




























P.117

Alkuperäinen: VA/Koller 11 (alku- ja loppulehti kirjoitettu
uudelleen)
Jäljennökset: VA/Koller 126 (k1); OMA Bk:1 (loppu puuttuu)
Julkaisut:    Saarnoja, s. 103-111
Alku- ja loppulehden osalta kopiot edustanevat 1850 kirjoi-

tettua tekstiä

Hela Thuorestai 1850 1Ehto saarna*

   Herra sanoi minun Herralleni: astu minun oikialle kädellä-

ni Siihän asti kuin minä panen sinun vihollises sinun jalkais

astin laudaxi. 2Psalm. 110:1*

   3Kunungas  Davidi  näki  hengesä  christuksen  Jumalallista

voimaa ja kunniata, 4ja kirjoitta nämät merkilliset sanat 110

Psalmisa; ja* vapahtaja on itse todistanut Matheuxen 22:41-

46, että nämät Davidin5 sanat kuuluvat christuxelle. Me näemma

täsä  yhden  esimerkin,  kuinga  Vapahtaja  selitti  Raamatua.

Davidi  oli  kirjoittanut  paljon  siitä  tulevaisesta  Vapahta-

jasta, mutta Judalaiset ymmärsit Raamattua väärin: he käänsit

hengelliset asiat nurin; he luullit Vapahtajan tulevan maal-

lisexi kuningaxi, ja samasa vääräsä uskosa olit myös opetus-

lapset / aina siihän päivään asti, kuin Vapahtaja otetin ylös

Taivaiseen. Tämä väärä usko tuli siitä että he olit Mailmasa

kiinni. He tahdoit Vapahtajan kautta voitta mailman tavaran

ja kunnian, ja sama usko on vielä nytkin kuollen uskon tun-

nustajille, että he Vapahtajan kautta saavat maallisen Elatu-

xen, ja terveyden; ja tämä usko Ej olis itsestänsä6 väärä,

1      -* k1,k2: - 

2      -* k1: -

3      k1,k2: + Näin

4      -* k1,k2:  koska  hän  puhui  eli
Psalmisansa  110nesä  ja  ensimeisesä  versysä
kirjoitta nämät sanat, jota myös

5      k1,k2: - 

6      k1,k2: juuri



7jos  he  uskoisit  vielä  senki,  että  he  ovat  Jumalan  vilja

väärin  käyttänet.*  Mutta  kuollen  uskon  tunnustajat  uskovat

vielä  enämän  kuin  mitä  8Jumala  sanasans  luvanut  on*.  He

uskovat9,  että  tulevansa10 autuaxi  11kuoleman  jälken,*  ilman
12katumuxetta,  ilman  parannuxetta,  13ilmän  käändymistä  ilman

uutta syndymista*. Mutta siinä uskosa he tulevat14 petetyxi,
15Jos he sillä lailla ymmärtävät Jumalan armolupauxia, että

katumattomat  ja  uudesta  syndymättömät,  tulevat  autuaxi*.

Judalaiset  olit  väärin  ymmärtänet  Profetain16 /  <tain>

kirjoituxia siitä tulevaisesta Vapahtajasta. Ja sentähden he

odotit  senkaltaista  Vapahtajaa,  jonga  piti  auttamaan  heitä

kaikesta  maallisesta  hädestä,  ja  tekemään  heitä  rikkaxi

mailmasa.  Tämä  väärä  usko  tuli  siitä,  ettej  he  tundenet

syndiänsä.  Ej  he  tundenet,  että  he  olit  siitä  Isästä

Perkelestä, vaan he luullit olevansa Jumalan lapset: koska he

sanoit:  meille on Isä nimit  tein Jumala. Sama usko on myös

tämän aikaisille Judalaisille, että he ovat Jumalan lapset,

vaikka het ej tohdi sitä tunnusta suulla, sillä yxi salhainen

Epäusko  maka  sen  kuollun  uskon  alla  kätkettynä:  mutta  Ej

Judalaiset kärsi kuulla, että he ovat Perkelen lapset. Ja

koska Vapahtaja soima heitä; ulkokullatuxi, huoruden sikiäxi

ja  vääryden  sukukunnaxi,  suuttuvat  he  hirmuisesti,  ja

kandavat  hänen  päällänsä  maan  herran  Pontius  Pilatuxen  /

edesä, että hän on yxi kansan häiritsiä ja väärä Profeta.

Mutta  Ej  Judalaiset  tunne,  että  vihollinen  pakotta  heitä

suuttumaan  ja  kuolettavaista  viha  kandamaan  Jesuxelle  ja

hänen  opetuslapsellensa,  vaan  he  luullevat,  että  totuden

7      -* k1,k2: - 

8      -* k1,k2: Raamattu luppa

9      k1,k2: + nimittäin

10      k1,k2: he tulevat

11      -* k1: -

12      k1,k2: + totista

13      -* k1: -; k2: ja kääntymistä

14      k1,k2: + vissimästi

15      -* k1,k2: - 

16      (alkulehti kirjoitettu myöhemmin uudelleen)



puolesta  he  ovat  sotimasa.  Koska  vihollinen  on  käändänyt

heidän silmensä nurin, lukevat Judalaiset Raamattua nurin, he

luullevat, että Jesus Nazarenus tahto hävittä heidän vanhan

uskonsa; että hän muutta säädyt ja oikeuden, jonga Moses on

heille asettanut: he ovat niin kiivat sotiman uskonsa pääldä,

että he rupevat kiviä poimimaan, ja niille surmamaan Ste-

fanusta, joka puhui christillisydestä: Ja koska vihollinen on

teenyt  heitä  sokiaxi,  sen  hengellisen  vihan  kautta,  joka

sydämesä  kuohu  Jesusta  ja  hänen  opetus  lapsiansa  kohtaan,

luullevat he tekevänsa Jumalalle palviluxen, / koska he pie-

xävät ja tappavat heitä Christillisyden tähden. Mutta Jumalan

Hengi on ilmoitanut Davidille, kuinga Jesuxen Ristin viholli-

set tulevat Vapahtajan astin laudaxi, koska hän sanoi 110:

Psalmisa:  Herra Sanoi Minun Herralleni: Astu minun oikialle

kädelleni,  siihän  asti,  että  minä  panen  sinun  vihol  lises,

sinun jalkais astin laudaxi. Koska Vapahtaja astui ylös Tai-

vaseen ja istui Jumalan oikiallä kädellä, pani Jumala Vapah-

tajan viholliset astin laudaxi; se on: Jumala Isä teki heitä

niin nöyräxi Christillisyden kautta, että heidän täytyi lan-

geta  maahan  Vapahtajan  eteen,  ja  anda  hänen  jalvoillensa

suutta. Se on myös kirjoitettu Raamatusa, että Christus hal-

litse  Pakanoita  raudaisella  ruoskalla.  Ja  tämä  raudainen

ruoska, jolla Christus kuritta Pakanoita, ej ole muu kuin

christillisyys,  joka  esinä  alka  katumuxella  ja  omantunnon

vaivalla, koska Jumalan / Sana niin saarnataan, että se rupea

sydämeen. Jumalan Laki on se raudainen ruoska, jolla Se Tai-

vallinen  vanhin  17esinä  piiska*  pakanallisia  lapsia;  mutta

muuttamat ovat jo18 niin paattunet, ettej he ota kuritusta

vastaan. Se Taivallinen vanhin freistais19 jo vanhasa Testa-

mentisä kuritta heitä ulkonaisella vaivalla, välistä taudin

kautta, välistä sodalla, ja fangeudella, välistä näljällä ja

kallilla  ajalla,  mutta  jota  enämän  heitä  piiskattiin,  sen

enämän he paaduit. Viimein Täytyi Taivallisen vanheman otta

sen hengellisen vittan kättensä, ja ruvetta kurittaman heitä

raudaisella ruoskalla, se on: oman tunnon20 vaivalla, ja tämän

17      -* k2: pjexää

18      k1,k2: -

19      k1,k2: pyysi

20      k1,k2: + ruoskalla eli



kurituxen kautta ovat muuttamat pahankuriset lapset, tullet

nöyrytetyxi:  he  ovat  häätynet  anomaan  Andexi;  heidän  on

täytynyt anda Isän vittalle suutta ja tunnusta rikoxiansa. Ja

silla  lailla  on  se  Taivallinen  vanhin  kostanut  Vapahtajan

vihollisia, ja pannut heitä Vapahtajalle21 astin laudaxi. Me

olema nyt nähnet, kuinga se Taivallinen vanhin kuritta lap-

siansa / eli kuinga Jumala kosta Jesuxen Ristin vihollisia,

ja pane heitä Jesuxen <ris> Ikän alla, koska hän teke heitä

ristin kandajaxi. Ja niin kuin Taivallinen vanhin kosta vi-

hollisänsa,  niin  kosta  myös  yxi  christitty  christillisyden

vastanseisojat,  hirmuisesti,  Esirukouxilla,  ja  rakkauden

manauxella ja parannuxen huudolla: Niin kuin Israel paineske-

li sen tundemattoman miehen kansa koko yön, siihän asti, että

Aamurusko rupeis koittamaan; niin täyty myös yhden christityn

paineskella  sen  tundemattoman  miehen  kanssa,  siihän  asti,

että Aamurusko rupe koittamaan. Israelin vanhembi veli Esau,

oli lähtänet matkaan suurella vihalla, ja aikoi hävittä vel-

jensä sen sjunauxen22 tähden, jonga hän oli saanut Isäldänsä:

Mutta Jakobin rukouxet, vaikutit niin paljon, että Esau täy-

tyi itkeä veljensä kaulasa. Ottakat siitä esimerkin Te Isra-

elin  lapset,  Isän  maalle  matkustavaiset,  ja  suuren  vaivan

kautta / monda vaarallista  23vaellan retkeä*. ennen kuin Te

kostutta Isän maalle, tulle vanhempi veli suurella vihalla ja

julmudella teitä vastan, tahtoin teitä tien päällä surmata,

sen sjunauxen tähden, jonga Te oletta saanet teidän Isäldän-

ne. Mutta teidän kyynelet ja Esirukouxet pitä vaikuttamaan

niin paljon, että teidän endiset vihamiehet täytyvät itkeä

teidän  kaulasanne,  niin  kuin  Esau  itki  veljensä  kaulasa.

Painiskelkat  siis  sen  tundemattoman  miehen  kansa  toisella

puolella jordania, painiskelkat, kyyneleillä ja huokauxilla,

siihän asti, että Aamurusko rupe koittamaan: ja älkät laskeko

sitä  tundematoinda24,  ennen  kuin  hän  sjuna  teitä.  Jakobin

rukouxet vaikuttavat niin25 suuren muuttoxen Esauin sydämesä,

että hänen täyty itkeä veljensä kaulasa. Katso niin kosta yxi

21      S: Vapahtajanne

22      k2: + edestä eli

23      -* k2: vaelluxen retkeä polkevaiset

24      k1,k2: + miestä

25      k1,k2: + paljon ja niin



christitty  vihollisiansa:  Jesuxen  Ristin  viholliset  ja

christillisyden vastanseisojat, täytyvät viimein itkeä vel-

jensä kaulasa, koska suurembi voima sujutta heidän niskansa /

Jesuxen ikän alla, ja kaata vihollisen Sotasangaria maahan,

Vapahtajalle astin laudaxi. 

   Ne Opetuslapset, jotka Pitkänä Perjantaina itkit ja pa-

ruit, katselesansa sitä ristinnaulitua ja orjan tappuroilla

krunattua kungista, syndisten tähden verta vuottavan, mail-

malda pilkattavan, ja vihollisen koirilda raadeldun, ja sydä-

män tuskan tähden huuttavan; ja se murhellinen Maria Magdale-

na joka Pääsiäis Päivänä itki Jesuxen haudan päällä: 26Nosta-

vat tänä päivänä silmiänsä ylös Taivaiseen katselen sitä sama

Ristinnaulittua,  ja  Orjantappuroilla  krunatua  Kuningasta

kirkastettuna astuvan ylös korkeuteen, valmistamaan ystävil-

lensä sia Taivan valdakunnasa: Ej net ole enä niin murhel-

liset kuin ennen koska Jesus makais kuolluna haudasa: erin-

omattain koska Engelit Taivasta ilmoittavat heille että Jesus

tulle takaisin, niin kuin he näit hänen ylös menevän: silloin

he pyörtävät takaisin öljymäeldä, ilolla ja riemulla kiittäin

ja ylistäin sitä suurta Ristin kandajata sen suuren / voiton

edestä synnin, kuoleman ja Helvitin ylitse, jonga kautta he

ovat saanet voimaa sotimaan ja ylitse voitamaan mailman27 kiu-

sauxia. Kumarten rukoilkat Händä Te Galilean miehet, ennen

kuin  Te  menette  takaisin  vuorelda  saarnamaan  Evangeliumia

joka paikasa, ja sanokat terväisiä niille murhellisille ja

Epäilleväisille sjeluille, jotka ej ole vielä kostunet Jesu-

xen ristin juureen, että se Ristinnaulittu ja Orjantappuroil-

la kruunattu kuningas on astunut ylös Taivaseen, valmistamaan

niille sia, jotka Hänen päällänsä uskovat. Amen. I. m.

   Niille sjeluille ylös rakennuxexi jotka tänä päivänä kat-

sovat ylös Taivaiseen, ja Engeliten lupauxen jälken odottavat

Jesusta tulevan Taivan pilväsä, duomitsemaan mailmaa, tahdome

me täällä hetkellä J.a.k. eteen asetta seuravaisen tutkiste-

lemisen28: Mitäs Jesuxen opetuslapset teke  vät sillä aika, kuin

he  odottavat  duomiota.  Me  tiedämä  nimittein,  että  Jesuxen

26      k1,k2: + He

27      k1,k2: -

28      k2: tutkindoa



opetus lapset odottavat joka päivä viimeisen duomion, sen lu-

pauxen jälkeen / kuin heille annetiin Engeleildä; ja Vapah-

taja  itse  oli  Andanut  heille  sen  kaltaisia  ennustavaisia

lupauxia, että he saavat omilla silmille nähdä Ihmisen Pojan

tulevan Taivan pilvisä. Mutta koska Vapahtaja Ej tullut ta-

kaisin taivasta duomitsemaan mailma, niin pian kuin Opetus

lapset luullit, rupeisit muuttamat pitkistymään Hänen tuloan-

sa,  jonga  tähden  Pietari  kirjoiti  christityille:  Ej  Herra

viivyttä lupaustansa, niin kuin muuttamat sen viipyvän luul-

levat, vaan hän on meidän kansamme kärsiväinen, ja ej tahdo,

että  jongun  pitäis  hukkuman,  vaan  että  jokkainen  itsensä

parannuxeen käännäis. 2 Petr. 3:9. Me kuulema nyt, mingetäh-

den Jumala ej ole jo aika duominut mailma. Hän odotta vielä

parannusta niildä, jotka ej ole vielä tullet autuden tundemi-

seen.  Mutta  kärsimättömyden  tähden  huusit  martyrit  altarin

alla: Herra mixet duomitse ja kosta meidän vertame maan pääl-

lä. Tämän kärsimättömyden tähden tahto moni Jesuxen Opetus

lapsista pitkistyä Hänen tuloansa; ja koska Herra ej tule

niin hopusta duomitsemaan / Mailma, kuin opetuslapset luulle-

vat, rupevat muuttamat nuokumaan ja mailma rakastamaan. Koska

nyt kaikille opetus lapsille on se Toivo, että Herra tulle

pian duomitsemaan mailma, niin on tämä painava kysymys eteen-

otettava: Mitäs Jesusen opetuslapset tekevät sillä aika kuin

he  odottavat  duomiota?  Me  tiedäme  että  mailman  lapset  ej

odotta Tuomiota, niin kauvon, kuin he elävät suruttomudesan-

sa, on kuolema ja duomio kaukana heistä. Mailman lapset Elä-

vät niin rohki Jumalattomudesa, niin kuin kuolema ja duomio

ej olis. He tahtovat esinä nautitta tämän mailman hyvyttä, ja

huvitta itsensä, ilosa, juopumuxesa ja hekumaasa: He pitävät

kalasia,  juovat  paloviina,  kokonduvat  vieras  pitoihin,  ja

kuluttavat aikansa kortilyömisen, dansin ja pelin kansa: he

hyppävät  ja  Trallavat,  juoxevat  huorain  perän,  kirovat  ja

tappelevat, mässävät ja fästävät mailman hauskutuxisa, tiera-

vat ja pilkavat Jumalata. Jos joku christitty muistutta heitä

siitä duomiosta, joka edesä seiso: niin muuttamat / pilkavat

ja Nauravat, muuttamat suuttuvat ja kirovat, muttamat piexä-

vät christityitä kepillä ja halvoilla, ja muuttamat siviät

huorat näyttävät persänsä christityille, ja muuttamat freis-

tavat Lain voimalla hävittä Jesuxen opetus lapsia: ja Muutta-

mat Ej saa oman tunnon rauha, ennen kuin he saavat immeä



christityin  verta.  Niin  ovat  mailman  lapset  teenet  ennen

Jesuxen  opetus  lapsille,  ja  niin  he  tekevät  vielä  nytkin

Erinomatain ovat ylimeiset Papit ja mailman Herrat vihaiset

Jesuxen  opetuslapsille,  jotka  saarnavat  Evangelljumia  joka

paikasa, ja neuvovat ihmisiä parannuxeen. Mailman Herrat ovat

niin  siviästi  Elänet,  ettej  he  tarvitse  yhtän  parannusta

tehdä: he ovat niin viisat, että he ymmärtävät paremin kuin

tämä  yxinkertainen  kansa,  mistä  tie  menne  Taivaiseen.  He

sanoit jo Vapahtajan aikana: onkos yxikän ylimmäisistä usko-

nut Hänen päällänsä, mutta tämä kansa, joka Ej tiedä lakia,

on kirottu. Joh. 7.49. Ylimmäiset Papit, Fariseuxet29 ja kir-

janoppinet, eli Mailman Herrat / vievät Jesuxen Opetuslapsia

oikeuteen, ja kieltävät heitä saarnamasta, ja uhkavat, jos he

vielä kerran tulevat puhumaan siitä Jesuxesta Nazarenuxesta,

pitä heidän näkemään mikä rangaistus heille tulle.

   Mutta Jesuxen opetus lapset saarnavat aina kahta kiiva-

masti ja tuota30 he tekevät, niin kauvon kuin mailma seiso: he

huuttavat katuilla kujilla, ja erinomattain Tempelin ympäri,

johon kaikki Judalaiset kokonduvat, niin ettej Herrat kan saa

oman tunnon rauha. Se on kirjoitettu tämän31 päivän Evange-

liumisa,  Että  Opetus  lapset,  christuxen  ylösnousemisen

jälkeen  Taivaiseen,  menit  ja  saarnaisit  joka  paikasa,  ja

Herra vaikutti heidän kansansa, ja vahvisti sanan seuravais-

ten merkein kautta. Ja ne merkit, joilla Herra on vahvistanut

sanansa,  ovat  vielä  nytkin  merkilliset,  vaikka  Ej  mailman

sokia jouko sentähden usko, että semmoiset merkit ovat tapah-

tunet  Christuxen  voiman  kautta.  Sillä  ehkä  Jesuxen  opetus

lapset ovat vaikuttanet paljon hyvä seurakunnasa, ovat kui-

tengin mailman Herrat niin sokiat, / Ettej he katso sen pääl-

lä, mitä tämä oppi on vaikuttanut, vaan he katsovat Ainoas-

tans tämän opin ja tämän saarnamisen32 vääräxi, sentähden juu-

ri, että vihollinen on käändänyt heidän silmensä nurin sen

hengellisen vihan kautta, jonga he kandavat sydämisensä Jesu-

xen  opetus  lapsia  kohtaan;  Ensixi  otta  luonnollinen  järki

29      k1,k2: -

30      k1,k2: työtä

31      S: -

32      (k2 loppuu)



niin kovin vastan, koska Jesuxen opetuslapset rupevat saarna-

maan Jesuxesta Nazarenuxesta, ja hänen opistansa, joka vaatti

totisen  katumuxen  ja  parannuxen,  niin  myös  Elävän  uskon

Vapahtajan päällä: Fariseusten vanha siveys ja oma vanhurs-

kaus tulle tämän kautta peräti laimin lyödyxi. Fariseuxet,

ylimmäiset Papit ja kirjan oppinet, eli mailman Herrat luul-

levat paremin ymmärtävänsä Raamattua ja autuden perustusta,

kuin yxin kertaiset ja Talon pojat, jotka Ej tunne kyrkon

Lakia.  vielä  se  opetus  lasten  duomitseminen  teke  mailman

joukolle niin paha, että mailman Herrat juuri sen asian täh-

den suuttuvat ja uhkavat mailmallisen Lain kautta estä sem-

moisen hullun opin levenemästä. / Ej he siis katso sen pääl-

lä, mingekaltaisen muutoxen tämä hullu Oppi on vaikuttanut

seurakunnasa, vaan koska he kerran ovat saanet sen ymmäryxen

Riettalda, että se on yxi väärä Oppi, ja että kaikki ne,

jotka siihän Nazarenuxen Seuraan kuuluvat ovat väärät profe-

tat, ja villihenget, Jumalan ja ihmisten viholliset, täyty

heidän vihata ja kirota sekä sen miehen, joka alusta tätä

väärä33 Oppia  toi  mailmaan,  että  myös  niitä,  jotka  siihän

uskoon menevät. Jos Nyt kuningas ja maaherra Pontius Pilatus

löyttävät että ylimmäiset Papit, Fariseuxet ja kirjan oppinet

ilman syytä kandavat Hänen päällänsä, sen hengellisen vihan

ja kateuden tähden, jonga itse Riettas on sydyttänyt heidän

sydämisens: Ej ne korkiat valdaherrat paali34 sentähden duo-

mitta Oman tundonsa jälkeen, sen humun ja huuttamisen tähden,

joka  nouse  alemaisilda  mailman  Herroilda:  jotka  vihasansa

huuttavat ristinnaulitse, ristinnaulitse. / Jos vielä seura-

vaiset merkit tapahtuvat: että vanhat juomarit tulevat raiti-

xi, viina porvarit kaatavat viinojansa maahan; huorat heitä-

vät  huoruden;  varkat  kandavat  varastettua  kalua  takaisin:

riitaiset parikunnat sopivat; vaivaiset saavat Apua: köyhät

lapset saavat ruoka ja oppia, Ej siitä muutoxesta mitään35:

sillä koko tämä uusi oppi on Riettan Hengen petos: niin duu-

mavat  mailman  Herrat,  niin  duumavat  viina  porvarit,  jotka

vielä jäljelä ovat: niin duumavat sokiat ja suruttomat Papit.

sentähden  pitää  kaikki  ne,  jotka  tähän  oppiin  suostuvat,

33      k1: -

34      k1: huoli

35      k1: + pjedä (?)



kirottamaan, vihattamaan ja piexettämään, nyrkillä ja sauval-

la, puukoilla ja halvoilla tapettamaan, ja mailman Lain voi-

malla  hävitittämään,  että  Mailman  Herrat  pääsisit  taas

iloitsemaan ja kalasia pitämän, Että viina porvarit pääsisit

taas rikastumaan, että juomarit pääsisit taas iloa pitämään,

että huorat pääsisit taas hyppämään ja dansamaan. Onpa ennen

ollut hauska seurakunnasa, koska Pappi oli juomari / ja Andoi

muita juoda rauhasa; koska kyrkon takana oli krovi ja jokkai-

nen, jolle vilu tuli kyrkosa pääsi lämmittämään sydändänsä

vuottavalla  Pirun  paskalla:  silloin  pääsit  kaikki  huorat

kyrkoon,  ilman  tutkimata,  kaikki  juomarit  pääsit  ripille

ilman  varoittamata,  kaikki  kiroilliat  ja  tappelus  miehet

tulit christityxi yhtä äkkiä: kaikki varkat pidettiin kun-

niallisena miehänä: kaikki juomarit pidetiin parhana miehänä

Jumalan  Seurakunnasa:  ja  parrhat  viina  porvarit  pidettiin

Herrana. Silloin liikeni juoda, kiroa ja tapella varsin kyr-

kon vieräsä: ja Mailman Herroille oli koko Iso tienaus kansan

hulludesta;  Mutta  nyt  ovat  nämät  väärät  Profetat  pilanet

viinaporvariten kaupa, ja juomariten iloa, ja huorain huvi-

tusta,  ja  vanhain  christityin  christillisyyttä,  ja mailman

Herrain  kunniata.  /  Nyt  haukutaan  siviät  huorat  kyrkotien

päällä;  rehelliset  varkat  otetaan  kiinni;  raitit  juomarit

soimataan, ja kunnialliset viina porvarit Ej pääse enä kyr-

koon ja hävittömät huorat Ej otetta kyrkoon ilman katumuxet-

ta. Onkos tämä muutos tullut ylhäldä eli alhalda; onkos se

tullut Jumalasta taikka Ihmisistä? - Mailman Herrat luulle-

vat, että se on yxi väärä Oppi, ja Pakanat luullevat, että se

on yxi ihmellinen taikaus. Ylimäiset Papit luullevat, että se

on hengellinen Ylpeys, ja oma rakkaus. Judalaiset luullevat,

että se on Riettan Hengen vaikutus. Viina porvarit luullevat,

että tämä muutos on tullut ahneudesta ja kateudesta. Korkiat

mailman Herrat luullevat, että se on hullus. Ej yxikän mail-

man lapsista arva mistä tämä hullu oppi on tullut. Pavali

todista, että / se sana rististä, on Judalaisille pahennuxe-

xi, ja Grekiläisille hulludexi: Ja koska Pavali rupeis saar-

namaan Ihmisten ylös nousemisesta kuolluista, sanoi yxi kor-

kia Herra: Sinä olet hullu Pavali, ja ylön paljon lukemisesta

olet sinä hulluxi tullut. vielä nytkin pitävät mailman Viisat

christillisyden  hulludena,  erinomattain  koska  se  ilmoita

ak1: niin myös



itsensä  Hengen  vaikutuxilla.  He  sanoit  silloin  jo,  koska

christillisyys ilmoitti itsensä maan päällä, että christityt

ovat  pahoilda  Hengildä  riivatut.  Ja  christityin  ilmoituxet

katsotiin  kokonansa  hulludexi.  Mutta  Pavali  todista,  että

mikä hullus oli mailman edesä sen on Jumala valinut. Jos nyt

se muutos, joka Christillisyden kautta on tapahtunut mailmasa

katsotan hulludexi mailman viisailda: niin se on arvattava,

että / se endinen Pakanallinen Elämä katsotaan viisaudexi:

elikä näin: se endinen Elämä olis pitänyt kelvata Jumalalle,

koska se <kelp> on kelvanut mailmalle: ja moni mailmallinen

viisas on sanonut, että mailma olis paljota paremasa ordnin-

gisa ollut, jos tämä hullu christin Oppi ej olis tullut mail-

maan. Ja se on Ihmellinen, että christillisyden Nimi, ej ole

jo aika unhotettu, koska christillisyden viholliset ovat niin

voimalliset, ja niin monenkaltaiset; koska sitä vastaan ne,

jotka sen alusta saattoit matkaan, olit niin tundemattomat ja

niin mailmalda ylönkatsotut, ettej kukan pitänyt heistä vaa-

ria, ennen kuin christillisys pääsi levänemään. Silloin vasta

huomaitsi vihollinen, että se Ristinnaulittu ja Orjantappu-

roilla krunattu Kuningas viepi häldä koko joukoon Ihmisiä. Ja

silloin  Se  freistais  takoa  rinda/raudat  mailman  joukolle,

mutta Galilealainen pääsi ainaski voiton päällä. Mutta nyt on

se vanha Lohikärme oikein hirmuisesti suuttunut, koska hän on

ulos  ajettu  Taivasta,  ja  heitetty  maan  päällä,  tietten

hänellänsä vähän aika olevan, pitä hän nyt suurta viha; hän

freistä seuloa ja jauhoxi tehdä opetus lasten sjeluja: jos

niiden  puolesta  Ej  olis  vojmallisempi  Sota  Sangari,  joka

heitä varjele, kyllä vissimästi vihollinen pääsis pian Seulo-

maan heidän sjelujansa niin kuin nisuja. 

   Mutta Se suuri Sotasangari, joka tänä päivänä on astunut

ylös Taivaiseen, ja istu Sjellä Jumalan Isän oikialla kädellä

on  lähettänyt  sjeldä  Pyhän  Hengensä,  joka  nuhtele  mailma

synnin tähden, vanhurskauden tähden ja duomion tähden, ru-

koille ja Mana hyvä meidän edestämme sanomattomalla huokau-

xilla;  se  sama  Hengi  Anda  Jesuxen  Opetus  lapsille  voima,

saarnamaan Evangeliumia, / siinä suuresa turmeluxen kaupungi-

sa, ja huuttamaan mailman suruttomalle joukolle, että Jumala

iS: ainaksi

 (loppulehti kirjoitettu myöhemmin uudelleen)



on  herättänyt  ylös  kuolluista Jesusta  Nazarenusta*,  jonga

ylimmäiset Papit Fariseuxet ja kirjanoppinet, yhtänä surutto-

man  joukon kansa  ovat  ristinnaulinet.  Jos  ylimmäiset

Papit kirjanoppinet ja Fariseuxet* pitävät sen pahana että

opetus  lapset  saarnavat  parannusta [+ja]  syndein  andexi

saamista Jesuxen Nimeen: Ej opetus lapset sentähden vaikene

huuttamasta vaika  Fariseuxet kieltävät;  vaan  he  saarnavat

kahta  kiivamasti  ja  soimavat  Ej  ainoastansa  sitä raakaa

kansaa, että jumalattomalla Elämällänsä ovat tappanet kunnian

Herran,  vaan opetus  lapset  soimavat*  myös  Herroja  siinä

suuresa kyrkoraadisa Että seisovat aina pyhä Hengeä vastaan.

Yxi osa siitä yhteisestä kansasta, joka on ennen jo kuullut

Johannes  Kastajan  /  lakisaarnoja,  ja  vapahtajan  vertauxet,

rupeisit viimein uskomaan, että se endinen Elämä Ej kelpa, ja

koska he saavat pistoxen sydämeen Petarin saarnasta Heluntai

päivänä, rupevat he sydämen murhella kysymään  Te miehet ja

veljet!  mitä  meidän  pitä  te  ke  mään?  Näin  ovat  muuttamat

Ihmiset käändynet, ja Pyhän Hengen voiman kautta muuttunet,

ja meille on se toivo*, että tämä christillisyys, joka opetus

lasten  saarnamisesta  ja  parannuxen  huudosta,  on  alkunsa

saanut,  pääse  aina  levänemään  sitä  myöden  kuin  Hengi anda

opetus lapsille voimaa ja rohkeutta saarnamaan Evangeliumia

ja tunnustamaan mailman edesä, että se vanha christillisyys

joka on kauvon aika maanut kuol. uskon haudasa ja siviyden

 -* k1: Jesuksen Nazarethistä

nk1: väen

 -* k1: fariseukset ja kirjanoppineet eli 
mailman Her  rat

aS: -; k1: parannuxesta

ak1: andamisesta

ak1: - 

tk1: Herrat

äk1: + yhteistä

 -* k1: - 

äk1: soima Stefanus, että he

 -* k1: me toivome

ik1: Herra



peiton alla on nyt herätetty ylös. Joka nyt ej usko, että

valkeus on tullut mailmaan, saapi viim. katua ijank. ettej

hän ole etsikos aikansa tundenut. pyörtäkät siis ilolla ja

riemulla,  ylösastumisen  vuorelda,  odottain  P.  H.  voima  ja

sanokat terväisiä kaikille tiaisille ja Pääskyisen pojille*,

että heidän Isänsä heitä ruoki ja ylös pitää, ja että Jesus*

on pian tuleva duomitsemaan Elävitä ja kuoleita. amen!

sk1: + Jumalan Voiman kautta

 -* k1: pulmukaisille

äk1: + joka

 -* k1: + on astunut ylös Taivaiseen ja
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