
P.11  VA/Koller 2, orig.

Kolmas sunnuntai Adventisä 1858. Päivä saarna.

   Minä panen vihan sinun siemenes ja kärmen siemenen välillä,

ja vaimon siemenen pitä rikki musertaman kärmen pään. Tämä

viha vaimon siemenen ja kärmen siemenen välillä pandin varsin

synnin langemuksen jälken ja tämä viha niiden välillä pysy

niin kavon kuin mailma seiso. Tämä viha ilmoiti itsensä sillä

lailla että se murhaja kain, joka oli siitä isästä Perkelesta

tappoi veljensä abelin, sen tähden, että Abelin uhri kelpais

paremin Jumalalle kuin Kainin uhri. Kärmen siemenet puikisivat

silloin ki, koska Moses oli saarnamasa; ussein Israelin lapset

riitelit mosexen kansa ja tahdoit kerran kivillä / vatkata

kuoliaxi.  Ja  koska  Profetat  rupeisit  saarnaman  parannusta

suruttomalle kansalle, silloin rupeisit taas kärmen siemenet

puikimaan  kärmen  siemenet  rupeisit  Profetaita vainomaan. Ja

koska Johannes kastaja rupeis saarnaman: Te kyykärmen sikiät,

kuka teita neuvoi tulevaista viha vältämään; silloin aukaisit

kykärmet  kitansa,  ja  sanoit  Sillä  miehelle  on  Perkele.  se

merkitse:  ylpeyden  perkele  händä  hallitse.  Ja  koska  se

sjunattu vaimon siemen tuli musertamaan kärmen pään. silloin

vasta alkoivat kärmen siemenet vaimon sjemenen verta ihmemään.

Lohikärme suuttui hirmuisesti vaimon siemenille. koska he olit

christusta tappanet, rupeisit he myös / hänen opetuslapsiansa

tappaman. näin karmen siemenet on vihanet ja vainonet vaimon

siemendä. Joka paikasa kusa christityitä on ilmestynet, siinä

on heitä vihattu ja vainottu mailman joukolda. mitkäs nyt ovat

ne  kärmen  siemenet,  jotka  vihavat  vaimon  siemendä?  Kaiki,

jotka vihavat pilkävat ja ylön katsovat christityitä, net on

kärmen  siemenet,  ja  oikiat  christityt  ovat  vaimon  siemen.

Sentähden sano Herra 1.mos.2: minä panen vihan sinun siemenes

ja kärmen siemenen välillä; mutta tämä Hengellinen viha on

suruttomain ja armon varkaiten sydämesä niin salattu, ettej he

itse tunne, että vihan tähden he vainovat christi/tyitä, vaan

koska  he  tappavat  Jesuxen  opetus  lapsia,  luullevat  he

tekevänsä  Jumalalle  palveluxen.  Niin  on  rietas  käändanyt

heidän  silmensä  nurin,  että  heidän  pitä  uskomaan,  että
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christityt ovat väärät Profetat ja villihenget. Se usko on

ollut Judalaisille, se usko on ollut Pakanoille, se usko on

ollut  Pavilaisille,  että  christityt  ovat  vahingolliset

valdakunnalle, ja sentähden heitä on vainottu, ettej ole kukan

uskonut, että semmoiset on christityt, joka muita duomitse ja

itsensä  pitä  hyvänä.  Me  saame  kuulla  tämän  päivän

Evangeliumista, että Johannes kastaja oli heitetty fangeuteen

yhden  huoran  tähden  ja  huoran  tähden  myös  Israelin  poika

Joseph heitetiin fangeuteen. Yhden huoran tähden pilkatiin /

Vapahtaja  Spitallisen  Simonin  huonesa,  ja  yhden  kansa

kiusaisit Fariseuxet Jesusta, koetelaxen kuinga Armollinen Hän

[+on]  huorille  Ja  huorain  tähden  saavat  christityt  kärsiä

pilka ja häväistystä mailmanjoukolda. niin kuin Pavalin aikana

yxi christitty rupeis huoramaan, ja christityt sait sen huoran

tähden kärsiä, vaikka pavali käski sen huorimiehen ruumista

anda Satanalle että sjelu pelastetaistetaisin Me kuulema siis,

että Pavalille oli se usko, että huorimiehen sjelu pelastetaan

koska hänen ruuminsa annetaan Satanalle. Tätä Raamatun paika

Ej pakanat ymmärä vaika he pitävät itsensä viisana. Mutta se

suuri Israelin Paimen, joka tuli etsimään sitä, kuin kadon/nut

oli,  publicanein  ja  syndisten  Ystävä,  se  suuri  syömäri  ja

juomari,  jonga  täytyi  Riettan  huoria  korjata,  jotka  itkit

hänen jalkanisa päällä, täyty vielä nytkin katuvaisia huoria

korjata,  sentähden  että  katuvaiset  huorat  rakastavat  Händä

niin  paljon:  kuule  sinä  publicanein  ja  syndisten  Ystävä

murhellisten, ja katuvaisten huokaus. I.m.

   T[ämän päivän evankeliumissa] pu[hutaan] Johannexesta, joka

oli  fangeudesa;  mutta  ej  moni  surutoin  tiedä  mingetähden

Johannes  oli  fangeuteen  heitetty.  Johannes  oli  se  totuden

tunnustaja  joka  on  pahemiten  haukunut  suruttomia,  ja  erin-

omatain  mailman  Herroja,  heidän  koreudensa  ja  komeudensa

tähden.  Koska  kuningas  Herodes  sai  kuulla  sanomia  hänestä

kutsui hän Johannesta / tygönsä, siinä mielesä, että Johannes

laskis hänen Taivan valdakundaan, mutta kuin Johannes rupeis

soimamaan  kuningasta  huorudesta,  silloin  suuttui  kuningas

Herodes Johannexelle ja pani Händä fangeuteen. Ilmanki tämä

kunniallinen  kuningas  ajateli,  koska  hän  pani  Johannesta
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fangeuteen:  kyllä minä opetaan  sinua haukumaan  kunniallisia

ihmisiä  huorudesta.  Mutta  se  kuningallinen  huora  suuttui

hirmuisesti totuden saarnajalle. Herodes oli nimittein ottanut

veljensä  vaimon  huoraxi,  itsellensä.  Mutta  Johannes  sanoi

Herodexelle: sinulle ej ole lupa pitä händä. Se on vastoin /

Lakia. Siitä soimauxesta suuttui itse kuningas Johannexelle,

ja se kuningallinen huora suuttui vielä enämän totuden saar-

najalle. Koska Johannes oli fangeudesa, teki kuningas Herodes

pidon  niin  kuin  mailman Herrain  tapa  on, ja kutsui paljon

Herroja siihän pitoon; ja koska viina nousi päähän, tuli sen

edellä mainitun huoran tytär salliin dansamaan, Ja hän oli

niin seppä dansamaan, että kuningas mielestyi hänen. Silloin

käski kuningas sen tyttären anoa jotakin, vaika puolen valda-

kunnasta ja hän lupais tehdä, hänen anomuxensa jälken. Mut[ta]

se pikku [huora] / Ej tienyt, mitä hänen piti anomaan kunin-

galda. vaan hän meni äitinsä tygö ja kysyi: mitä minä anon? Ja

kyllä oli vanha huora valmis neuvomaan tytärtänsä, mitä hänen

pitä  anomaan  kuningalda.  nimittein  Johannexen  päättä  Fatin

päällä.  koska  kuningas  Herodes  sen  kuuli  tuli  hän  mur-

hellisexi: Ej Hän olis tahtonut Johannesta tappa, mutta hän

oli pannut Johannesta fangeuteen siinä tarkoituxesa, että hän

lakkais  haukumasta  Mutta  kuin  hän  oli  luvanut  anda  tuolla

tyttärelle  mitä  hän  ikänäns  ano.  täytyi  hänen  tehdä  hänen

anomuxensa jälken. Ja andoi käskyn hakata Johannexelda kaulan,

Nyt  Te  kuulitta,  /  Mingetähden  totuden  saarnaja  Johannes

heitetiin fangeuteen ja mingetähden hän surmatin Se oli yxi

kirottu pito, niin kuin kirjoitettu on meidän virsi kirjasa

n:o 219; O! pito kirottu kiukuinen, kus viatoin veri vuotta.

Ja kylla on monta semmoista pitoa pidetty mailmasa, kusa huo-

rat on dansanet itsensä kuolemaan, ja niiten huorain tähden on

paljon viatoinda verta vuottanut mailmasa. Ja moni christitty

on niiten huorain tähden surmattu. Ja meidän olis sovelias

tänä päivänä saarnatta aivan Herodexen huorasta. Mutta ej se

ole muille ylös rakendavai[nen] semmoinen saarna kuin aino-

astans christityille, jolle Evangelista Lukas on / kirjoitanut

tämän  muisteluxen  Herodexesta  ja  hänen  huorastansa.  Ja  Te

taidatte kysyä, kuinga semmoinen saarna saatta olla christi-

tyille  ylösrakendavainen?  Jo.  Minä  tahdon  selittä  teille
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mingetähden  Evangelista  Lukas  kirjoitta  christityille  niin

paljon  Herodexesta  ja  hänen  huorastansa.  Ensixi  sentähden,

että christityt tahtovat tiettä, mingetähden semmoinen opet-

taja heitetiin fangeuteen, mingetähden hän surmattiin j.n.e.

Toisexi tahto Evangelista osotta christityille, mingekatainen

mies Herodes oli, joka siihän aikaan kiitettiin mailmalda, Ja

erinomatain  mailman  Herroilda,  jotka  söit  /  niisä  pidoisa,

kusa se pikku huora dansais niin kaunisti, että kuningas itse

jäi  tykkämään  hänestä.  Semmoisiin  pitoihin  Mailman  Herrat

tulevat  mielellänsä:  ja  maxavat  myös  raha  tyhja  sentähden,

että  he  saavat  nähdä  ja  katsoa,  kuinga  somasti  muuttamat

huorat  dansavat.  Mailman  Herrat  tahtovat  puolittain  peitä

Herodexen vikoja, että he ovat niisä samoisa synnisä kiinni,

Ex  (=Ej)  Herodexen  uskon  veljet  tohdi  duomitta  händä  sen

synnin tähden, että hän pitä yhden huoran, sillä se on nyt

tullut luvallisexi mailmasa, että pitä huoria, Ja toisexi Ej

mailman Herrat jaxa duomitta He/rodesta sentähden, että Hän

andoi hakata Johannexenelda kaulan, sillä hänen täytyi siinä

paikasa täyttä valansa. Mitä kuningas kerran lupa, sen pitä

tapahtumaan  Mutta  Evangelista  Lukas  kauttui,  koska  hän

kirjoiti  mingekaltainen  mies  Herodes  oli.  Ja  kaiki

Evangelistat kirjoitavat että Herodes andoi käskyn Bövelillä,

etta hakata Johannexelda kaulan poiki. Ja niin muistelit että

tuoi  Herodexen  huora  neuvoi  tytärtänsä  anomaan  Johannexen

päätä  Fatin  päällä.  Ja  minges  tähden  kaiki  Evangelistat,

Matheus Markus ja Lukas kirjoitavat niin paljon sitä Herodexen

huorasta?  Jo,  sentähden,  että  christityt  tarvits  tiettä,

millinen / huoran luondo on, että jokkainen joka händä soima

huorudesta, saapi varoita hengensä; sentähden metkin saarname

Herodexen huorasta, että muut huorat näkisit haamonsa hänesä.

Ja  niin  kuin  Evangelistat  ovat  duominet  Herodexen  Huoran

vikäpäxi Johannes kastajan kuolemaan, niin kaiki muut huorat

duomitaan vikapääxi ijankaikiseen kadotuxeen, josa he saavat

dansata  Piruin  kansa  tulijärvesä.  Johannes  kastaja  toduden

tunnustaja ja christuksen Edellä juoxia heitetiin fangeuteen

huoran tähden, ja tapetin huoran tähden, ja kaikille christi-

tyille on se usko, että Johannes kastaja on tullut autuaxi

koska itse Vapahtaja on andanut hänelle todistuk/sen, että hän
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on jalompi kuin Profeta, ettej yxikän vaimosta syndynyt ole

suurempi  kuin  hän.  Mutta  mailman  jouko  piti  händä  villi-

hengenä, ja sanoit, että Johannexelle on perkele. Ja minges

tähden he niin sanoit? Sentähden että Johannes soimais heitä

synnistä, ja duomitsi heitä. Sama viha on vielä nytkin surut-

tomain sydämesä niitä kohtaan, joka nuhtele heitä synnistä.

Sillä jos ej olis viha sydämesä, niin he uskoisit ja tekisit

parannuxen. Mutta heidän pahudensä teke heitä sokiaxi, että he

pitävät sen villihengenä, joka Nuhtele heitä synnistä. Kaiki

huorat olit vihaiset hänelle, ja kaikki Mailman Herrat olit

suuttunet hänelle, sillä Johannes oli kangia niin kuin / puu

mailma vastan.  Ej  Hän pannut viina  suhunsa.  Ej  hän elänyt

herkullisesti niin kuin muut Herrat. Ejkä hän pitänyt kansa

käymista  heidän  kansansa.  Jos  semmoinen  Opettaja  olis  nyt

saarnamasa, niin totta kaiki suruttomat vihaisit händä, kaiki

Mailman  Herrat  soisit  hänen  kuolevan,  ja  sanoisit:  sille

miehelle on perkele. Sillä kaiki net jotka itse ovat siitä

isästa  perkelestä,  luullevat,  että  totuden  saarnajalle  on

perkele. kuingas moni mailman joukosta, menis nyt Johannexen

tygö tunnustamaan syndiänsä? Minä luullen, että kaikki surut-

tomat,  menisit  pilkamaan  hänen  saarnojansa  /  ja  nauraisit,

koska hän puhuis heille vertauxilla. Mutta kyllä pilkamisen

perästä, tulle viha. ja vihasta tulle paattumus. Ej ole sil-

loin Papit, Fariseuxet ja kirjan oppinet, saattanet uskoa että

Johannes on Jumalasta. Mutta se usko on ollut heille, että

Johannexelle  on  Perkele.  Ja  vaika  muuttamat  Talon  pojan

säädystä, ovat tullet Johannexen tygö tunnustamaan syndiänsä,

Ej  ole  sentähden  ollut  monda,  jotka  olisit  oikein  heränet

Johannexen  Lakisaarnoista.  Johannexen  opetus  lapset  ovat

tullet Jesuxen opetus lapsexi. Ja se oli Johannexen tarkoitus,

että kaiki Laista heränet, pitä tulemaan Jesuksen tygö. Minä

kastan teitä vedellä, mutta minun jälkeni tulle se, joka kasta

teitä pyhällä hengella / ja tulella. Se on myös ollut minun

tarkoituxeni, että suruttomat heräisit, ja tulisit sen tygö,

joka kasta heitä pyhällä Hengellä ja tulella, mutta niin kuin

silloin ussiamat paaduit Johannexen kovasta Lakisaarnasta niin

myös nytkin tapahtu. Oli kos se kastajan syy, että he paaduit?

Ej  ollengan  mutta  se  oli  oma  heidän  syynsa.  Niin  tuli
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paattumus  Judalaisille  Vapahtajan  kovasta  duomiosta,  mutta

olikos se saarnajan syy, että he paatuit? Ej, vaan itse he

paadutit  sydämensä.  Ja  oli  silloin  muuttambia,  jotka  olit

kastetut Johannexelda,  ejkä  tienet  Vapahtajasta mitän. Niin

myös nytkin on muutambia, jot/ka ovat heränet Laista, mutta Ej

ole  tullet  christuksen  tygö.  Oli  silloin  Muutambia  jotka

rupeisit  seuramaan  Christusta,  mutta  menit  taas  mailmaan,

koska  hän  sanoi  muuttambia  kovia  sanoja  heille.  Niin  ovat

nytkin  muutamat  alkanet  seuraman  Christusta,  mutta  ovat

langenet  pois,  ja  käändynet  mailmaan.  Meidän  toivome  on

kuitengin että net harvat Jesuksen opetus lapset, jotka ovat

jättänet  kaiki,  ja  seuranet  Christusta  Ej  pidä  käändymään

mailmaan  vaika  vielä  Jesus  muuttamaxi  ajaxi  kuolis  heidän

sydämisänsä.  Ne  jotka  ovat  todella  alkanet  seuramaan

christusta, ej pääse hänestä niin erinänssa etta he menevat

varsin mailmaan, koska Jesus kuole vaan heidän täyty tulla

murhelli/sexi,  heidän  täyty  langeta  Epäilyxen,  koska  Jesus

kuole. Ej heille ole turva Taivaiseen ejkä mailmaan. siinä

hengen  hädäsä  täyty  heidän  ruveta  itkemään  ja  parkumaan.

Silloin  tulle  uskon  sangari,  kuoleman  ja  Helvitin  ylitse

voitaja,  lukituin  ovein  kautta,  murhellisten  Opetus  lasten

tygö, ja he saavat tuta, että Jesus on vielä elämäsä. Silloin

tulle Opetus lapsille ilo Vapahtajan ylös nousemisesta, mutta

Herodexen huora, jollen tuli ilo Johannexen kuolemasta, saapi

ulvoa  Helvitisä,  ja  kaikki  muut  katumattomat  huorat  saavat

ulvoa hänen kansansa amen


