jotka  niin  oletta  kadonnet  pois.  Kuinga  suuren  vaivan  Te

teette  Paimenelle  ja  kuinga  monda  raskaita  ja  vaivaloisia

askeleita Hän on saanyt astua teidän tähtenne, ja kuitengin

täyty hänen ussein valitta; ettej Hän ole löyttänyt yhtän.

murhella, ja raska/la mielellä täyty hänen pyörtä [ta]kaisin

tyhjänä, ja valitta Taivan Engeleille: Lampat ovat hajotetut

kaikilla Israelin vuorilla ja kukkuloilla*. ne ovat exynet

äk: -

sk: ja

sk: -

ak: monesti

ek: olko iloiset

tk: -

nk: paimenen

 -* k: -



pois laumastansa ja kaikille pedoille ruaxi tullet. voi teitä

exynet lampat! Kuinga suuren vaivan Te teitte Israelin Paime-

nelle, joka etsi teitä ja* huutta Sinain vuorella ja saaronin

laaxosa punaisen meren rannalla, ja jordanin virran / tygönä,

mutta Ej kuulu kadonneista lampaista Ääni missän. Ej vuottu

jälki kan missä he ovat <kaan* missa he ovat> käynet. Ilmanki

suusi on niita raattanut ja raiskanut.

   Mutta Paimenella on vielä muuttambia lampaita ja Jesuxen

karitsoita  koosa,  ja  Golgothan  mäellä  <kusa>,  kusa  Paimen

on / andanut hengensä lammasten edestä siinä suuresa sodasa

ja kilvoituxesa, sen hirmuisen suden kanssa, sjellä ovat ne

harvat lampat makamasa joita hän on omalla verellensä ostanut.

Mutta Zionin vuorella hyppävät Jesuxen karitsat, niin kuin

peurat. Ja Petarille hän on sanonut ruki minun lampaittani.

Hänen täytty nyt Paimenda Jesuxen lampaita niin kauvan kuin /

he ovat täälla murhen laaxosa, siihän asti, että he päsevät

siirtymään Kedarin majoihin, kusa se suuri Israelin Paimen

rupea itse  ruokimaan  lampaitans.  Hän  viepi  heitä  parhalle

laitumella  ja  elävän  veden  tygö  ijankaikkisuden  ihanalle

rannalle kusa heidän villansa tulevat lumivalkiaxi; sjellä se

suuri Israelin Paimen kutsu häita suloisella äänellänsä ja he

seuravat Jumalan Karitsata kuhunga hän ikänä menne. Amen.

 -* k: itse teitä

uk: näytä; S: vuotta

 -* k: missään, kusa he ovat koossa

nk: pedon

tk: + sielut eli

ak: alka

ek: nurmimalle

ak: iloisella


