






























P. 76

Alkuperäinen: VA/Koller 5 
Jäljennökset: k1: Poromaan jäljennöskirja; k2: VA/Auno (katkelma)
Julkaisuja: Saarnoja,55-62

Laestadiuksen  käsikirjoitus  on  alku-  ja  loppulehden osalta  kirjoitettu  uudelleen.  K1

poikkeaa alun ja lopun osalta originaalista ja edustanee alkuperäisempää tekstiä.

14. S. i fastan puolipasto* 1849.

   Rakkat veljet kirjoitettu on: Abrahamille oli kaxi poika, yxi palkavaimosta, ja yxi

vapahsta. Mutta joka palkavaimosta oli, se oli lihan jälken syndynyt; ja joka vapaasta

oli, se oli lupauksen kautta2, mutta niin kuin se silloin, joka lihan jälken syndynyt oli,

vainois sitä, joka Hengen jälkeen syndynyt oli, niin se nytkin tapahtu. Gal. 4.

   Pyhä pavali osotta täsä paikasa, että ne ihmiset, jotka lihan jälken syndynet ovat,

vihavat niitä, jotka Hengen jälkeen syndynet ovat. <vihavat niitä, jotka Hengen jälken

syndynet> Ja tämä3 mailman ihmisten viha on tullut ilmi mailman alusta, koska kain ja

abel toit uhria Jumalalle, vihastui kain veljellensa, sentähden että abelin uhri4 kelpais

1-* k1: Saarna Puoli Paaston Sunt.

2k1: jälkeen

3k1: tämän

4k1: Lahja



paremin5 kuin Kainin uhri6. Jumala varoiti Kainia siitä hengellisesta7 vihasta, ja sanoi:

mixi  sinun  haamos8 muuttu,  ja  käski  hänen  sotia  syndiä  vastaan;  mutta  kain  Ej

jaxanut sotia syndiä vastaan / vaan viha syttyi niin kovin Kainin sydämesä, että hän

tappoi veljeänsä. Ja mingestähden Kain suuttui niin kovin veljellensä? Sentähden, että

abelin  lahja  oli  Jumalalle  otollisempi  kuin  <kuin>  Kainin  lahja.  Sitä  Ej  voi  yxi9

luonnollinen  Ihminen  kärsiä,  että  heräneiten  lahjat  ovat  Jumalalle  otolliset.  Sillä

luonnollinen Ihminen on 10mielestänsä niin siviästi Elänyt*, ettej kukkan mahda händä

soimata väärydestä. Ja koska Rietas on käändänyt hänen silmiänsä nurin, katso hän

Elävän christillisyden Riettan hengen vaikutuxexi, mutta luonnollisen tilaisudensa katso

hän christillisydexi. Luonnollinen Ihminen luulle, että hänen Elämänsä pitäis kelpamaan

Jumalalle. Jos nyt yxi heränyt Ihminen rupe soimamaan suruttomia väärydestä11 / niin

he  suuttuvat  niin  kovin,  että  sappi  puhke:  kärmen  siemenet  rupevat  puikimaan

sydämen juuresa: he purevat hampaitansa niin kuin Judalaiset teit12 Stefanuxelle. he

5k1: + Jumalalle

6k1: ja vaikka

7k1: -

8k1: kasvos

9k1: yksikkään lihalinen eli

10-*k1: niin siviä ja hurskas

11(alkulehti kirjoitettu uudelleen)

12k1: -



uhkavat kanda maanherrallä13 Pontius Pilatuxellä sen kansan häiritsiän päällä, joka on

opettanut  ihmisiä  ruveten  galileasta  niin  täähän  asti:  ja  tämä  hengellinen  viha

christityille ej lopu, ennen kuin he saavat imeä christityin verta ja makkaroita tehdä:

veljen  murhaja Kain on vielä  elämäsä,  ja vaikka Jumala  on varoitanut  händä,  ja

sanonut:  mixi  sinun  haamos muuttu?  Ej  hän  sodi  kuitengin  syndiä  vastaan:  sillä

vihollinen  aja  händä  tappamaan  veljänsä.  niin  teki  Kain  ja  niin  teit  Judalaiset

Profetaille ja vapahtajallä, niin teit pakanat christityille. niin ovat Pavilaiset vihanet 14ja

vainonet* Christityitä, ja joka paikasa / kusa elävä christillisyys liikku siinä liikkuvat

myös kärmen siemenet: muuttamat nyrkillä ja sauvalla piexevät christityitä, muuttamat

puskevat  niin  kuin  nautahärät,  muuttamat  purevat  hampailla  niin  kuin  keiturit;

muuttamat freistavat Lain voimalla hävittä ja pois juuritta christillisyden; erinomattain

Fariseuxet  ja  kirjan  Oppinet,  etsivät  väärä  todistusta  ja  valhetta,  ja  väändävät

oikeuden15,  että  he  saattaisit  yllyttä  Esivalda  vainomaan  christityita:  ja  tämä

hengellinen viha tule  siitä  että he katsovat  christillisyden vaikutuxia  rietan hengen

vaikutuxexi:  christityt  ovat  heidän  mielestänsä  yxi  kirottu  jouko,  joka  pitäis

hävitittämään  ja  pois  juuritettamaan  maasta.  koska  nimittein  christityt  ej  anna

suruttomille oman tun/non rauha, rupevat kärmen siemenet puikimaan sydämen juuri

(=juuresa).  Rietas  otta  ja  käändä  heidän  silmensä  nurin,  niin  että  he  katsovat

christillisyden hulludexi ja taikau[+xe]xi, mutta sen luonnollisen Elämänsä pitävät he

13k1: -

14-*k1: -

15k1: niin kauvon



christillisydenä. ja koska he hengellisen vihan tähden vainovat christityitä, luullevat he

tekevänsä Jumalalle palveluxen: tämän hengellisen vihan tähden sano Pavali että niin

kuin  silloin,  se  kuin  lihan  jälken  syndynyt  oli,  vainois  sitä,  joka  hengen  jälkeen

syndynyt oli, niin se nytkin tapahtu. Ja se on tapahtunut joka paikasa, kusa hengen

jälken syndynet ihmiset löytyvät, että suruttomat ja kastetut pakanat, jotka lihän jälken

syndynet ovat, aina / vihavat ja vainovat christityitä. Ottakat nyt vaari ajan merkistä

Te heränet sjelut,  ja  katsokat  ylös Taivaiseen, koska teidän lunastuxenne lähesty.

Vihollinen käypi ympäri niin [+kuin] kiljuva jalopeura ja etsi, ketä hän sais niellä. älkät

peljästyko, vaikka hän aukaise veripunaisen kitansa, ja näyttä hampaitansa kaikille,

jotka hengesä ja totudesa Jesuxen nimen avuxens huuttavat. Ej vihollinen ole voitanut

mitän vainomisen kautta: jota enämän hän on imenyt christityin verta, sen16 suuremaxi

on  christityin  jouko  tullut.  Katkerimat  totuden  viholliset  ovat  itse  tunnustanet,  että

christityin  veri  on  niin  kuin  myrky  lohi  kärmellä.  jota  enämän  Lohikärme  ime

christityin  /  verta,  sen  suuremaxi  tule  hänen  tuskansa.  Christityin  veri  on  makia

Lohikärmen suusa, mutta karvastele jälken vattasa.

   Meidän toivome on, että Herra Jesus vahvista net harvat sjelut armollansa, joiden

silmät tämän sodan kautta ovat aukenemasa, että he ottaisit vaari armon ajasta, ja

että he rukoilisit sitä suurta ristin kandajata, sitä orjantappuroilla krunattua Kuningasta,

että hän varjelis heitä sen hengellisen suden hampaista, että Jesuxen veren voimaa

tulis eläväxi  heidän sydämisäns, että he jaxaisit  seisoa siinä suuresa hengellisesa

sodasa,  joka  nyt  alkanut.  Sillä  nyt  on  se  suuri  ja  hirmuinen  Lohikärmä  avanut

16k1: niin



veripunaisen kitansa; hän on heitetty alas Taivasta ja on putonut maan päällä pitäin

suurta viha, tietten / hänellänsä vähän aika olevan. O! Joskas se armollinen Herra

Jesus  tänä  pänä  avais  kaikkein  Sokiain  silmät  näkemään,  ja  kuuroin  korvat

kuulemaan, misä surkiasa ja vihäljäisesä tilasa he ovat jos totinen paranus ej tule17.

me rukoilema sitä suurta Ristinkandajata, joka kaikein synnit on päällänsä ottanut, että

hän vahvistais väsyneiten matkamiesten polvet, että he jaxaisit kanda Jesuxen ristiä

Golgathan mäellä18, että he kostuisit kontamisella kaan Hänen ristinsä juureen; että se

armollinen Herra Jesus tipputtais muuttaman armonpisaran niiden suuhuun, joilla yxi

nöyrä  ja  särjetty  sydän  on;  kuule  kaikein19,  nöyräin,  vihäljäisten  ja  alas  painetuin

rukous. I. m.

   Evangelista Johannes muistele tämän päivän Evangeliumisa, että Jesus ruoki viisi

tuhatta miestä viidellä leivällä / kahdella kalalla, jonga tähden ne ihmiset, jotka olit

täällä ihmellisella tavalla ravitut, tahdoit väkivallalla tehdä Jesusta kuningaxi: josta me

ymmärämme, että surutoin väki tahto kyllä senkaltaisen miehen kuningaxi, joka ruoki

heitä ilman: mutta se teke heidän (=heille) yhtä, jos Jumala eli Perkele ruoki heitä,

sati  he  saavat  vattansa  täytetyxi.  Sille  se  surutoin  väki,  jonga  Jesus  oli  ruokinut

17k1: + välliin

18k1: -

19k1: -



viidellä leivällä ja kahdella kalalla, rupeisit taas toisena päivänä juovattamaan händä:

ilmanki  he luullit,  että  hän taas ruoki  heitä  ilman.  Mutta  Jesus sanoi  heille.  Ette

sentähden etsi minua, että Te uskoisitte sanan, jonga minä teille sanonut olen, vaan

sentähden Te tulitta minua etsimään, että Te oletta 20eilen ravitut*. me kuulema näistä

vapahtajan sanoista, ettej nämät ihmiset / juovattanet Vapahtajaa, sentähden että he

saisit  oikian ylösvalaistuxen siitä ainoasta tarpellisesta, vaan sentähden he rupeisit

händä juovattamaan, että hän kerran oli  heitä ruokinut; ja jos Vapahtaja olis joka

päivä ruokinut heitä ilman, kyllä ne olisit händä seuranet vaikka toiseen mailmaan.

Mutta  niin  pian,  kuin  Vapahtaja  puhui  heille  muuttaman kovan  sanan,  joka  koski

vanhallä adamille: käänsit he varsin selkänsä Vapahtajallä, ja sanoit: tämä on yxi kova

sana kuka voj sen kuulla. Ja jos vielä nytkin joku rikas mailman Herra tulis, joka

ruokis  surutoinda  väkeä  ilman,  kyllä  näkisitte,  kuinga  mailman  ihmiset  juoxisit

joukottain  hänen  peränsä,  ja  huuttaisit  täydellä  kurkulla:  hosianna  Davidin  poika:

kiitetty olkoon Tämä hyvä herra, joka / ruoki meitä ilman: mutta jos tulis semmoinen

herra,  joka  andais  heille  Jumalan  sanaa,  ja  soimais  heitä  väärydesta  ja

jumalattomasta Elämästä, ja tahtois heitä käändymään ja parannuxen tekemään: kyllä

näkisitte,  kuinga  he  rupeisit  suuttumaan,  ja  huuttamaan:  ota  pois!  ristinnaullitse21:

Tämä ej ole mahdollinen elämään maan päällä, joka ej anna meille Oman tunnon

rauha.  Ongos  kummempa  kuultu?  hän  tahto,  että  meidän  pitää  käändymään,  ja

parannuxen tekemään. ongos kummempa miestä nähty? Hän rupe laitamaan meidän

20-* k1: saaneet ravinon

21k1: + händä



Elämämmä, ja sano, että me olema kastetut pakanat, vaikka me olema kunnialliset

ihmiset, ja siviästi elänet, ja ripille käynet, ja kyrkosa itkenet; mikä mies se on, joka

siihän laihin hauku kunniallisia ihmisiä, ja duomitse vielä siviöitä ja kunniallisia ihmisiä

helvitiin, jos totinen katumus ja / parannus ej tule. Semmoinen Herra, joka saarna

siihän  laihin,  että  ihmiset  tulevat  niin  hulluxi,  että  he  rupevat  katumuxen  22ja

parannuxen* tekemään, semmoinen mies ej ole mahdollinen elämään maan päällä:

niin sanoit Judalaiset: meille on laki, ja meidän laimme jälken pitä hänen kuolemaan,

sillä hän on teenyt itsensä Jumalan pojaxi. sitä ej saatta yxi surutoin ihminen kärsiä,

että  yxi  käändynyt  ihminen  tunnusta  itsensä  Jumalan  lapsexi.  jos  christityt  myös

tunnustaisit itsensä perkelen lapsixi, ja kiittäisit suruttomia Jumalan lapsixi, niin rupeisit

kaikki suruttomat nauramaan ja sanomaan: jo, se on oikein, christityt ovat perkelen

lapset, mutta me olema Jumalan lapset, ja me luullema että semmoinen christillisyys,

joka nyt on näisä ilmestynyt23, / Ej ole muu kuin riettan hengen vaikutus. niin ne

luullit  Judalaisetkin,  koska  vapahtaja  rupeis  soimamaan  heitä  väärydestä  ja

Jumalattomasta Elämästä sinä olet Samaritanus ja sinulla on Perkele. Judalaiset olisit

kyllä kiittänyt händä, jos hän olis kiittänyt heitä ja rukoillut heitä ja sanonut: rakkat

christityt! Te oletta Jumalan lapset. Te oletta siviästi ja kunniallisesti elänet mailmasa.

Te oletta niin paljon hyvä teenyt Jumalallä ja ihmisille, että teidän täyty saada kiitoxen

ja  kunnian  Jumalalda  Taivan  valdakunnasa:  Te  oletta  niin  siviät  ja  hurskat,  ettej

22-* k1: -

23k1: paikoisa ilmaindunut



Taivan Engelit ole paremat. Jos vapahtaja olis niin kiittänyt ja ylistänyt 24sen aikaisia*

ihmisiä, ja vielä päällisexi ruokinut heitä ilman: totta vaan olisit hekin kiittänyt händä ja

sanonut: suuri kiitos hyvä herra kaiken hyvän edestä. mutta koska vapahtaja rupeis

soimamaan heitä  väärydestä  ja  Jumalattomasta  Elämästä,  / niin  nousivat  vanhan

adamin karvat  pystöön.  Ja he rupeisit  varsin käymään hänen hengensä päällä  ja

sanomaan: sinulla on perkele. Kyllä hän luonnolliset ihmiset katsovat pyhän Hengen

vaikutuxia Riettan hengen vaikutuxexi, koska Silmän käändäjä on käändänyt heidän

silmiänsä nurin: he lukevat Raamattua aivan nurin, ja selittävät lihallisen mielensä

jälkeen. Riettas kansa selittä Raamattua; mutta hän selittä Raamattua sillä Tavalla,

että se tule luvallisexi hypätä Kyrkon katosta alas25; ja hänen palveliansa selittävät

Raamattua sillä lailla, että kaikki kotosynnit tulevat luvallisexi: ej ainoastans juopumus

ja kirous tule luvallisexi,  vaan myös ahneus, koreus, ja tappelus tulevat luvallisexi

luonnollisen ihmisen mielesä, koska Raamattu niin ymmäretään ja selitetään ettej ole

totinen  katumus  ja  parannus  tarpellinen.  /  Muuttamat  suruttomat  andavat  suulla

myödän, että totinen katumus ja parannus on tarpellinen mutta ej sillä tavalla, kuin nyt

saarnataan:  mutta  kuinga?  jo,  sillä  tavalla  ilmanki,  että  toinen  puoli  sydämästä

annetaan  mailmallä  ja  toinen  puoli  <mailmalle>  Vapahtajallä.  Sillä  tavalla  tahto

luonnollinen  ihminen  tehdä  parannusta  ettej  hän  tarvitsis  missän  hädäsä  taikka26

ahdistuxesa olla, ej tarvitsis mitään Anda vaivaisille; jos vapahtaja elikä Perkele ruoki

24-* k1: semmoisia

25k1: <alas> maahan

26k1: ja



händä ilman, se teke hänellä  yhtä, sati  hän saapi vattansa ja lihallisia  himojansa

täytätyxi. Luonnollinen järki skola händä niin, että hänen pitä parannuxen tekemään,

27mutta sillä tavalla, kuin mailma on ennen brukanut tehdä katumuxen ja parannuxen,

että koska hän kotipaikoisa on kironut, tapellut, juonut ja väärydellä koonut tavaroita,

ja sillä tavaralla28, ostanut itsellensa koreuden, rakendanut komeat kartanot, ja laitanut

/ itsensä ja talonsa niin29 komeaxi että hän suurella kunnialla  saattais vastanotta

mailman Ruhtinasta, tule hän sitte suurella kunnialla ja suurella30 komeudella herran

huoneseen, ja sjellä hän istu niin kuin maaherra, komeasti, siviästi ja urhollisesti: ja

vaikka hän on tullut kyrkoon tunnustamaan itsensa vaivaisexi syndisexi, joka ej muutta

ole ansainut kuin31 Helvitin ja ijankaikkisen kadotuxen, ovat kuitengin hänen polvensa

niin  kangiat,  ettej  ne suju  ollengaan kumaruxeen:  hän ajatele  ilmanki  ettej  suuret

herrat  tarvitse  kumarta  polviansa  Jumalan  Edesä;  32suuret  herrat  ej  vihti  kumarta

polviansa  Jumalan  edesä* koska  synnin  tunnustus luetaan sillä  he pölkävät,  että

27(k2 alkaa)

28k1,k2: tavalla

29k1,k2: -

30k2: -

31k2: + rankaistuksen ja

32-* k1,k2: -



verka33 vaattet kuluvat ylön paljon jos heidän pitäis langemaan polvillensä; ej he34 sitä

pölke että  35reikä tule omaan tundoon / jos heidän pitäis kumartamaan polviansa

Jumalan edesä, vaan he pölkevät että koreat36 vaatet kuluvat ja mustuvat. he luullevat

pääsevänsä Taivaiseen yhtänä koreuden kansa. jos me sillä lailla teeme katumuxen ja

parannuxen,  ettemme  tarvitse  polviamme  kan  kumarta,  koska  me37 rukoillema

Jumalalda synnit andexi: niin me pääsemä kaikki Taivaseen: Emme tarvitse kumarta

polviame Jumalan Edesä:  Emme tarvitse kyyneleilla  ja huokauxilla  kerjätä38 armoa

vaan  me  saattama  istua  niin  kuin  mailman  korkiat  herrat  bänkisä  ja  sanoa

Jumal[+al]lä:  jos  me  olema  rikkonet  sinua  vastaan:  niin  sinä  olet  velvollinen

andamaan andexi. ne siviät miehet ja koreat vaimot, joiden koreat vaattet kuluvat ja

hieranduvat, jos he langisit polvillensa Jumalan edesä / ne saattavat sanoa Jumalallä:

emme me tarvitse Sinua niin paljon palvella: itse me olema vastamasa, jos mikän39

vahingo  tapahtu  sjelulle.  Ne  saattavat  vielä  sanoa  Taivalisellä  vanhemmallä,  joka

maka polvillensa ja hikoile verta yrrtitarhasa näiten paattuneiten lasten tähden, jotka

33k1: virka

34k1: suingaan net

35-* k1,(k2): riedas tullee pilkatuksi, jos he kumartavat

36k1: komeat

37k1: syntiämme tunustamme Jumalan edesä Ja

38k2: rukoilla

39k1: mikä



pilkavat vanhempansa kyynelet: nämät paattunet lapset, jotka makavat riettan syllisä ja

nauravat Taivallisella vanhemalla koska Taivallinen vanhin maka polvillensa ja itke ja

huoka niin raskasti, että sydän halke niin sanovat paattunet lapset: mitä sinä40 tarvitset

murhesa olla meidän tähtemä: Et suingan meidän tähteme ole niita haavoja saanut:

itte ilmanki olet teenyt itselles niitä haavoja. koska me sillä tavalla teeme katumuxen /

silloin me saattame41 sanoa Vapahtajallä: met olema siviät ja kunnialliset: Ej sinun

tarvitse  olla  murhesa  ja  tuskasa  meidän  tähtemä.  itse  me  vastame,  jos  vahingo

tapahtu sjelulle. Ejkö pä ole katumus ja parannus tapahtunut täsä seurakunnasa sillä

lailla,  että  ihmiset  ovat  itkenet  kyrkosa,  koska  niin  kaunisti  on  saarnattu,  että

luonnolliset taipumuxet ovat liikkunet. silloin ovat kärmen kyynelet vuottanet kyrkosa,

mutta  kyrkon  takana  on  kironet  ja  nauranet;  kyrkosa  ovat  jumaliset  ollet,  ja42

jumalattomat  kyrkon  takana:  kyrkosa ovat  veisanet,  ja  kyrkon takana  juomalauluja

laulanet:  kyrkosa ovat  sjunanet  ja  kyrkon takana ovat  kironet.  Ejköpä semmoinen

Jumalan palvelus kelpa hyvin Jumalallä? / Koska kyrkosa palvellaan Jumalata, ja

kyrkon  takana  annetaan  kunnia  mailman  Herralle:  Altarin  edesä  annetaan  suutta

Vapahtajallä, ja kyrkon takana annetaan suutta Baalillä. Ejköpä semmoinen Jumalan

palvelus ole Jumalalle otollinen?

   Mutta nyt sanovat tämän aikaiset siviät huorat, ja rehelliset varkat ja kunnialliset

viinaporvarit:  he sanovat näin: tänkaltaisen haukumisen kautta paattuvat ihmiset, ja

40(k2 loppuu)

41k1: saame

42k1: mutta



putovat vielä syvämpään helvetiin,  kuin he luonnostansa ovat.  ja luonnollinen järki

todista  vielä  päällä,  että  tänkaltainen  saarna  on  tullut  juuri43 Riettan  hengen

Academiasta, niin kuin Judalaiset sanoit Vapahtajallä: Sinä olet Samaritanus, ja sinulla

on perkele niin sanovat myös tämän / aikaiset Judalaiset <Judalaiset> jokkaisellä,

joka  saarna  niin  totuden  ihmisille,  että  joku  sjelu  rupe  herämään:  sinä  olet

Samaritanus, ja sinulla on Perkele. Mutta niin se on ennenki tapahtunut, että kaikki

Jesuxen  Ristin  viholliset  paattuvat,  koska  niin  saarnataan,  että  kärmen  siemenet

rupevat puikimaan sydämen juuresa. Judalaiset tukitsit korviansa ja purit hampaitansa,

koska Stefanus sanoi heille:  Te seisotta aina Pyhä Hengeä vastaan niin kuin teidän

Isänne niin  myös Tet.  Ej  suingan ole  ihmet  jos senkaltaiset  ihmiset44,  jotka  ovat

lapsudesta  saakka  imenet  synnin45 myrkyä  äidinsä  maidolla  (=maidosta),  rupevat

oxendamaan  ulos  suustansa  Etikata  ja  sappea,  koska  heille  annetaan  karvaita

lääkätyxiä. Hengelliset / puoskarit andavat sokkeria ja sirapia yhdellä ihmisellä, joka

on täynänsä kärmen myrkyä: mutta oikiat Dottorit andavat esinä karvaita lääkätyxiä,

että se ihminen, joka on tapaturmaisesti niellyt myrkyä pääsis oxendamaan ulos sitä

myrkyä, ja sitte vasta annetaan hunajan pisarat sairallä. Hengelliset puoskarit panevat

suruttomuden plåsteria oman tunnon haavain päällä, ettej oman tunnon haavat pidä

haisemaan  ja  märkä  vuottamaan,  ennen  kuin  vasta  ijankaikkisudesa:  mutta  oikiat

Dotturit leikavat esinä terävällä rakaveistellä sitä kuollutta lihaa, joka on mätänyt oman

43k1: -

44k1: -

45k1: -



tunnon  haavain  päällä,  ja  sitte  vasta  tiputtavat  he  hunajan  pisarat  niihiin46

vertavuottaviin haavoihin. Jos joku sjelu täällä löyty, jonga oman /  47tunnon haavat

ovat verta vuotanet, sitte kuin Pyhä hengi on leikanut pois sitä kuollutta ja mädännyttä

liha, joka on kasvanut suruttomuden plåsterin alla oman tunnon haavain päällä jonga

puoskarit ovat pannet, olkoon minulle avullinen ja pidettäköön näiten sokiain raukain

päättä, sillä aika, kuin P. H. leika48 rakaveitsellä sitä kuollutta ja mädännyttä liha, joka

on  kasvanut  oman tunnon  haavain  päällä  sen  suruttomuden  plåsterin  Alla,  jonga

hengelliset  puoskarit  ovat  pannet49,  ja  rukoilkon  minun  kansani  sitä  suurta  ristin

kandajata, että hän avais näiten sokiain raukain silmet, jotka ovat istunet pimeydesä ja

kuoleman varjon laaxosa50, hamasta pieneydestä51 niin tähän päivään asti, että hekin

saisit  nähdä,  millinen  valkeus  on,  ennen  kuin  auringo  laske.  /  Se  Taivallinen

kuningas, joka niin vähällä rualla on ruokinut viisi tuhatta miestä, 52viidellä leivällä ja

kahdella kalalla,* saatta vielä tänä päivänä ruokia vaivaisia, isovaisia ja janovaisia, jos

46k1: niin kuin

47(loppulehti kirjoitettu uudelleen)

48k1: + terävällä

49k1: + oman tunnon haavain pääle

50k1: maasa

51S: pimeydestä

52-* k1: -



53heille  on* nälkä.  54Mutta  nämät  vaivaiset  Ej*  tunne  nälkä,  ennen  kuin  he ovat

vaeldanet korvesa, Ej ne tunne nälkä, ennen kuin 55kaiki niesta* on loppunut, jota56

mailman  Jumala  on  heille  valmistanut.  Mutta  Jos  he  rupeisit  seuramaan  Jesusta

korpeen, 57jos he sjellä jouduisit nälkymään, niin he kiittäisit kyllä jos he saisit yhden

suupalaisen, yhden piku hituisen Jesuxen sjunauxesta, ja Hänen armostansa, millä he

pääsisit nälkä tappamaan. Ne harvat sjelut kuitingin syövät, semmoista kuin on, jotka

isovat  ja  janovat  vanhurskautta  ja  sovindoarmoa  Jesuxesa  Christuxesa  nyt  ja

ijankaikisesti - Amen!**

53-* k1: het tundisit

54-* k1: ei nämät sokiat raukat

55-* k1: sikkain ruoka; S: kaiki mista

56k1: + tämän

57-** k1:  eikä ottais  sikkain ruokaa myödänsä, niin loppuis vissimästi  ruoka
heildä ja silloin ruppeis nälkä tuntumaan, ja silloin tundisit he, kuinga makia se ruoka
on, jonga Jesus andaa. Ammen.


