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Originaali: VA/Koller 8 ja VA/Auno (1 lehti)
Kopiot:  VA/Koller  126,  kopiokirja  (k1),  siinä  on  joitain
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Alku-  ja  loppulehden  on  Laestadius  kirjoittanut  myöhemmin

uudelleen. Saarnasta näyttää käsikirjoituksen lehtien luku-

määrän perusteella puuttuvan yksi lehti, sivut 3-4. Aukkoon

viittaa  myös  se,  että  teksti  ei  jatku  oikein  luontevasti

sivulta 2 eteenpäin. Lehti on ollut hukassa jo silloin, kun

kopiot on kirjoitettu. Ne voivat alun ja lopun osalta edustaa

alkuperäistäkin versiota. Saarna on todennäköisimmin pidetty

vuosina 1852-3.

1[1. Sunnun]taj Pääsiäisen [jälken]

   Ellen minä Näe hä[nen k]äsisäns Naulain reikä, [ja p]istä

sormiani naulain [sia]an, ja pistä käteni hänen kylkäänsä: En

minä usko.

   2Yxi kahdesta toista kymmenestä3, joka kaxoisexi kutsutaan
4oli niin uskotoin,5 ettej hän tohtinut6 uskoa, että Jesus oli

nosnut ylös kuoluista, vaika 10 vierasta miestä todistit ja

sanoit Me näime Herran. Thomas on semmoinen mies, ettej hän

tahdo uskoa, ennen [+kuin] hän pistä sormiansa naulain rei-

kään; mutta kukas tiesi, kuinga puhtat sormet ovat Thuomalle,

koska hän aiko pistä sormiansa Vapahtajan haavoin. minä pel-

kän, ettej Thomalle ole niin puhtat sormet, että hän ilman

häpemätä  saata  [sormi]ansa  pistä:  Thomas  [on  sor]millansa

ennen / jo kaivanut [pirun paskaa ja] vanhan Adamin [sonda;

ja sitten] jälkeen, koska hän [rupeis seu]ramaan Vapahtajaa,

1      k1: + Saarna J:xen N:een

2      k1,k2: + Näin surkiasa epäilyxesä on Tomas

3      k1,k2: + JESUXEN Opetuslapsista

4      k1,k2: + Hän

5      k1,k2:  +  nijnkuin  se  seiso  Johannexen
Evang. 20 Lug. ja 25 vers.

6      k1,k2: tahtonut



on h[än oman] vanhurskauden rapakojän[käsä] tahranut itsensä,

ja semmois[illa] sondasormilla hän aiko Vapa[hta]jan haavoja

kaivata: kukas tiesi jos Thomas tohti semmoisia sormia pistä

Vapahtajan  haavoihin;  mutta  Ej  Thomas  kan  saatta  muutoin

tulla p[uh]distetuksi, ennen kuin hän pese sormiansa Vapahta-

jan  7veresä. Thomas on muutoin Naudan kaltainen, joka oman

vanhurskauden tähden on vajonut8 Epäilyksen9 suohon, josa hän

nyt10 on tarpomasa, ja oma vanhurskaus on niin raskauttanut

hänen luondonsa, ettej hän päse siitä ylös, ennen kuin joku

tulle  händä  piiskamaan:  Tämä  hengell[inen]  nauta  on  niin

lamasa, [ettej] hänellä ole muutta kuin [nahka] ja luut; sen

huonon ru[an tähden] /11/ niin kuin12 naudat13; ja ajatelevat:

tulkoon  nyt  Taivallinen  vanhin  meitä  vetämään  ylös  tästä

suosta jos hän meistä huoli. Semmoinen hengellinen Nauta oli

Thomas  joka  ej  tahtonut  uskoa,  vaikka  kymmenen  vierasta

miestä todistit, että Herra oli ylösnosnut. Mitäs nyt Ihmiset

tekevät naudan kansa, koska hän maka laiskana leväsä, ejkä

nosta  jalkansa  eli14 vuova  ollengan  siitä  ylös  nosta?  Ej

ihmiset jaxa vetä semmoista laiska raatoa ylös, koska hän itse

ej vuova ollengan: vaan heidän täyty ruoskalla tätä laiska

ratoa  piskatta,  siihän  asti  että  hänen  täyty ruveta

vuovamaan*. Ej suingan oma vanhurskaus vähene, ennen kuin se

piiskatan ulos. suuren tuskan ja vaivan kautta täyty ihmisen

sisellä mennä Elämään. Muut opetuslapset rupeisit tarjomaan

Thomalle Armo, koska he sanoit: me näime Herran. Mutta Thomas

Ej uskonut ollengan, Että Jesus oli vielä Elämäsä. Ja niin

7      k1,k2: + haavoisa eli

8      k1,k2: vaipunut

9      k2: epäuskon

10      k2: -

11      (tästä puuttunee yksi käsikirjoituslehti)

12      k1:  +  Egyptin  <niilin>  laihat  (LLL:n
korjaus); 
k2: + Egyptin laihat

13      (sanan päälle LLL kirjoittanut: Thomas)

14      k1,k2: eikä

ak1: <raskasta?> nauta (LLL:n korjaus); k2: nautaa 

 -* k2: vuovata ruveta nousemaan



sanovat kaikki, joita oma vanhurskaus on painanut Epäilyxeen:

/ Ej Jumalan Armo kuulu meille. Muille se on. Emme usko ennen

kuin me näeme. -

   Mutta kuollun uskon tunnustajat, kyllä ne uskovat, että he

päsevät  Taivaiseen,  ilman  katumuxetta  ilman  parannuxetta,

ilman  muretta,  ilman  vaivatta.  Ja  mikäs  heidän  on  uskoisa

joillen rietas on andanut kaikki synnit Andexi. Ej suingan

synnit paina heitä kadotuxeen, niin kuin Epäileväiset sjelut

luullevat  että  synnit  painavat  heitä  kadotuxeen:  Mutta  Ej

Epäileväiset  sitä  usko;  että  oma  vanhurskaus  paina  heitä

kadotuxeen: vaan he luullevat, että syndi paina heitä kadotu-

xeen. Mutta armon varkat*, omistavat itsellensa Armolupauxia:

he luullevat, että Jumala on heille armollinen, vaikka katu-

mus ej ole koskan tapahtunut: he luottavat sen päällä, että

Vapahtaja on maxanut heidän syndiänsä ettej heidän tarvitse

enä katuakan syndiänsä. - Mutta opetus lasten Esimerki osotta

<surki-> kuinga suuri Epäusko ma/ka kätkettynä sen kuollen

uskon alla. ennen oli heille niin vahva usko, että he ajoit

mennä kuolemaan Vapahtajan kansa: mutta Vapahtajan kuoleman

jälken tuli niin suuri Epäusko, ettej he uskonet ollengan

muiten ihmisten todistuxia <muiten ihmisten> Vapahtajan ylös-

nousemisesta. Mistäs tuli tämä Epäusko heille, vaikka ennen

oli niin vahva usko Vapahtajan päällä? Se tuli siitä, että se

endinen usko oli yxi kuollut usko: heidän endinen uskonsa oli

Bokstavin jälken oikia mutta se oli kuollut. Ej siinä ollut

hengeä: ejkä oikiata uskon hedelmätä. Sillä niille oli kunni-

an pyndo, ja koston pyndo, ja mailman rakkaus. he luullit

vapahtajan kautta voitavansa mailman kunniata ja Herrautta.

   Ja siinä kuollesa uskosa maka nyt koko mailma alas kaivet-

tuna. myös Lutheruxen Seurakunnasa Elävät Ihmiset niin kuin

Pakanat; he juovat, kirovat ja tappelevat, huorin tekevät ja

varastavat, ja yhtä hyvin luotavat he Jumalan Armon päällä:

he sanovat: Jumala / on Armollinen. kyllä hän anda meille

ijankaikkisen Elämän ja autuden, sati me uskome. Ja kukas on

Andanut Armon varkaille niin vahvan uskon, että katumattomat

huorat ja katumat[tomat] varkat pitä tuleman autuaxi, ilman

ok1: <Armo> uskoa (LLL:n korjaus)

ak1,k2: uskonsa vienyt (LLL:n lisäys)

 -* k2: omavanhurskaus



surutta, ilmän muretta, ilmän käändymystä? Rietas ilmanki on

andanut heille semmoisen vahvan uskon: Ja suruttomat Papit

ovat vielä sen uskon vahvistanet: koska he saarnavat katumat-

tomille, niin kuin katuvaisille; he saarnavat Armon varkaille

niin kuin Armoitetuille: he tiettävät, että kyrko on täynä

Armon varkaita; ejkä sentähden hauku niille: he valottavat

armoa sokian raukan suuhun; ja vaikka koko Seurakunda olis

hengellisesä sokeudesa, sanovat he: rakkat christityt, rakkat

Jesuxen ystävät: kyllä Te tuletta autuaxi: Ej teidän tarvitse

niin suurta muretta pitää teidän sjelustanne: Jesus on kaikki

maxanut.  Koska  hengelliset  puoskarit  panevat  suruttomu/den

plåsteria oman tunnon haavain päällä; silloin pääse Rietas

puoskiman  heidän  sydämitäns:  se  tulle  niin  pehmiäxi,  että

kärmen kyynelet vuottavat heidän silmistäns, ja kuollun uskon

liiva valo heidän suustans, koska Hengelliset puoskarit voi-

televat heidän maxansa ja heidän pernansa vuottavalla Pirun-

paskalla ja andavat heille Phariseusten vanha hapatusta Pää-

siäis leiväxi. Silloin rupevat uskon hedelmät näkymään, koska

armon varkat tulevat ulos kyrkosta: he rupevat kyrkoseinän

takana purkamaan kaikkia <mitä he ovat> niitä makioita, joita

he  ovat  kyrkosa  niellet,  nimittein  kuollun  uskon  liivan,

Siveyden sirapilla sekoitettuna: ja anna minä sanon teille,

mikä kuollen uskon hedelmä on, se on juopumus, ja kirous, ja

huorus, ja varkaus; viinakaupa, koreus, ja kateus, Lakikäymi-

set, tappeluxet. katso semmoinen on nyt sen kuollun uskon

hedelmä: mutta ne sentähden ovat oikiat Lutheruxen uskovaiset:

Ej niille ole koiran tauti / tartunut, jotka ovat Jumaliset

kyrkosa ja Jumalattomat kyrkon takana; sjunavat kyrkosa ja

kirovat  kyrkon  takana:  ovat  siviät  kyrkosa,  ja  huorivat

kyrkon takana; uhravat kyrkosa, ja varastavat kyrkon takana;

ovat raitit kyrkosa ja juopunet kyrkon takana; juovat Herran

 k1,k2: + vuota eli

ek1,k2: -

ek1: ilmangi; k2: + ilmangi

jk1: + ilmangi; k2: + ilmangaan

tk2: juovat



verta kyrkosa ja Pirun Paska kyrkon takana: pitävät hengel-

listä kaupa kyrkosa ja viina kaupa kyrkon takana. Nämät kaik-

ki ovat oikiat Lutheruxen uskovaiset, mutta katuvaiset sje-

lut, jotka itkevät syndiänsä, ja maxavat värydensä lähimäi-

selle; lakkavat juopumuxesta, kirouxesta, ja tappeluxesta; ne

ovat villihenget. Jotka pitävät viina kaupa, net ovat viisat;

mutta net ovat hullut jotka sen kaupan heitävät: jotka tekevät

jalkalapsia, net ovat viisat, ja tulevat heti kohta Taivan

valdakundaan, sati he päsevät kyrkoon: mutta net ovat hullut,

jotka semmoisia töitä katuvat. /

   Mailma on aina vihanut christityitä; Pakanat ovat sanonet,

että christillisys on yxi ihmellinen taikaus; ja Turkit kut-

suvat  christityitä  koiraxi:  Judalaiset,  Turkit  ja  Pakanat

vihavat christityitä ja kandavat heidän päällänsä, että he

ovat yxi kirottu jouko: he tahtovat mailmallisen Lain kautta

estä, ettej christillisys levänemään päsis: erinomatain ovat

Pakanat vihaiset Christityin Opetajalle, jonga he luullevat

saattavan niin paljon pahennusta tehdä, että ihmiset luopuvat

heidän vanhasta uskostansa, ja rupevat houramaan. - Ja koska

vielä Mailman Herroille on se usko, että christillisys on

vahingollinen valdakunnalle: niin olis tarpellinen, että net

harvat sjelut jotka ovat christillisyden voima tundenet sydä-

misens huokaisit ja rukoilisit sita suurta Ristin kantajata,

jonga päällä ylimäiset papit kannoit, että hän oli / kansan

häiritsiä,  että  hän  Andais  meillä  voima  kärsimän  mailman

lasten viha ja vainoa, jos se vanha Lohikärme rupe vanhan

tavansa jälken oxendaman ulos myrkyllisen liivansa sen vaimon

päällä jonga Johannes kuuli huuttavan Taivasa syndymä vai-

vasans.  Kuule  Armollinen  Vapahtaja  meidän  huokauxeme,  ja

katso Armollisesti köyhän seurakundas päällä, koska se vanha

Lohikärme aukaise veripunaisen kitansa, pitäin suurta viha,

tietten hänellänsä vähän aika olevan. Amen. I.m.

   Tämän Päivän Evangeliumisa annetaan meille yxi merkillinen

ak2: Ehtollista

ak1,k2: mutta

 k1,k2: + Mutta

 k1,k2: + pois



Esimerki Epäuskosta, josta meidän tulle vaarin otta, koska me*

J.a.k. otame tutkinoxi* Thoman Epäuskoa. 1. Thoman usko, ennen

kuin  Vapahtaja  kuoli.  2.  Thoman  usko  Vapahtajan  kuoleman

jälken. / 3. Thoman usko Vapahtajan näkemisen jälken. (votum)

   1. Thuoman usko on vahva, niin kauvon kuin Thomas usko sen

Vapahtajan päällä, <joka> jonka kautta Thomas luulle voita-

vansa Mailman tavaran ja kunnian. Ej Thomas silloin epäile

autudestansa, niin kauvon kuin se Mailman Vapahtaja on Elämä-

sä, jonga kautta Thomas päse rikastumaan ja mailman kunniata

voitaman. jos Thomas ej tule maaherraxi, niin saatta hän tulla

Polvarixi Mesiaxen valda kunnasa. niin kauvon kuin kuollut

usko  on  Thoman  pääkallosa,  saatta  hän  vielä  tulla  viina

porvarixi,  eli  Patronixi  Messiaxen  valdakunnasa.  Sillä  Ej

viina porvarin virka ole huono virka, niin kauvon kuin viina

kaupa menesty. Thomas saatta vina kaupalla voita sen verran

raha, että hän osta itsellensä maatta Taivan valdakunnasa: Ej

hän epäile au/tudestansa, niin kauvon kuin juomarit löytyvät,

jotka panevat hänelle kaikki mikä hengen takana on: vaikka

vielä juomariten vaimot ja lapset itkisit näläsä; vaikka he

kandaisit  hänen  päällänsä  oikeuden  edesä,  vaika  he

kiroisit händä, vaikka he haukuisit* händä: Ej hän vielä pel-

kä, että hänelle tulle oman tunnon vaiva Helvitisä: sillä Ej

hän ole tarjonut viinansa juomarille. itsepä he ovat ostanet.

ja syyttäkön itsensä, jos he juopumuxen [+ kautta] <tulevat>

tulevat köyhäxi ja trasuperkelexi. Jos tule yxi köyhä matkus-

tavainen, ja lange polvillensa viina porvarin edesä ja ano

kyyneleillä  ja  rukouxilla  yhden  pisaran  siitä  vuottavasta

pirun paskasta: sanoden mulla on yxi surkia nälkä ja vilu:

anna  rakas Jesuxen  ystävä  yxi  pisara  siitä  Jumalan

sjunauxesta, joka saatta / minun sjelunin virvoita: niin on

ak2: koska

 -* k2: -

 -* k2: tutkindota

nk1,k2: Tomas

ak1,k2: -

ak1,k2: + vjelä

 -* k1,k2: -

sk2: -



viina porvari niin Armollinen, että hän Anda, mitä juomari

tahto. Juomari on taas niin rakas viina porvarille, että hän

riisu rukan pääldänsä; Ja skänkä sen viina porvarille, Mutta

Thomas  ej  epäille  ollengan  autudestansa,  niin  kauvon  kuin

kuollut usko vavista (=vahvista) händä Helvitiä vastan: vaik-

ka hän pitäis huoria, ja tekis jalkalapsia, ja vannois vielä

oikeuden edesä, ettej ne ole hänen: Sillä rietas anda huori-

miehille sen uskon, että huorus on rakkaus: ja huorat myös

ovat  christityt,  vaikka  he  katavat  kusikeuluja  vapahtajan

Morsion pikain päällä. Varkat myös uskovat vapahtajan päällä,

ja luullevat, ettej heille käy pahemin kuin muille. Ja niiten

huorain, ja varkain ja viina porvariten usko on niin vahva,

ettej he epäille yhtänä kan päivänä autudestan/sa: heille on

siis paljota vahvembi usko kuin Perkeleille sillä Perkelet

myös  uskovat  mutta  he  vapisevat.  mutta  siviät  huorat  ej

vapise koska[n] ejkä rehelliset varkat, taikka raitit juoma-

rit, eli kunnialliset viinaporvarit: Ej he vapise muuta kuin

vihasta koska kärmen siemenet rupevat puikimaan* sydämen juu-

resa: ja kärmen myrky rupe vuottaman maxasta ja pernasta:

silloin muuttamat koiran kuonolaiset vapisevat: mutta Thoman

usko on vielä vahvembi kuin Pahta, koska hän käypi mailman

Skouloisa, ja tule Papixi: siinä hän saarna niin suloisesti,

että hän itke yxin, jos vielä koko seurakunda naurais: Hän on

siinä  kuollesa  uskosa  paras  keiturin  paimen:  välistä  hän

voitele kurkunsa vuottavalla pirun paskalla, ja kuollen uskon

liiva vuotta hänen / suustansa, ja oman vanhurskauden räkä

tippu  hänen  Nokastansa;  ja  koska  hän  rupe  heroitaman

Geituriten sydändä suloisella Geiturin Äänellä, laskevat he

maidonsa. mutta rietas on käändänyt hänen silmänsä Nurin. Hän

katso  nimittein  Geiturit  lampaixi,  ja  Lampat  ovat  hänen

sokiasa mielesä niin kuin hukan penikat. - Ylimäiset Papit ja

kirjan oppinet kannoit Vapahtajan päällä, että hän oli kansan

häiritsiä, ja väärä Profeta: Rietas oli andanut heille sen

Vaakutuxen,  että  Vapahtaja  oli  liitosa  Perkelen  kansa;  he

luullit, että christillisys oli Riettan hengen vaikutus, ja

yxi Satanan oppi: Vihollinen oli andanut heille kirkat silmät

 k1,k2: + pahoin eli

 k1,k2: puikivat

 k1,k2: + rjetan eli



näkemään paljon vikoja Vapahtajan ja opetuslasten Elämäsä. Ja

se sama silmän kirkaus, näkemään viko/ja christityin Elämäsä

tahto  vielä  nyt  kin  seurata  tämän  aikaisia  Herroja  ja

kunniallisia  talonpoikia.  koska  Seurakunda  on  ollut

hengellisesä sokeudesa: silloin ovat he kiittänet seurakunda,

ja sanonet: hyvät christityt kaikki: Koska joku heräys on

tapahtunut  yhdesä  Seurakunnasa:  silloin  ovat  he  valittanet

että yxi ihmellinen taikaus on tullut Seurakunnan ihmisille.

Yxi kansan häiritsiä on sekoittanut kansa väärällä opilla.

Koska Seurakunnan ihmiset riidelit Laisa: Ej Yxikän Herra eli

Talonpoika moitinut sitä: ej yxikän Pappi valittanut siihän

aikaan, että sen eli sen* Seurakunnan ihmiset Elävät riidasa

ja  eripuraisudesa:  mutta  jos  Ihmiset  yhdesä  seurakunnasa

rupevat sovittamaan kaikki riidat ja eripuraisudet keskenänsä

/ silloin sanovat kaikki Herrat ja kunnialliset Talonpojat:

Täsä Seurakunnasa on yxi hirmuinen riida ja eripuraisus. Ej

saa enä kunnialliset ihmiset rauha kyrkotien päällä. Koska

Seurakunnan Pappi oli juomari, silloin oli kaikkein Herrain ja

viinaporvarin  omatundo  rauhasa:  Ej  yxikän  kandanut  hänen

päällänsä, että hän sekoiti kansa: mutta koska Pappi saarna

viina vastan ja juopumusta vastaan silloin valittavat kaikki

Herrat ja kunnialliset Talon pojat: Tämä Pappi sekoita kansa

väärällä  opilla: Ihmiset  tulevat niin  hulluxi,  että  he

lakkavat  viina  juomasta,  kiroillemasta  tappelemasta,  Lakia

käymästä; huorat ja varkat tulevat niin hulluxi, että he [+

rupeavat]  syndiänsä  tunnustaman,  ja*  katumaan:  varkat

tule/vat  niin  hulluxi  että  he  kandavat  varastettua  kalua

takaisin  ja  maxavat  väärydensä  ilman  laita.  Ilmanki  joka

Noida  on  nostanut  manalaisia  heidän  päällänsä,  ja  on

Noitudellansa pannut varkaita viemän varastettua kalua takai-

nk2: -

 -* k1: (yliviivattu: LLL ?); k2: -

nk1: + ja talonpojkain; k2: + talonpoikain

ik1,k2: + nyt

 k1,k2: + Sillä

 k1: + nyt

 -* k1: tunnustavat syndiänsä ja rupevat 
("rupevat" LLL:n lisäys); k2: tunnustavat syndiänsä 
ja rupeavat nijtä



sin. Juomarit myös tulevat niin hulluxi, että he heitävät

pois juopumuxen, ja menävät raitiuden seuraan. Siitä tulle

viinaporvarille paha mieli ja levotoin omatundo: Herrat, ja

kunnialliset viinaporvarit hätyvät kandamaan sen kansan häi-

ritsiän päällä, joka semmoisen sekoituxen on matkan saattanut

seurakunnasa: Ennen oli Seurakunnasa oikia Lutheruxen usko,

koska ihmiset joit paloviina, ja kiroisit ja tapelit, ja teit

huorin, ja varastit krunua, ja käyvit lakia: Mutta nyt on yxi

väärä oppi tullut seurakun/daan, koska ihmiset ovat tullet

niin hulluxi, että he katuvat syndiänsä, parandavat endisiä

vikoja;  ja  puhuvat  christillisydestä:  ja  manavat  vielä

Herroja  parannusta  tekemään.  Mutta  Herrat  ja  muutamat

kunnialliset Talonpojat ovat niin siviästi Elänet, ettej he

tarvitse yhtän parannusta tehdä: ja sentähden täyty heidän

kanda sen kansan häiritsiän päällä, jonga he luullevat syy-

pääxi tähän sekoituxeen; Ej ne saa Oman tunnon rauha, ennen

kuin he Mailman Lain voimalla, päsevät estämään ja pois maas-

ta  hävittämään  sitä  vahingollista  Eriseura,  joka  ej  anna

kunniallisille ihmisille Oman tunnon rauha. -

   2. Me olema nyt nähnet, ettej Thomas Epäile ollengan autu-

destansa, niin kauvon kuin se Mailman Vapah/taja on Elämäsä,

jonga  kautta  hän  luulli  voitavansa  Mailman  Tavaran  [+  ja]

kunnian. Ejkä muutkan saatta Epäillä autudestansa, niin kau-

von kuin he uskovat sen vapahtajan päällä, joka heidän rapa-

vattansa täyttä. Eli niin kauvon kuin Ihmiselle on se usko,

että hän Vapahtajan kautta voita ainoastans sitä maallista

sjeunausta, niin kauvon on hänen Uskonsa kuollut. Mutta niin

pian kuin se maallinen Vapahtaja kuole; tulle Thomalle suru

ja muret siitä, ettej hän enä saatta luotta sen Vapahtajan

päällä, joka on kuollut: sillä niin pian kuin tundo herä,

tunde ihminen, ettej Mailma enä autta händä ja silloin rupe

hän kaipamaan Vapahtaja, koska se on pojes. /

   suruttomuden tilasa on ihmiselle niin vahva usko, ettej

hän epäille ollengan autudestansa: ja kuinga pa hän silloin

saatta Epäillä, koska hänen Vapahtajansa on mailmasa: hänen

]k1,k2: ja sen; orig: -

nk1,k2: sentähden

ak1,k2: uskostansa, että hän tulle autuaxi

ak1,k2: taida



ainoa tavara on Mailmasa: paras ilo ja huvitus on mailmasa.

Ej hän ihminen suruttomuden tilasa pidä muretta sjelun Autu-

desta; vaan ainoastans ruumin huvituxesta. Mutta koska tundo

herä, rupe hän kaipaman sitä hengellistä hyvyttä, jota hän

suruttomudesa on haskanut ja halpana pitänyt. Mutta silloin

on se Vapahtaja kuollut, jonga päällä hän ennen on luottanut:

ja sitä hengellistä vapataja hän ej ole tundenut: Mistäs hän

nyt otta Vapahtajan, koska mailma on händä hyljänyt, ja syn/-

nit painavat händä kadotuxeen. Oma vanhurskaus nouse pähän,

ja luonnollinen järki sano: joka on kuollut se on kuollut, Ej

se nouse ylös enä. Koska minun vapahtajani on kuollut syndein

tähden  ja  haudattu  kuollun  uskon  haudasa:  Ej  se  tule  enä

Eläväxi minun tunnosani ja minun silmeini eteen: ja minun

täyty mennä kadotuxeen. Ej auta enä vuovatakan. Niin päättä

nyt luonnollinen järki, koska tundo on heränyt: ja Thuomas,

joka ennen suruttomudesa oli niin vahva uskosansa, ettej hän

koskan Epäillyt autudestansa, maka nyt heräyxen jälkeen, niin

kuin nauta Epäilyxen suosa, ja ajatele: Tulkoon nyt Taivalli-

nen vanhin, vetämään Minua ylös, jos hän minusta huoli. Mitäs

pitä tehtämään semmoisen Naudan kansa, joka maka leväsä, ejkä

vuova ollengan nostetuxi tulla? sen pitä piskamaan raudaisella

ruoskalla: piiskatta, piiskatta, siihän asti että hänen täyty

ruvetta vuovamaan, pyrkimään, ylös riestämään / huuttaman ja

kolkuttamaan:  jos  sinä  Epäilleväinen  Thomas  olisit  suuresa

hengellisesä hädäsä; niin sinun täytyis huutta niin korkialla

Äänellä, että Ääni kuluis helvitin syvydestä Taivaisen: mutta

ej  taida  sulla  olla  oikia  hätä,  koska  sinä  mukitelet  ja

sanot:  Ellen  minä  pistä  sormeani  naulan  reikään,  en  minä

usko. Onpa sulla ennen ollut vahva usko: Et hän sinä ennen

suruttomuden  tilasa  ole  Epäilyt  sjelun  autudesta.  Silloin

olet sinä varastanut ja uskonut sinä olet huorin teenyt ja

sk1,k2: + nyt

ak1,k2: huoli

ak2: -

nk1,k2: ryöstämään

/(kaksi seuraavaa sivua on Aunon kokoelmasta)

ak1,k2: surkialla

ak1,k2: hänellä



uskonut  että  Jumala  on  armollinen:  sinä  olet  kironut  ja

uskonut, tapellut ja uskonut, juopunut ja uskonut, nauranut

ja uskonut, sinä olet ennen pilkanut vanheman kyynelet ja

uskonut.  Kyllä  silloin  oli  helpo  uskoa,  koska  rietas  oli

sinulle armollinen. Mutta koska rietas on suuttunut silloin

ett tahdo uskoa enä että Jumala otta katuvaisia Perkeleita

vastan.

   3. Hengelliset puoskarit valattovat sokian raukan suuhun

Sokkeria ja Sirapia, koska / joku puoli heränyt ihminen teke

itsensä murhellisexi: Hengelliset puoskarit pakkavat kaikille

pukille ja sioille armo ja sanovat sinun pitää uskoman: Va-

pahtaja on ylös nosnut. Mutta yxi Epäileväinen Thomas ej ota

sitä Armoa vastan, jota Jesuxen opetus lapset hänellä tarjo-

vat: Ej hän usko mitä he todistavat Jesuxen ylös nousemises-

ta. kuinga hän sitte uskois, jos suruttomat Papit rupeisit

händä vaakuuttamaan Jumalan Armosta. Mutta yxi heränyt ihmi-

nen joka on Epäilyxesä ej ota Armoa vastan ihmisildä; sillä

koska suruttomat kysyvät: oletkos sinä Andexi andaja niin se

merkitse että oma vanhurskaus on väändänyt heidän mielensä

nurin: Ej he siis usko, että muu kuin Jumala saatta synnit

andexi anda. / ja vaika nyt muut opetuslapset rupeisit uskoa

tarjomaan Thuomalle Ej hän, kuitengin uskonut ennen kuin hän

sai itse nähdä. Niin pistä nyt uskotoin Thuomas jos sinulle se

rohkeus on: pistä nyt sormesti naulaan reikäin. Mutta katso

sinä perän vaan, ettej sormet paskasa ole, koska sinä menet

Vapahtajan  haavoja  koetelemaan:  pitäis  pä  sentähden  puhtat

sormet oleman Thomalle, ennen kuin hän menne niitä pistämään

Jesuxen haavoihin: en usko minä että Thomas uskalda juuri

sormiansa pistä naulan reikään. Mutta puhtaxi hän Ej saatta

tulla, muutoin jollej hän tule pestyxi Jesuksen veresä. vaik-

ka nyt Thomas on niin Epäileväinen, ja niin uskotoin, ettej

hän tahdo uskoa, ehkä 10. Opetuslasta sanovat hänelle: me

näimme Herran: on kuitengin se meidän toivome, että muuttaman

ajan perästä tulle se ristinnaulittu  Herra Jesus vielä Tho-

man / Silmein eteen, ja silloin täyty hänen uskoa, että se

Ristinnaulittu on vielä Elämäsä. Mutta jokkoon Thomas tohti

pistä sormiansa Naulain reikään? Ej taida sentähden tohtia.

Ej ole Thomallä niin puhtat sormet, että hän tohtis pistä

nk1,k2: + sinulle

äk2: + Herran



heitä naulan reikään: Mutta hänen täyty hävettä uskottomut-

tansa; ja hämmästyä, koska hän Ej ole uskonut, vaika 10 vie-

rasta miestä on todistanut, että Jesus on ylösnosnut. Pistä

nyt  sormesti  Naulain  reikään,  Thomas,  jos  tohdit eli  pane

kätes suuhun ja mene häpemään. Jokos uskot Thomas, että Herra

on ylösnosnut? Jokos uskot*, että sinä olet autuas, ajasa ja

ijankaikkisudesa? Jokos uskot, että sinun Vapahtajas Elä vai

tahdotkos pistä sormiasti naulain reikään? älä huoli pistä!

pistä! Nåh; mixet pistänyt* Thomas? amen!

tk1,k2: tahdot

 -* k2: Jospa uskois

 -* k2: nijn teet sen ja älä ole uskottomudesa 
ennä epäilleväinen


