




























P.102

Alkuperäinen: VA/Koller 9, päällysarkki kirjoitettu myöhemmin
uudelleen.
Julkaisut:  Saarnoja  s.  83-89,  2  lehden  jakso  oli  eksynyt

Koller 8:aan, ja on Saarnoja s. 95-96.

[Ensimmäi]nen sunnu[nta]i Pääsiäisen jälken 1851.

   Ej hurskaille ole Laki pandu, vaan väärille ja tottelemat-

tomille, jumalattomille ja syndisille, pakanallisille, kel-

vottomille,  Isänsä  tappajille,  miehen  tappajille,  huorin

tekiöille, miesten kansa makajille, Ihmisten varkaille, va-

lettelille, valapattoisille ja mitä muutta senkaltaista sitä

tervellistä oppia vastan on. 1. Tim. 1:9.10.

Me kuulema näistä sanoista, ettej Laki ole pandu hurskaille,

eli niille, jotka Armosta ovat vanhurskautetut, vaan ainoas-

tans niille, jotka Jumalan Lain polkevat, ja ylitse käyvät,

niin kuin Pavali täsä paikasa luettelle, niitä syndiä, jotka

siihän aikaan olit vallan päällä, vaika hän toisesa paikasa

on luetellut monda muutta syndiä, jotka tavallisesti tehdän

mailmasa. Hurskat se on christityt / eli armoitetut sjelut,

täyttävät Jumalan Lain sillä lailla, ettej he ehdollisesti

rikko käskyjä, mutta Ej christityt saatta Jumalan Lain täyttä

sydämen taipumuxilla, ejkä vielä ajatuksilla kan. Suruttomat

Ej täyttä yhtän Bokstavia Jumalan laista, niin että se tulis

hengellisesti täytetyxi, sillä he tekevät joka päivä ehdolli-

sia syndiä. Ja vaika hurskat Ej saatta hengellisesti täyttä

Jumalan  Lain,  sillä  Laki  on  hengellinen  mutta  ihminen  on

lihallinen ja synnin alla myyty, niin kuin Pavali todista

itsestänsä; kuitengin tahto christitty sydämen hallulla ellä

Jumalan tahdon jälken, että Jumalan Laki Ej tulis hänen kaut-

tansa rikotuxi. Kuitengin täyty hänen tuta sen sisellisen1

turmeluxen, joka hänesä on, mutta freista kaikella muodolla

vältä syndiä Ettej hän vihottais Jumalata, ja ristinnaulitsis

Vapahtajan uudesta, himoilla ja haluilla; hän soti Jumalan

avulla syndiä vastaan Ettej syndi pääsis hallitsemaan hänen

kuolevaisisa jäsenisens. sentähden sano Pavali 1. Tim. 1:9.

1      S: sielullisen



10. Ej Laki ole pandu2 /<le> hurskaille, jotka ahkeroitsevat

siitä kuinga Jumalan Laki tulis täytetyxi, mutta Jumalatto-

mille  se  on  pandu,  jotka  polkevat  Jumalan  Lain  jalkainsa

allä. Ja niin kauvon kuin Jumalattomia löyty, täyty meidän

saarnata  Lain;  mutta  se  tulle  heille  vaivaxi,  sillä  jota

enämän he varastavat Armo, sen enämän he tahtovat Evange-

liumia kuulla, että he pääsisit ilman katumuxetta ja ilman

parannuxetta  Taivan  valdakundaan.  Sillä  Laki  nuhtele  armon

varkaita synnin tähden, mutta Ej armon varkat tahdo syndisexi

tulla, vaan he tahtovat syndiänsä peitä ja salata; he tekevät

vielä julkiset ehdolliset synnit luvallisexi. / Jos on joku

himo,  jota  vastan  het  Ej  jaxa  Sotia,  niin  he  ajatelevat:

Jumala on armollinen, ja ihminen on heiko; Ej hän jaxa kaikia

lihan himoja vastan Sotia. Ja jos Armon varkat vielä vältäi-

sit  niitä  julmempia  rikoxia  maallisen  rangaistuxen  tähden:

niin hän teke kuitengin Vapaehtoisesti senkaltaisia syndiä,

joita mailman Laki ja Sokia järki Ej katso synnixi, niin kuin

Esimerkixi kohtullinen viina ryypäminen, kohtullinen huorami-

nen ja kohtullinen varastaminen. kaikki mitä kohtullinen on,

sen teke armollinen Armo varras. / Semmoinen sano nyt, että

hän maka joka päivä Jesuxen ristin juuresa, vaikka hän maka

Perkelen Ristin juuresa, koska hän usko, ja tappele, hän usko

ja maka miesten kansa, hän usko ja pilka christityitä, hän

usko ja suuttu christityille; hän usko ja maista pirun paska;

hän usko, ja ahnetti mailman Tavarata: hän usko ja maka lais-

kana; hän usko, ja syöpi muiten ihmisten vaiva. Hän usko,

että Jumala on hänelle Armollinen; ja niin kuin hän itse Ej

tahdo Lakia kuulla, niin hän anda myös muille armoa; sillä

Oma vanhurskaus Ej tahdo duomiota kuulla, mutta Armoa vaan. /

   Nyt todista Pavali siinä Edellä mainitusa paikasa, että

Laki Ej ole pandu vanhurskaile, vaan syndisille, se on sen-

kaltaisille, jotka Jumalan Lain polkevat. Mutta Armon varkat

saattavat  kyllä  omista  vielä  tämänkin  paikan  Raamatusta,

koska Rietas selittä heille Jumalan Sana nurin: Armon varkat

sanon minä, saattavat omista tämän paikan itsellensä: ja sa-

noa: Me olema uskon kautta vanhurskautetut. Me makame joka

päivä  Ristin  juuresa:  Met  emme  tarvitse  enä  Lakia:  sillä

Pavali sano: Ettej laki ole pandu hurskaille vaan syndisille.

Kuuletta kos nyt kuinga Rietas selittä / Teille Raamattua?

2      Alkuosa kirjoitettu myöhemmin uudelleen



Hän  selittä  niin  taittavasti  Raamattua,  että  katumattomat

huorat, ja katumattomat varkat pääsevät Taivan valdakundaan.

Koska nimittein yxi katumatoin huora saapi tästä Raamattun

paikasta kiinni, sano hän: Minulle Ej kuulu Laki: sillä minä

olen uskon kautta vanhurskaxi tehty, ja Pavali sano: Ej ole

Laki hurskaille pandy vaan syndisille. Minä en tado toisen

kerran kaivatta3 itsenin Lakiin: minä olen Evangeliumin kautta

vapa synnistä, ja minä en ota enä duomiota vastan. Mutta jos

nyt sinun Elämäs on Jumalan Lakia vastan sotivainen? kuingas

sinä pääset duomiosta. Jos vanha Adami on niin suuri, että se

potke ja hyppä, joka / kerta, kuin christityt tahtovat sinua

koetella?  Ilmanki  silloin  olet  Paras  christitty,  koska

sinulla on vahva usko, ja  4<viha> Epäusko* sydämesä; koska

sinulla  on  palava  Rakkaus,  ja  hengellinen  viha  sydämesä;

silloin sinä pääset sanomaan niille, jotka sinua Nuhtelevat

synnistä: Ej ole Laki pantu hurskaille vaan syndisille. Mutta

minä  ajatelen,  että  Laki  on  pandu  vielä  semmoisille

syndisille,  jotka  oman  vanhurskauden  kautta  ovat  hurskaxi

tullet, vaikka he luullevat, että he ovat christuxen vanhurs-

kauden kautta vanhurskau/tetuxi tullet. koska oma vanhurskaus

pääse jutaman Armon eteen, silloin tulle sydän araxi Laista:

Ej semmoinen enä kärsi kova puhetta, ja kuingapa paras chris-

titty kärsi, että huonomat tulevat händä nuhtelemaan synnis-

tä. Paras christitty suuttu varsin, jos räkäsuu kläpit tule-

vat händä haukumaan. Hän sano varsin: Te tuletta minua hauku-

maan, ja Lakiin painamaan: Etteko Te tiedä ettej Laki ole

pandu hurskaille, mutta syndisille? On kyllä niin ki: mutta /

minä ymmärrän näitä Pavalin sanoja sillä lailla, että Laki on

pandu niin hyvin hurskaille syndisille, kuin Jumalattomille,

ja katuvaisille ainoastans on Evangeliumi pandu lohdutuxexi,

virvoitexexi  ja  ylös  rakennuxexi,  jonga  tähden  minä  myös

maanan  ja  kehoitan  niitä,  jotka  oman  vanhurskauden  tähden

makavat Epäilyxen suosa niin kuin hengelliset Naudat, että

heidän pitäis ruveta nostamaan jalkansa ja vuovamaan, että he

pääsisit  ylös  rapakojänkästä,  ennen  kuin  /  auringo  laske:

kuule  Israelin  Paimen  niiten  murhellisten,  katuvaisten  ja

alaspainetuin huokaus. I. M.

3      S: kuivatta

4      -* S: <usko>



   Meidän P. E. johdatuxesta pitä meidän J.a.k. katselemaan,

kuinga Jesus osotta itsensä murhellisille opetus lapsille. 1.

kymmenelle, jotka ovat koosa. 2 Thuomalle, joka Ej ole pai-

kalla. Niin me Toivoma, että he tulevat iloisexi, koska he

näkevät  sitä  ristinnaulittua  Eläväxi,  vaikka  yxi  uskotoin

Thuomas Ej tahdo uskoa, ennen kuin hän näke. /

   1. Jesus osotta itsensä ensixi niille kymmenelle jotka

ovat lukituiten ovein takana Judalaisten pelvon tähden, sillä

he pölkevät, että Judalaiset ottavat heitä kiini ja tappavat

heitä. Mutta Jumala on niin edeskatsonut, ettej Judalaiset

saa  heitä  tappa;  niin  kauvon  kuin  opetuslapset  pelkävät;

Judalaiset luullevat, ettej Opetuslapset tohdi enä saarnatta

Evangeljumia, koska heidän Mestarinsa on tapettu. Ejkä tohdi

kan opetuslapset puhua kellän christillisydestä, niin kauvon

kuin / he ovat murhesa ja Epäjlyxesa. Vaikka Taivallinen Isä

heitä täällä lailla kurita murhen ja Epäilyxen kansa: Ej he

vielä tohdi mailmalle puhua mitään, ennen kuin he saavat sen

vaakutuxen, että Jesus on Elämäsä. Mutta nyt ilmoita se Ris-

tinnaulittu Vapahtaja itsensä murhellisille ja Epäileväisille

Opetuslapsille;  Hän  tulle  siselle,  vaikka  sydämen  ovi  on

vielä suljettu Mailman pelvon tähden; Ej he näe Jesusta ulko-

na, vaan sisellä juuri sydämen kamarisa he näkevät händä; Hän

ilmoita itsensä / äkkiä heidän silmeinsä eteen, ja pian hän

myös katoo heidän silmeinsä edestä: mutta opetuslapset ihas-

tuvat, koska he näkevät Herraa. Ennen he olit kovasa murhesa

ja Epäilyxesä, mutta nyt tulle heille ilo, ja he saavat siina

samasa Pyhän Hengen voimaa, sillä Jesus sano heille ottakat

<Pyhän Hengen voimaa> Pyhä Hengi. Joille Te synnit Andexi

annatte, niille ne Andexi Annetaan, ja joilla Te Net pidätte

niille Ne pidetään. Mutta Ej suingan Judalaiset ja pakanat

usko, että Jesuxen opetus / lapsille on se valda annettu,

että  he  saattavat  synnit  Andexi  Anda:  vaan  Judalaiset  ja

pakanat luullevat, että Jumala yxin Anda synnit andexi, ja

tämän  synnin  Andexi  saamisin  luullevat  he  saavansa,  ilman

katumuxetta ilman parannuxetta ja ilman Elävätä uskotta: he

luullevat vaan, että Jumala on heille ki Armollinen, vaikka

he esinä ristin naulitsevat Vapahtajaa, ja sitte vielä viha-

vat ja vainovat Jesuxen opetus lapsia: yhtä hyvin luullevat

Judalaiset ja Pakanat, että Jumala on heille / Armollinen. Ja



tämän kuollen uskon kansa he menevät Helvitiin. Mutta jos

Judalaiset ja pakanat Ej usko, että Jesuxen opetus lapsille

on valda synnit andexi Anda, paljota vähemän he uskovat, että

Jesuxen opetus lapsille on valda synnit pidettä. He sanovat

nimittein näin; Ej teille yhtän valda ole duomitta meitä. Me

olema  siviät  ja  kunnialliset  Ihmiset;  Me  olema  kunnialla

vaeldanet tähän päivään asti; Ej tarvitse kukaan tulla meitä

soimamaan, että me olema huorat ja varkat. Mutta Te / oletta

väärät Profetat ja villihenget, jotka ette anna kunniallisil-

le ihmisille oman tunnon rauha. Niin saarna yxi kunniallinen

Raadiherra ja Herr vanha Adami, joka Ej tahdo alenda itsensä

Jumalan edesä: hän luulle Ettej ole Jesuxen Opetus lapsille

valda händä duomitta: ja sentähden hän lykkä itsen Jumalan

duomion  allä.  Mutta  millä  uskalluxella  hän  tulle  duomion

eteen, koska hän täälle jo pelkä Jesuxen opetus lapsia ja

pakene niin kuin Jänis, vaika Ej yxikän aja händä taka. Il-

manki hän otta muuttaman viina rypön, että / hän tulle roh-

kiamaxi  puhumaan,  koska  hän  tulle  Jumalan  duomion  Eteen.

Mutta Esinä hän kanda christityin päällä maaherran Pontius

Pilatuxen  Edesä,  ettej  nämät  väärät  Profetat  anna  hänelle

oman tunnon rauha, ja sitte hän mene mailman Jumalan tygö

rukoilemaan, ettej hän koskan tulis niin hulluxi, kuin nämät

väärät Profetat ja villihenget, jotka välistä huokavat niin

kuin luondokappalet, ja välistä ovat ilosa. Taita olla Rie-

tas, joka heisa vaikutta oman tunnon <rauhaa> vaivaa, mutta

Pyhä hengi vaikutta mailman / orjan mielesä ilo, koska Palo-

viina nouse päähän. Ilmanki Taivan valdakunnasa on Paloviina

ja kaunit Tyttärät, niin kuin Turkin Raamattu sano. Semmoinen

usko on Turkille, että Taivan valdakunnasa on Paloviina ja

kaunit  Tyttärät.  Ja  kaikki  ne,  jotka  Turkin  uskosa  ovat,

kutsuvat christityitä koiraxi, Sen haukumisen tähden. Sillä

Ej Turkit ja koiran kuonolaiset tiedä vapahtajasta mitään:

mutta  yxi  on  Jumala,  ja  Taivan  valdakunnasa  on  viina,  ja

kaunit Tyttäret. - mikä on Paras ilo täsä mailmasa, se on

myös Paras ilo Taivasa. Yxi huora, joka on / huorimiesten

kans maanut täällä, saapi Engeliten kans maata Taivan valda-

kunnasa. Yxi köyhä juomari, joka on täällä juonut Pirun paska

saapi juoda punaista viina Taivan valdakunnasa. Yxi kunnial-

linen viina porvari, joka on täällä armahtanut juomatrasuja,

ja andanut heillä Pirun paska ilman rahatta ja ilman hinnat-



ta, pääse Taivan valdakunnasa korkiampaan viinaporvarin vir-

kaan. Ja se näky olevan Turkin ja koiran kuonolaisten usko,

että kaikki lihan huvitus täällä, on Taivan ilo sjelä: kaikki

/ kirous täällä on sjunaus Taivan valdakunnasa: kaikkinainen

huorus täällä, on rakkaus taivan valdakunnasa. joka on hyvin

korea täällä, saapi vielä suureman koreuden Taivan valdakun-

nasa. Semmoinen on Turkilaisten usko, ja Judalaisten on kohta

siihän samaan malliin; Erinomattain on se yksi uskon kappale

Judalaisten uskosa, että joka hyvin viha ja vaino Jesuxen

opetuslapsia  se  teke  Jumalalle  palveluxen;  ja  jota  enämän

koiran kuonolainen ime christityin verta täällä, sen enämän

makkaroita  hän  saapi  syödä  Taivan  valdakunnasa.  Koska  nyt

Judalaiset, Turkit ja Pakanat ovat niin vihaiset Jesuxen /

Opetus lapsille, erinomatain sen haukumisen tähden, niin se

on arvattava, ettej Judalaiset ejkä Turkit eli Pakanat usko,

että Jesuxen opetus lapsille on valda synnit andexi anda ja

pidättä. vaan niille Judalaisille, Turkille ja Pakanoille on

se usko, että Jesuxen opetus lapset ovat väärät profetat ja

villihenget,  jotka  ej  anna  kunniallisille  ihmisille  oman

tunnon rauha. Kuitengin on Jesuxen opetuslapsille se valda,

että he saattavat synnit andexi anda katuvaisille, ja pidettä

katumattomilda Sillä Jesus on itse sanonut: Jollen Te synnit

andexi annatte, niille ne andexi annetaan, ja joilla Te ne

pidittä, niildä ne ovat pidetyt. /

52. Mutta Ej kaikki opetus lapset ole Pääsiäis ildana

koosa,  koska  Jesus  Ensimeisen  kerran  ilmoita  itsensä.  Yxi

Judas on silloin jo hirtänyt itsensä ja se uskotoin Thomas on

omia  reisujansa  kulkemasa.  Epäusko  ja  Epäilys  panne  händä

vaeldamaan sinne ja tänne mailman korvesa, kusa Ej ole lepoa

ejkä rauha missän. Kuitengin on Thomas niin uskotoin, ettej

hän usko ollengan, että Jesus on Elämäsä, vaikka 10 vierasta

miestä todistavat, ja sanovat: me näimme Herran. Ja kuinga pa

Thomas usko, että Jesus on Elämäsä, koska oma vanhurskaus on

saannut niin suuren vallan hänen päällänsä, että hän maka

niin kuin hengellinen / nauta Epäuskon leväsä, Ejkä enä lii-

kutta jalkansa, ennen kuin toinen ihminen nosta händä Päästä

ja toinen ruoskalla piiska; taita olla siinä syy, että hända

5      S:  2  seuraavaa  käsikirjoituslehteä  olleet
saarnakarttanipussa  VA/Koller  8  ja  sen  johdosta
Saarnoja ss. 95-96



on niin huonosa ruasa pidetty, että hän on mennyt lamaan,

niin kuin ne 7 laihat naudat, jotka söit ne seitsemän lihava-

ta Ejkä vielä tundunut heisä että, he olit jotakin syönet.

Semmoiset hengelliset naudat, jotka huonon ruan tähden ovat

mennet lamaan makavat leväsä, ejkä vuovakan sjeldä ylös nos-

ta, ennen kuin ihmiset tulevat avuxi; Mutta yxi hengellinen

nauta, joka huonon ruan tähden on mennyt lamaan, ettej ole

hänesä muutta kuin nahka ja luut, / on kuitengin niin raskas,

ettej 10 miestä jaxa händä levästä kangoa6 ylös; <vaan> koska

tämä hengellinen nauta, Ej vuova itse ollengan ylös: vaan

sillä  lailla  saadan  yxi  hengellinen  nauta  parhaiten  ylös,

koska  yxi  nosta  päästä,  ja  toinen  ruoskalla  piiska,  että

naudan täyty itsekin ruveta vuovamaan. Nouse nyt ylös levästä

hengellinen nauta, ja älä maka sjellä laiskana: sinä kuolet

viimein siinä, jollet rupea itsekin nostelemaan jalkojasti ja

riestämän ylös. Thomas oli tosin yxi hengellinen nauta, jota

10 miesta freistaisit nosta ylös Epäilyxesta, mutta Ej ne

jaxanet hända liikutta: ennen kuin vapahtaja itse tuli, / ja

nosta händä ylös Epäilyxestä. Mutta me tiedämä, että Thoman

Epäusko, Ej ole Pyhän Hengen vaikutus, vaan se on oman van-

hurskaudens rietas, joka muutta itsensä valkeuden Engelixi,

niille  heräneille,  ja  lykkä  mieleen  senkaltaisia  ajatuxia,

ettej he usko ollengan, että Jesus on vielä Elämäsä, ennen

kuin he saavat pistä sormiansa naulain reikään. Pistä nyt

sormes naulain reikään sinä Epäuskoinen Thomas. Mutta Etpä

sinä pistänyt kan. Taisi tulla häpiä, jos sinä olisit mustil-

la sormilla ruvenut kaivaman Vapahtajan haavoja. Mixet pis-

tänyt  sinä  uskotoin  Thomas.  Koska  sinulla  on  niin  surkia

Epäusko et et ole aikonut uskoa / ennen kuin sinä saisit pistä

sormesti naulain reikän; mixet pistänyt, koska Jesus käske,

ettäs viimein uskoisit. mutta mustatpa sinulla on sormet. Et

sinä  tohdikan  niille  mustilla  sormilla  pistä;  Etpä  sinä

uskaldanut  niillä  saastaisilla  sormilla  ruveta  Jesuxen

verisiä haavoja koeteleman. niillä sormilla olet ennen niin

paljon  syndiä  teenyt,  ja  pirun  paska  kaivanut,  ja  niillä

samoilla sormilla, olet ennen varastanut, olet niillä vielä*

6      S: kungaa

aS: saarnasta puuttunut katkelma loppuu; loppulehti 
kirjoitettu uudelleen

 -* S: vielä niillä



kynsinyt Ihmisiä. niillä sormilla kos sinä menet Jesuxen haa-

voja koetelemaan? Etpä tohtinut Thomas pistä sormias naulain

reikään. vaan sinä täyty viimein ilman pistämätä uskoa, että

Jesus on vielä Elämäsä. Sinun täyty uskoa vaika et tahdo.

Mitäs nyt olet voittanut Epäuskollas? Et mitän muutta kuin

suuren häpiän. Meidän toivome on että Thoman veljet, jotka

ovat saman kaltaisesa Epäuskosa, ottaisit yhden hyödyllisen

ja ylösrakendavaisen Esimerkin itsellensä Thuoman Epäuskosta,

ettej  he  Epäuskollansa  saattais  Vapahtajansa  murhillisexi.

Sillä Jesus on monda kerta soimanut opetus lapsiansa Epäuskon

tähden, ja erinomatain Thomasta, joka Ej aikonut uskoa, ennen

kuin hän / pistäis sormiansa naulain reikään. Lutherus sano,

että Epäusko on suurin syndi, joka heräneildä tehdän. Niin

katsokat nyt Te Epäilleväiset ja Epäuskoiset: katsokat nyt

niitä haavoja, joita Te oletta saattanet Jesuxelle, teidän

synnillänne,  ja  Epäuskollanne.  Koska  Jumalan  poika  aukaise

rindojansa murhamiehillensä, ja osotta heille haavojansa, ja

sano heille. katsokat onnettomat sjelut! näitä haavoja olen

minä saanut teidän tähtenne. pistäkät nyt sormianne näihin

haavoihin, että Te viimein uskoisitte, että minä olen teidän

tähtenne kuollut, että Te pääsitte Elämään. Mutta Epäuskoiset

sanovat:  Et  suingan  meidän  tähtäme.  Mutta  pistäkät  nyt

sormianne  Te  katuvaiset,  ja  Epäileväiset,  ja  Epäuskoiset,

pistäkät nyt sormianne naulain reikään jos teille se rohkeus

on. Eli mengät loukoon häpämään teidän Epäuskonne tähden, ja

sanokat niin kuin Thomas: Minun Herrani, ja minun Jumalani.

Thomas se on sinä joka mahdottomuden tähden et jaxa uskoa,

vaika olis halu: pistä sormias naulain reikään, ja koetele

haavoja,  joita  se  suuri  ristinkandaja  on  saanut  sinun

tähtästi. Älä ole Epäuskoinen vaan uskovainen. Amen.

äS: heräneldä


	Koller Nr 9
	Koller Nr 9 titelbladet
	Koller Nr 9 s1
	Koller Nr 9 s2-3
	Koller Nr 9 s4-5
	Koller Nr 9 s6-7
	Koller Nr 9 s8-9
	Koller Nr 9 s10-11
	Koller Nr 9 s12-13
	Koller Nr 9 s14-15
	Koller Nr 9 s16-17
	Koller Nr 9 s18-19
	Koller Nr 9 s20-21
	Koller Nr 9 s22-23 (blad saknas)
	Koller Nr 9 s24


