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5. Sunnuntai Paastosa 1854. P.S.1

   Kuka teistä Nuhtele minua synnin tähden? Jos minä sanon teille totuden mixette
minua  usko?  Tämän  kysymyksen  pani  Jesus  Judalaisille,  koska  nämät  totuden
vihamiehet tahdoit kaatta hänen Opinsa, ja häväisit hänen personansa. / Ja niin kuin
Vapahtaja kysyi Judalaisilda: kuka teistä nuhtele minua synnin tähden? Niin saattais
myös  yxi  christitty  kysyä  Judalaisilda:  kuka  teistä  Nuhtele  minua  synnin  tähden.
vaikka2 Ej tosin yxi christitty niin Elä saatta, Että mailman orjat ej löytäisi hänesä
vikoja, sillä Ej Vapahtaja itse ole saatta/nut Ellä niin vakaisesti mailmasa, Että hän
olis mailmalle kelvanut: kuinga siis yxi christitty saatta niin vakaisesti vaelda mailman
läpitse,  että  hän  saattais  mailmalle  kelvata.  kuitingin  saatta  yxi  christitty  kysyä
Judalaisilda: kuka teistä nuhtele minua synnin tähden? Koska yhden christityn oma
tundo todista, että hän on tahtonut edesautta christillisyden, että hän on sanonut /
mailman  ihmisille  totuden;  koska  oma  tundo  todista,  että  hän  on  puhdistanut
tundoansa, ja teenyt kaikille oikeuden saatta hän kyllä vapalla tunnolla kysyä: kuka
teistä Nuhtele minua synnistä? Jos minä sanon teille3 totuden mixette minua usko? 
   Mutta Ej mailman lapset tydy siihän, Ette christitty puhdista tundoansa: vaan se,
kuin on christityn vevellosuus4 [=velvollisuus] / kattotan mailman joukolda suurimaxi
synnixi.  Judalaiset  soimaisit  vapahtajaa  hengellisesta  ylpeydestä,  koska  he  sanoit
hänelle:  mixikäs itsiäs teet, ja oletkos sinä suurempi, kuin meidän Isämä Abraham
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joka kuollut on? Judalaisten mielestä oli Johannes kastaja ylpeydesä, ja Christus oli
hengellisesä ylpeydesä, ja kaikki Judalaiset luullevat vielä nytkin että oikiat Christityt
ovat hengellisesä / ylpeydesä, koska he nuhtevat mailmaa synnin tähden. Jos nyt
vapahtajaa Ej  saattanyt  Mailmalle  kelvata:  kuinga siis  christityt  saattaisit  mailmalle
kelvata? Jos Fariseukset ovat löytänet paljon vikoja Vapahtajan Elämäsä kuin[+ga]
paljon enämän he löyttävät vikoja christityin Elämäsä: Ej ole kan / muutta odottamista
yhdellä christitylle kuin viha ja vastahakoisuutta mailmalda. Ej olis kan christillisyys
oikia, jos kärmen siemen Ej vihais vaimon siemendä. Kuitin[+gin] saatta christitty
vahpaalla tunnolla kysyä Judalaisilda: kuka teistä nuhtele minua synnin tähden? Ja jos
minä  sanon  teille  totuden  mixette  minua  usko.  ottakoon  /  mailman  orjat  sen
kysymyxen vastaan minä hyvänsä. Mutta koska Christityn oma tundo on puhdas, niin
hän saatta kyllä vapahalla tunnolla niin kysyä Judalalsilda: kuka teistä nuhtele minua
synnistä? Kyllä me sen tiedäm että Judalaiset löytävät julmasti paljon vikoja Christityn
Elämäsä. Fariseuksille on niin kirkat silmät / näkemään vikoja Christityn Elämäsä; Ej
Fariseukset kanna vaaria muiten Ihmisten vioista, mutta christityin vioista he tekevät
räkningin. Jos Muut Ihmiset juovat, kirovat ja tappelevat, huorin tekevät ja varastavat,
Ej siitä mitään; Fariseukset nauravat vaan ja sanovat: Ej se ole niin vaarallinen; Ej ne
ole muu kuin heikouden synnit; / Mutta jos yxi Christitty erhetty, varsin huuttavat
Fariseukset: ota pois ristinnaulitse. Meille on Laki, ja meidän Lakimme jälkeen pitä
hänen kuolemaan, sillä hän teki itsensä Jumalan Pojaksi. Ejkös ole ihmellinen että
Fariseukset tekevät katumuksen christityin / synnistä, mutta omista synnistä Ej  5ole
mitän katumista*. Niin kuin Fariukset löysit  seitemän syndiä Vapahjasa, niin myös
tämän aikaiset Fariseukset löytävät seitemän syndiä christityisä. Ensimeinen syndi on
hengellinen Ylpeys, toinen on haukuminen ja kirominen, kolmas duomitseminen, neljäs
syndi  on  liikutus,  viides  on  laiskus,  kuudes  että  he  pitävät  itsensä  hyvänä,
seitsemäs / itsensä6 kerskaminen, ja se suurin syndi kaikista, että he pitävät itsensä
Jumalan lapsena. Sitä Fariseukset tyhmistyvät että Christityt pitävät itsensä Jumalan
lapsena. Sitä Ej voj Fariseukset kulla, että joku ihminen teke itsensä Jumalan pojaxi.
   Me kuulema Tämän päivän Evangeljumista, kuinga Judalaiset tingavat Jesuksen
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kansa,  ja  soimavat  händä  hengellisestä  /  Ylpeydestä,  sanoden:  olet  kos  sinä
suurempi kuin meidän Isämä Abraham, joka kuollut on, ja mixikä sinä itsiäs teet? Ja
toisesa  Raamatun  paikasa  on  kirjoitettu,  että  Judalaisit  tingaisit  Jesuksen  Opetus
lasten kansa puhdistuksesta: ja taas Apostoliten teosa on kirjoitettu, että he riitelit Ste-
fanuxen kansa: tämä Hengellinen riita Jesuksen ja hänen opetus lastensa kansa on
aina, joka paikasa kusa oikia / christin usko ilmesty: Ja koska Mailman lapset Ej pidä
puoldansa  tingamisesa,  kandavat  he  christityin  päällä  Maallisesa  oikeudesa,  esinä
maan herran pontius Pilatuksen edesä, ja kyrko Raadin edesä, ja christityt saavat
kärsiä  ruumin rangaistusta  christin  uskon tähden.  Riettan orjat  iloitsevat  siitä,  että
christityt  saavat  kärsiä,  ja  luullevat  sillä  voitavansa  kiitoxen  ja  kunnian  Mailmasa,
koska he rauhoittavat tundoansa christityin verellä. Ej ole / Riettan orjan tundo kylläxi
puhdistettu Lohikärmen veresä: vaikka7 he saattavat melkein puhtaalla tunnolla huutta:
ota pois ristinnaulitse, ja tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päällä.
Näin huuttavat Judalaiset koska he vuodattavat Jumalan pojan verta, ja niin huuttavat
vielä nytkin tämän aikaiset Judalaiset, koska he vuodattavat / Christityin verta: tulkon
hänen veren  sä meidän ja meidän lastemme päällä.  Ja tämä huutto murhamiesten
suusta on tullut Taivallisen Kuningan korviin: Murhamiesten kauhia huutto, on kulunut
Taivaiseen  asti.  Jumala  on  andanut  heidän  juoda  verta  hänen  viha  maljastansa:
verikoirat ovat lakkinet christityin verta, ja nuolevat vielä huuliansa, mutta kerran taita
tulla  jano verihurtaille,  ja  Ej  ole  silloin  tietto,  mistä  he saavat  vettä.  Meidän pitä
tänäpänä / perän ajatelemaan ja tutkistelemaan, kuinga Judalaiset riitelevat Jesuksen
kansa,  ja  häväisevät  händä.  Mutta  Se  suuri  kuningas  joka  näke  heidän  kiukusa,
andakon kaikille Jesuksen opetus lapsille kärsivällisyden, kandamaan kaikki mailman
häväistykset  ja  vainomiset,  siihän  asti,  että  kaikki  mailman  viha  /  loppu:  koska
sotamiehet  saavat  nähdä  ketä  he  pistänet  ovat.  Ej  ole  Opetus  lapset  yli  hänen
Mestarinsa: Jos he ovat kutsunet Händä Beelzebub, Perkeliten päämiehexi, mitä he
sitte tekevät hänen opetus lapsillensa? Meidän toivome on, että se suuri hengellinen
riita  pian  loppu,  koska  se  suuri  kaupungi,  josa  Jesus  ja  hänen  opetuslapsensa
murhataan, koska se suuri  Babylon kukistehan maahaan, ja kaikki  kivetkin mahan
jaotetan, ja Ej jää enä kiveä kiven päällä, silloin tulle Jumalan karitsan veri heidän ja
heidän / lastensa päällä, ja he saavat nähdä ketä he pistänet ovat. Jesus rukoilli
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vielä Ristin päällä murhamiestensä edestä ja niin rukoillevat vissimästi  vielä kaikki
oikiat Jesuxen Opetus lapset, että se suuri veren kostaja andais vielä armon ajasa
huomata, ketä he pistänet ovat. Kuule siis rakas Taivallinen Isä kaikkein murhellisten
opetus lasten huokaus. I.s.m. /

   Me kuulima nyt meidän ylös luetusta Pyhästä Evangeliumista, kuinga Judalaiset
riitelevat  Jesuksen  kansa,  ja  haukuvat  händä  Samaritanukseksi,  ja  sanovat  että
hänelle  on  Perkele.  Tästä  riidasta  arvataan  kuinga  katkera  viha  on  Judalaisten
sydämesä  Jesusta  kohtaan:  Ja  tämä hengellinen  viha  Ej  ole  vielä  loppunut,  niin
kauvon kuin mailma seiso,  pysy myös Judalaisten viha Jesusta  ja hänen Opetus
lapsiansa kohtaan. Judalaisten sukukunda on vielä Elämäsä. Ja vaik/ka8 he nyt ovat
niin  kuin  Muukalaiset  Christittyin  seurasa,  Ej  he  kuitengin  tahdo  luopua  heidän
vanhasta uskostansa, ja tulla christin uskoon, sillä he luullevat, että Jesus Nazarenus
on yxi Samaritanus, ja kansan häiritsiä, eli yxi väärä profeta, joka oli liitosa Perkelen
kansa,  Judalaiset  sanovat  vielä  nytkin  että  se  kansan  häiritsia  Nazarenus  on
Noitudellansa ja viekaudellansa, saanut sen hullun kansan puoleensa,  / niin kuin
Judalaisten Ylimmäiset jo silloin Arvelit keskenänsä: Ej ole kukan ylimäisistä uskonut
hänen päällänsä, mutta tämä kansa joka Ej tunne lakia on kirottu. Sama usko on vielä
nytkin Judalaisille, että tämä kansa on kirottu, joka usko Jesuksen päällä. Katselkame
nyt Jumalan armon kautta mistä tämä riita on alkunsa saanut, ja kuinga tämä riitä
viimein loppu. Ensimeinen tutkistelemus. mistä tämä riita on alkunsa saanut. Toinen
tutkistelemus: Koskas tämä riita loppu.
   1. Judalaiset ovat aina9 kiivat riitelemän Jesuksen kansa. / Ja me luullema, että
tämä riitä  on  alkunsa  saanut  siitä,  että  tuoi  Nazarenus  on  alkanut  esinä  pahoin
haukumaan  Judalaisia  huoruden  sukukunnaxi  ulkokullatuksi  ja  kyykärmen  sikiäxi.
Judalaiset ovat mielestänsä siviät ja kunnialliset ihmiset / joita Ej sais kukkan haukua
huoraxi ja kyykärmen sikiäxi,  vaikka10 Ej ole tietoa, ongo yxikän heistä huorudesta
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vapa, koska he menevät ulos11, niin pian kuin Jesus Nazarenus sano: joka on vapa
heitäkän ensimeisen kiven. Heidän oma tundonsa todista ilmanki, ettej Judalaiset ole
huorudesta vapat, vaikka12 he vasiten kiusavat Nazarenusta, että he saisit syytä hänen
kansansa13.  Kuitengin nouse hengellinen viha siitä  Nazarenuksen haukumisesta,  ja
vaika14 he panevat muita syitä eteen mingetähden he kan/davat hänen päällänsä, on
kuitengin se päasiana alla15, että hän on heita haukunut, huoruden sukukunnaxi ja
kyykärmeiten  sikiäxi.  Ej  ole  tosin  endiset  Judalaiset  niin  sanonet,  että  Jesus
Nazarenus  on  heitä  haukunut,  mutta  tämän  aikaiset  Judalaiset  on  sitä  ilmoitanet
monda kerta että se on oikia syy, mingetähden he vihavat Nazarenusta, 16että hän on
heitä haukunut ja duominut. Ja kuinga pa yxi kunniallinen ihminen / saatta kärsiä
semmoista hävitöindä haukumista. Judalaiset sanovat Nazarenukselle:  Meille on Isä
Jumala. ja siitä sanasta kuulu nyt17, että Judalaiset omistavat itsellensä18 lasten oikeut-
ta Isän huonesa. Ej net ole niin huonot, kuin christityt luullevat. Judalaiset ovat Ej
ainoastans siviät ja kunnialliset, vaan heille on vielä semmoinen usko, että Jumala on
heidän Isänsä, vaikka19 Nazarenus sano että Judalaiset ovat siitä Isästä Perkelestä.
Mutta  se  on  yxi  hävitöin  haukuminen.  /  Mingetähden  piti  Hänen  niin  hirviästi
haukumaan Judalaisia? ja sanomaan: Te oletta siitä isästä Perkelestä. Siitä on tämä
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hengellinen  riita20 alkunsa  saanut,  ja  vaika21 nyt  Judalaiset  suuttuvat  siitä
haukumisesta, Ej ne22 malta olla itse haukumata. Niin kuin me kuulema tämän Päivän
Evangeliumista: Sjellä Judalaiset haukuvat hirmuisesti Jesusta Nazarenusta, / vaika23

muuttamat  Judalaiset  ovat  niin  pyhät,  ettej  he  kärsi  kirousta  kuulla,  yhtä  hyvin
päästättävät he itsekin Perkelen omasta suustansa: ja sanovat Nazarenukselle,  sinä
olet Sama  ritanus ja sinulla on Perkele. ja kahdesti vielä kiroisit mutta Ej se kirous tule
Judalaisille synnixi. 
   Me  ymmärämmä  siis  että  tämä  hengellinen  riita  on  saanut  alkunsa  siitä
Nazarenuksen  haukumisesta.  siitä  nousi  Judalaisille  hengellinen  viha,  ja  nyt  he
oxendavat ulos24 <henge> kärmen / liiva hänen päällänsä, nyt he andavat hänelle
hirviät  nimet:  haukuvat  händä  Samaritanuxexi,  ja  kansan  häiritsiäksi,  he  haukuvat
händä vieteliäksi ja viimiinen he haukuvat25 Händä Perkelexi. Mutta mikäs asia se nyt
on,  jonga  tähden  he  haukuvat  händä?  Jo  yxi  asia  on  se,  että  hän  hengellisen
ylpeyden tähden nouse ylön korkialle ja pitä itsensä ylön hyvänä. Se kuulu heidän pu-
heestansa, että he pitävät Händä ylpiänä: koska he kysyvät olet kos sinä suurempi,
kuin meidän Isämä Abraham, joka kuollut on? Ja mixikä sinä itsiäs teet? / Se sama
ajatus kuulu vielä nytkin olevan Judalaisten mielesä, että christityt ovat ylpeydesä, ja
että he pitävät itsensä ylön hyvänä. vaika26 christityt tundevat itsensä niin huonoxi,
että heidän täyty ussein epäillä autudestansa, yhtä hyvin käyvät Judalaiset sen päällä,
että christityt pitävät itsensä ylön hyvänä. Mixis he duomitsevat Judalaisia. Jo, se on
tosi, että christityt duomitsevat Judalaisia, niin kauvan / kuin Judalaiset häväisevät
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Christusta ja kandavat viha sydämesäns Jesusta kohtaan. niin kauvon kuin Judalaiset
sotivat heidän väärän uskonsa puolesta, ja eroittavat itsensä koko christikunnasta, niin
kauvon täyty meidän duomitta heitä, sillä he menevät kuitengin väärällä uskollansa
helvitiin. Ej Judalaiset tosin pahena christityita heidän opinsa ja uskonsa puolesta, sillä
Ej christityt ole enä niin hullut että he menisit Judalaisten uskoon paitsi muutambi /
jotka  huoruden  tähden  menevät  Judalaisten  uskoon,  että  he  pääsisit  Judalaisten
tyttären kansa naimaan. Mutta muutoin on näinä aikoina paljon arveltu Herran päivinä,
pitä ko Judalaisille annettamaan oikeutta asumaan christityin seurasa: koska nimittein
Judalaiset  ottavat  korkoa  rahastansa  ja  moni  köyhä  christitty  tulle  sen  kautta
pantatuksi.  niin  arvelevat  muuttamat,  että  semmoiset  Ej  pidäisi  koko27 christityin
seurasa asumaan, / mutta kuin kohta kaiki Herrat ja vielä Papitkin ovat Judalaisten
puolesta, niin saavat korkorahan ottajat vielä asua christityin seurasa.

   Toinen tutkistelemus. Kuinga tämä riitä viimein loppu? Me näemme ja kuulema
T.P.E.  että  Judalaisten  riita  vapahtajan  kansa  loppui  sillä  tavalla,  että  Judalaiset
rupeisit poimimaan kiviä, joilla he duomaisit28 Vapahtajan kivitta kuoliaksi, mutta Hän
lymyi itsensä ja pääsi sillä kerralla hengisä heidän kynsistänsä. niin katke/ra viha on
Judalaisten sydämesä, että heidän viimiin täyty käsiksi käydä, koska he muutoin Ej
pidä puoldansa tingamisesa. Mitäpä tiettävät nuot vihollisen orjat tehdä muutta kuin
ruveta kiviä poimimaan, eli niin kuin tämän aikaiset Judalaiset, halkoja poimimaan29,
eli  keppiä ottamaan ja sillä andamaan christityin  selkään. Jos christityt  yhtä hyvin
pääsevät  pakenemaan,  niin  täyty  Judalaisten  freistatta  Lain  voimalla  vainomaan
christityitä: Ej Judalaiset muutoin saa tunnon rauha, mutta30 juuri Jesuksen verellä
heidän täyty puhdista tundoansa. Ej ole / vielä31 Judalaisten tundo kyllixi puhdistittu
Lohikärmen veresä, heidän täyty nyt christityin veresä ruveta puhdistamaan tundoansa:
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Ejkä Judalaiset vielä saanet oikiata tunnon rauha, vaikka Jesus oli kuollut ristin päällä;
vielä hänen kuolemansa jälkeen sanoit he pilatukselle: Herra me muistame sen vie-
teliän  sanovan  Eläisäns:  kolm[en]  päivän  perästä  minä  nousen  ylös:  käske  siis
varjeltaa  hautaa  kolmanteen  päivään  asti.  vielä  on  Judalai[silla]  pelko,  että
opetuslapset varastavat hänen ruuminsa ja sanovat kansalle, hän nousi ylös ja niin
tulle  viimeinen  villitys  pahemaksi  kuin  ensimeinen.  /  Niin  valpas  on  vihollinen
valvomaan mutta kuingas nyt Jesuksen opetuslapset valvovat? Jaksavat kos ne raukat
valvoa  sydämensä  ylitse,  ettej  pääsis  vihollinen  naakimaan  heidän  päällänsä.  Me
näemme heidän taistelevan uunen kansa, koska heidän pitä valvomaan ja rukoille-
maan / Ettej jouduis kiusaukseen. Me näemme heidän makavan, koska Jesus seiso
polvillensa ja rukoille. Me näemme heidän verta vuottavalla sydämellä seisovan Ristin
kohdalla, ejkä tohtivan avata suuttansa; me näemme heidän koosa lukituiden oven
takana. Mutta vihollinen / valvo kyllä, ja panne Sotamie[+hi]ä vartioitsemaan hautaa,
ettej  pääsis  Jesus  nousemaan  ylös.  niin  kuin  mailma  on  vihanut  ja  ylönkatsonut
32christusta,  niin  vihataan  myös  hänen  opetus  lapsensa;  jos  Mestari  on  kutsuttu
Beelzebub, mixikä hänen opetuslapsensa33. Jos Judalaiset haukuvat Jesusta Samari-
tanuxexi, mixikä hänen opetus lapsensa haukutaan. Jos Judalaiset sanovat Jesukselle,
sinulla on Perkele, mitäs he sitte tekevät hänen opetus lapsillensa. / Jesus pääsi
välistä Judalaisten kynsistä, koska hän meni pois ja lymyi itsensä. niin ovat myös
hänen  opetuslapsensa  lymynet  itsensä  luolloihin  ja  rakoihin,  koska  Judalaiset  ja
pakanat  tulit  suurella  Perkelen voimalla  heidän / päällänsä. Ja niin täytyvät vielä
nytkin Jesuksen opetus lapset lymyä itsensä, koska Judalaiset tulevat kiviä viskamaan
heidän päällänsä, 34heidän täyty ussein paetta Perkelen joukon edestä,* heidän täyty
paetta yhdestä kaupungista / toiseen;  ja koska het  Ej pääse enä pakenemisella,
silloin  täyty heidän anda ruuminsa Satanan haltuun, että sjelu pelastetaisin. Mutta
meidän toivome on, että ne harvat sjelut, jotka ovat seuranet Jesusta Galileasta, pitä
myös seuramaan Hänen verisiä  askeleitansa,  yrti/tarrhasta  Golgathan mäellä;  Jos
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mailma häväise christusta, ja hauku händä Samaritanuxexi, ja kansan häiritsiäxi, 35Yxi
on joka hänen kunniatansa etsi ja kysy. Jos mailma hauku Jesuksen opetus lapsia
vääräxi profetaxi ja villihengexi, yxi on taivasa, joka heidän kunniasa etsi, Ej ole vielä
yxikän christitty saattanut niin ellä, että Mailma olis händä kiittänyt: mutta / kuollen
uskon tunnustajat ja Armon varkat, ne kiitetään mailmalda. Ne kiitetään vielä pakanoil-
da: kaikki pakanat sanovat Armon varkalle: ka se on christitty: Ej se duomitse ketään
vaan se lupa kaikille ijankaikisen Elämän ja Autuden, sati he uskovat. Mutta Christitty,
se on villihengi, se on väärä profeta, se on kansan häiritsiä, se on Perkelen Apostoli,
se  on Nazarenuksen joukoa.  Mitä  kiitosta  on Christus saanut  Mailmalda? Koskas
christityitä on mailmasa kiitetty? Ej koskaan! /
   Nyt me päättämä täman riidan christuksen ja Judalaisten välillä, sillä Judalaiset
ovat jo  poiminet kivia lasketaaxensa36 Händä;  Ne aikovat jo varsin paikalla  kivittä
händä; Ej ne kaikki  Judalaiset malta odotta sixi  kuin laki  duomitse, vaan tahtovat
varsin paikalla tappa händä. Mutta Rietas on teenyt heitä sokiaxi, Ettej Judalaiset37

ymmärä, minge paikaan Nazarenus pääsi pakenemaan. vielä hän opetta muuttaman
kerran  Templisä,  vaikka38 Judalaiset  ovat  jo  aika  hänen  duominet  hengeldä  pois.
Mutta Ej Judalaiset saa oman39 tunnon rauhaa, ennen / kuin he pääsevät Christuksen
verta vuodattamaan. Ja sama hengellinen viha kuohu Judalaisten sydämesä Jesuxen
Opetus lapsia kohtaan. Mutta meidän toivome on, että ne harvat sjelut, jotka näin
vanhurskauden tähden vihatan ja vainotaan mailmalda, pitä pian näkemään Jumalan
kunnian niin kuin Stefanus ensimeinen martyri näki Jumalan pojan istuvan voiman
oikialla  kädellä,  saavat  myös  kaikki  oikiat  christityt,  jotka  vanhurskauden  tähden
häväistaan; he saavat nähdä pian sen suuren kunnian40 / sen suuren ristin kandajan
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istuvan voiman oikialla kädellä, ja ne Mailmalda ylönkatsotut Jesuksen opetus lapset
jotka täällä häväistään, vihataan ja haukutaan vanhurskauden tähden, saavat nähdä
sen suuren kunnian, joka heille on valmistetu Taivaasa:  41Nelje kolmatta kymmändä
istunda, ja krunut niiden pääsä,* ja net jotka täällä ovat christityitä pilkanet, saavat
silloin istua alaspäin alimaisesa Taivasa, kusa Ej pohjaa ole, ja silloin Jesuxen Ristin
viholliset  / jouduvat  ijankaikkisen  häpiän  allä,  42 Christittyin  pilkajat  pilkataan  itse
helvitisä,  christityin  vainojat  vainotaan  itse  Helvitisä;  christityin  ylönkatsojat
ylönkatsotaan itse helvitisä, Christityin murhajat murhataan itse Helvitisä: kivet joita he
poimivat  Christusta  vastaan,  poimitaan sjellä  perkileildä  Judalaisia  vastaan,  halvot,
joita  he  viskavat  Christityille,  pitä  viskattamaan  Helvitiin  ja  poltopuuxi  tulemaan43

Beelzebubille. / vaika44 siis Judalaisten riita Christuksen kansa Ej lopu, ennen kuin
Judalaiset poimivat kiviä, kuitengin pääse Christus heidän kynsistäns ja Opetus lapset
saavat vielä vähän iloita hänen kansakäymistäns. niin kauvon kuin Judalaiset riitelevat
Nazarenuksen  kansa  saavat  opetus  lapset  olla  rauhasa,  mutta  Christuksen
ylösnousemisen  ja  Taivaiseen  astumisen  jälken  rupevat  Judalaiset  vainomaan
Jesuksen Opetus lapsia. Silloin annetaan heille pyhän Hengen <hengen> voima /
että he jaksavat urhollisisti sotia ja Christuksen nimen tähden kärsiä, Mailman viha:
silloin  he  saavat  kuoleman  hetkellä  nähdä  Taivan  aukenevan,  ja  Jumalan  Poijan
istuvan voiman oikialla kädellä45 nyt ja ijankaikisesti. Amen.

41-* k: -

42S: + 3 (numero ei kuulu saarnaan)

43k: -

44k: ehkä

45k: puolella


