
VA/Koller 13 orig. alku ja loppulehti kopiona

Toisena sunnuntaina kolminaisuuden Päivästä 1848

   Niin tulkaat siis ja eläkämme hyvin niin kauvan kuin me

taidame, ja nautitkamme, meidän elämätämme niin kauvan kuin

me nuoret oleme: tahdome täyttä meitame parhalla viinalla, ja

voitella ja älkämme unhottako kevät kukkaisia Salom. viissau-

den kirjasa 2:6.7.

   Se viisas salomon panne nämät sanat suruttoman ihmisen

suuhun, jonga kautta hän osotta, kuinga mailman ihmisen es-

teet ja mingä tähden mailman ihmiset ej tahdo Christityksi

tulla:  he  tahtovat  nimittäin  nautita  mailman  iloa,  lihan

hekumata ja huvitusta koska suuruttomalla ihmisellä ej ole

vissiä tietoa, siitä tulevaisesta elämästä tahto hän kuiten-

kin täsä mailmasa nautita mailman iloa niin paljon kuin mah-

dollinen on; sillä hän ajattelle niin kuin salomo osotta täsä

toisesa lugus[a v]iisauden kirjasa, että meidän elämämme on

lyhykäinen ja vaivalloinen ja koska / ihminen on kuollut,

niin on hän peräti loppunut vaikka tämän aikaiset suuruttomat

ihmiset ej sano juuri kohdastansa, että ihminen loppu kuole-

masa  kuitengin  koska  heillä  ej  ole  yhtään  vakaista  turva

Taivaiseen,  freistavat  he  salaisen  kuoleman  pelvon  jolla

kulla tavalla kuoletta mailman ilolla ja lihan huvituksella

ja hekumaalla että se murhe Joka on Jumalan mielen jälkeen

peräti loppuis: ja sen vuoksi sanovat eli vähemäksi ajattele-

vat he: me tahdome täytä meitäme parhalla viinalla, ja [vo]i  -

tella, ja älkämme unhottako kevät kukkaisia: se on nuoruden

aika kulu <hopusta> pian, ja tule raskaksi meille, jos emme

juo paloviina ja pidä vähäisen iloa: pian tule kuolema ja

lopetta meidän elämämme: ja se on tietämätöin mikä k[uo]leman

jälkeen tule. Tietämätöin se kyl[lä] on mikä ilo tule kuole-

man jälkeen, koska ihminen on siinä tilasa, ettei hän tieda

sanomia Taivasta ejkä Helvetistä, koska hän on niin surkiasa

suruttomuudesa, / ettej hän kärsi sanomia Ej taivaasta ejkä

Helvitistä. Silloin hän elää rohkiasti, ja on iloinen, koska

hän on täyttänyt itsensä parhalla viinalla. Mutta Ej kaikki

Ihmiset tohdi niin rohkiat: sillä muuttamat, jotka luottavat

siveyden päällä, tunnustavat, ettej tee juuri yhtä, kuinga

Ihminen Elää. He usk[ov]at Sjelun kuolemattomuutta; ja sen



vuoxi he freistävät vältä niittä julmempia rikoxia: niin kuin

varkautta,  huorutta,  tappelusta  ja  ylöllistä  juopumusta:

mutta niittä pienempiä erhetyxia; niin kuin kohtullinen juo-

pumus, kohtullinen [kor]eus (?), kohtulli[nen] ahn[eus] (?)

ja kohtullinen kirous, niin kuin omaxi tarpexi; siitä net ej

pidä syndinä. Kuollun uskon tunnustajat Ej ole niin grantut

elämäsä, että he saattaisit vältä niittä syndiä, joihiin he

ovat  tottunet  lapsudesta  saakka:  mutta  he  luottavat  lihan

heikouden päällä, ja Jumalan Armon päällä. He sanovat että

liha on niin heiko, ettj he jaxa sotia himojansa vastaan;

mutta Jumala on Armollinen: Ej Hän lue heille synnixi, sekal-

taisia lihan himoja, joita he tundevat olevansa ylön heikot

vastanseisomaan, [..............] / kuollun uskon tunnusta-

jilda. ja molemille on kuitengin se luullo, että he tulevat

autuaxi: vaikka ej kumallä ole vakinaista tiettoa siitä oi-

kesta katumuxesta ja parannuxesta. - Jotka nyt ovat oikein

rohkiat, pilkamaan Jumalata, juopumuxella, kirouxella, tappe-

luxella,  haureudella  ja  l[ih]an  huvituxilla:  nautitkamme

E[lä]mäm  me,  niin  kauvon,  kuin  me  nuoret  olema:  <niin>  me

tahdome  täyttä  meitä:  parhaalla  viinalla  ja  voitel  la.  Ja

koska  sanansaattaja  tule  heitä  kutsumaan  <kotiin>  häihiin,

eli oikiaan katumuxeen ja elävään uskoon: sanovat he estensä,

ettej he saatta niittä maallisia ylönanda; he tulisit köyhä-

xi, jos he rupeisit Christillisyyden perhän pyrkimään, heille

tulis kovin ikävä, jos heidän pitäis heitämään niitä vanhoja

hauskutuxia.  j.m.s.  Salomo  on  pannut  kirjaan  senaikaisten

suruttomain Ihmisten ajatuxet, koska joku tahdoi heitä Juma-

lan puolesta manata ja neuvoa, niin he suuttuit neuvonanda-

jallä,  niin  kuin  nytkin  tapahtu.  Senaikaiset  Jumalattomat

Ihmiset sanoit näin: väjykäme vanhurskasta, sillä hän [teke]

meille paljon vaivaa, ja asetta [itse]nsä / meidän töitämme

vastaan ja nuhtele meitä: että me syndiä teemme Lakia vastan;

ja soima meidän me  nomme synnixi. Hän sano tundevansa Jumalan

ja kehuu, että hän on Jumalan poika, ja nuhtele mitä meidän

sydämesämme on. Niitä Suruttoman sanoja, on Salomo kirjoita-

nut Viisaudensa kirjasa toisesa lugusa. Ja juuru samat <puhu-

vat> puhet kuuluvat vielä nytkin Suruttomain ihmisten suusta

niin kuin Samat Ihmiset olisit puhumasa: Salomo on jo maala-

nut  meidän  silmäime  eteen  suruttomain  Ihmisten  ajatuxet;

ett[emme] tarvitse parempaa todistajaa. Sillä niin kuin mail-



man ihminen sanoi silloin: väjykämä vaanhurskasta, sillä hän

teke meille paljon vaivaa: niin sanovat tämän aikaiset mail-

man ihmiset; että christityt tekevät heille rauhattomuden: Ej

ne  anna  enä  omantunnon  rauhaa.  Koska  vanhurskat  rupeisit

soimamaan Jumalattomia väärydestä: sanoit surutto[mat ....]

Hän nuhtele meitä, että [me syndiä] teeme Lakia vastaan / ja

soima  meidän  menomme  synnixi.  tämä  soimaminen  teke  vielä

nytkin pahaa suruttomille: Ej voj sitä kärsiä; Sen aikaiset

suruttomat sanoit vaanhurskallä: Hän sano tundevansa Juma  lan,

ja kehuu, että hän on Jumalan Poika: Ka! se teke vasta oikein

kipiän haavan suruttoman sydämeen, koska yxi christyttä sano:

että hän tunde Jumalan, ja että hän Jumalan poika. Sitä ej

voj mailman [ihmine]n kärsiä, että Christitty olis parembi

kuin hän. mailman Ihminen on jo suuttunut kovin Christityille

siitä soimauxesta. Mutta siitä vasta nousevat vanhan [Ad]amin

korvat pystöön, koska yxi Christitty sano, että hän on Juma-

lan Poika. Koska nimittein Vapahtaja tunnusti itsensä Jumalan

Pojaxi, sanoit varsin Juudalaiset: nyt Te kuulitta kuinga hän

pilkas  Jumalata.  mailman  Ihminen,  j[oka]  luulle  olevansa

likimä[inen]  Jumalallä,  Ej  voi  kärsi[ä,  että]  Christitty

sanoi itsensä / Jumalan lapsexi; eli että hän on saanut syn-

diänsä  andexi.  Sillä  surutoin  Ihminen  Ej  tiedä  kuinja  ja

koska  hän  olis  saanut  syndiänsa  andexi:  sentähden  rupevat

kärmen siemenet puikimaan S. (=sydämen) juuresa, koska yxi

christitty tunde; että hän on saanut syndiänsä andexi; ja

[että] hän tämän suuren Arm[on] kautta, nimittein Vapahtajan

Sovindo  kuoleman  kautta  on  tullut  Jumalan  lapsexi:  mutta

[su]rutoin Ej saatta sitä sanoa, että [hän olis] sanut syn-

diänsä andexi: Ja kui[nga h]än saattais sen sanoa, koskapa

hän [on] katumuxen teenyt. Ej [suruton?] Ihminen voj ymmärtä,

että yxi chr[istitty] on Jumalan lapsi; Ej sentähden, että

[hän] on siviämpi eli missän asiasa [parempi] kuin joku muu,

vaan sentähden että hän oikian katumuxen ja parannuxen kaut-

ta, on saanut syndiänsä and[exi] Jesuxen Christuxen ansion

täh[den]: koska nyt yxi armon kautta vanhurskautettu Chris-

titty manaa ja soima [mailman?] suruttomia Ihmisiä, että he

täl[laisen] soimauxen kautta, tulisit syndiänsä tundemaan, ja

katumuxen  tekemään,  silloin  rupe  vanha  Adami  ärisemään  ja

sano neuvonandajalle: sinä kerskat itsiäs. Et sinä ole Juma-

la. Et sinä tuomitse [.......]etta / Juuri tämän asian tähden



tuli myös Salomonin ajkana tinga, vanhurskasten ja surutto-

main välillä; ja Salomo on pannut kirjaan suruttomain sanat,

jotka ovat vielä nytkin suruttomain suusa; niin on vanhan

adamin  haamo  maalattu  siinä  mainitusa  kirjasa,  että  hänen

pitäis tundemaan itsensä, jos silmät olisit auki: mutta Se

sama Salomo on sanonut viisauden krjasa, toisesa lugusa, ja

ensimeisesä kolmatta kymmenesä värsysä, että heidän pahu  den  -

sa,  on  tee  nyt  [hei  dät]  sokiaxi.  Ej  näe  sokia  rauka  [että

R]iettas on käändänyt hänen silmänsä nurin, koska hän vihan

tähden katso karsasti christityin päällä ja sanoo: väjykämme

vanhurskasta sillä hän teke meille paljon vaivaa. Työ  lästi me

voima hänen nähdä, sillä ej hänen Elämänsä sovi muiden kansa.

ja hänen Elämänsä on peräti vastahakoinen. Vissimästi teke

vanhurskas ihminen vanhallä Adamille paljon vaivaa, sillä Ej

hän Anna [va]nhan sokian raukan nukkua rauhasa, vaikka hän on

väsynyt / niin kovin mailman Ruhtinan palveluxesa, ettej hän

saa enä silmiänsä auki: yhtä hyvin herätellä händä vanhurs-

kas, ettej tämä sokia rauka nukkuis ijankaikkisesti. Mutta

siitä  herätelemisesta  otta  vanha  ihminen  semmoisen  vihan,

että hän uhka kaikkia tappa, jotka tulevat händä herätelemän.

Salomo on myös sen kuullut, kuinga mailman suruttomat Ihmiset

tekevät vanhurskallä. he sanovat nimittein näin: häpiällä ja

pilkalla me kiduttame händä, että me nä  kisimme, kuinga Juma  -

linen hän on: ja ymmärräisimme, kuinga kärsi  vällinen hän on.

Mailman  [suruttoma]t  rupevat  esinä  pilkamaan  [si]tä,  joka

heitä  neuvo,  ja  tekevät  hänellä  kaikea  paha,  mutta  koska

pilkaminen ej vaikutta mitään; silloin sanovat he, niin kuin

Salomo muistele 20 värsysä: me tahdoma händä duomitta häpiäl  -

li  seen  kuolemaan:  Se  on  nimittein  viimeinen  turva  mailman

joukolla, koska he nimittäin ej pidä puoldansa, että he rupe-

vat immemään christityin verta; ja sitte sanovat he: jos hän

on toti  nen Juma  lan poika, niin Hän händä autta, ja vapahta

hänen vai  no  miesten käsistä; nämät viimeiset pilkasanat, joi-

[ta] perkelen jouko laske / [ulos?] suustansa, koska h[.....]

saavat [ch]ristityin verta immeä, seisovat kirjoitettuna Sal.

viis. kirjasa. 2:18, ja ovat juuri samat sanat, joilla Juda-

laiset pilkaisit Vapahtajan Ristin päällä: Jos hän on Jumalan

poika, niin astukoon alas Rististä. Mutta ehkä vanhan Adamin

ajatuxet ja suusanat ovat kirjaan pandut, Ej hän usko sentäh-

den että händä vastan net on kirjoitetut, että hän tundis



haamonsa niistä: vaan hän luulle, että christityile ne pilka

sanat kuuluvat. Hän elä ja kuole siinä uskosa, että christi-

tyt  ovat  yxi  satanan  jouko,  joka  pitä  tapettamaan,  mutta

itsensä [pi]tä surutoin Ihminen Ju[malan] lapsena, vaikka hän

kiro, [ryp]ä, tappele, huorin teke ja varasta. - Jospa nyt

tänäpänä  joku  vaivainen  sjelu  tulis  häihin,  jotka  mailman

alusta valmistetyt ovat, kaikein huonomalla joukollä, soki-

oille, onduville ja raja rikoille ja sjelun puolesta vaivai-

sille: sillä me kuulema, että mailman suuret Herrat, jotka

ovat rikkat, kunnialliset ja tervet, Ej mieli ollengaan tulla

Taivallisiin häihin, vaikka kuinga käskettäisiin. niin tulkat

Tekin  vaivaiset,  ja  sokiat  ja  rajarikot  ja  syökät  niittä

herkuja, joita Jesus on Teille valmistanut. [Ja me] rukoilema

Händä Isän nimellä. I.[m.] /

   Tutkisteleme meidän P. Evangeliumin johdatuxesta: Surutto  -

main  Ihmisten  esteitä,  eli  mingetähden  mailman  Ihmiset  ej

tahdo tulla häihiin. Ensimeinen Tutkistelemuus. mitäs vasta-

vat mailman Ihmiset, koska Kuningan Palvelia tule heitä kut-

sumaan häihiin? Toinen Tutkistelemuus. mitäs vastavat Sokiat,

onduvat ja rajarikot, koska heitä kutsutaan häihiin? 

   Tulkoon nyt, kuka tahtensa. me olema asetetut, kutsumaan

vieraita  häihiin.  Jos  vierat  ovat  niin  suurelliset,  ettej

tahdo tulla: Ej palvelia saatta sillä mitään tehdä. mutta jos

vierät tulevat niin on palveliallä hyvä mieli s[iit]ä, ettej

hän ole hukkan juosnut kaupungin ympäri. Andakoon se suuri

kuningas, joka on häitä laitanut ja valmistanut, että hänen

sanansa,  jolla  Palveliat  kutsuvat  vieraita,  kuuluis  koko

kaupungin ympäri, ettej yxikään saattais sanoa, että hän on

käskemätä jäänyt.

   Ensimeinen Tutkistelemuus: mitäs sanovat mailman Ihmiset,

koska palvelia tule heitä kutsuman häihiin? Ensimeinen sano:

minä olen ostanut viisi paria herkiä: Toinen sano: minä olen

ostanut pellon: kolmas sano: minä olen Emänän nainut, ja en

taida sentähden tulla: Ja minä [ru]koilen sinua, sano minun /

[es]teni: täsä kuulema me mikä on mailman Ihmisen mielesä,

koska  kuningan  Palvelia  kutsu  händä  oikiaan  christillisyy-

teen. Hän pelkä, että hän christillisyden tähden tule köyhä-

xi: että hän mistanda kunniansa mailmasa; hän pelkä, että hän

summa mailman työtä, jos hänen pitäis Christillisyden perän



pyrkimään. Nauta härät, pelto ja hekuma ovat hänen mielesänsä

parrhat kappalet mailmasa: Ej hän saatta niittä heitä; eli

rakastamasta  lakata:  hänen  sydämensä  on  niin  kovin  kiini

mailmasa, ettej hän raski niittä [kap]paleita ylönanda, jois-

ta hänellä tule joku maallinen voito eli lihalli[nen] huvi-

tus. Nauta härkä on hänellä rakkambi, kuin Jumalan Sana ja

Sjelun  autus.  Peltomaa,  josta  tule  hänelle  joku  hyödytys

ruumiin puolesta, on hänen mielesänsä kallimpi, kuin Jumalan

Armo: Naida, on tarpellisempi, kuin oikian katumuxen ja pa-

rannuxen  tehdä.  Sanalla  sanottu:  niin  kauvon  kuin  Ihmisen

Sydän  on  kiinni  mailmasa  ja  niisä  asioisa,  kuin  mailmasa

ovat: niin kauvan pysy myös Ihminen mailmasa, ejkä hän saatta

siinä  tilasa  paljo  muutta  ajatella,  kuin  ainoastans  sitä

maallista etua: nimittein kuinga hän menestyis ja rikatuis,

kuinga / hän vojtais kaikea sitä hyvää, jota hänen lihallinen

mielensä  halaa  ja  rakasta,  niin  kuin  rikkautta,  kunniata,

hekumaatta ja hyviä päiviä. Jos nyt kuningan sanansaattaja

eli  joku  christitty  tahtois  muistutta  mailman  orjaa  siitä

tulevaisesta Elämästä, ja kuinga hänen sjelunsa pelastetai-

siin: varsin rupe hän sanomaan estensä, ettej hänellä ole

joudoa niin paljon ajatella sen Asian päällä, joka on tietta-

mätöin, Ej hän tahdo tulla niin hulluxi, että hän heitäis

viina kaupan, juopumuxen ja kirouxen, josta hänellä tule sekä

vojto että huvitus. Luonnollinen järki on niin suuri Mailman

orjan pääkallosa, että hän katso tämän christillisyyden asian

kokonansa hulludexi ja taikauxexi. Rietas on käändänyt hänen

silmänsä nurin, niin että hän katso kaikki hengelliset asiat

nurin: totinen katumus on hänen mielestänsä yxi ihmellinen

taikaus,  taikka  ulkokullaisuus:  mutta  suruttomain  [......]

oikea Sjelun tilaisuus: kuollut usko eli Armon varastaminen,

on hänen mielesänsä yxi oikia ja autuaxi tekeväinen usko:

mutta Elävä usko / eli Armon tundeminen; se on kerskaminen.

Katuvaisten kyynelet ja huokauxet poltavat hänen tundoansa:

Ej hän vihti nähdä semoisia: sillä hän luulle että itse ne

tekevät  itsensä  semmoisexi.  Mutta  kärmen  kyynelet,  jotka

välistä vuottavat hänen Omista silmistä, erinomatain silloin,

koska  paloviina  nouse  päähän,  net  ovat  hänen  mielestänsä

oikiat katumuxen kyynelet. net kirouxet ja sadatuxet, joita

hän oxenda ulos suustansa, koska rietas rupe ajaman hänen

kansansa, niin kuin ajohärän kansa: net ovat hänen mieles-



tänsä Jumalan sjunauxet, joilla hän manaa vihollisiansa katu-

muxeen. Ja koska hän rupe nyrkiänsä brukamaan ja sauvan kansa

liikkumaan: silloin on hän Evangeliumin saarnamasa vaivaisil-

le.  älä  mene  semmoisellä  maanherrallä  sanomaan,  että  hän

senkaltaisella Elämällä: mene avoimille silmillä kadotuxeen.

Sillä hän on siviä mies ja kunniallinen Raati herra, vieras-

ten pitäjä, ja vaivaisten auttaja, vaikka hän teke suureman

osan maakunnasta vaivaisexi värällä viina kaupalla. / [Hän]

imme vaivaisten hien ja verän: mutta yhtä hyvin, koska hänel-

lä sanotaan, [et]tä kadotus on edesä, jos totinen katumus ja

parannus ej tule, otta hän semmoisen vihan neuvonandajallä:

uhka ja tärise niin kuin vihainen koira. näyttä hampaitans ja

sano: sinä ilmanki olet Jumalan lapsi: sinä ilmanki tiedät

paremin, kuin minä, mistä tie mene Taivaiseen. Hän pure ham-

paitansa vihan tähden, niin kuin Judalaiset teit Stefanuxel-

lä; ja uhka mailmallisen Lain kautta r[uosk]itta kaikki vää-

rät Profetat, jotka Ej anna hänellä oman Tunnon rauha. mutta

nyt  sanovat  kuollun  uskon  tunustajat;  koska  vanhan  Adamin

haamo näin maalataan kyrkosa: Ej tämä ole muu kuin haukuminen

ja  sillä  tavalla  kos  Ihmisiä  kutsutaan  christillisyteen;

koska het yllytetään vihaan: mutta ej rakkauteen? Jo. sillä

tavalla tulevat Ihmiset oikiaan katumuxeen j[ot]ka jo tule-

vat: ja jotka ottavat tämmoiset haukumiset korviins, Sillä

suurin konsti christillisyydesä on, että ihminen tulis tunde-

maan itsensä, millinen elävä hän on; mutta mistäs surutoin

ihminen  tiettä  /  millinen  hän  on  ennen  kuin  saapi  katsoa

kuvansa Speilisä. Ihminen <tulle> luulle, luonnollisesa ti-

laisuudesans: että hän on hyvä vaikka hän on paha. Hän tunde

itsensä siviäxi, vaikka hän on varas ja ryöväri. niin kauvan

kuin Rietäs on käändänyt hänen silmensä nurin, luulle hän

olevansa christityn ja Jumalan lapsen, vaikka hän on kado-

tuxen omaa. Tästä suuresta sokeudesta tulevat siviät huorat,

rehelliset  varkat,  armahtavaiset  viina  porvarit  ja  raitit

juomarit. Koska nyt tämän raukan oikia haamo maalataan hänen

silmeinsä eteen: rupe hän irvistelemään ja sanomaan Ej minun

haamoni ole niin hirviä. [mutta se on ?...] niin kuin Engelin

haamo, siviä ja kunniallinen [.......] niin on vanhan Adamin

haamo ennen maalattu kuollen uskon tunnustajille, että kaikki

ryöttät paikat ovat sini färillä peitetyt, ka[ik]ki hirviät

paikat ovat jänixen jalalla pyhityt, kaikki [haa]vat ja pai-



sumuxet  ovat siveydellä selitetyt; ja oman tunnon haavat

ovat suruttomuden plåsterilla peitetyt; ettej pidä oman tun-

non haavat haisemaan ja märkä vuottamaan, ennen kuin vasta

ijankaikkisudesa. Sihän aikaan koska niin on saarnattu, ettej

yxikään  ole  tundenut  itsensä:  sihän  aikan  olivat  ihmiset

siviät ja / [ku]nnialliset n[iin] myös armon varkat, [vei-

sa]tiin  kyrkosa.  juottiin,  kirottiin  ja  tapel[tin]  kyrkon

takana. vanha adami nukkui niin makian uun[een], että muutta-

mat  kuorsaisit  kyrkosa,  ja  [luu]ltiin,  että  Jumalan  sanan

hyminä vaikutti jo niin paljon koska se ainoastans meni pään

ylitse, että sjelu sen kautta tuli autuaxi.

   Toinen tutkistelemus, mitäs vastavat Sokiat, onduvat ja

rajarikot, koska heitä kutsutaan häihiin. me kuulima Evange-

liumista, että Mailman kunnialliset vierät, jotka sekä sivi-

ät; että myös armon varkat ovat, vastavat ettej heille ole

joudoa  katumuxen  tehdä  ja  christityxi  [+tulla];  heillä  on

muutta tekemistä kuin että ruveta katumuxen tehdä ja armoa

kerjätä. Jos me nyt otame niistä vaari, niin me löydämä, että

kaikki suruttomat ihmiset, olkoon Siviät; olkoon armon var-

kat, täytyvät niin vastata, koska he ov[at] kokonansa tiettä-

mättömyydesä, mikä oikia christillisyys on. Mutta koska ihmi-

nen herä synnin uunesta; ja hänelle tule se muret, joka on

Jumalan mielen jälkeen: silloin tule hän sokiaxi, onduvaxi ja

rajarikoxi, jolla ej ole mitään omasta taka, kuin ainoastans

köyhyys ja Syndi. Hän tunde nyt vasta, että hän on sokiana

syndynyt,  ja  sokiana  vaeldanut  siihen  päivään  asti,  jona

Jesus kohtais hän[dä] / [ja] andoi hänellä s[ilmävoide]tta.

silloin aukenit hänen silmänsä sen verran, että hän rupeis

näkemään  vikojansa  ja  tundemaan  syndiänsä.  Hän  tuli  myös

silloin onduvaxi ja rajarikoxi, koska hänen tundonsa päällä

langeis niin raskas kuorma ja takka, ettej hän enä jaxanut

käydä. Hän rupeis ondumaan siitä saakka, kuin hän herätyxensä

jälkeen, vuovais omalla parannuxellansa vaelda Elämän tiellä:

viimein tuli hän niin rammaxi, ettej hän enä kostunut mihin-

gään. Hän tuli myös köyhäxi ja vaivaisexi siitä saakka, kuin

kaikki hengellinen tavara loppui. Siveys loppui, usko loppui,

rakkaus loppui. Kaikki tyyni loppui, jolla hän enen oli hyvin

Elänyt. Sillä ennen [tä]tä aika olivat hänellä silmät hyvät,

koska hän näki Taivan valdakunnan paloviinasa: hän näki Va-

[pa]htajan,  mutta  se  oli  mailman  Ruhtinas.  Hän  näki  tien



Taivan valdakundaan mutta se oli leviä ja Iso maantie, kusta

kaikki maakunda kulke. Hänellä oli myös ennen Tavara, mutta

se oli kivi. Hänellä olit ennen hengelliset lahjat, nimittein

usko,  mutta  se  oli  kuollut;  Siveys,  mutta  se  oli  syndi,

[rak]kaus, mutta se oli mailman rakkaus: hänellä oli myös

ennen Jumala, jonga hän rukoili: mutta se oli mailman Ruh-

tinas. koska nyt oma tundo heräis, tuli hän / äkkiä sokiaksi,

kuroksi, mykäksi ontuvaksi raajarikoksi, köyhäksi: vaivaisek-

si, ja kerjäläiseksi, mistansi Tavaransa, kadotti Jumalansa,

mistansi  uskonsa,  mistansi  Toivonsa,  mistansi  rakkaudensa,

mistansi siveydensä. koska nyt kuningaan palvelia tule kut-

sumaan  senkaltaista  viheljäistä  häihin:  tunte  hän  itsensä

mahdottomaksi, tahto kyllä tulla vapahtajan tykö, ej paljon

tohdi sillä hän ajattele, ettei taida Jumala hänta huolia

koska hän on niin huono ja kelvotoin. Kuitengin täyty hänen

tulla, jos hänen pitä saam[an] rauha omalle tunnolle, jos hän

tahto  niistä  vihollisista  vapahtetuksi  tulla,  joka  häntä

vaivavat, jos hän ej tahdo ijankaikkisesti [nälk]än ja viluun

kuolla: niin täyty hänen tulla Taivallisiin häihin ja vas-

taanotta niitä herkuja jotka hänelle valmistetut ovat: nimit-

täin armoa ja laupiutta, uskoa ja rakkauutta silloin sokian

silmät avataan kuuron korvat rupevat kuulemaan, mykkät rupe-

vat puhumaan, ontuvat rupevat käymään köyhä rupea rikastuman

armosa ja <laupeudesa> Rakkaudesa, murhellinen Rupe iloitse-

maan itkevä lapsi rupe nauraman synnyttäjälensä koko mailma

muuttu ja tule erilaiseksi entinen turha elämä lakka / ensi-

mäiset armon merkit joita yksi katu[vainen] sielu tunte vaa-

kutta häntä että hän on häihin kutsuttu mutta ej häät ole

joka Päivä, sillä vapahtaja sano, että hääväki joutu paasto-

maan koska ylkä otetaan pois. Jos ensimäiset armon merkit

katovat ja murhe ja Epäilys taas tule armon merkein perästä,

ej se ole merki siihen että hän on langenut armost: mutta se

merkitse että sota on vielä edesä: ej Christity tule niin

täydelliseksi  koskaan  täsä  katovaisesa  ilmasa,  että  kaikki

sota pitäis loppuman, että kaiki kiusaukset <etta> katovat

että ej murhe ja epäilys enä tulisi vaan sota, kilvoitus ja

sisällinen ahdistus ynnä armoliikutusten kansa: merkitse että

hän on edes käsin pyrkimäsä, ja että hengi on elämäsä mutta

jos kaikki sota lop[pu] kaikki kiusaukset lakkavat; silloin

on hen[gellin]en nuokkuminen, ja armoitettu tule synnittömäk-



si eli Engeliksi, silloin on vihollinen taas kääntänyt hänen

silmänsä nurin. mutta meidän toivomme ja uskallu[ksem]me on

että häävierat olisit aina valmit Paastomaan koska ykä ote-

taan pois siihen asti että ijankaikkiset häät pidetään jotka

ej koskaan enä lopu. Amen


