
































P 84

Alkuperäinen: KA/Koller 7
Jäljennökset: k1: KA/Koller 126; k2: OMA/Bk:1 (loppusivu)
Julkaisut: Saarnoja, 69-76

Alku- ja loppulehti kirjoitettu uudelleen; jäljennökset niiltä osin alkuperäisen mukaan.

K1:ssä LLL:n korjauksia.

Palmu sunnuntaina 1852.

Ja heidän pitää siinä yönä syömään Pääsiäis Lampaan, liha tulella paistettuna, ja

happamatoinda leipää, katkeran ruohon kansa, pitä heidän sen syömään. 2. Mos.

12:8.

   Koska Herra Jumala Moseksen kautta vej Israelin lapsia Egyptin orjudesta, käski

hän heidän syödä Pääsiäis Lammasta muistoksi, kuinga ihmellisesti Herra oli heitä

pelastanut pakanallisesta orjudesta. Mutta he unhotit pian sen suuren armon, jonga

Herra  oli  heille  osottanut.  Lihallisesta  orjuudesta  tahdoit  he  mennä  lihalliseen

vapauteen. He söit kyllä joka vuosi pääsiäis Lammasta, mutta Ejpä ne muistanet joka

kerta, kuin he söit pääsiäis Lammasta, kuinga suuren armon Herra oli heille osottanut,

koska  Hän  pelasti1 heitä  Pakanallisesta  Orjudesta.  Myös  meille  sano  Pavali  on

pääsiäis Lammas uhrattu meidän edestämme / jota meidän pitää syömään Ej vanha-

sa hapatuksesa vaan vaakuden ja totuden happamattomasa taikinasa. Mutta vanha

1k1: vapahti



hapatus tahto seurata myös Israelin lapsia, sillä Ej he kavon muista sitä2 laupiutta,

jonga kautta Herra on heitä auttanut hengellisestä orjudesta. 3Pakanat Ej syö Pääsiäis

Lammasta  muutoin,  mutta  jos joku pakanallinen pappi,  tulle  uhramaan vasikan ja

kauristen lihaa, silloin pakanat syövät ja juovat Epäjumalan kunniaxi. Mutta Ej suingan

pakanoille ole happamatoin leipä, vaan he syövät vanhan adamin hapatusta pirun4 /

Paskalla sekoitettuna; ja he luullevat senkautta tulevansa Autuaksi; mutta he syövat ja

juovat itsellensä duomion ja kadotuksen. Siitä <murk> vanhasta hapatuksesta, tulevat

muikiat limput, joka on Pakanain Pääsiäis leipä; ja koska vanhan Adamin hapatus

rupe käymään, vuota hän5 ulos kaukalosta, mutta Ej Pakanat pidä siitä mitään että

daikina käypi siitä vanhasta hapatuksesta: kyllä heile kelpa vanha hapatus Pääsiäis

leiväxi, ja vuottava pirun paska on Pakanan suusa makiampi kuin 6viina, mutta kyllä

Pakanat saavat kerran nähdä mitä Pirun paska ja vanha hapatus vaikutta heidän suo-

lisansa. / Niille tulle ensiksi vilutauti ja vapistus, koska heidän pitä astumaan Jumalan

duomion eteen: ja yksi ihmellinen muistottomus, koska Jumalan poika soima heitä

armottomudesta,  Ej  he  ole  muistavanansa,  koska  he  olisit  Händä  nähnet  hädäsä

olevan, ja ej ole händä auttanet. Niille Pakanoille, jotka pitävät Pääsiäis Juhla, Ej

happamattomasa taikinasa, vaan vanhasa hapatuksesa, niille tulle myös Umbitaudi,

2k1: + Armoa ja sitä

3k1: + Vieläpä

4(alkulehti kirjoitettu uudelleen)

5k1: haju

6k1: + kyrko (LLL:n lisäys)



koska heidän pitä mailmasta pois lähtämään, ettej  he saatta tarpeitansa tehdä, ja

tämä hengellinen Umbitaudi vaikutta niin paljon, että heidän täyty ijankaikisesti kuolla,

vaikka muuttamat hengelliset puoskarit luullevat, että happamatoin leipä palainen, pitä

auttamaan  heitä  ijankaikisesta  kuole/masta;  mutta  koska  he  ovat  koko  heidän

Elinaikanansa pitänet Pääsiäis Juhla vanhasa hapatuksesa, ja pirun paskalla puoskinet

itsensä, kuinga he saattavat  yhdella  happamattomalla leipäpalaisella  tulla paratuksi

heidän  Umbitaudistansa.  Judas  otti  vastan  sen  kastetun  palan,  jonga  Vapahtaja

hänellä andoi, mutta sen kastetun palan jälkeen meni häneen Perkele: Ej Judas tullut

paremaxi mutta pahemaksi sen kastetun palan jälkeen: ja niin se vielä nytkin tapahtu,

että Judan lihalliset veljet ja nepaimet, jotka tulevat osalliseksi Herran Ehtollisesta,

syövät ja juovat itsellensä duomion, koska heihin menne Perkele sen kastetun palan

jälkeen: Ej he pali7 enä istua Herran Ehtolli/sen huonesa muiten opetuslasten seu-

rasa,  sillä  vihan  Perkele8 ja  kunnian  Perkele  aja  heitä  ulos  Herran  Ehtollisen

huonesta. 

   Mutta I[s]raelin  lapset  syövät  Pääsiäis  Lammasta,  makian eli  happamattoman

leivän kansa, 9ja vielä katkerain ruohoin kansa;* sillä se happamatoin leipä merkitse,

että  Israelin  lapsille  tulle  semmoinen  hoppu  pakenemaan  siitä  Pakanallisesta

Orjudesta, että se leivän ainet, jota he myötänsä kandavat, Ej jouda happanemaan;

Ejkä  ole  niin  muodon  vanha  hapatus  siinä  happamattomasa  taikinasa,  jonga  he

7k1: kehta

8k1: -

9-* k1: -



myötänsä kandavat; mutta heidän täyty syödä Pääsiäis Lammasta katkerain ruohoin

kansa;  se mer/kitse,  että katkeralla mielellä  he syövät  Pääsiäis Lammasta; mutta

mistäs heille tulle katkera mieli? Israelin lapsille pitäis oleman hyvä mieli, koska he

pääsevät pakenemaan Orjuden huonesta mutta kuitengin tulle monelle paha mieli siitä,

että heidän täyty nyt jättä Egy[p]tin lihapadat, ja sentähden on muuttamille tullut halu

pyörtämän  takaisin  Egyptin.  Muuttamille  tulle  paha  mieli  siitä,  että  heidän  pitä

vaeldaman  korvesa  niin  monda  ajastaika.  Mutta  Ne  Israelin  lapset,  joilla  on

jongulainen tundo, ne tulevat murhellisexi, katselisansa kuinga se viatoin karitsa, ilman

syytä tapetaan, ja kuinga katkera tämä karitsan kuolema on, koska synnin pukolla veri

suonet  avataan,  ja  vielä  karitsan  suu  tukitaan  kiinni,  että  valitus  ääni  Ej  pidä

kuulumaan: Ej se ole nauta härkä, joka tapetaan. / Ej se ole hävöinen joka tapetaan

mutta se on yxi viatoin karitsa joka ej ole vielä yhtän lasta puskenut, semmoinen

karitsa joka Ej ole kellän paha teenyt se tapetaan nyt, ja synnin pukolla verisuonet

avataan, ja karitsan veri vuotta maahan; semmoiset murhajat vielä paistavat karitsan

liha tulesa, ja sitte syövät; niin ovat Israelin lapset teenet, Ja vaikka se on tapahtunut

Jumalan10 asetuxen  jälkeen,  pitäis  heidän  kuitengin  tundemaan,  että  tämä  viatoin

karitsa  Ej  ole  teenyt  mitän  pahaa,  mingetähden  hänen  pitäis  tapattamaan:  pitäis

heidän tundemaan, jois heille tundo on, että karitsalle on hengi, että händä ilman

syyttä tapattaan, ja että kuolema on katkera karitsalle, ja että ihminen / on pahempi,

kuin  hukka,  koska  hän  saatta  yhden  viattoman  karitsan  tappa.  Katkerain  ruohoin

kansa pitää Israelin  lapset  syömän Pääsiäis  lammasta,  ja  katkeralla  mielällä,  jolla

10k1: + sallimisen eli



semmoinen tundo11 on; Mutta jolla on hukan tundo se syöpi myös12 Pääsiäs lammasta

niin kuin hukka. 

   Meidän edestämmä on myös Pääsiäs Lammas teurastettu sano Pavali,  se on

Jumalan karitsa, jonga me olema tappanet silloin koska meille hukan tundo oli; ja

olema händä paistanet Helvetin tulella,  niin kuin Pääsiäs Lammasta paistetaan, ja

oleme  synnin  pukolla  hänen  /  verisuoniansa  poiki  leikanet,  ja  hänen  vertansa

vuodattanet: Nyt meidän pitäis ruveta syömään Pääsiäis Lammasta, katkerain ruohoin

kansa, ja katkeralla tunnolla, Ej vanhasa hapatuksesa, vaan happamattoman leivän

kansa: ja meidän toivome on, että oikiat Israelin lapset syövät tätä Jumalan karitsan

liha katkeralla tunnolla, joka pitäis tulemaan sen viattoman karitsan tappamisesta, ja

pitäis heidän muistamaan, kuinga katkera kuolema on Jumalan karitsalle ollut, Ja Ej

hän ole avanut suuttansa, valittamaan syndisten Julmutta, mutta niin kuin Lammas,

joka  on  ääneti  /  keritsiänsä  Alla,  on  hän  andanut  itsensä  talutta  kuolemaan.

Katsokat13 nyt Jumalan karitsa, joka pois otta Mailman synnit, kuinga Te oletta händä

Armottomasti,  ja  ilman syyttä tappanet,  ja  paistanet,  ja  koska Te oletta jo händä

tappanet ja paistanet,  vissimästi  täyty teidän syödä hänen lihansa ja juoda hänen

vertansa Ettej sovi kuitengin hukan tappama liha heitä hukille vaan parempi on sitä

syödä, katkeralla mielellä, kuin viskatta koko sen tapetun Jumalan karitsan ruumin

hukan Penikoille. Korjavat kuitengin Ihmiset hukan tappama raatoja, jopa sitte, mitä he

11k1: mjeli

12k1: -

13k1: + siis



itse tappavat, sen he syövät ma/kiasti. Hukka näki kerran Ihmisiä tappavan lampaita.

niin hän sanoi heille; kyllä Te nyt oletta yximieliset siinä työsä, mutta jos minä olisin

yhden lampaan tappanet, niin Te olisitta vasta14 sjunanet minua. Ja kyllä hän saatta

nyt Hukka soimata ja duomitta niitä, jotka ovat Jumalan karitsan tappanet; mutta heille

pitäis15 sentähden tämä murhaminen tulla tunnon päällä, jos heille olis senkaltainen

tundo: mutta oikiat Israelin lapset, joita Herra on Moseksen kautta, pelastanut orjuden

huonesta, syövät P. L. happamattoman leivän ja katkerain ruohoin kansa, muistain

sitä hyvä työtä, jonga Herra heille teenyt on, koska murha Engeli, meni sivuti heitä, ja

tappoi Pa/kanoita. Kuule Israelin lasten huokaus punaisen meren rannalla.16

   P.17 E. johdatuksesta pitä meidän Jumalan armon kautta perän ajatelemaan: kutka

ovat  mahdolliset  ja  mahdottomat  rippi   vie  rat.  1.  Mahdolliset  ovat  mahdottomat.  2.

Mahdottomat ovat mahdolliset.

   1.  Koska  meidän  kallis  Vapahtajame  asetti  tämän  pyhän  Ehtollisen,  oli  12.

Rippivierasta, jotka tulit osalliseksi Herran Ehtollisesta; mutta yksi niistä oli mahdotoin

rippivieras.  Tämä  rippivieras  Ej  tundenut  itsensä  mahdottomaksi,  vaika  hän  sai

varoituksia; Judas Ej tundenut itsensä mahdottomaksi, vaikka kukkoro oli kaulasa, ja

14k1: + oikein

15k1: + kuitengin

16k1: + Isä meidän, joka olet taivaisa!

17k1: Päivän



kuka tiesi 30 hopia peningitä, joita hän oli vastan ottanut Jesuksen vihollisilda helisit

Judan  kukkorosa,  /  koska  hän  astui  Herran  pöydällä.  Ilmanki  hän  meni  Herran

Ehtolliselle oman vastauksensa päällä; niin sanovat kuitengin Judan lihalliset veljet ja

Nepaimet, koska heitä varoitettetaan, että he menevät oman vastauksensa päällä. Niin

muodon pääse Pappi vapaksi kaikesta edesvastauksesta: nimittein senkaltainen pappi,

joka Ej varoita ketään mahdottomasta rippikäymisestä, vaan laske kaikki  keiturit  ja

pukit  Herran  pöydällä,  ilman  varoittamata;  senkaltainen  Pappi  pääse  nyt  vapaksi

kaikesta edes vastauksesta, koska Judan veljet ja nepaimet astuvat rokkiasti Edes

Herran pöydällä, syömän ja juoman itsellensä duo/mion ja kadotuksen. Jos nimittein

Pappi  varoita  Judan veljiä  mahdottomasta  rippikäymisestä,  niin  he vastavat:  oman

vastauksen päällä me käyme. Ej se ole Papin vastauksen päällä, jos vahingo tulle

sjelulle, vaan itse me vastame. Kukas tiesi kuka viimein joudu18 vastamaan niidenki

sjeluin edestä,  jotka rokkiasti  astuvat  edes Herran pöydällä,  vaika Pappi  on heitä

varoittanut;  Ej  semmoiset  kuitengin  tunne  itsensä  mahdottomaxi.  Ilmanki  he  ovat

mahdolliset koska semmoinen pappi tulle, joka Ej varoitta ketään ja silloin tulevat he

taas mahdottomaksi,  koska Pappi  varoitta  heitä;  niin  on nyt  tapahtunut  täsä seu-

rakunnasa, että kaikki mahdottomat rippivierat / tulevat mahdollisexi, koska semmoi-

nen pappi tulle, joka ilman varoittamata laske kaikki pukit ja keiturit Herran ehtolliselle,

mutta koska heitä varoitetaan jolla kulla sanalla, silloin he tulivat mahdottomaksi. löyty

myös semmoisia rippivieraita täsä seurakunnasa, jotka käyvät Herran Ehtolliselle oman

vastauksens päällä, niin kuin Judas, ja semmeiset taittavat olla parrhaita rippivieraita,

18k1: tulle



Ne tundevat itsensä mahdolliseksi vaika hengellinen viha kuohu sydämesä, ja kärmen

siemenet puikivat sydämen juuresa. Ejkä Ne 19laita laidundansa*, vaikka itse perkele20

ripittäis  heitä  vuottavalla  pirun  paskalla,  koska  semmoiset  rippivierat21 käändävät

selkänsä altarille, menevät he muuttaman Armollisen viina porvarin tygö; ja rukoillevat

händä / sanoden: Rakas Jesuksen ystävä: tiputta nyt  muutambia pisaroita  minun

suhuni,  sillä  minulla  on kova jano. Se olis somempi,  jos semmoinen trasuperkele

sanois  viina  porvarille:  rakas  Perkelen  Ystävä!  tiputta  muutambia  pisaroita  minun

suuhuni siitä vuotavasta pirun paskasta, että minun kielenin jähtyis, sillä minulla on

kova jano Perkelen vanhurskauden perän. Mutta Ej suingan juomari usko, että yxi

armollinen Viina porvari on Perkelen ystävä, vaan juomarille on se usko, että Viina

porvari on Jesuksen ystävä, ja sillä uskolla hän luulle tulevansa autuaksi. 

   Muuttamat mahdottomat rippivierat sanovat näin: En minä ole mahdollinen käymään

Herran Ehtolliselle / sillä minä olen yxi suuri syndinen. Mutta kuin kysytään perän,

mikä syndi heidän tundoansa vaivaa, niin he sanovat:  Ej ole tarpellinen tunnusta.

Viimein  huomataan,  ettej  ole  mahdottomuus,  joka  heitä  estä  H.  Eht.  vaan  yxi

salhainen ylpeys, osittain viha Papille, joka Ej laske heitä ripille ilman tutkimata, osit-

tain pelko P. H. rihmuista, että jos he tekisit jota kuta parannuksen lupausta 22H. E.

19-*k1: moiti (muuta?) luondoansa

20k1: rjetas

21k1: vjerat

22-* k1: niin Pyhä Hengi panis



niin tulis* solmi tunnon päällä,  he tulisit  niin kuin sidotuksi siihän lupaukseen; he

tundevat  suuren  Edesvastauksen  tulevan  valettelemisesta  ja  senkaltaisesta

lupauksesta jota het ej ole aikonet täytä; sentähden he ajatelevat, että suurempi edes

vastaus tulle, jos het <ovat pojesa> käyvät H. E. ja tekevät sjellä paran/nuksen

lupauksia, jotka ej tule täytetyxi, mutta vähempi muka Edes vastaus on, koska je juo-

xevat  mettäsä  ja  irtaimena  niin  kuin  hukat  ja  peurat,  ejkä  tule  koskan  Herran

pöydällä23.  Semmoinen usko niille  on, että suurempi Edesvastaus tulle niille,  jotka

tekevät parannuxen lupauksia ja Ej saata niitä täytä, kuin niille jotka ej tee yhtän

lupausta, ja kuitengin tekevät semmoista parannusta, joka riettalle kelpa. Mutta Ej

suingan  Rietas  sentähden  estä  heitä  käymästä  ripille,  että  heille  tulis  keviämpi

Edesvastaus duomiopäivänä, vaan sentähden hän estä, ettej tulis joku solmi tunnon

päällä; Hengellinen hukka pölkä kovin niitä rihmuja, ja sano orjillensa: älä ota panga

päähän; sinä olet vapa mies, Ej kukan saatta sinua väkisin pakotta Her. Ehtol. mitä

sinä rupeat tundosti sitomaan senkaltaisilla lupauksilla / joita Et saatta täyttä: sinä

tulet orjaksi, jos sinä lupat itsiäs Vapahtajalle. Et sinä saa enä huorata, et saa enä

juoda ja tapella, jos sinä teet parannuksen lupauksia, et sinä saa christityitä pilkata

eli24 lyödä, jos sinä teet semmoisia lupauksia; ja viimein sano Rietas orjallensa: älä

tee veikoinen yhtään lupausta, vaan Elä siviästi ja lue viriästi, niin sinä tulet autuaksi.

Niin muodon pääse nyt vihollisen orja vapaksi kaikesta Edes vastauksesta, koska hän

juoxe niin  kuin Peura mettäsä,  Ejkä ota yhtän panga päähänsä, eli  solmi tunnon

23k1: Ehtolliselle

24k1: ja



päällä; ja silloin hän on Mahdotoin rippivieras, koska hän tiettä25, että Pappi varoita

händä Muuttamalla sanalla, mutta tulle yhtä hyvin mahdolliseksi, koska semmoinen

Pappi tulle, joka / laske pukit ja keiturit taivan valdakundaan. Ja se vasta on oikein

mahdollinen, joka menne oman vastauksens päällä H. E. ja sano: itse minä vastan jos

vahingo  tulle  sjelulle.  Niin  teki  myös  Judas.  Hän  oli  paras  rippivieras  koko  siinä

joukosa, sillä hän sai varoituksen, ja kävi kansa niin kuin mies Herran Ehtolliselle, ja

tuli autuaksi niin kuin mies, ja tehkät Te myös niin Te Judan uskon veljet; astukat

vaan rokkiasti H. P. vaika Papi varoita; ja älkät vaan uskoko että Judas on putonut

Helvitiin sen varoituksen tähden, vaan uskokat päällä, että Judas on Taivasa, ja muut

ovat Helvitisä, erinomatain Pietari, joka oli niin kiivas tutkimaan kuka oli pettäjä. Mixi

Pietari  Ej  andanut  Judalle  tunnon  rauha;  minges  tähden  Pietari  oli  niin  kiivas

tutkimaan / ja perän kysymään, kuka oli pettäjä ja niin myös Johannes: joka Petarin

anomuksen26 jälken rupeis kysymään itseldä vapahtajalda: Herra kuka se on? Näiden

tähden häätyi  Vapahtaja andaman Judalle sen kastetun palan, ja sen jälken meni

hänen perkele. Ottakat nyt Judan sjelua vastauksenne27 päällä, koska Te oletta händä

suuttumaan saattanet. Ette kös nyt arva sinä Petari ja Johannes, että Judas kanda

teidän päällänne Perkelen edesä, että Te oletta syypät hänen kadotukseensa koska

että  maltanet  olla  tutkimata,  kuka  on  pettäjä?  Ilmanki  Te  arvatte,  että  Judas  on

viatoin, vaika hän menne ulos Herran Ehtollisen huonesta, ennen kuin kiitos virsi on

25k1: <tietä> luulle (LLL:n korjaus)

26S: arvamuksen; (käsikirjoitus epäselvä)

27k1: edesvastauxenne



veisattu; että kos mahtanet arvata, että Judas, jolla on kukkaro Kaulasa, meni ulos

auttamaan vaivaisia. Enämän Judas on vaivaisia / auttanut kuin sinä Petari ja Johan-

nes. Mixipä siis Judas Ej pitänyt olla mahdollinen rippivieras? Ej hän pitänyt itsensä

mahdottomana, koska Jesus rupeis opetus lasten jalkoja pesemään. Ilmanki hän oli

sitte  mahdollinen,  koska  hän  Ej  tundenyt  itsensä  mahdottomaxi?  niin  luullevat

kuitengin  ylimäiset  Papit,  niin  myös  kirjan  oppinet  ja  Fariseukset,  että  Judas  oli

mahdollinen, koska hän vielä tunnusta syndiänsä heille; ilmanki he saattavat hyvällä

omalla tunnolla ripittä händä ilman tutkimata. Niin minä luullen, että he saattavat sen

tehdä, ja he andavat myös Judalle ja hänen uskonsa veljille H. E. ilman Epäillemätä,

ja ilman tutkimata, sillä he tiettävät, että Lukkari on tutkinut heitä. Niin muodon ovat

kaikki Judan uskon veljet mahdolliset, mutta 28muut ovat* koirat. / Erinomatain Petari

ja Johannes; jotka ovat niin kiivat tutkimaan ja perän kysymään kuka on Pettäjä29.

   2. tutkistelemus. Mahdottomat rippi vierat ovat mahdolliset, Ej kuitengan kaikki, sillä

muuttamat luullevat, että mahdottomus on heille tullut, koska het Ej käy Herran Ehtol-

liselle, vaikka se on ainoastans yxi salhainen ylpeys ja pelko niistä P. H. rihmuista,

Ettej he tahdo parannuksen lupauksia tehdä, josta tulis niin kuin solmi tunnon päällä,

semmoiset  mahdottomat rippivierat  tundevat,  ettej  sovi  heidän mennä semmoisena

tekemään parannuksen lupauksia, niin kauvon kuin he synnin juoxusa Elävät niin kuin

Peurat Mettäsä; he pölkävät silloin niitä P. H. / rihmoja; mutta oikia mahdottomuden

tundo  tulle  heräneille  ja  armoitetuille,  koska  he  näkevät  itse  tygönänsä,  paljon

28-* k1: <muut ovat> muutamat (LLL:n korjaus)

29k1: + menevät helvitiin (LLL:n lisäys)



riettautta  ja  saastaisuutta,  ja  vielä  sitte  tundevat  hengellista  laiskuutta,

valvomattomuutta ja rakkauden puutosta, silloin karista30 oman vanhurskauden Perkelä

heidän päällänsä, ja tuopi heidän mieleens semmoisen mahdottomuden, ettej he tohdi

astua Herran Ehtolliselle, vaika nälkä ja jano on Christuksen vanhurskauden perän.

siinä Sjelun tilaisudesa, ovat mahdottomat rippivierat mahdolliset, Ej kuitengan itses-

tänsä, vaan Jumalan armon kautta, joka tarjotaan heille. / Sillä Ej onduvat, sokiat ja

rajarikot ole ansainet sitä Armoa, että heitä kutsutaan häihin, ejkä het ole mahdolliset

siihän, mutta sentähden täyty kuningas kutsua semmoisia siihän suureen Ehtolliseen,

ettej hän ole saanut parempia vieraita; Ejkä hän vihti sentähden juuri luondokappaleille

anda niitä herkuja, joita hän on laitanut, sentähden täyty hänen kutsua siihän suureen

Ehtolliseen,  onduvat,  sokiat  ja rajarikot,  joilla  Ej ole mitän andamista hääpöydällä.

Mutta siihän huoneseen tulevat myös semmoiset vierat, joilla Ej ole häävaateita, ja

koska  /  31kuningas  kysy  32semmoisilda:  ystäväni!  kuingas  tänne  tulit  ja  ej  ole

häävateita, niin het vaikenevat. Olis kyllä halu tulla autuaxi mutta Ej ole halu riisutuksi

tulla  kaikesta,  ahneudesta,  kunniasta  ja  omasta  vanhurskaudesta,  että  häävaatet

mahtuisit päällä. Niin ovat siis mahdolliset vierat mahdottomat, ja mahdottomat vierat

ovat mahdolliset; Ja nyt minä sanon teille, että mahdolliset vierat ovat kyllä kutsutut

siihen sureen Ehtolliseen, mutta net Ej tahdo tulla. Sentähden kutsutaan nyt aivan

mahdottomia  vieraita,  nimittein  onduvat,  sokiat  ja  rajarikot,  joilla  Ej  ole  mitään

30S: kurista

31(loppulehti kirjoitettu uudelleen)

32(k2 alkaa)



andamista hääpöydällä; ja koska he tulevat, niin onduva talutta sokiata, ja sokia kanda

raajarikon. Mutta hittasta he kulkevat Elämän tiellä; muuttamat kontavat33 ja muuttamat

halvatut34 / kannetaan Vapahtajan tygö; mutta35 kaikille on mustat Jalat  36koska he

tulevat,  sillä vaika Ej ole niin pitkä matka Bethaniasta uuteen Jerusalemiin,  varise

kuitengin synnin tomu heidän jalkainsa päällä: Mutta muuttamat Ej tahdo anda jalko-

jansa pestä sen väärään mahdottomuden tähden. 

   Niin tulkat siis hopumasta Te mahdottomat vierat Te sokiat, onduvat ja rajarikot,

tulkat hopumasta, ennen kuin ovet kiinni pannan. pian pian tulle ilda, pian sydytetään

lamput, ja silloin pannan häähuonen ovet kiinni. silloin saavat net, jotka Ej ole oikialla

ajalla kostunet häähuoneseen, ne saavat seisoa pimeydesä ja kolkutta, ne saavat

huutta, mutta Ej yxikan avaja; ja viimein täyty heidän mennä ijankaikkiseen pimeyteen.

Amen!*

33S: kantavat

34k1,k2: -

35k1,k2: ja

36-* k1,k2:  Mutta  muutamat  ej  annakan  jalkojansa  pestä.  Nijn  tulkat  sijs
hopumasti te mahdottomat vjerat, ennen kuin ruoka jähty, ennen kuin koirat syövät
kaikki,  ennen kuin sioille heitetään se herku,  joka ensinä oli  mahdollisille laitettu,
mutta annetaan vijmein mahdottomille. Ja kyllä vjelä räkkä koirille, jotka nuolevat
<haavoja>  kaaroja  (LLL:n  korjaus;  k2:n  ylikirjoitus:  patoja)  ja  köyhäin  haavoja.
Amen.
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