






















































P. 48
Alkuperäinen:VA/Koller 3b
Jäljennökset:VA/Koller 3b
Julkaisuja:Saarnoja, 41-49

Alkuperäisen käsikirjoituksen alku- ja loppulehti kirjoitettu
uudelleen ja pidetty päiväsaarnana, siis 1854 tai myöhemmin

3. Sun. Loppiais jälken 1849. P.S.

   Katso sinun pitä kutsuman pakanat, joita et sinä tunne, ja

ne  pakanat,  jotka  Ej  Sinua  tundenet,  pitä  juoxemaan  Sinun

tygös Herran sinun Jumalas tähden ja Israelin pyhän tähden,

joka sinua kaunisti. Es. 55: 5.

   Jumala osotti Profetalle Esajaxelle, kuinga pakanat kään-

dyvät pikemin oikiaan Christillisyteen, kuin ne nimi christi-

tyt, jotka ovat Jumalan Sanasa opetetut. Israelin seurakun-

nalle  oli  Jumala  erinomattain  luvanut  sjunauxen  Messiaxen

kautta; Mutta Ne omistit näitä Armon lupauxia, ilman totista

katumuxetta ja parannuxetta He otit itsellensä suruttomuden

ainetta niistä lupauxista1, niin kuin Armon varkat näinäkin

aikoina / sanovat: kyllä Armon ovi on meillekin auki, vaikka

he pilkavat Jumalata Jumalattomalla Elämälläns. He luottavat

Jumalan  armon  päällä,  Mutta  Ej  he  tahdo  katumuxen  tehdä.

Judalaisille oli semmoinen usko, että koska heille oli parempi

tieto Jumalasta, kuin pakanoille, pitäis heidän sen ulkonaisen

palveluksen tähden tuleman autuaxi ja pakanat duomituxi. Mutta

Jumala osotta monesa paikasa, sekä vanhasa, että Uudesa Testa-

mentisä, että pakanat tulevat pikemin autuaxi, kuin semmoiset

suu christityt, joilla on Raamattu pääkallosa, vaika net Ej

tiedä  oikiasta  katumuxesta  mitään.  Semmoisille  suuchristi-

tyille  ja  Fariseuksille,  jotka  vihavat  totista  christilli-

syyttä, sano nyt Profeta Esajas 55: 5 että net pakanat, jotka

ej sinua tundenet, pitä juoxeman sinun ty  gös.2 / Se merkitse,

että Pakanat, joilla ej ole paljon tiettoa Jumalasta tulevat

kuitengin Vapahtajan tygö, koska he saavat kuulla hänen Ää-

1     k: armonlupauksista

2     alku tähän asti kirjoitettu uudelleen
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nensä.

   Tämä  Profetan  ennustus  tuli  myös  täytetyxi  Vapahtajan

aikana, ja vielä nytkin täytetään se sama ennustus, että Umbi

Pakanat käändyvät pikemin christillisyteen kuin ulkokullatut

ja suuchristityt, joilla on hyvä ulkonainen tieto christil-

lisyden rakennuxesta; mutta heidän Elämänsä ej ole ollengan

christillisen Elämän kaltainen; koska he tunnustavat suulla,

mitä Sydän kieldä: eli koska he ovat Jumaliset kyrkosa, <eli>

mutta Jumalattomat kotona: koska he lukevat ja veisavat kyr-

kosa, mutta kirovat ja tappelevat kotona. Tamä kahden kertai-

nen Elämä, Jumalisus ja Jumalattomus on / kuollun uskon hedel-

mä, se seura siitä kuollusta uskosta, joka seiso ainoastans

pääkallosa Ja tämä kuollut usko on Bokstavin jälken oikein,

mutta Ej sillä ole hengeä: Ej se ole Sydämesä: Sydän on kuol-

lun  uskon  tunnustajille  muutumatoin  ja  liikumatoin.  Mutta

Pavali sano, että Bokstavi kuoletta, mutta hengi eläväxi teke.

Jos nimittein kuollun uskon tunnustajat Eläisit sen tiedän ja

uskon jälken kuin heille on: niin Ej olis meille3 niin paljon

sanomista  mutta  Ej  he  elä  uskonsa  jälkeen,  vaan  heidän

Elämänsä on heidän uskonsa vastan sotivainen. Sentähden sano

myös Vapahtaja Opetus lapsillensa: kaikki mitä kirjan oppinet

ja Fariseuxet käskevät teidän tehdä Mosexen Lain jälken / se

tehkät, mutta älkät tehkö heidän töitensä jälken. Fariseuxille

ja kirjan oppineille saatta siis muutamisa paikoisa olla oikia

oppi, jos he saarnavat ainoastans Raamattun jälken ejkä pane

Omastansa mitään. Mutta koska he panevat vanhan uskon säädyt

Jumalan  Sanan  rinnalle;  silloin  sanoo  Vapahtaja,  että  he

ottavat pois painavimat paikat Laista, eli niin kuin tämän

aikaiset Fariseuxet ja kuollun uskon tunnustajat ottavat pois

painavimat  paikat  Armon  järjestyxesä,  niin  kuin  katumuxen

käändymyxen  4ja  udesta  syndymisen*,  ja  sen  siaan  saarnavat

ainoastans uskosta ja rakkaudesta ja siveydestä, jotka kyllä

ovat  tarpelliset  ja  hyvät  mutta,  usko  ilman  oikiata

katumuxetta,  on  yxi  kuollut  usko,  ja  rakkaus  ilman  udesta

syndymystä on ainoastans / koiran rakkaus: välistä he suutta

3     k: niille

4     -*k: -
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andavat  ja  välistä  he  tappelevat:  välistä  ottavat  ympäri

kaulan  ja  välistä  he  pistävät  puukolla.  Semmoinen  usko  ja

semmoinen rakkaus Ej ole muu kuin Jumalan pilkaminen. Mutta

Nyt  sanovat  kuollun  uskon  tunnustajat,  että  se  joka  anda

viinarypön yhdellä  väsynällä matkamiehelle, se osotta lähi-

mäisellens rakkautta, mutta se joka tule haukumaan ja soima-

maan tutuja ja tundemattomia, sillä ej ole rakkautta ollen-

gaan; Mutta Luonnollinen Ihminen ej ymmärä niitä, kuin Jumalan

hengen  ovat,  sentähden  katso  hän  viina  rypön  rakkauden

merkixi, ja soimauxen pitä hän pahana, vaikka se on jälken

huomaittu, että yxi viina rypö annettu juomarille on vaikut-

tanut  ruumillisen,  hengellisen  ja  ijankaikkisen  kuoleman,

vaikka juomari on sokeudesans kiittänyt ja sjunanut sen hy/vän

ystävän, joka kehoiti händä syndiä tekemään ja auttoi händä

sjeluansa  tappamaan,  mutta  sen  hän  kirois  ja  piexi,  joka

tahtoi händä estä syndia tekemästä. Se on ussein tapahtunut,

että mailman sokia jouko kiittävät sen Opettajan, joka kyrkosa

kaatta  heidän  suuhunsa  uuni  juoma,  ja  kotona  opetta  heitä

Esimerkillänsä, juomaan, kiromaan ja tappelemaan; mutta sille

he ovat viha kandanet,  joka  on  heitä haukunut ja soimanet

Jumalattomasta Elämästä. Viina porvaria ja juomari Pappia he

ovat  kiittänet,  mutta  totuden  tunnustaita  he  ovat  vihanet.

niin 5se on tahpatunut* ennen, ja niin se tapahtu vielä nytkin,

joka paikasa, kusa kuollut usko on pääkallosa ja Perkelen usko

sydämesä. Sitä vastan ovat umbi Pakanet jotka ennen Ej ole

kuullet Vapahtajan nimen mainittavan, ottanet sanan ilolla ja

suurella halulla vastan, koska he ovat saanet jongulaisen /

tiedon christillisydestä. Sentähden sano Profeta Esajas edellä

mainitusa  paikasa:  Pakanat  jotka  ej  sinua  tundenet,  pitä

juoxemaan sinun tygös Herran sinun Jumalas tähden Ja Israelin

Pyhän  tähden,  joka  sinua  ka[+u]  nisti;  Profetan  Ennustus  on

myös täytetty tämän Päivän pyhäsä Evangeliumisa, kusa me saame

kuulla,  että  Kuningan  Mies,  joka  oli  Umbi  Pakana,  uskoi

Vapahtajan päällä, vaikka Judalaiset Ej uskonet, joilla oli

Jumalan  Sana,  ja  parembi  tieto  siitä  tulevaisesta

Vapahtajasta, joka oli heille Profetailda Maalattu: ja vielä

he  pidit  itsensä  Jumalan  lapsena  ja  olit  niin  pyhät  ja

5     -*k: on tehneet paatuneet
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hurskat,  ettej  he  käynet  kän  Pakanallisen  miehen  huonesa,

siinä  pelvosa,  että  pakanallisuus  kuka  tiesi  tartu  heille:

muttä kyllä oli heille tarka silmä näkemään vikoja Vapahtajan

ja hänen Opetuslastensa Elämäsä; niin on myös tämän aikaisille

Jutalaisille tarka / silmä Näkemään vikoja yhden christityn

Elämäsä, vaikka he itse nielävät raudakiiskiä ja kuurnitsevat

hyttyitä. Meidän pitä tänä päivänä laviamalda tutkistelemaan,

mingetähden Umbi Pakanat pikemin käändyvät christillisyteen,

kuin ulkokullatut ja suu christityt. Mutta se suuri Ristin

kandaja,  ja  orjan  tappuroilla  krunattu  Kuningas,  joka  on

kaikkia  kutsunut  valkeuden  osallisuteen,  hänen  opinsa  ja

ihmetöitensä  kautta,  Elämänsä  ja  kuolemansa  kautta,  hänen

hengellisen  tuskansa  ja  verihikensä  kautta,  piinansa  ja

veränsä  vuodattamisen  kautta,  tehköön  ne  harvat  Sjelut

rikkaxi,  autuaxi  ja  hedelmällisexi  Armonsa  kautta,  jotka

tulevat hänen tygönsä köyhänä ja alaspainetuna, murhellisena

ja rikki musertuna, vihäljäisinä ja mailmalda pois heitettynä,

pyytämään,  anomaan,  rukoilemaan  ja  kerjämään  yhtä  ainoata

armon pisarta vertavuotavihin sydämihin. amen. I.M.j.o.T. /

   Meidän Pyhän Evangelium johdatuxesta pitää meidän täällä

hetkellä perän ajatelemaan:  Mingetähden Umbi pakanat pikemin

käändyvät oikian christillisyteen, kuin ulkokullatut ja suu  -

christityt. Tämä Sadan päämies oli umbi Pakana; se arvataan

Vapahtajan sanoista: En ole minä senkaltaista uskoa löytänyt

Israelista; josta me kuulima, ettej ollut tämä Sadan päämies

Israelin sukukunnasta, vaan hän oli Pakanallisesta suusta; ja

Judalaisille oli se usko, ettej pakanat ollengaan saa yhtään

osaa niistä armolupauxista, kuin olivat heille annetut. Sadan

Päämies oli siis Judalaisten uskon jälkeen kokonansa suljettu

pois Jumalan Armon osallisuudesta, ensixi sentähden, että hän

oli Pakana, toisexi sentähden, ettej hän ollut Jumalan Armo-

liitoon  ylös  otettu  Ympäri  leikauxen  kautta,  ja  kolmanexi

sentähden, ettej Sadan päämies tienyt mitään Raamatusa, jonga

päällä / Judalaisten usko piti olla perustettu. Mutta Tämä

Pakana oli ilman Epäilemätä kuullut paljon puhuttavan siitä

ihmellisestä  miehestä  Jesuxesta,  ja  hänän  Jumalallisesta

voimastansa kaikenlaisia taudia parandamaan, josta tämä Pakana
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teki sen päätöxen, ettej se ole ihminen, joka senkaltaisia

voimallisia töitä teke; hän tuli siis tyhjä6 kuulon jälkeen

vaakutetuxi siitä, että Vapahtajallä on Jumalan voima ja että

niin kuin palveliat ja sotamiehet kuundelevat Sadan7 Päämiehen

käskyjä, niin ovat myös kaikki luonnon voimat, taudit ja pahat

henget vapahtajalle kuuliaiset.  Sadan päämies  ajateli  näin:

niin kuin minä, joka olen toisen miehen vallan alla, täyty

tehdä mitä korkia Esivalda käske; ja niin kuin sotamiehet ja

palveliat täytyvät kuunella, mitä minä heilä sanon: niin täyty

myös luonnon voimat, taudit ja henget olla Jumalan pojalle

kuuliaiset: ja minä vaivainen en ole mahdollinen, että Jumalan

poika tule minun / kattoni alla. Tämä Sadan päämies oli siis

niin nöyrytetty, että hän tunsi mahdottomudensa vastanottamaan

Jumalan  pojan  huoneseens:  ja  oli  hänellä  myös  se  vahva

luottamus, että Jumalan pojalle on niin suuri voima, ettäj hän

tarvitse muta, kuin sanoa yhden sanan: niin hänen palveliansa

tule  tervexi.  vaikka  nyt  Sadanpäämies  oli  Pakana,  vaikka

hänellä ej ollut yhtäkän vakinaista tiettoa christillisydestä
8taikka  Armon  järjestyxestä:*  oli  hän  tyhjä9 kuulon  jälken

ruvennut uskomaan, että Jesuxellä on Jumalan voimaa auttamaan

ja parandamaan taudia: oli hän myös tullut niin nöyrytetyxi ja

niin mahdottomaxi omisa silmisäns, ettej hän tundenut itsensä

mahdollisexi,  ottaman  Jumalan  Poika  huoneseens.  Sentähden

sanoi  Vapahtaja,  ettej  hän  ole  senkaltaista  uskoa  löytänyt

Israelisa.  Mutta  Judalaiset,  erinomatain  kirjan  oppinet  ja

Fariseuxet  Ej  tahtonet  ollengaan  /  tunnusta  Jesuxen

Jumalallista voima, vaikka heille oli Parempi tieto Jumalasta

ja Autuden järjestyxestä, kuin Sadan päämiehellä: mutta heille

oli  niin  suuri  itteys,  ja  suuri  omavanhurskaus,  ettej  he

saattanet tuta mahdottomudensa: Ej Judalaiset millän tavalla

ollet  tämän  Sadan  päämiehen  kaltaiset;  mahdottomuden

tundemisesa  taikka  nöyrydesä,  että  he  olisit  nöyryttänet

6     k: + (=aiwan)

7     k: -

8     -*S: -

9     k: + (aiwan)
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itsensä Jesuxen edesä, eli tundenet mahdottomudensa vastan ot-

tamaan  Jumalan  poikaa  huoneseens.  Judalaiset  olivat  niin

siviät ja niin hurskat, ettej he tundinet tarvitsevansa hävetä

töitensä, eli kerjätä Armo. Ja sen ulkonaisen tiedon, ja sen

ulkonaisen  palveluxen,  tähden  luullit  he  olevansa  paljota

paremat kuin pakanat: he luullit olevansa likimeiset Jumalal-

lä, sentähden että he olit Abrahamin sukusta syndynet, että he

olit ympäri leikauxen kautta ulkonaisen Christillisyden merkin

saanet, ja vielä sittekin oli heille kirjoja, kyrkoja, Pappia,

/ Pyhä päiviä, rukouxia Sakramentiä; niin kuin meille nyt on

kyrkoja ja Jumalan Palvelusta, ja christillisyden Oppia, ja

kastetta ja rippikäymistä, ja rippi skouloa, ja rukoxia ja

ulkonaista  tietoa:  ilmanki  met  olema  sentähden  paljota

paremat, ja hurskamat ja Jumalisemat kuin Pakanat, joilla ej

ole mitään senkaltaista ulkonaista tietoa, ejkä kastetta ejkä

rippikäymistä, ejkä Jumalan Sana, eli christillisyden ainetta.

Ilmanki met olema joxikin paremat, kuin mustat pakanat, joilla

ej  ole  mitään  tietoa  christillisyden  rakennuxesta:  niin  me

luulema kuitengin, että me olema paremat kuin pakanat, että

meille  pitäis  parempi10 sia  ja  parempi  ruoka  laitettamaan

Taivan  valdakunnasa,  kuin  Turkille  ja  Pakanoille.  mutta  me

kuulema tämän Päivän Evangeljumista, että monda tulevat Idästä

ja lännästä, istumaan Abrahamin Isakin ja Jakobin kansa Taivan

valdakunnasa; mutta valdakunnan lapset heitetään ulkonaiseen

Pimeyteen. /  Niin  me  luulema,  että  Me  olema paremat, kuin

turkit pakanat; ja että meille pitäis oleman parempi oikeus

astumaan  Taivan  valdakundaan  kuin  mustiläisille.  Mutta  me

kuulima  nyt  tämän  Päivän  Evangeliumisa  että  Pakanalle  oli

parempi usko, suurembi nöyrys, ja syvämbi synnin tundo, kuin

ulkokullatuille  ja  suu  christityille,  jotka  pidit  itsensä

Jumalan lapsena, sen ulkonaisen palveluxen tähden; valdakunnan

lapset ovat ne suuret Herrat ja parhat miehet Seurakunnasa,

jotka luottavat sen ulkonaisen palveluxen päällä; jotka ej ole

niin suuret syndiset, että tarvitsevat tehdä totisen katumuxen

ja parannuxen. Nämät valdakunnan lapset ovat ensixi luonnosta

siviät ihmiset, jotka ej ole niin suuret syndiset, että he

tarvitsevat  syndiänsä  katua,  toisexi  kuollun  uskon

10     k: -
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tunnustajat,  jotka  ainoastans  suulla  tunnustavat  Julmasti

paljon syndiä päällänsä, vaika ej löydy yhtään ainoa syndi,

joka  /  heidän  tundoansa  vaivais.  Nämät  Armon  varkat  ovat

varastetulla  armolla  peitänet  kaiki  synnit,  ja  he  uskovat,

että Jumala on jo aika andexi andanut kaiki heidän syndiänsä,

vaika  totinen  katumus  ej  ole  koskan  tapahtunut.  Koska

Vapahtaja eli joku hänen Opetus lapsistansa soimaa Fariseusia,

ulkokullatuxi 11ja suu christityxi*: silloin nouse heidän sydä-

mesäns  yxi  katkera  hengellinen  viha,  Vapahtajalle  ja  hänen

opetuslapsillensa, ja tämä hengellinen  viha  teke  ulkokulla-

tuita niin sokiaxi, että he katsovat niitä vääräxi profetaxi,

jotka  soimavat  ihmisten  synnit;  mutta  niitä  Fariseuxet  ja

ulkokullatut kiittävät, jotka  lupavat Jumalan  Armo  kaikille

pukille ja keiturille12. Ja sentähden ej tule luonnosta Siviät,

ejkä Armon varkat oikiaan13 synnin tundoon: Ja kuingas he saat-

taisit tulla oikiaan14 synnin tundoon, jotka peitävät ja kiel-

tävät syndiän[sä.] /

   Koska nyt Luonnollinen siveys ja kuollut usko Maka Fa-

riseusten omasa tunnosa niin kuin pato: ja he sen ulkonaisen

Jumalan  palveluxen  tähden  pitävät  itsensä  Jumalan  lapsena:

vaikka  heidän  Elämänsä  on  kokonansa  christin  oppia  vastaan

sotivainen: niin se on arvattavat, että he sotivat Vapahtajan

oppia vastan kaikella voimalla, ja sen hengellisen [+vihan]

tähden, jota he kandavat sydämessäns sekä Vapahtajalle, että

hänen opetuslapsillensa, tämä hengellinen viha vajotta heitä

vielä  syvämpään  Helvitiin;  niin  että  he  tämän  hengellisen

vihan  tähden,  kirovat,  uhkavat  ja  piexävät  christillisyden

tunnustaita, ja imevät christityin  verta.  Kuingas semmoiset

christillisyden  viholliset  saattaisit  käändyä  ja  uudesta

syndyä, jot[+ka]15 niin kovin vihavat christityitä. He sulkevat

11     -*S: -

12     k: + (=kauriksille ja wuohille)

13     k: -

14     k: -

15     S: jos
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itseldänsä Taivan ovea. /

   Sitä vastaan saatta yxi Umbi Pakana pikemin käändyä oikiaan

christillisyyteen,  kuin  Fariseuxet,  ulkoakullatut  ja  suu-

christityt; sillä Pakanallä ej ole se ulkonainen Palvelus; Ej

pakana saatta sen päällä luotta, että hän on ennen jo chris-

titty. E[j] Pakanoille ole se kuollut usko, joka maka niin

kuin  silkihuivi  Aivon  ympäri  ja  niin  kuin  bombullivillat

sydämen  ympäri.  Pakanoille  on  ainoastans  yxi  Jänixen  nahka

rinnan päällä, joka lämmittä heidän sydämitens; Se on luon-

nollinen  siveys,  jota  Pakanat  pitävät  autuden  perustuxena:

Koska nyt Pakanat saavat kuulla Jotakin Vapahtajan Jumalalli-

sesta voimasta, tulevat he pian ylitsevoitetuxi ja vaakutetuxi

siitä, että net Epäjumalat, joita he en[+nen] palvelit, ej ole

muu  kuin  /  kivikappalet:  ja  koska  Pakanat  saavat  kuulla

jotakin armon järjestyxestä, tulevat he pian ylitsevoitetuxi

siitä,  ettej  heidän  siveydensä  ole  kelpava  Jumalan  edesä:

Pakanat tulevat siis pian tundeman vihäljäisydensä ja mahdot-

tomudensa,  josta  myös  seura  synnin  tundo  ja  sydämellinen

katumus. Ja koska Umbi pakanoille ej ole se kuollut usko, joka

estä  ulkokullatuita  ja  suuchristityitä  tulemasta  oikiaan

synnin tundoon, niin tule myös Pakanain usko sen Elävän Juma-

lan päällä, koska se kerran sytty, se tule oikein vahvaxi ja

Eläväxi, niin kuin tämän Sadan päämiehen usko, josta Vapahtaja

Sanoi, ettej hän ole senkaltaista Uskoa löytänyt Israelista,

ja myös sen pakanallisen Cananean vaimon Usko, jonga Vapahtaja

kiitti  niin  myös  Samarian  vaimon  usko,  jonga  Vapahtaja

puhuti / Jakobin kaivon vieräsä; ja se Samarian vaimo pidetiin

puoli  pakanana.  Nämät  Esimerkit  todistavat  siis,  että  Umbi

Pakanat  käändyvät  pikemin  oikiaan  christillisyyteen,  kuin

Fariseuxet, eli ulkokullatut ja suuchristityt, joilla on se

ulkonainen Palvelus ja kuollut usko, jonga kautta he luullevat

olevansa ennen jo christityt, ennen kuin he ovat käändyvät ja

uudesta syndynet. 16Me tulema näista asioista puhumaan, koska*

me olema kuullet, kuinga suuresa hartaudesa ne Ihmiset ovat,

jotka  näinä  aikoina  käändyvät  umbi  pakanallisudesta

christillisyteen;  kuinga  suurella  ilolla  ne  ihmiset  vastan

ottavat  Jumalan  Sanaa,  ja  kuinga  suurella  hartaudella  Ne

16     -*k: -
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kiittävät  Jumalata  sen  suuren  Armon  edestä,  että  he  ovat

tullet  autuden  tundemiseen.  /  Net  Ihmiset  tekevät  meille

häpiän vaikka asuvat niin kaukana, ettemme koskan tule heitä

näkämään,  ovat  he  kuitingan  meille  Esimerkinä,  kuinga  Umbi

pakanat pikemin käändyvät christillisyyteen kuin net Ihmiset,

joillen Evangeliumi on saarnattu monda sata ajastaikaa, Ejkä

ole vielä käändynet oikiaan christillisyyteen. Myös met eli

meidän  Esivanhemat  ovat pakanallisesta  sugusta  syndynet, ja

ovat  vaeldanet  mykkein  Epäjumalden  tygö,  ovat  palvelet

Ristikandoja,  siihän  asti,  Että  Evangeliumin  vaalo  rupeis

tänne asti ehtimän. Mutta jos ihmiset täällä sen ulkonaisen

opin kautta, lakkaisit palvelemasta kiviä ja puita, rupeisit

he sen siaan palvelemaan muita Epäjumalita; ja me saattame

sanoa, että sitte, kuin se ulkonainen christin oppi tuli tänne

asti,  on  paljon  syndiä  ilmestynyt  uudesta,  josta  meidän

Esivanhem/bamme ej tienet mitään: vaikka he olit pakanat; Ej

he ollet kuitengaan Juomarit; vaikka he uhraisit Epäjumalilla

tiettämättömydestä,  Ej  silloin  ollut  niin  paljon  varkaita,

kuin nyt on ilmestynyt; jos he palvelit saivoja17, ej het pi-

tänet  kuitengaan  viina  kaupaa;  jos  heille  oli  joku  Naaras

jumala18, ej he kuitengan pitänet niin paljon huoria, kuin nyt

pidetään, ja jos he olit hartat Epäjumalden palveluxesa, Ej he

kuitengan  kironet  niin  paljon  kuin  nyt.  Ejkä  het  ollet

ulkokullatut, niin kuin nyt: Ej ne palvelet kahta Herra niin

kuin nyt palvelaan. Sentähden voipi heille tulla niin kuin

Sodoman ja Gomorran miehille, joista Vapahtaja Sano, että he

tulevat duomitsemaan tätä Su[+ku]kundaa: sillä jos heille olis

niin paljon 19Jumalan Sana* Saarnattu kuin meille, olisit he jo

aika  säkisä  ja  /  tuhvasa  teenet  katumuxen.  Jos  nyt  on

muutamille Sjeluille tullut parempi christillisyden tundo, ja

parempi Elämä: niin se on tapahtunut Jumalan suuren voiman ja

sanomattoman  laupiuden  kautta,  joka  ej  ole  sallinut  meitä

kaikia kuolla siinä luonnollisesa sokeudesa ja suruttomudesa;

vaan on andanut muutambia ehkä harvoja Sjeluja herätä ylös

17     k: + (=peikkoja)

18     k: + (=naisjumala)

19     -*k: -
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synnin uunesta, ja tulla parempaan vaaloon kuin mitä ennen

sumuisesa ja mustasa pimeydesä on nähty: ja pitäis meidän aina

rukoillemaan  sitä  suurta,  sitä  korkiata,  ja  sitä  ris-

tinnaulittua Herraa, että hän vielä andais armian20 auringonsa

paista niillekin, jotka maan alla ovat, vaikka he maan päällä

käyvät; ja ettej se pikkuinen tähti, joka meille on ilmestynyt

Taivan reunalla, katois, ennen kuin Aamu tule, ja Auringo rupe

paistamaan;  Ettej  se  pikuinen21 kipinä,  joka  on  tänne  asti

lendänyt, pääsis sammumaan: jos Pyhä Hengi puhalda sen päällä,

niin  me  toivome  että  hengellinen  valkia  sytty,  ja  paista

niille, jotka pimeydesä / istuvat. Sillä ikävä on istua pimey-

desä,  ja  odotta  aamu  ruskon  koittavan,  erinomatain  täällä

Pohjan maalla, kusa yö on niin pitkä, ja Pohjas tuuli niin

kylmä; jos hengellinen valkia sammu; niin rupevat vielä hukat

ulvomaan ja jalopeurat kiljumaan; ja paukut22 lendämään mustan

raudion  Ajosta,  josta  myös  kipinet  lendävät  Jumalan  lasten

silmiin ja tekävät heitä sokiaxi jos net ej varoita itsensä;

koska nimittein Pohjahtomuden musta Raudio, vettä tulipunaisen

raudansa Helvitin Ahjosta, <ja> niin lendävät paukut ja ki-

pinet ympäri23 kaiken mailmaan; ja joka seiso likimpänä se tule

varsin sokiaxi, koska kipinet lendävät silmiin. Mailma on nyt

pannut poikiansa mustan Raudion opiin, mutta Te harvat sjelut,

jotka oletta paenet24 pois hänen pajastansa älkät mengö enä

mustan Raudion pajaan, ettej kipinet ja tulipunaiset paukut

lennääs silmiin, ja Te tuletta vielä toisen kerran sokiaxi.

Varjelkoon Herra Jesus teidän silmiänne /  25kipinöistä, jotka

paukuvat pohjattomuden ahjosta. Moni on Näinä aikoina tullut

toisen kerran sokiaxi; vaika hänen silmensä olit jo kerran

Jesuxen  san[+an]  voimalla  ylösvalaistut.  Moni  on  Mennyt

20     k: armon

21     k: + (=vähäinen)

22     k: + (kipinät)

23     k: -

24     S: päässet

25     (loppu kirjoitettu uudelleen) 
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takaisin ja langenut suruttomuuteen, ja tullut seisemän kerta

pahemaxi,  kuin  hän  ennen  oli.  Musta  pimeys  peitä  maan  ja

syngeys kansan, mutta Te harvat sjelut, jotka oletta Nähnet

mingä tuskan ja vaivan syndi myötänsä tuopi, rukoilkat sitä

suurta  ristin  kandajata,  että  hän  varjelis  teitä  Armonsa

kautta, ettette jouduis kiusauxeen. Ja niin kuin tämä sadan

päämies  josta  Evangeliumista  puhuttaan,  uskoi  Jexulle

(=Jesuxelle)  olevan  Jumalallista  voimaa  paran/damaan  hänen

palveliatansa, niin pitä Meidän Myös vahvasti uskomaan, että

Jesus  saatta  vielä  tänäkin  päivänä  paranda  hengesä  sai-

rastavaisia, Murhellisia ja katuvaisia, Mailmalda vainotuita,

niin kuin Hän on luvanut autta kaikia, jotka händä avuxens

huuttavat. Kuule siis armollinen Vapahtaja niiden huokauxet,

jotka tundevat itsensä Mahdottomaxi vastaan[o]ttaman Jumalan

poika huonesens ja kuitengin uskovat, että hän yhdellä sanalla

paranda  sairasta  ja  särjettyä  sydändä:  sillä  hän  on  itse

sanonut:  särjettyä ruokoa, minä en tahdo murenda, ja suitse  -

vaista kyntilän sydändä, minä En tahdo samutta. Ja26 Herra Jesu

älä särje, älä sammutta suitsevaista kyntilän sydändä. amen.

26     k: Jaa


