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mele Ma rahwa laste öppetusseks
Saksa kelest M a kele
on üllcspanlttld

Karel Maddis Henning.
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Keigeüllema meie usso kunetoriuml- kohto/
mis Pelerburris,
ka : P e a w a n n e m a ,
Taatsrati, ja pühha Anna ning pühha Wolodiimr»
au märkide kandja,

Pawel Pawlowits PomianPefarowiusfe
H e r r a kätte,
pallub
sesinnatse

ramato,

au tunnistusse margiks,
selle r a m a t o
M a kele üllesvannia.

Armas Ma rahwasl
Ennam kui sadda aastat on sest aiast fo mäda lamud, kui Iulchan Hüübner, önius mees,
need fadda ja nelll Plldll-luqqemist, mis nüüd
teie kacce annan, nore rahwa öppecussekss,
Saksa kele kokko pann«. Saksa feiest pandi
neid mitmesse kele utke, pruktti neid koddo ja
kons, ja tummad saatsid mnlo kümmekond aastat , mttme Ma nore ral)wale, pal,o kacso,
moietusft wa'.gusialnlbse ja oige usso aeftna-

mwse polest.

Ka me«e maal ollid nemmad weel kolmeküm« ne aasta eest iagast kollft ja iggast maiast Ui*
t»a; )a römoga ja Iummalat tünnadee, tulletan
minna nüüdki need armsal» nmnikessed itnind
mele, mil ma, ommae tiore? pöiwe^, need ka!Nd
luagemlssed lugaesin. Jõu jummalakartno mo
süddames, on oige, tössine ja ellaw ust mo feest
aoset leidnud, siib need luagemlssed on '?dda
aslulailud nunnusse; sest nemmad !o selletasld
jummallkko Plldli-ramato öppeiu^^ed warra
nenda mulle ürra, et nemmad km römustaml^s«
ja trööstlmlsse )uhhatajad,eUo lee peal, axm\at$
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minno melest said, ja mind, mo nore mcbhc
eal, ja mo täie mehhe päiwil laid juhhatada
usso walguoft pole, kui musiad murre pilwed
mulle rõmo päikest ärrawarjasid, ja waewa
tuled ja tormid mo ello teekäemist raskeks
püüdsid tehl>a.
Nisuggust head ja hinge kasso sowisin minna nüüd ka teie lastele, mo armas M a rahwas, ja wõtsin sepärrast katte, se kali« ramato
teie tek üllespanna ja trükkis walmis murretseda. Üks kallis praua, Kadrina Lowifa Engellart, Kodda-asseme walla pärris wannem,
kelle melest teie lapsed armsad on, ja kellel hea meel sest olli, et ma sedda kirjotanust
nende heaks katte ollin wõtnud, sowis pilta ramato sisse, ja lubbas nende tarwis rahha; —
ja nenda ollen ma jõudnud need kolmkümmend
pilti walmis murretseda, mis teie se ramato
seest leiate, ja on nemmad neile peäle kauba,
kes ennast st ramato ostjaiks laffnud kirjotada.
Tännago nemmad siis sedda kallist prouat >a
pallugo nemmad temmale, omma hea Jummala
kaest, ello päiwi ja lahket ellamist.
J a et teie lapsed sest ramatust täit kasso
wolkftd katte sada, tehke siis nenda, kui nüüd
tulleb luggeda:

Luggego laps iggapääw ühhe luggemisse
kaks ehk kolm kord sure holega, ja tehko ta nen,
da, senni kui temma se luggemisse kätte saab.
S l i s üttelgo laps peast mis temma luggend,
ja kui ta keik se luggemisse asja peüst selgeste
wälja saad pannud, siis on temma jo kätte sa»
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nud essimesse kasso, mis, se ramato läbbi,
temmale norni.
L^ate nüüd igga lugaemisse alt kolm i>ppetust pandud ollewad. Luggeqo lapp ka need
kolm õppetust sure holega mõnnikord; sils
temma saab luggemlsse tahheudamleftst selget
arro ja tarkust.
Wõtko toetaja lugaemisse õppetuste pärrast
lapsele nenda üttelda, ku» ma uetst kolmest siin
tahhan õppetada, ml«) 20 luggemisse alla on
paudud.
„Sedda kurfa, mis innimenne teisele teeb,
„nuhtleb Jummal leigcenuamlste lkka ta euuese
„kane." Kas Jummal teeb nenda?
Kohbe sile laps ütleb: Jah, nenda teeb I u m mal. Sedda öppim« Ioftpist. Josep olll sures häddas, kui tedda auko tvissati: ja pärrast
ei teädnud temma wennad, kuhho minna se sure
hädda pärrast, nus nell olli, kui neld warZaks tehti.
Weel küssiao loetaia: /Kui Jummala wits
„ka käib ühhe Ma ülle, waggad siiski Ta peäs„tab." Kust !a sedda tead?
Laps siio warsi ütleb: Sedda ma tean J a kõdist. Iggas palkas olli nälg, agga Jakobil
ja temma maia rahwal olll lewa kül, Kose uima al.
Luggego loetaia nüüd weel: „Issand Jutru
„mal wõib ke>k heäl» tehha, mis kuriaks noun , " Kast la ftddy tead?
Lape kobbe sus ütleb: Neuda ülles Josep
omma wendade >vano: Teie mötl esite kül ni©
wasto kurja/ agga Jummal möllab stoda he^s.
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Ka wõib toetaja teist pul>ko nenda küssida:
V a ütlesid, mo lapsoke, et, nisammvti fui Josep
sures häddas olli, kui tedda aufo wissati, nenda ka temma wennad sures häddas olnud, ja
ei teadnud kuhho minna, kui neid wargaks tehtl. Mls öppime sest?
Kohhe laps siis ütleb: Sest öppime, et I u m mal sedda kurja, mis innimenne teisele teeb, kelgeennamiste ikka ta ennese katte nuhtleb.
Weel küssiao loctaia: Jagas paikas olli nälg,
agga Jakobil ja temma maia rahwal olll leida
kül Koseni-maal. Mis öppime sest?
Ja laps ütleb: Sest öppime, et Jummal
peästab waagad, siiski, kül Temma wits ka
käid ühhe Ma ülle.
Wimaks üttelgo loetaja: Sinna räkistd mulle, et Io'cp omma wendadele üttelnud: Teie mötlesite kül mo wasto kurja, agga Jummal mötles sedda heaks. Mls öppilue sest?
Laps sits kohhe ütleb: Sest öppime, et I u m mal kelk heaks wõib tehha mis kurjaks nõuti.
Töeste, kui neld luggemissi nenda loetakse,
siis need kolm sadda õppetust, mis se ramato
seest lada, ei wötta mitte ainapainis asset laste
süddamettest, waid lapsed sawad ka, kalli I u m mala sanna ja Jummala Wanno juhhatamas«
läbbi, pea ni targaks, et nemmad otsekui
linnud, igga Jummala sanna kalli llllekesse seest,
ennesele maggusat hinge loidusse warra moistwad korjada.
Et nüüd laps st tarkusse jures, mis ta nenda katte,aab, ka jummalakartlikkuks ja wagaats lähhäks, sellepärrast on lgga luggemisse

)
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jure weel monned sannad üllespandud, mis last
püb!>a mõtte sa nou peäle wõiwad sata. Nenda on 20 lliggemisse alla kaotud:
Mittokõrd laps issal toit« ei jõua,
Ja issa ommeti toidab last mõnda.
Tulleb siis Iosepit önsaks kü! kita,
Et temma issale toidust sai anda.
Ni önsaks tulleb mind ta wimaks piddada.
Kui issal wannuses ma jõuan aidata.
Need sannad õppigo laps pahha, et nemmad
allati ta meles wõiksid olla.
Loetaja pango lsse nüüd maenilsusse sanno
weel jure, ja tulletago lapsele saggedaste mele
Iesusse sanna: „ K n i tele sedda teate, önsad
ollete, kui teie sedda ka tete." J a kui ta naäb
et laps laiE on, za ei wiitsi tööd tehha; siis
wõtko temma lapse mele tulletada need sannad,
mlS laps ramatust luggend:
N i önsaks tulleb mind ka wimaks piddada.
Kui issal wannnsts ma jõuan aidata.

ja ültelao: Ei ial wõi toeks minna ft kallis
sanna sulle, kül omma? nores põlwes to waewa
sa jo kardad, sest et sa sus elladas ei wlilsi to
ja waewa läbbi ennesele sedda kullo wäliateni*!
da, misga sa omma wannemattcle, nende wannufts, abbi ja lahkemat a»-a wõiksid lata.
J a targad loetavad ja jummaläkartlikkud
lapse wannemad leidwad wist isse weel mõnda, mis igqa lugc,em:sse jures weel tulleb õppeiada ja mele tuetada, wagaadusse ja jummalakariusse kassuks omma lastele.
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Agga mis innimesse nou fa t& ial maffhk,
kui taewast temmale ubbi ei tulle, s« wägacwa
ja pühha Jummala ÄLaimo kaest, kes ainoüksi öi,qet walaustamlst Mdab.molsnissele ia
täit püt)l>astust süddame siese. Ärgo wõtko sus
ükski se ramato kätte ilma Jummalat p^llumatta, olgo wannem ehk laps.
Mis jummalakartlikkud wannemad se asia
pärrast omma Jummalaga peawad kõnnelema,
olge se nende ennese holeks. Küllad nemmad
isse teadwat», Kelgekörgemale nimmetada ommad puhkad sowimtssed, omma laste parrast,
ja kmda nüsi önnlstamist Temma käest neile
tulleb palluda.
Ac^aa wagga lastele panncn ma kaks palwe
sanna seia ülles. Luggego nemmad neid waimus ja töes; essimest, tui nemmad katte wötwad ühhe 'piibli < luggemlsse õppida, ja telst,
kui nemmad se luggemise jo sawad öppmud.
Palwe sanna, kui laps kätte wõttab ühhe
Publl»luggemlsse luggeda.

Armas taewane I s s a ! Minna, so laps tahhan nüüd so sanna ^ kätte wõtta, ja selle feest
opplda, kulda ma ölete pean uskuma, waggasle ellama »a önsaste ärrasurrema. O h , sada
omma tarkusie Waimo taewast mo iure, et
Temma minnoga olleks ja minnoga tedda tööd
teets, et olete wõiksin opplda, mls sinno me«
lest armas on. Hnna sa isse mulle jõudo, et
ma öuie wõiksin tähhele panna ja molbta so
sanna. Walgusta mo «vistust, et ma und,
nzo Jummalal, ja Zejust Klivluzt, kedda stnna
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ma - ilma sisse saatnud, õiete öppin tundma!
Pühhltse mind, et ma ftivja mahhajättaa ja
head teen, et ma ei mitte aimi sanna kuulja,
waid ka sanna teggia wõiksin olla! Sedda ma
pallun so käeft, mo Issa, so armsa Pota Jesusse Kristuse, mo fallt Issanda ja Önuistegg«a pärrast. Amen.
Jummala lootusse sanna.

Ma tahhan sind targaks tehha, ja sind öppetada sedda teed, mis sinna pead käima, ma
tahhan sulle nou anda, omma silmaga sind
juhhatades.
Laul: 32, 8 salm.
Palwe sanna, kui laps ühhe P i i b l i , luggemisse saab luggend.
M a tännan sind, mo armas taewane I s ,
sa, Iesusse Kristusse so armsa Pola läbbi, et
sa mmd omma pühha sanna ftest, oige tarkusse
pole nüüd olled lastnud juhhatada. O h , anna
taewast nüüd ka omma pühha önnistamisse, ja
kela ärra kurratit, et temma ei sa ripputada
umbrohho semet nissude hulka, egga sinno sanna ärra petta mo süddame seest. Anna et se
kallis sanna saddakortse wilja wõiks kanda, so
pühha nimme anuks ja minnule önnistusieks;
et ma nenda, kui so armas Poeg Jesus Krlstus, iggapääw wõiksin kaswada, ei mille üksipäinis tarkusses >a pltkuefts, waid ka armus
sinno, mo Jummala, ja innimeste jures.
Amen.

)
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Jummala lootusse sanna.
Minne rahhogä; kül Israeli Jummal annab
sulle, so palwe järrele, mis sa Temmal! oUed
paüund. i S a m . i , 17 salm.
J a se armastusse Jummal, kes omma W a i möga mottet mo süddamesse saatnud, ette wötta sc tö, ja kes lsse mind aitnud sellega cöime
samast, — se önnistago sedda nüüd ta, brnae
ka^mks mitmele, omma pühna »umme auuks.
Teinma »ese andko tarkust wannemllk õiete oppetada se ramato teest, ,a tedko laste stddamey
omma käega lal)tl, et nemmad õppetust sure
holega wasto wõtwad ja süddames tallele pan»
newad
Jummala pül>l>ad önnlscamlbied olgo
allati teie ja tele lastega!
Peetri kirriko jures Eesti-maal
Leht - tu 6. päwal aastas 1822.

Karel M a d d i s Henning,
Peeiri-kihheltonna õppetaja.

Wiiskümmend ja kaks
P i i b l i - luggemist
Wannast ttstamentist.

i. Luggeminne.
Iummal loob taewast ja maad.
i Mos. i ja 2 Peatük.

Alqmisses loi Iummal taewast ja maad.
J a Ma olli lühlu ja paljas, ja pimmedus olli
süggawusse peäl, ja Iummala Waim olli »ähwltamae wee peäl. J a kue päwaga on I u m mal keik lonud. Eesim>,'ssel pawal loi I u m ,
mal walgusse; teisel taewa; kolmandamal Ma,
ja Ma peäle keiksuggust rokto ja puud; mU
jandamalpäwa, ku ja keik tähhed; wiendamal
keik kallad ja linnud; kuendamal keik lojuksed
ja innimesse. J a Iummal watas keige ft
peale, mis T a olli teinud, ja wata, ft ollt wägga hea. J a Iummal hingas ftitslnel päwal
leigest ommast teggemisstst, mis ta olli teinud.

Oppeeussed.
I. Issand Iummal on lonud ei ühhestki asjast
taewast ja maad, ja keik, mis taewas on ja Vla
peal: Mis öppid sest?
Sest öppin Iummala suurt wägge tundma.
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li. Keik mis Jummal se kue päwaga olli teu
nud, wara, se olli'»agga hea: Mis d.pid sest?
Sest bovin Jummal« suurt tarkust tundma.
III. Innimeste pärrast ou Jummal keik lonuv:
Mis öppid sest?
Sest öppiu Jummala suurt heldust tundma.
Waggad

mõtted.

Nlgmisses Jummal loi taewast ja maad;
<£i ühhtstti asjast feik teggi.
Panneb nüüd tähhe!' >no fiim, mis Ta teind,
Mo süddame mitte siis olao:
Kes tehha on jõudnud ni pa!io ia fnnrt.
Ta nimmi on Issand; Ta selle on wäält.

2. Lllgqeminne.
Jummal loob innimest.
i Mos. i ja 2 Peatük.

Kui Jummal keik lodussed sai lönud, siis
Jummal uiks: Tehkem innimest, ennaste nä»
järrele, ennaste sarnatseks. J a Jummal loi
kaks lnnimest, mehhe ja naese. Mehhele andis
Jummal nimme Adam, ja mees panni omma
naese nlmm« Ewa. J a Jummal walmistas
lnnimest mullast; ja puhhus temma munasse
ellawat ühko. Kui Adam olli walm'stud, siis
ülles Jummal: S e ep olle mttte hea et innimenne üksi on; ma tahhan temmale abbi tehha, mis temma kohhane on. S i i s laekls Ic>

)
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howa Jummal raske unne innimesse peäle tulla, ia ta uinus maggama; ja ta wõttis ühhe
temma külje» luist, ja panni se kohha lihhaga
jälle kmni
J a Jehowa Jummal ehhitas se*
külje-lu, mis T a innimesest olli wõtnud, ,meseks, ja satis tedda Adama jure. Etis ütles
Adam: E e on nüüd ln, minno luist, ja llhha
minno lihhast. J a Jummal seädis abbiello ja
önnistasse eesimesse rahwa pari ja ütles neile:
Telcke suggu» ja teid sago paljo, ja täitke se
Ma, ja saatke sedda ennaste alla, ja wallitftge ülle kallade mis merres, ja ülle lindude mls
taeiva al, ja kelk ülle ellajane mis Ma peäl
llguwad.

Õppetussed.
I. Essimenne innimenne on walmistud mullast:
Mis dvpid sest?
Sest öppin, et innimenne peab allandlik ollemaII. J o Paradisis on Iumnial seädnud abbiello
ja sedda kalliste õnnistanud: Mis öppid sest?
Sest öpvin, et abbiello ei olle pattune, waid
pühha seisus, mis on wägga Jummala mele
parrast. 5
III. Jummal on keigeesmalt agga ühhe ainsa
rahwa pari lönud: Mis öppid sest?
Sest öppin, et mees ennam kui ühhe naest,
egga naene ennam tui ühhe mehhe, torraga, ei
pea wõtma.

tptmna test.

(Pšsiwrttitt^tttrtttefotnižipQ&ityümbtsfe.
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Waggad

i
mötted.

Essimenne innimenne on walmistud mullast.
Ja, Iuinmala armust, Iummala !arna,seks tehtud.
Kuida, waene, siis ellades uhke woid olla.
Kui so meles on allati, kust sind on lodud!
Et mullast mind tehtud, ja põrm agga ollen,
Se mõttes mul olgo, kui suurt püda nõuan.

3. Lllggeminnc.
Essiwannematte ö»fast pölwefi
Paradisis.
, Mos. 1 ja 3 Pearük.
Adam ia Ewa ollid kciaeesmalt önsas pölwl'?. Ncmmad ollid Iummala näo iärrel.
Nemmal? ollid ilma pattota, ja tössise blgusse
jg pükhltN«»se sees. S u r m a ep olnud siis weel
ollemae, wa»d Adam ja Ewa ollld ilma surrematta Metsa loiuslest el tulnud neue paljo
karta; sest nemmud Uil jo ollid »unlmeste
waUttsuese aUa seatud. Neil ep olnud se kord
ihkokattetkl tarwis, waid önsas polwes oltÖ
mollemad allasti. Nemmad ellasid Paradisis.
S e oll« kanna rohlwaed, mls Iebowa I u m mal löse olli el)h>tanud. Eeal tinifis maast
kelk suggu puid, nus armsad ollid pealt nühba.
Agga eesiwannemad teggld suurt patte: sepärrast sal Iedowa Iummal wchhaleks, j« s<uis
neld Paradlsijt walja. J a Temma panni,
wasto warrawa/ incju ttrrawa moögaga, m»s
2

)

18

(

fsnna sa tenna ennast pöris, et nemmad ei
pldtaild ennam sis<e sama. S e patto läbbi
satd innimessed Jummala näust ilma. P a t
tulli ma-i!ma sisse, ja patto läbbi surm. J a
Adam sümutas lapsi ennese sarnatsiks, omma
nao ,arrrc!e; ja tünnapäini on keik temma »arczmissed ül!ekül)to sees sünnitud, ja patto sees on
nende emmad neld sojalt tonud.
Õ p p e t u s s e d .

Sesi luggemie-seft öopime, mis innimenne olli,
kui ta ilma pattota olli, ja mis ta olli ftst sadik,
kui pat sai ilmale lulnud.
I, Kui ta alles ilma pattota olli, siis ta olli
öige ja pühha.
Pat on ilmale tulnud, ja iggamees peab, tatt
raqo Jummal! nüüd ohkama: Wata, Issand!
patto sees ollen ma sünnitud, ja patto sees on
mo enima mind sojalt tonud.
II. Kui innimenne alles ilma pattota olli, siis
olli ta ka ilma surrcmatta.
Pat on ilmale tulnud, ja iggamees peab, par«»
rago Jummal l nüüd ohkama: Issand, õppeta
mind hästi meles piddama, et surrelikkud olle?
me keik!
lil. Kui innimenne alles ilma pottota olli, siis
temma ellas Edeni kanna rohhoaias, ehk Pära?
disis.
Pat on ilmale tulnud, ja innimenne peab, par>
rago Jummal.' nüüd tunnistama: Ma-ilm
on hädda org, ja on paljo hädda siin, ja pali
jo murret ja waewa.

töawuc

tf(f.

(£$6uvfrtm^turffe foäoltmauihuu.
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mottet).

Kus, emma kalli pudega, Edeni rohhoaed nnüd on,
Mis essiwannemaliele, Jummal elloasseas annud!
Ei fauals »ende rüüm ja on, neil waestel kestnud mitte.
Said patto teind, siis kohhe naad, sealt piddid jõudma
wälja.
Mis mul nüüd tehha? — Murret kanda.
Et teise Paradisi saan;

Kust Kristus asset wõtnud.

4. Lllggcminne.
Essinmnnematte pattolanglnissesi.
i Mos. 2 ja 3 Peatnk.
Paradisis seisis hea ja kurja tund misse pu.
Selle peäl kaswis willi, mis armas olli peält
nähha, agga Adam ja Ewa ei piddand mute
sest söma, sest Jummal olli sedda keland ja üt'

teinud'. Mil päwal sinna sest sööd, pead sinna
surma surrema. Agga essiwannemad ei holiad
sest, ja soid sest ärrakeeldud pu - wiljast. Agga
kurrat kiusas neid se patto peäle, ja olli mao
näo ennesele wõtnud. J a maddo ütles naese
wasto: Teie ei pea mitte surma surrema, ftst,
mil päwal teie sest söte, säte kui Jummal. J a
naene mõtles, et se pu hea olli roals, et ta
piddi targaks teggema, sepärrast temma ei wötnud mitte alna-ükslpemis temma wiljast ja söi,
waid andis ühtlasse ka omma mehhele, ja
temma söi. J a kui pääw wllluks sai, tulli
Loja aeda, ja hüdis Adamal, ja ütles temma
wasto: Kus sa olled? J a Adam ja Ewa ollid

)

20

(

kcff rohhoaia pude sekka pllagmud ,'a leaqid
ennestele põlled wigi-leblaist, sest nemmad habbemsid nüüd, tundes, ennast allasti ollewad. J a
kui nemmad nüüd piddid wastust andma, mikspärrast nemmad Jummala kaeko ollid ülleastund,
siis lükkas teine ikka süüd teise peäle. Nenda ütleS
Adam: Naene on mind ärrapetuud, ja naene
jälle ütles: Maddo pettts mind ja ma stin.
Agga sellega Loja ei olnud mitte ralchul, waid
saue neid Paradisist wälja. J a sest ci saand
weel mitte kül; waid iggamees sai weel omma
issinuhtlust. Ewa wasto üttes Jummal: W a l ,
loga pead sa lapsi ilmale toma, ja sinno binv
mo peab so mehhe järrele ollema, ja sesamma
peab sinno ülle wallitsema, Agga Adamale
ütles Jummal: Omma palle higgi sees pead
sa leiba söma senrn km sa jälle mullaks saad,
sest, sestsammast olled sa wõetud; sest sinna
olled pörm, ja pead jälle põrmuks sama. J a
mao wasto ütles Jummal: Naese seme peab
so Pea röbbuma. Agga se lootud naese seme
on Jesus Kristus, kes, kui aeg täls piddi sam a , naesest piddi sündlma. Wimaks teggi
Jummal Adamale ja temma naesele kassukad,
ja siis nemmad ei saand Paradisi ennam nähha.
Õ p p e t u s s e d .
I.

Sest öppime, et sannapölgminne raske pae on.
Sest, s^nnavülgmisse pärrast satis Jummal
essiwannemad Paradisist wälja.
I I . Ka öppime sest, kes teigeeSsimest walle sann«
»» räkinud siin ma - ilmas.

)
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S e olli kurrat, kui temma E w a wasto ütles,
et ta piddi sama kui Jummal.

III. Oppime et pnt head põlwe rikkub, ja peäl«
gi hädda ja waewa katte sadab.
Essiwannemad aeti patto pärrast. Paradisist
wähä, ja iggamees sai pealegi weel ibsinuhtlnst.
Waggad

mõtted.

Adam allasti olli ja Ewa;
Pärrast pallo, kattel wast said.
Egga uhkust siis, ma ei wõi püda;
Häbbi mulle ridid jo toi.
Puhtus süddames olgo mo ehte,
Azga allandust näitko mo katte.
*'

5. Luggeminne.
Kain tappab omma wenda Abelit.
1 Mos. 4 Peatük.

Adamal olli kaks poega: wannema mmmi
olli Kain, ja olli pöllo, mees. Norema nimmt
olli Adel, ja olli puddo . lojuste karjane. Mollemad wennad töid Jehowale ohwri. Kain
omma mawiljast, ja Abel omma puddolojuete
essimessest suggust. Agga Jehowa melest olli
Abeli obwer armsam, kui Kamt ohwer; sest
Abel olli wagga, ja Kain olli zunnualakartmatta. Sus"süttis Kaun wihha wägga põllema, ja ta tappis omma wenda ärra, kui
nemmad wäljal ollid. Kui se pahha olli teh-

)
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tud, siis ütles IeKowa Kaini wasto: Kus on
so wend 2lM? S u r e Dddamega Kain kostis:
Ollen minna omma wenna hoidja? Aaga J e howa ep olnud sellega mitte rabhul, wald küssis: Mis sa olled teinud? S o wenna werre
heäl klssendlib minno pole Ma peält. Kain ei
woind sallala ja tedda neti ärra Iehowast
Jummalast, et ta piddi hulkumas ja pöggenemäs ollema Ma peäl. Kül Kain olleks nüüd
piddand omma hirmsa patto kahhetsema, aqqa
temma heitts meelt ärra ja üues: Mo üllekohhus on surem, kui et sedda saaks andeks. E e
Kain on: parrast essimest linna M a peäle ehl>itanud ja selle nimme Anok pannud.
Ja
Kaun lapftd vllid keik öälad, kedda Piibli-ramatus hütakst innimeste lapsiks. 'Agga Adam
sal öloeli assemel poega, S e t olli temma nim,
mi, selle lapsed olud waggad rahwas; ja hu,
takse neld pühhas kirjas Jummala lapsiks.
Need kelgekuulsamad S e t i järgmiste hulgast
ollid Enok ja Metusala. Enok köndis allati
Jummalaga, ja tedda ep olnud ennam, sest
Jummal ollt tedda ärra wõtnud, ja Metusala
sal wannemaks kui keik innimeste laosed, nenda et keik temma päwad ollid ühheksa sadd«
kuuokünunend ja ühheksa aastat.

Õppetussed.
I. Adamal essiotsa ennam ep olnud, kui kaks
poega, ja ommeti olli uks neist oal.
Sest on nähha, et iggal aial ka kurjad lapftv
slnud; oh km balle assi on se'.

)
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II. Kain tv olnud ei kellosifi kurja veäle sah«
tud, ja segipärr»st tappis temma omma wenda
ärra.
Sest on nähha et öälus tulleb innimesse en,
liefe süddamest,
III. Kül Jummal teädis, et Abel olli tappetud,
segipärrast et Sibiri ei tahtnud sedda üllestunnis?
lada.
Sest on nähha, et ükski ei sa Jummalat pev
ta, tedda, tes teik teab ja naäb.
Waggad

mõtted.

Surno werre heäl, hüdis taewa pole.
Kui Kain frn lönud, Abeli mahha.
Acnda minno sü, ka on Issal teäda
Kui öalust ma teinud, kurja ma möttelntz.
Sepärrast olgo pal, mo melest hirmus to.
Ei Issa wihha siis, mo peäle ial sa.

6. Luggeminne.
Wee * uppumssest.
i Mos. 6, 7, 8 ja 9 Peatük.
Innimessed ei tahtnud Jummala Waimust
mitte ennam ennast lasta nomlda. Kül Ilimmal andls neile sadda ja kakskümmend aastat
aega, pattust pöörda. Llgga nemmad ei pöörnud paitust, wald füid ja jöld, wötftd naest
ja läksid mehhele. Üks amus jummalakarclik
mees olli agga weel ollemas, se olli Noa. Cellele andls Jummal kävto, enneftle tehha Uwm

Kobwri puust, ja et kolm sadda künart temma
pttkll?, ja wli^kümmend küuart temma laius,,
ja kolmkümmend künart temma köraus piddi
ollema. Selle laewa siosc panni Noa keiqeeemalt kelgrst ellajatte suggust, mis wee sees ei
wõinud ellada, kaks, C u s wõttis temma
kngcst roast, mis lüakse, ja keigest ellajatte
loidusse warrast, ja koggus ennesele jure ni
paljo, et nemmad aasta sest kül said. W i mako läks Noa isse omma naesega, omma
kolme pota ja omma kolme Minniaga, neid
olli kakheksa Pead, se laewa sisse. J a kui
nemmad sisse said läinud, siis panni Jehowa
nende takka kinni. J a siis lõhkesid keik surema süggawusse Hallikad, ja taewa lugld tehti
lahti. J a saddo sa« M a peäl nellikümmend
päwa ja nellikümmend ööd. J a wessi wõttis
wõimust kölgutt wiiskümmend künart, ja mäed
said kaetud. J a wessi wõttis wõimust Ma
peält sadda ja wiiskümmend päwa, ja keik
kelle ello waimo öhk ra nmna sees olli, surri
ärra. J a Noa käis omma laewaga wee
peäl. Wimaks jäi se laew seisma Araratti
mügged« peäle. S u s tahtis Noa nähha sada, kas wessi olli Ma peält kahhenenud. S e pärrast laskis temma monned linnud laewast
wälja
Essimenne olli üks kaarn, teised ollid
kolin tuikest. Kaarn laks senna ja tenna, senni
k»l wessi Ma peält ärrakuiwis. Essimenne
tuike tulli taggasi ja ei tonud middagi. Teme
tuike tulli taggasi, ja wõta, üks olli > pu leht,
»ms arramünud, olli temma suus. Kol-nas
Wile el tulnud teps ennam temma jure tag-
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Fafi, sest et Ma nüüd tähhe olli. Wimaks
tulli Jummal isse, ja ülles Noale:» Mlxne
wälja laewast, sinna, \a so naene, ja so pöiad/
ja jo mnilnad.
Kui Noa nüüd 'essimest
korda sai Ma peäle astunut*, sns ehhitas ta
ül>l)e aitan ülles, ja ohwerdas pölletamlble«'
ohwrid altari peäl, tänno Jummalale andes.
J a se olll Jehowa Jummala mele pärrast nenda, et £«mma õnnistas Noa jc> temma rolm
poega. J a T a andis neile wlkkerkare armo
tähheks, et weeupputust ennam Ma peäle ei
plddant tullema.
Õ p p e t u s s e d .

I. Patto pärrast keik ma - ilm hukka sai. Mi<
öppime sest?
Et Jummal on pühya wihhaga Jummal, kes
üllekohhut ei wõi uuhtlemaua jätta.

II. S e üllekohtuse rahwale enne wee i upp*w
tusse andis Jummal sadda ja kakskümmend aasc
tat aega, pattust pöörda. Mis öppime sest?
E l Jummal on viikamelelinne, kes ei rutta
omma nuhtlusftga, waid kes tahhab, et iggae
mees wõttaks pattust pöörda la teiseti sada.

III. Sure wee > uppucusse aial ommeti wagga
Noa leidis armo Jehowa silma eest; nenda, et
Ta tedda peästis keige temma rahwaga. Mis öp*
pime sest?
Et Jummal on õige, kes waggad kurjadega
mine lihtlaste ei sada hulka minnema.

)
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Waqgad mötted.
W«?e seest piddi ma »ilm, esmalt leidma omma otsa;
J a Noal ürnrrubeaa, veasicti I>>mma!a armust.
J a nille s^esi wimats ma••inna lövminnc tnlleb,
Ag^a rust wagaaoele warjo siis taewa all leida?
S e hawa sisse mis so tülje 'ödi.
Oh Zesus, «ötta mind siis warjul panna.

7. Luggeminne.
Pabeli torni üllesehhicamisstst.
1 Mos. 11 Pealük.

Parrast wee-upputust ol!i keigel ma-iwial
üks kcle-murre, ja ühhesuggused sannad. Kui
innlmessed nüüd jälle ollld koesunud, siis wötsid nemmad suurt ehhttanüst kätte. Nemmad
ehhttasid üllcs linna ja torni, ja torm terraw
ots piodl taewa liggi jõudma. Sedda teggid
nemmad uhkusft pünast, et nemmad enneõtele
tahtsid suurt nimmet tehha. J a Iehowa Iummal lullt mahha waatma se linna, ja se torni,
Mls lnnimesse lapsed ehhitasid. Agga se ehhllammne ep olnud Iummala mele pärrast koggonlöie. Kul nüüd lnnlmesftd ei tahtnud scdda mahhajütta, sus seggas Iummal nende
kele murde, et nemmad leme telfe kele.-murret
ei|aand mõista. Sedda wlsi nemmad el jaand
sedda chhnamlst mute walmis, waid üks laks
omma rahwaga senna, teine tenna. Mallestpsjeks pandl se llnnale nunmi Pal>el, nns on
meie tele, üks tele, murde ürraieggammne.

w NN, ült.

HJaWU torui M e s rfjgüatšiitrai
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Õppetussed.
j . Issand Jummal panneb tähhele innimeste
tööd siin Ma peäl.
S e olli näl)ha Pabeli torni ehbitamisse jures,
sest Jummal tulli mahha rvaacma sedda ehhie
tamist.
II. Lia sure ehhitamieseqa wõib innimenne ka
Jummala wasto patto tehha.
Sest Pabeli suur torn ei olnnd mitte Julm
mala mele parrast.
Iil. Jummal Jesand wõib innimeste tööd pea
hukka tehha.
Pabelis ep olnud Jummalal suremat tarwis,
kui uende kele «murde seggada ja warsi jatfto
nemmad linna ülleschhitamatta.
Waggad

mõtted.

Nüüdki weel ehhitakse honed ja toad.
Sured ja uhked kui Pabeli torn;
J a kas keik ehhitajad ennam kui woorad.
Ennam kui teetäiad ilmas siin on?
Oh olgo mo hone kül waene, ja maddal;
K«i südda mul öige, siis Issale saan röms.
Kui taewa ma saan.

8. Luggeminne.
Abraamist ja Sarast.
i Mos. >8 Peatük.

Kui Jummal korra Adraamiga rakis r siis
andls T a temmale lootusse ja ütles: Sinn»

)
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f"s peawad keik slsgguwössatz Ma peäl õnni«,
ftfl sama S e
ftnna<ähhendas7«Abr2
seemnest keige rahwa OnnisteZgia piddi ilmale
.mllema. Kül Abraamll olli näme, Sara mm.
ml, agga m ei tonud temmale last ilmale.

& £ ?"/ fr"0' r J " ep olnud ka ennam
sedda otust ollemas, sest et mollemad ,c wannad ollid. Agga ommeti uskus Abraam, e
Jehowa piddi toeks teggema omma lootusse
&$&**<?"%£* " w ^ se^da temmale £
9 eseke. Ja Abraam tõstis ommad silmad
ülles m 1wäea, kolm meest seisid temma kohhaa
l\'"SSV
"nnud.neid mitte. Ja need mZ
b'd ollid Jummala inglid, kes innimesse naa,
go ennejele ollid wõtnud. Abraam pällus need
kolm neeft, et nemmad ei piddam mitte temniast möda minnema, ja laskis neile wet anda, »mmad jallad pesta. Siis ta wiis neid
Mche pu alla, ja
panni nende ette waestka-libt!»^%
Ü ftma* Sara, temma naene ei
a m
l tum
Skulte_ ttelki»
& £ Lkelc
i f l "ärra,
* mls
* laua
*' "Wa
jures temma
räqiti
3« Jehowa Jummal^ütles Abraami wasto.
Na lahlnm wissist jälle sinno jure tulla, ja
Wata, ^aral, jo naesel, pcab poeg ollema.
tU
tefÄ
f m<X lelgl ukse ees fa na«?«
»r««n«frt Agga armas Jummal nomis ted&£.
* i 3 ? mU "suggune imme assi
ollema, mis Jehowa ei jõuaks tehha' Se
£a naene pudw ennast wabbandada ja 'ütlesEl ma olle nutte naernud. Agga Jummal
nom« tedda ,a ülles: El mitte, sest sa olled
naernud. Ja Jehowa teggi Saraga nenda

WllN. tefi.

^ihtfxam ja Cs>*w*.

>

29

(

kui T a ulli räkinud, ja se pöiale, mis S a t a
ilmale toinid pandi nimmt Ilaak. J a se
sünols kui Abraa« sadda, ja S a r a ühheksakümmend aastat manna olli.
Oppet

us sed.

t- Sest öppime et ka waimud ilmsiks woiwad
sada kui Iummal tahhab.
Scst »enimad on Abraamiga räkinud ja tenv
maga stönd ja joond.
II.

Oppimc, et kassinad peame ollema ftmisse

ja jomisse sees.

Scst Abraam ei pannud omma kalli woöraSt«
ette suremat kui lihha, woid ja pima.
I I I , Oppime, et Iummal woib tehha ennam
kui meie mõistame ja mdtleme.
Sest Sara töi pöia ilmale et ta kül ühheksa?
kümmend aastat wanna, jo olli.

W a g g a d mötted.
Gunr Iummal Sarast ütles, et last piddi ilmale torn«.
Sara siis naeris, »a ommas füddalnes mõtles :
S e korda ei lähha.
Mis imme assi õlleks, mis tehha ei jõuaks Iebowa?
Häbbiks siis tussis suur Iummal, Sara käest nenda,.
Ja Sara wait olli.
Õigo se sanna öppetus alla mo meles:
\\m j« lotust »üddamest täiest' siis leia"

)
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y. Luggeminnc.
Sodoma ja Komorra linna
arrahilkkamisftst.
i Mos. 19 Peatük.

Sodoma liiinas ep olnud ennam kui ül>:
ainust wagga meest; ja temma nimmi olli Lot.
Temma' istus õhto aial Sodoma wärrawa
suus, ja nägi rahwa hulkas, kaks ingli sisse
tullewad. Neid pällus Lot, ö< maiale temma
jure jada. Ei nemmad olnud ennast weel
mitte mabhaheitnud, siis tullid need jummala karlmatta Sodoma mehhed selle koja ümber, ja
tahtsid need inglid wälja omma katte, ja nendega tehja hadbematta tööd. Kül kot laks
nende jure wälja ukse^ettc ja ütles: M a pallun, mo wennad, ärge tehke mitte kurja.
Kül ta lubbas neile omma kaks tüttart. Agga
nemmad ep olnud sellega rahhul, waid ütlesid:
S e üks ainus on tulnud kui wooras ellama,
ja tahhab õiete kohhut mõista. S i i s kippusid
nemmad wägga se mehhe Lotti peäle, agga
need inglid pistsid omma kät wälja, ja saatsid. Lotti ennese jure kotta. Need jummalakartmatta rahwas tullid nüüd liggi, ukse lahti
murdma, agga neid lodi sure pimmeduesega et
neinmad arrawassisid ukse leidmast. Kui nemmad said ärralainud, siis need iglid ütlesid
Lotti wasto: Jehowa on meid läkkitanud sedda
linna arrarikk'.nna. Nemmad andsid temmale
ka nou, omma naese ja lapsed warsti sealt
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paigast ärrawia. J a Lot IÄFS wälia >a läkis
nendega, kes temma tütred piddid wõtma; aqga temma olli wülmeeste melest fui Heldaks
temma nalja. J a kui hakkas konma, sits
kastsid need malid Lotti jõuda; ia fui wibis,
sits wõtsid nemmad temma katte, ja temma
naese katte, ja temma kahhe tütre katte kmni,
ja wisid neid wälja. J a kui nemmad warraa
wast wälja ollid, siis need mglid käffsid neld
ruttada ja katsiida, mäe peäle peästa, ja kelasid new taagasi wammast. Aaqa Lot ei tahtnud mae peäle jada, wald katsus ühte lrnua
peasta »nis hüti Soariks. Sedda linna piddi
ka ümberlödama, agga Lotti pärrast heldet! arma ta peäle. 'Agga ingel ütles ta: Tötta,
katsu, et sa sinna peäsed, sest minna el wõi
ühtegi tehha enue kül sa senna saad. P ä ä w
olli tõusnud Ma peäle kui Lot S o a n \aL
J a Jehowa laskis Eodoma peäle ja Komorra
peäle saddada weewlld ja tuld laewast, ja lii
Needsammad linnad ümher, ja kelk se laggeda
kohha. J a temma naene waras temma jurest

taggasi, ja sai sola sambaks.

Õ p p e t u s s e d .

t Sest öppime et waggadc ello* maiad pöl)r)atf!
inglidest hoitakse.
Sest siin lodi jummalakartmatta rahwast sure
pimrnedubsega, et nemmad ärrawäõsisid ukse
leidmast.

II. öupilne sest, et Jummal kurjadega waZgaid
ellades ei hukkam.

D
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Geft, fui Jummal Sodoma ühra tahtis Hm,
herlüa, siis ta laske wagga Lotti eemalt wälja
wia.
III. S8li6 Jummal kas liud ehk kclalid, sanna
järrel innimenne scdda peab tegaema.
Sest Lotti naene ei piddand taggasi waatma,
ja kui ta taggasi walis, sai temma sola sambaks.
Waggad

ni ö t t e d.

t t Jummal wagaaid kuljadega hukka ei sada.
Sedda üppime sest, mis wagga kottiga sündis»
Annoliklult Is!a peasta neid wõttab jo enne.
Kui kohhut Ta mõistab, ia surma nuhtlusse sadab.
Waggadus olao siis minno püüdminue ikka;
Kui Jummal kurje siis nuhtleb, mind Tasiispeästab.

10. LuiMminne.
Abraam ptt&i Isaaki ohwerdama.
i Mos. 22 Peatük.

S a r a ep olnud Abraamile ennam lapsi iU
male tonud km ainsa pota Isaaki, ja Jummal
olli temmale tõotanud, et temma sees keik mailma rahwas plddtd õnnistud sama.
Agga
Jummal andls wagga mehhele käsko et ta se
lootusse pöia ptddl tapma ja ohwerdama. J a
se juudis et Jummal Abraaml kmias, kao ta
piddl käsko tauma. Abraam teggi nenda kui
Jummal olll kastnud, ja laks omma potaga
Moria: mäe peäle. Islä wottls ennese kalts
tuld ja nugga, )a poeg pwdl ommas jeljas

xUftVv. u\i
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kandma pölletamisse - ohwri puud. Tee peäl
küssis poeg issa käest ja ütles: Kus on tal
polleiamisse * ohwriks? J a Abraam ütles:
Küliab Jummal kutsub ennesele ühhe talle pölletamisse, ohwriks, mo poeg. J a kui nemmad
senna paika tullid, mis Jummal temmale olli
üttilnud, siis teggi Abraam senna altall ja M dls need puud, ja siddus omma võia Isaaki
kmni, ja panni tedda altari peäle nende pude
pcäle. J a kui ta nugga jo sai katte wõtnud,
et ta omma pöia piddi ärratapma, siis Ieho<wa ingel hüdis temma wasto taewast ja ütleS: Abraam! J a ta ütles: S i n i ma ollen.
J a ingel ütles: Ärra pista omma kät se poisi
külge, sest nüüd tean minna, et sinna I u m malat kardad. Kui nüüd Abraam ommad
silmad üllestosfis ja näggi, wata, siis olli üks
jäär temma taaga ommast sarwjst kinni ragg<wlkkus. S e jära wöhls Abraam ja ohwerdab jedda pölletamisse ohwriks omma pöia
assemel. Abraam olli wägga armas I u m mala melest se sannakuulmibse parrast, ja I u m mal kulutas temmale ta se lootusse, et »emma
seemne sees keik ma - lima rahwas plddld ennast õnnistama.
Õ p p e t u s s e d .

I. Jummal Issand kiusa« Abraami, kas tenn
ma piddi sanna kuulma.
Sest on nähha, « Jummal ufflikkndki wahhest kiusab.
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Il
Jummal Issand satis ingli, Abraomt tttU
Mi» werd H rawallamast.

Sest on nähha, et Jummal ommad waqgatz
fi'ls.iml'sest v^ä-'tib.
lil Iuminal Ibsand önnistaS Abraami teist,
puhko.
S'st on nähha et ta keik kiusacuoftd ujflifV
kudele hea s tullewad.
Waggad

mötted.

If«afis keikile rahwale õnnistusi walmistada tahhan,
N-nda Jehowa Jummal Abraamile rätis.
Ommeti Jummal isse wagga mehhele sedda tasko ka
andis:
Mnine ja tavpa omma poega ohwriks, ja warst.
Ku, Jummal, mind >a sind, ta nenda kiusata wötiaks,
^ h t wahhest piSsut kül, Ta sanna tuulmist meist leiacs,

i i . Luggeminne.
Isaaki naese * wörmissest.
i Mos. 24 Peatük.
Kui Abraam olli wanna ja ellatand, fffi
ta tahtl» ei Izaak piddi naest wötma. Aaga
Abraam seisis waaga waeto, et ta ei piddand
naest wötma neist Kanaani, rahwa tütrist,
kell? tea* temma ellas, wald ta tahtis omma
maalt ja omma suggmastefi ennesele minma.
T a »atis lepärraü omma sullast, kes keigewannem olli ta pere.', >a kes wallitses keige

se ülle, mls temmal oül, Elleser olll sullase mm»
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ml, omma » i m i s f e male. Aoga Abraaml
snaqulasscd eUasid Noari Ctnnoe; ja warraga
ees olli weela-w, kusi lojilk'.d joden. E e wee
laewo jure niUtö 6hto aial mllarlap'ed lmnast
wet toma
Elieser pällus Jummalat et T a
plddi laatma sedda naest seält ta wasto tullema J « se luudls «lncqo ta lõppes lülimast,
wam, Ms tull« üks neitsid wälja, wägaa illusa
näoaa,' R-'b^kka olli temma nimmi. Temma
issa olli P<t«l, Abraanfi suggulane. Ku, ta
omma ömbri sai täitnud, siis läks Elleser ta
jure ja ütle«: Et anna mulle Pissut wet omma ömdrist rüpoda. Rebekka teggi nenda kui
Elieser olli pallunud, ja andis temma kammeiidele ka jua. Et nüüd sesamma, mls Redekka EUeserile olli teinud, se taHHendamlSse
wärk olli, mls tcmma Jummalalt olli pällu,
nud, sepärrast mötles temma ommas süddames, et Jummal armo olli beunud ta tee-katmisle peäle, ja wõttis ühhe kuld peaotsa* ehte
ia kaks kuld kässikeed, ja kmkis neitsile, ja
Ütles- Et anna mulle teada, kas on so ,ssa
maias maad meüe ö- maiaks? Rebekka jooksis koio ja näitis omma wendadele kelk mls je
wooras mees temmale olli kinkinud. Sigga sullane Elieser tännas Iehowat omma Iummalat, et T a armo olli heltnud ta teekaimlõft peaIC J a Pissut aega pärrast sedoa tulll Rebe'kka wend, Laban nimmi, joostes linnast Elleseri jure, ja ütles temma wasto nenda: Tulle
sinna Jehowast õnnistud, mikspärrast seljad
a walsas? Kui Elieser ,enna kõlla jm tlllnud,
kuhho Laban tedda saatnud, sus hakkas tem-
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ma warsi ommad asjad ärraräkima se neitsi
pärrast. J a Laban wastas ja Petuel <a ütlesid: Ichowast on se assi wäljatulnud, meie ei
wõi sanuagi jausta surno wasto, el kurja eaga
b?>:d. S u s ülles issa omma tütre waew:
Talihad sa selle mehheda minna? J a la ütles:
Ma tahhan nunna J a nemmad saatsid sits
Viebetta ärra ja õnnistasid tedda ja ütlesid
temmale: Mele õdde, sago sa kümme tuhhat
kord tuhhandeks.
Õ p p e t u s

sed.

I. Wannemad peawad ommad lapsed tü teggc^
miese peäle sundima.
Rebekka piddi weüsed ärratallitama ja ommeti
temma olli suurt suggu rahwa tüttar,
l i . iiarscd ei pea mitte teist poolt nõudma, ilma
omma wannematte teädmaita.
Abraam murretses omma pöia ja Petuel omma
tütre ette,
l i l .Agga wannemad ka ei pea omma laosele
sündmust teggema ! ellele minna.
Rebekkalt tü'bsiti, tas ta piddi tahtma selle
mehhega minna.
Waggad

möttcd.

Kui suurt piddi, toimetama Elieser,
Siis palluda Jummalal olli, ta essimenne fj:
J a tui Jummal önnislada wõttis la nou.
Siis taewale Issale ütsnes, andis kilusses <u>.
Ne da siis minnagi k'.iges ommas rõüs
Jummalat auuslades, palluda tahhan.

)
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12. Luggcminne.
Kuida Isaak onnnad lavsed õnnistanud.
, . Mos. 27 Peatük.

Isaakil olli Rebekkaaa kaks poega, ja need
eliit» kaksikud. EssimeSse nimm! Olli Cww, ja
lemma olli karrune. ^eis« ihho nahk olli sille,
ja lemma nimmt olli Jakob. Elaw olll tark
me^s liimi) aiamisse peäte ja pöllo mees, ja
Jakob olli täteste waaga mee?, kes telkide fees
ellas. Isaak armastas Esawi, »a Rebckka
metest oll« Jakob armsam ooea. J a fui Isaak
olll mannaks, \a lemma silmad tüntfik sanud,
et nemmad ennam ei selletand, siis ta wöttis
kätte ommad lapsed önnistada. AgZa Isaak
sowis omma keigeparrema önnistamiese, ei
mute wagaa Jakobile, maid jummalakarimalta
Esawile. J a lemma üttes Esawi was lo: Minne
wäljale, ja lasse mulle metsa * iinbo, ja te mulle
maggusat röga, nenda kni mo mcle parrast on,
ja to mulle et ma svön, et mo hing sind onnistab enne tui ma surren. Sedda kulls Rebekka, >a bakkas warsi mõtlema, kulda lemma
sedda önnlstamlst omma norema pöiale piddi
saatma. J a temma käskis Jakobil kaks head
sikkut* talle lemmale lua, puddo - lojuste jurest;
neid ta labtls walmistada maggusaks roaks,
et Jakob omma issale piddi wlma ia ütle«na,
ennast Esaw ollewad. Kül Jakob ütles omma
emma wasto: W a t a , mo w>.nd on karrune
mees/ ja minna ollen sille mees; ehk mo leftl
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mind wahhest ärrawannub, kui pettist, siinistamisse aescmel. Aaga temma cmma ütles:
Tlilao se minno peäle, mo poea, kui sind ärratvcinnntaffc; kule agga mo sanna. J a kui
roog walmid olli, sii» ta wötns Esawi kallid
rlded, mi? koido ollid, ja vanni need Jakobi
selga, ja panni nende fikkut » tallede nabhad
temma katte ümber, ja temma kaela ümber.
Kui ta nüüd sisse tulli, siis küssis wanna issa:
Kes sa olled, mo poeg? J a Jakob ütle, temma
wa^to: Minna ollen so essimenne poeg Elaw;
wötta nüüd kälte ja sü mo metsa - linnust. J a
fy'atf ütles: Mo poeg, kust sa olled ni ussinaste
leidnud? J a Jakob ülles: Sest et Jehowa sinno Jummal on sedda mo ette saatnud, Ijaak
«i anvand tüisi ollewad ja käsikis Jakobit ennesele kat anda; ja kui ta käega sai kat!und,
kae karruse ollewad, kui Esawi käed, siis ta
ütles: Heäl on Jakobi heäl, agga käed on
Eiawi kaed. J a temma küssis ta: Olled sa
sesamma mo poeg Esaw? ja Jakob ülles: Ma
ollen. S u s so« Isaak lest roast ia jül sest winast, mis Jakob temma etie panni. J a kni
ta sai söönd, sus ta ülles Jakobi wasto: Et
astu liggi, mo poeg, ja anna mulle suud. J a
kül Jakob temmale suud andis, sus tundls issa
Ezawi neue hano, ja ep olnud nüüd mitte ennam tahbe wahhel: ja wõttis tedda önnistada
kalli önnistamisse sannaga, ja ülles ka nenda:
£>ue sa onuna wendade issand, \a so einma lapsed pearpad so ette kummardama! Arranetud
olgo kes sind ärranccdwad, ja ünnistud olgo kes
*nö õnnistawad.
&ui se sündind et Jakob

)
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vm ma issa surest õtse wälia läinud, siis tulli
Elaw ommast linno -lastmlsfest, ja wus omma
W'a ette ka maggusat rvga. J a Isaak tüosis
kobbe: Kes sa olled? Ja ta ülles: Minna ollen
so poeg, <o essimenne poeg E aw. J a IsaaR
wänlses üprw wägaa jure warrlsemleseqa ,a
ütles: S o wend on kawwalue'ega tulnud, ia
sinno önnlslusse ärrawõtnud; lül <e jaab ka>
©mustud. E'aw sal kurwaks ommas südda«
mes, ,a hakkas kibbedaste kissendama ja ut*
les: M »sla, ons sul agga le ainus onnistus? önnista mind, mmd ka, mo issa. Kül
temma sal siis ka önnlslusse, agga Mls Jakobi
kätte korra olll sowitud, egga »ssa el jäänd
sedda ennam taggasi wölta. Egga Eiawlle ei
saand sellega ka suurt liga tehtud, sest ia olli
omma essimcsse sündlmlsle ölgu>l, omma wenna Jakobile ärraniünud, ja läätse leent selle
wasto wõtnud J a Jummal olll emmale ka,
ettenlmmetanud, et temma surem poeg piddi
wahhemal tenima. Agga E'aw hakkas nüüd
Jakobit wihkama, ja mötles ommas süddame?:
Kül mo issa leinamtsse päwad tullewad liggi,
sest ma tahhan omma wenna Zacodl ma«
tappa.
öppetussed.
1. önniStamissc sanna!, mis wannemat« suust
«Hlja tulnud, on suurt wägge.

Isaak ütle«: %\tob on korra öuniSmh, kül ta
y\ä,b ta önliiStuy.
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II. Olle wagga, l a ^ s , et öunistaminne römuks
sulle mUeb.
Jakob pettis issat, ja ei woind suurt römo
wnda issa önniSlamissest.
NI. Iummala nou peab ikka töcks sam.i.
I u m m a l ütles: Eurem peab wähhemat teni?
m a ! ja rnnba piddi ka mllema.
Waggad

mötted.

Iummala tahtmist tühjaks tehha^
Sedda »Uli ei fa.
Iummala mötted töeks lähwad,
Meitesi tahtmatta ka.
Jakobist selgest' sedda »äme,
Näme ennesest ta.
Et siis mo usk ja locus kindel,
Issand, sedda te sa!

13. Luggeminne.
Taewa-reddelist, mis unnes nähti.
1 Mos 27 ja 28 Peatük.
Jakob ei olnud warjul omma issa maias,
sest lemma wcnd Esaw möcles ommas sslddames, et ta tahtis tedda arraiappa. Kui temma emma Rebekka sest teadust olli sauud, siis
la audl» Jakobile nou, kätte wölta ja pöggeneda Harannl linna, ta wenna Labaiu »ure
ja übhe temma tüllist naesets wötta. Issa
Isaak ka kitul se nou, ja andis pöiale kalli
önnlvtuöse tee peü.e. J a sattus tee peäl, et
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pääw loja laks enne kui Jakob ö ' maiale oHt
sanud. Ta piddi sus jubba tee peäl jäma, <a
übbe kiwwl peäle omma Pea põhja pannema,
ja sealsammas maggama heitma. J a ta näggi
unnes, ja waia, reddel selüs Ma peäl, ja temma ots putus taewasse. J a wata, Jummala
Inglid oUld seal peäl üllesmmnemas ja mahhatu Uemas. J a wata, Jehowa seisis seäl peäl
ja ülles: Ce Ma, mis peäl sa waggad, sed,
da ma tahhan lulle ja so suggule anda, ja
sinno sees ja so seemne sees, peawad kelk mailma suggu * wõssad sama õnnistud. Kui Jakob ommast unnest üllesärkas, siis ta hakkas
kartma ja ütles: Oh mls kattusse wäärt on
sesinnane paik? Sim et olle muud kui Iummala kodda, ja sim on taewa wärraw. Hommtko warra wõttis Jakob se kiwwi, wle ta
olli omma Pea põhja pannud, ja vanni sedda
sambaks. Selle samma paiga mmmi panni
temma Petel ja tõotas ühhe lootusse ja ütles:
Kui ma saan rahhoga jälle omma issa kotta,
siis peab se kiwwi, mis ma ollen pannud samdaks, Jummala koiaks sama, ja kelgest lest,
mis Jummal temmale ial annud, lubbas Urn»
wa kümnest anda Jummalale.
Õ p p e t u s s e d .
I. Sest tulleb öppida, mi« wannemad omma
lastele tee peäle kasa peawad andlna.
O.'nistusft, nenda tui iesa Isaak omma pöia
Jakobile annud»
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II. Wõime sest ivvida, et igqameeS ttrwalepeab minnema omni« waenlaste e«'st.
Sedda tea«« Jakob, ja jättis omma issa maiaqi
mabha, el la ei tahtnud ridu» ellada omma
»vellnaqa.
III Pcame sest ööbima, et Jummal omma mag*
«avel« onuna tahtmist ilmmab, kclqeennann.le siis
ku» nemmad ma ilma tärrast emal on.
Eest Zakob märkas tee pe i l . Pu? tu aino tiPj?
oli, . mis ta, te,ote liggi, töcste ep olleks
tähhele pannud.
Waggad

mötted.

Mis Jakob se kord tunda sai ja nähha.
Kül nimgguft ma vraego ei wõi lota.
Eks tilli öiget tallust mull' mmd sada?
J a h , kiriast ta üht reddelit näa» tõuswad.
J a trnnna kolme pnlga peäl nään Ismt,
Ka Poeza näan ja pühha Waimo seiswad.

14. Luggeminne.
Jakob wöttab kaks naest.
, Mos. 29 Peatük.
Jakob \f\H Ladani »mma emma wenna su. re, H^rannl liima. J a kabani! olli kaks tüttart, wannema nimmi Lea, ja norema nimmi
3iael.
keal oõid »näddalad sumad, aaqa
3i«al oi!« illusa lumme ia lllu»a naoga Kui
nüüd Jakob Haränw Unna liggi sa», wata,
fns Oili kaew »Viili (. ,a seäl jootsid karjalfei) «lnbel.tauc'0 01111114 puoöo lojuste kar;a^.
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Jakob küssis kariatele kaest ja ülles: Kas teie
tunnete Labani, Noari poia? J a nemmad ütlesid: Kül meie tunneme. Kui temma nüüd weel
neile ülles: Kas temma kassi kä b hästi? wata, sils tulli Rael, Labani tüttar, omma issa
puddolojuStega kaewo jure. Jakob teggi Raeliga warst« stbruft, lüks liggi ja weretae kav vi
kaewo "su pt&U ärra ja jone need puddoloxiksed, ja andls Raellle suud. J a Rael jooksis
linna ja andis omma issale teäda, et temma
öe poeg Jakob, linna ees kaewo jures olli. J a
Laban laks temma wasto ja hakkas temma
Ümber kaela, <a andis temmale sirnd, ja wiis"
tedda omma kotta. J a seäl olli se «Ilusa näoga Rael wägga Jakobi mele pärrast. Kül nüüd
lemma issa Laban Jakobi käest küssis, kas
ta e« tahhaks ühhegi palka eest tedda tenida,
sus ülles Jakob warsti: Ma tahhan sind lemda seitse aastat so norema tütre Rael» parrast. J a Laban ülles kohhe: Parrem on tedda
sulle anda, tut tedda teise mehhele anda: ja
mo jure. J a Jakob tmii Rael» pärrast seitse
aastat, ja need ollid temma melest fui üksikud
päwad, et ca teeta armaeeas. sigga kui jodud peti, siis pellis al tedda, ja wiis omma
wannema tütre Lea temma >ure. J a sesündis
hommiko, ivaia, siis olli Lea. J a Jakob ütles Labani wasio: £fs> ma olle so norema tütre Raell päria>t so jures teninud, ja mi^kparraji olled ;a mmd petnud? S u s ütles Ladan:
El se sünni nenda siin mele paikas, et mele
norema enne kui wannema mehhele panneme^
ja sellega p»ed» Jakob rahhul ollema. Agga
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pärrast külwas Laban Ia?obile ka illusa näoqa
Rael« üae'ets anda, Ftit ta weel tel st ftittz aaetat temma jures tahhaks tenida
Jakob olli
ftücssa wagga rahhul, la wõttis nenda kaks
ödi)e ennetele naeseks. Agga temma armastas
illusa naoga ckaeli ennam, km maddala silmaga Leat. J a kt» Jehowa naggt et Lea
wll^katl, siis andis T a temmale lapsi, agga
Rael oUl sigaimatta. J a Rael sa« kaddadaks
omma öe peäle, ,a nore Iakoblle tutil f«jt palje
melehaigust ja tülli.
Opptussed.
I. Kes illusa jumme ja illusa naogc-l, ärgo se
surelinne olgo, eht temma jääb wahhest mitmest
t«isest ilma.
Rael olli illus kül peält näbba, agga ei ol:
Mld temmal rõmo ommas suddome«.

li. Neid kes jummeto ja illota, ei pea ükski
alwaks vldvftlva; ehk Jummal neile wahhest tast
ja parremat weel annud.
Leal ollid »näddalad silmad, agga Jummal
andis temmale lapsi.

III Lapsed on Jummala and, ja ihho suggu on
melehea, mis antud Keigelörgema fa\fr.
Leale olli Jummal lapsi annud, agga Raelile
Jummal ci sowind sedda melehead mille, waid
temma olli siggimacta monnele aiaks.

)
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mbtteb.

Illusa jumme ja näoga olli,
Sr,, fiböa südda fttfful Jakobi sees.
Jummala armust la, nenda tui lahus,
Raelit ello ftttitrs kätte ta sai.
Agga naene ka murret tall' teggi,
Tülli ja waewa; nähha selgeste s«.
Õppi'' 'esi luggust, et süddame illo,
Üllem, ja ülsnes head maiasse toob.

15. Lliggeminne.
Jakob wõitleb Jummala Pöiaga.
! Mos. 32 ja 33 Peatük.

Jakob laks jälle koio omma issa jlire taggast, ja temma jlires ollid tewma tiaesid ja
temma lapsed ja kelk mis Jummal temmale
olli annud. J a Jakobil olli kakstelstkümmend
poega. Lea pöiad ollid Ruben ja Simeon ja
Lew« ja Illda »a Isaokar ja Sebulon, Raeli
pöiad ollld Josep ja Pmjamm. J a Pllla,
dlam ümmardaja pöiad ollid Tan ja Nawtall, ja Eilpa, Lea ümmardaja pöiad ollid
Kad ja Asser. J a kui Jakob laks omma
teed, sus Jummala mgl.d sattusid temma wasto. J a kui ta neid nüqgi, ülles temma: S e
on jummala leer. J a temma sai sannumed,
Esawlt temma wast» tullewad, ja nelli fcpda
meest temmaga Eils kartis Jakob wagga,
ia beitis mahha palwete, ja ülles: Issand
Jummal, minna ei olle middagi keltide heateg-
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ja keiae truusse wa^to, mis sa omma
sullasel« õlled teinud. < J a MUb wöttls sest
mis temma katte sai, andi omma we^nale Esawile, kitsed, lambad, kamelid ja eeslid; neid
käskis ta eele aiada. Ka jagaas la se rahwa
mis lemmaga ollw ja weckftd täkkeks bulgaks,
sest ta mötles: Kui Esaw niiteb uh.be hulga
peale, ja lööb sedda mahba, siis woib se hülk,
mis ülle jääl?, ärrapeästda. J a sel vsel, kui
Jakob aino-üksi olli, wata, siis eitles üks mees
kangest« teminaaa, ja ni kanqeste et Jakobi
pula like aosemelt ärra sai, ja et temma sest
sadtk piddl lonkama omma ello aeqa. J a mm*
mad ettlesid senni kui kou jo wäljas olli. J a
se mees tahtis omma teed mlnna. Agaa J a kob piddas lemmast kinni ja ütles: Ei ma
lasse sind mitte, km sa mind ei önnlsta. S u s
ütles se mees: S a õlled woitclnud IummalaZa ja innlmestega, ja õlled woimuft sanud.
S e mees ei ütlend omma nimmi, siiski Jakob
tundis ärra, et ta Iummala Poeg oUi, ja ütles: Ma ollen Iummalat pallest pallesse näinud, ja mo hing on peastetud. S i i s ütles
Iummal ka Jakobi wasto: S o nimmt ei pea
ennam Jakobiks bütama wald Israeliks. Kui
Jakob ommad silmad nüüd üllestöstis ja naggi, wata, sus tuilt Efaw. J a Jakob kummardas seitse kord mani, ja temma naesed ja
lapsed lemmaga.
J a Esaw jooksis temma
waoto, ja hakkas temma ümber, ja heitis temma ümber kaela ja andis lemmale suud, ja
nemmad nutfid. Neid anda, Mls Jabok temma kätte paUub, Ejaw ei tahtnud esmalt
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Mite wasto wötta, aqqa wimaks temma om»
meri teggi nenda kui Jakob tedda pallunud, ta
wöttls neid waew. J a Esaw läks 'e!»'ammal
päwal omma teed taggasi, ja ka Jakob laks
külma omma teed.

õppetussed.
I.
Häddas ja waewas otsigo innimenne palwest
znneftle abbi.

Nenda Jakob teggi, kui ta üvris wäqqa Jutt
fariusst sees olli, omma wenna Esawi pärrast»
li. Waenlast ei wõi parreminne söbrak« ennesele
pöörda, kui head temmale lehhes, se kurja wa«»
to, mis temma teinud.
Menda Jakob teggi. On?mo wennale, kes ku«3
jaste ta wasto tuli«, temma saiis anda.
III. UfjF mis süddames, innimessele keigesur«t
mat wägge ja jõudo annab.
Uskus wõitle« Jakob Jummalaga ja sai n>o£
must.
Waggad

mötted.

Hthhe mehhega Jakob piddi eitlem« kangest'
Jummala Poeg isse olli se mees,
Agga Jummala fäest sai Jakob mõtteldes wõimust
Nenda et weel önsaks pealegi sai.
Et usk ta mind wõiks sinno liggi sala,
Et önsats saan; Oh Issand, sedda anna!
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Luggenlillne.

Ioscpit müakse.
» Mos. z? Peatük.

Jakobi voeqe olli kaksteisskümmmd. J a issa
arniascas Josepi ennam fui keik ommad pöiad, et ta olli temma wanna ea sees sündind,
fä olli illusa nao ja jnmmega Raeli poeg, ja
teagi temmale kn'jo kue, AaZa temma wennad
wihkasid tedda ja ei woind hea sannaga temmaqa räkida. Kül se wiolia tulli nelle sest, et
Josep keik sedda pahha issale wõttis könnetda, mis nenimad wahhest ollid teinud. Ka
olli Josep kakskord mmenagZo näinud, ja need
unnenäud ei olnud kogaornste nende mele pärrast. Esstmesse unnenao, mis ta olli unnes
näinud, rakis ta onuna wendadele ülles ia ütles: W a t a , mele ollime siddumas wlhko waljal, ja wata, minno wihk tousts ülles ja jäl ka
püsti sei?ma, ja wata, teie w'.hhud tullid temma ümber, ja kummardasid minno wch!>o ette.
J a temma wennad üllesid temmale: Peaksid
sinna ölete kunningaks meie ülle sama? Kas
sa deaksid ülete wallitsema meie ülle? ja neinmad wõtsid tedda weel ennam wihkada.
Ja
ta näggi weel unnes teise unnenäo, ja temma
jutlustas ka se teise unnenao, m>e ta olli unnes
näinud, omma wendadele ja ütles: Waca,
pääw ia ku ja üksteistkümmend tähte kummardasid minno ette. Kül ta issa söules tedda se
unnenao pärrast ja üttes temmale: Mis unne-

WrtU. test
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näggo se on, mis sa unnes nainnd? Kas UIM^
na ja so emma ia so wennad peawad õiete
tullema, ja sinno ette kummardama mani?
Aaga temma i?sa piddas sedda aeia ommeti,al meles. J a temma wennad laksil' omma
issa karja hoidma Sikenu. J a Jakob fttfet
omma pöia Josepi wasto: Et minne, wata,
kas so wendade käsu hastl käid, ja kas bea
luggu kariaga, ja to mulle sannumid taggasi.
J a nemmad näggid tedda kaugelt ja ütlesid
teine teise wasto: V a t a , seal tulleb se ölge
unnenaagia. Et tnlge - nüüd ja tapkcm tedda
ärra. Agga wannem wmdRuben ei kumud/CÖJ
da mitte heaks, ja ütles nende wasto: Ärge
wallage werd; wislage tedda ftnna auko, mis
kõrbes on. Sedda uttes Ruben se hea nõuga,
et ta tedda tahtis nende kaest ärrapeasta ja
omma issa jure taagasi sa ca. J a se sündis
kül 3oiVp ounna wendade jure tulli, siis wõtsid
nemmad Ioiepl kue temma seljast ä r r a , se
klrio kue, mis temma seljas olli. J a nemmad
wõtsid tedda ja wiskasid tedda auko; agaa se
a>>k oüt tühhi, ei olnud wec sees. J a nemmad
istusid mahha leiba wõima, nago olleks neist
kelk hastl tehtud. J a nemmad tõstsid ommad
filmao ülles ,a näqgid, wata, siis tulli üks
kaupmeeste teeselts kamelidega. J a Juda ütleo o^ma welldade wasto: Tulge ja mügem
omma weniia ärra- J a temma wennad wõtsid
tedda kuulda, tõmbasid ja wõtsid Iojepl seält
augu«! ülles, >a müsid tedda kahhekümne hõbbe
setu eest. Wannem wend Rüden et teadnud
fest asjast nv.ddaji waid laks Ellaja augo jure

4
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ja tabtis Josepi wäljatommata. Kui ta nüüd
poisi ei lewülid august, sile karristas ra ommad
rided !öl)kl ja üttes: E e polS polle seäl mitto,
'ja mmna, kulcho ma nüüd saan? J a nemmad
«völsid Josepi kue ia tapsid ühbe nore sik'o,
ja kaftsid se kue werrcsse J a nemmad lattv
tasid ja saatsid se kirio kue wanna lssa katte
ja ütlesid: Sedda olleme leidnud; et tunnista,
kas se so po»a kuub on, ehk ollcmatta. I^sa
tundis kue warsi ärra ja ütlev: S e on mo
pma kuub! kurri ellajas on tedda ärrasönud,
Josep on töeet? arramünud. Kül kelk temma
pöiad ja tütred wõtsid kätte tedda trööstida/
agga ta ei lastnud ennast Mltte trööstida ja
ülles: Kül ma lähhä« leinades omma võia jure
hauda. J a need kaupmehhed wisid Josepi
Eglplusse male, ja müsid ta ärra Pottwarile,
kes olll W a r a » üllem tener.
ö p p e l u s f e d .
il. M i « Josep unnes näggi, se wimaks temmale
töeke läks.
Sest dvpime e« ep olle keik unnenäud tühjad.
I I . Josepi wennad esmalt kurja teggid, siis nem,
mav müsid omma wenna ärra ja wimaks mmt
Mad petsid omma wanna issa.
Sest övvime. et pal vatto vesle sadab, kui iw
nimenne essiotsa mitte wasto ei seisa walwades
ja Jummalat pälludes.

<II Jakob olli wagga mees, ja segirärrast ollid
temma pöiad teigeennamiste keik öälad.

)
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Scst öppime, et wagga wannemattelgi furjedft
lapsi wõib olla, ja et ei sünili öölda: Ni
kui wannem, nenda ka laps.
Waggad

mõtted.

W a t a , kuida need öälad Josepi wihk'wad;
Kule, kuida augus ta ärdaste nuttab;
Mõtle, wimakski wenna ärra naad müwad,
Sesi et on õige, ja Jummalat kardab.
Waggadust siiski tahhan ma püda,
Sedda, kui Josep, waewasiki nõuda.

i ? . Luggeminne.
Josep saab wangi omma puhm ello
parrast.
, . Mos. 39 Peatük.

Josep olli orri Egiptusse, maal, ja temma
leiwa^vannem olli Potiwar. J a sesamma panni
Josepi omma koia ülle, ja jättis keik mis tenimal olli, temma katte, ja ta ei teadnud mu
ühhestki asjast, kui agga sest leiwast mis ta

soi. J a se sündis sest aiast, et Jehowa se

Egiptusse mehhe koia õnnistas Josepi pärrast,
ja et Jehowa õnnistus olli kelkis mis temmal
olli koddo ja wäljal. Agga Josep olli illusa
jumme ja illusa naoga; ja Po^iwari naene
heltts ommad silmad temma pcale ja ütles:
Magga minno jures. Agga Josep ülles temma wasto: Kuida peaksin «ninna sedda suurt
kurja teggema ja Jehowa wasto patto legge-
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*ftö? J a se sündis, kui ta Ioftpi wasto iayapäüw räkis, et temma ta sanna ei wötmid
kliulda, et ta lemma jures piddi maggama ja
ta körwas ollema. Siis simdls ühbe nisuggusel pawal, kui ta kow tulli omma tcggemist
teqqema, ja polnud ükskl perre rabwa seast
sea! koddo, et naene hakkas lemma tuest kinni
\a ütles: Heida mo körwa. J a ta jättis omma kue naele katte ja pöggenes ja läks walia
oue. Kul naenc nüüd naggl, et temma ei saand
omma kurja tahtmisse, siis ta hüdls sure kealega nenda, et kelk maia rahwas kokko jooksid,
ja räkls neile ja ütles: Wadage, Iosep tulli
mo jure, minno jures magqama, ja ma hüüdsin sure healega, sils ta jättis omma kue mo
jure, ja pöqgeues ja laks wälia oue. J a ta
panni temma kue ennese jure senni kui 'potiwar
omma koio tulli. J a ta räkis ncndasammoti
temma wasto ja ütles: S e Ebrea sullane, mis
sa õlled meie jure wnud, tulli mo jure mind
arranaerma. J a se sündis, kui Potiwar omma naese könned kulis, et ta temma sannad
uskus, ja et ta wchha süttis pölleme, ja et
ta Iosepi wiskas wangi torni, senna paika, kus kunninga wangid kinnipetakse. Llgga Iehowa oll« Ioseplga, za pöns omma
heldusse temma pole, ja teggi et ta armas
olll selle wanai* hone üllcma melest, naida et
ta andis Ioftpi katte keik wangid mis ftäl
wangi - honeS ollid, ja ei watand ühhegi asja
jürrele isse. J a wata, Iehowa olli ka wangihones Iosepiga, ja mis ta leggl, sedda laskls
Iehowa korda minna.

)

55

t

Õppetussed.
f. Egga Jummal waggad ial mahha ei jätta^,
sago nemmad tül önnetuese sisse.
Sest ka wangit hones olli Jummal Iosepiga>
ja laskis korda minna, keik mis ta teggi.
I I . Jummala armo läbbi wõib innimenne ent
«ast hoida turja ja patto teggemast.
Nenda Josep ennast ei annud ei hea egga
kurja pärrast Jummala wasto patto teggema.
III.
Kes maiapiddaja, se hoolt kandto, et perre
wõiks olla wagga ja zummalakartlik.
Sest ühhe ainsa wagga sullase pärrast J n m /
mal jo önniscao Ponwari koia.
Waggad

mötted»

Anna, wagga Josep, et ma sinnust õppi«.
Tulle, ülles naene, tulle ja olle mo kõrwas.
Ei ma wõtta Issa wasto patto teyja;
Nenda sinna lemma wasto siis amida wõtsid.
Olgo la nenda minno tõstmisse sanna,
Püab ma; ilm mind omma wõrgoga köita.

18- Luggeminne.
Josep veascb wangist.
i. Mos. 4a ja 41 Peatük.
Kui Josep wangi» hones olli, sils sai Wara«
kahhe omma üllema teenri peäle wägga kurjaks, keldri' tcenritte üllewataja ja paggaritte
üllewataja peäle. Ja ta satis ka neid wangihone ja anti neid Josepi kätte, et ta «ende
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järrele piddi waatma. J a Josep tulli hommiko
nende jure ja näggi neid, ja wa ta, nemmad
ollid nukra näoga. J a Josep küssis nende
kaest ja ütles: Mikspärrast on teil täunapaaw
ni pahna näggo? J a nemmad ütlesid temma
wasto: Meie olleme unnenäggo unnes näinud
ja ükski e« olle, kes sedda arraselletab. J a Josep ücles nende wasto: Eks ftlletusftd olle
Jummala kä? kummatagi jutlustage mulle.
J a keldri»teenritte üllewataja jutlustas omma
nnnenäggo Iosepile ja ütles temmale: Mo unnenäo sees olli nenda: Wata, seal olli winapu
minno ees, ja winapu külges ollid kolm oksa,
ja need ollid pakkatamas, ta õied ollid wäljatulnud, ja temma kobdaratte külges ollid marjad walmis sanud. J a Warao karrikas olli
mo kaes, ja ma wõtsin med wmamarjad ja
plkistasin neid Warao kanikasft ja andsin se
karrlka Warao katte. J a Ioftp ülles temmale: S e on temma selletus: Kolm oksa on
kolm päwa. Enne kui kolm päwa möda saab,
töslab Warao so Pea ülles, ja panneb sind
jälle so ammeti peäle. Nüüd ta maenitses
keldri, teenritte üllewataja ja ülles: Pea mind
ommas meles kui so kassi hästi käib. Nüüd
ülles paggaritte, üllewataja: Ma ollen ka
uimes näinud ja wa ta, kolm punnutud korwi
ollid mo Pea peäl. J a üllema korwi sees olli
kelk suggu Warao röga, paggari tehtud, jg
lmnud soid jcdda korwist mo Pea peält ärra.
J a Josep wastas ja ütles: S e on temma
selletus: Kolm korwi on kolm päwa. Ennego
kolm ^ päwa möda saab, wötcab Warao se

)

Pea otsast ärra ja po.b sind ülles pu külge/»
ja lnmud söwad so lihha sinno peält ärra.
J a se sundis kolmandamal päwal, W a r a »
fündlM'.sse päwal, kül ta keiklle omma sullastele jodud teggi, siik> keldri - tecmitte ütlewata*
ja sai j alle omma ammeti peäle, agga paggaritt« - üllewataiat podl ülles, õtse nenda kui
Josep olli neile ärraselletanud. J a keldri * tcenritte üllewataja ci piddand mttle Josepi meles,
waid unnustas tedda ärra. J a se süüdis
kahhe aasta pärrast et Warao kaks nnnenaggo
naggl. W a t a , jöest tousid jeitse lehma ülles,
illusad nähha ja llhyawad lihha polest; ,a wata, seitse teist lehma tousid nende järrele jöeft
ülles, pahhad peält nähha ia lahjad lihha polest. J a need lehmad mis pahhad peält nähha ja lahjad lihha polest, soid ärra neid seilse
lehma, mis illusad nähha ja lihhawad ollid,
ja vi saand sest parremaks peält nähha egga
NKHawamaks. J a ta uinus maggama ja nüagi
teilt puhko unnes; ja Wata, seltse wlljapead
tousid ühhest kõrrest ülles, jämmedad ja head.
J a wa ta, seltse penlkest ja hommiko-tulest
ürrakuiwetud pead, tousid nende järrele ülles.
J a necd penlkesstd wil^apead nelasid neid seltse
jämmedat ja tatt pead ärra. Ni pea kiu pääw
tõusnud, läkkitas Warao ja fut<us kelk Egiptusse •- ma targad, ja ük^kl el woind neid
Waraule ärraselletada. J», keldri • teenritte
üllewataja aetus Warao ette ja ütles: Tännapääw mllecail «ninna ommad panud mele, i&
jUlMsta« Waraule, wanal • hones übt Ebrea
noon meest ollewad., kes ö^.plno arraiellltama
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mis unnes nähtud. Kui Josep kunninga ette
fai tulnud, )<\ kunningas temmale sai juttuetai
»ud mis ta unnes näinud, sus ta ütles: Need
feine head lehma ja need seitse head wlljaread
on frirfe aastat, mil suur wilja warrandus veab
ollema. J a need seitse lahjat ja pahha lehma,
ja need seltse tühja, hommiko tulest arrakörwelud pead, on seitse nalja aastat. Ka andis
temma Waraule nou, katsea ennesele moistllkko ja targa mehhe, et temma nell seitsmel
rohke wllia aastal, nuust wilia kokko panneks,
et se toidus warraks seisaks selle male nende
seltse nälja aasta tarwis. J a se könne olli
W a r a o melest hea ja temma ütles Josepi wasto: Wata, ma ollen sind keige Egiptnsse-ma
ülle pannud, ja au järre polest tahhan ma surem sinnust olla. J a 2Barae wõttis omma
sõrmust omma kä peält ärra, ja panni sedda
Josepi kae peäle, la panrn kallid linnasid rided
temma selga, ja panni kuld - kee temma kaela,
ja laskls tedda ommas teises töldas söita, mis
temmal olli, >a käskis hüda temma eel: I g g a iks heltko pölweli mahha.
Õ p p e t u s s e d .

I. Ei hcad egga kurjad päwad isseennescsi ei
tulle, waid Jummala tahtmisse ja nou järrele«
Sest Jummal audis jo teäda Egiptussei ma
kunningale, et seuse wiljallst ja seitse nälja
aastal piddid tullema.

II. &ui moisiltttud innimcesed suurte ammetid«
peäle töbtetarft sn« mitto!ord mitmest rahwast
ßlur õnnetus saab ärrapödrdud.

y
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Eks mitto ttihbat innimest ep otteks nälja ärrG
smnuv, km Iosepi katte ep õlleks ustud wilja
üllewa^tmist.
lN. On sul rohkeete kä, panne siis körwale, et
sa ett? leiad kui sul vudo on.
vi est mine iqgakord ei anna Iunimal wiljaz
lisftd waid wahhest ka nälja aastad.
Waggad

mötted.

Kül imme luggo Iosepil olli!
Issa armas poeg; müdud orri, siis wang,
J a wimaks sure kunninga tener;
Sedda katsus, ja önne lemma sest sai.
Oh Issa, omma tahtmist ka minnoga te;
M i s peale sa panned, wist taosuks on fe!

19. Luggeminne.
Iosepi wennad tullewad nalja aial
Egiptusse « male.
l

Mos, 42 ja 43 Peatük.

S u u r nälg olli ka Kannaani maal, kus
Jakob ellas, Äui ta naggi et wil»a Eglptuk>see olli, siis satis ta ommad poiao senna,
wilia ostma. Omma norema pöia Pen«ammi
ta ei läkkltanud mitte lemma wendadega, kartes et wahhest appardus lemmale plddl juhtuma.
Agga kelk Willi Eglptueles olli Iosepi
kä al, ja kui kcgt lelwa parrast W a r a o pole
kisscndas, siis lemma ikka üles: Minge I o -

sepi jure, ja miv se leite ütleb, sedda tehke.
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Kui nüüd Josepi wennad ka temma jure said
ßlllchatud, slis nemmad tullid ia kummardasid
temma ette silmilt mani. J a Iolep tundis
ommad wennad, agga nemmad ei teadnud mille, et temma nende wend olli, kedda nemmad
arramünud. Ka kele» munest nemmad ei woiud
tedda ärratunda, sest et tulk ikka nende wahhel
kül?. Kül Iolepl wennad nüüd temma ees
pülweli maas ollid, sits tullid need unncnäud
temma mele, mis temma neist olli unnes näimid, et temma wennad piddid tullema ja temma ette kummardama mani. 'Agga Josep jäi
wooras nende wasto, ja panni neid, fui jallalad Ma knlajad, kolm päwa wahhi alla.
&rn nemmad üilesid temma wasto, ennast ölqed
mehMj ollewad, ja kaksteistkümmend wenda.
3<aga Josep kulas nende käest nende kahhe
teu.' wenna järrele. J a nemmad wastasid ja
üllesid; Norem wend on koddo issa jures, ja
teilt ep olle ennam ollemas. S i t s ütles ) o sep: ^äkknaqe üks tele seast, et ta reie norema
wenna toob, siw sawad «i« kõnned toeks. Kui
nemmad sedda kuntsid, sus ütlesid nemmad
ommas keles teme teise wasto: Töeste meie
oli me sü allused omma wenna Zosep'i parrast.
5ku« nemmad said üttelnud «<vd sannad, siis
pbrie )osep nende jurest ärra ja mutis"
Ja
la tulli talle nende jure )a wõttis Simeonit
nende seali Hrra, ja siddus tedda nende silma
ees finni/ ja kastis need Ühheksa teist 0'.n>na
teed mania. J a se sündis, km nemmad ommad torud lülchmdasid, wata, sits olli <ggaühhe ratzi,a Kuuna touib, mu> ta wilja eest
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olli wäljamaksnud, fest Josep olli kassnud, et
nemmad iggaühhe rahha jalie ta korn piddid
pannema. Sepärrast kartsid nemmad ja nende
wanna issa üpris wagga. J a se sündis, kni
nemmad se wilja said ärrasönud, et Jakob
ommad po«ad teist korda Eaiptues« piddi saar*
ma. Agga nemmad ei süddandand mitte tee
peäle minna enne kui nende norem wend Penjamln nendega olli, sest Josep olli kinnitanud
ja üttelnud: Tele ei pea mo silmi nutte nähha
sama, fui teie wend ei olle teiega. Kui neminad Egiptusse - male ollid tulnud, siis nemmad pakkusid sellele, kes Josepi koia ülle olli,
keigresmalt sedda rahha jälle katte, mis nemmad omma kottide seest ollid kidnud. Agga
temma ei wõtnud sedda mitte wasto ia ütles:
Ehk teie Jummal, ja teie issa Jummal on teile
sallaja warrandust teie kottlde sisse annud. J o sep wõttis heldeste neid wasto, ja km ta näggi
Penjamini omma wenna, siis ta ütles temma
wasto: Jummal olle sulle armolinne, mo poeg.
Agga Josepi halle meel polle» temma wenna
parrast nenda, et ta otsis kus ta wõiks nutta,
ja läks kambri ja nuttis seäl. S ö m a laud
olli nüüd kattud, ja Josepi wennad piddid ka
söma. J a temma panni neid istma, wannem
omma wannuss« järrele ja norem omma noordusse järrele: ja need mehhed pamnd sedda
issekeskis imme». J a nemmad istusid isse
laua jure?; sest et Egiptusse - rahwas et wõi
Ebrea * rahwaga leiba wõtta. Agga röga tostetl Josepi laua peält nende ette. J a Penjamuu ossa olli wili kord ennam, kui U\hu
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teiste ossad. J a nemmad jäid laua iure istuma
ja jöld, ja sali) kül temmaga jua. J a teise!
päwal laksid nemmad sure römoga jälle kow
pole.
Õ p p e t u s s e d .
•I.

Tõssi on, et Jummal keik asjad ette teab.
Josepi wenliad kummardasid temma ette mani,
ja mitto aastat enne olli Jummal ühhes urn
ncnäus sedda jo ettetähhcndanud.
11. Kül süddame tunnistus on wahhest mõnneks
«iaks wait, agga ikka ta jälle wõttab räkida.
Kui Josepi wennad sures häddas ollid, siis
nemmad ütlesid issekeskis: Töeete meie olleme
süallused omma wenna Josepi pärrast.
Iil. Keigeparrem terrctaminne on, kui teine tt\i

sele süddamest head sowib.
Josep terretas omma wenna Penjamini nende
sannadega: Jummal olle sulle armolinne, ms
poeg!
Waggad

mõtted.

Halle meel põlles Josepi sees, wenna Penjamini
pärrast,
Kuita, wahhe järrele, sai temmaga räkinud jälle.
Jesus, mo önnisteggia sind, hüda ma wõin jo ka
wennaks.
Et kül pattesi pllllcsse ma, praego sind mille ei tunnz>
Wist soiats lna süddames armus siis saan,
xni ükstord roa silmaga taewassindrni<jt&
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20. Luggemmne.
Josep annab ennast wendadele tunda.
,

Mos. 44 ja 45 Peatük.

Kui Josepi wennad teist korda koio pole tottalid, siis Josep käskis sedda, kes temma ko<a
ülle olli, täita nende kottid wiljaga, ni palio
kui nemmad sildaksid tanüa, ja iggamehhc rahha ttmma kotti suhho panna, ja temma hõbbe
karrita panna norema kotti snhho ja temma
wilja rahha. J a kui pääw elli loja läinud,
siis teagi Josepi koia üllewataja, sanna järrele,
» t t Josep käokitld. Ku« hommiko walge sai,
ja nemmad Unnast jo wälja ollid läinud, siis
ütles Josep omma koia üllewataja wasto:
W õ t t a kätte, aia need mehhed takka. Kui ta
neid katte sai, siis ta ütles neile: Mikspärrast
tassitte teie kiwa hea eest, ja ollete ärrawniud
Josepi hõbbe karnka, kust seest ta jonud? J a kobi potad teudsid ennast selged ollewad ja ütlesid: S e kelle jurest sedda leitakse, peab surrema ja ka meie tahhame omma issandale sullasiks jada. Kni nüüd Josepi koia üllewataja
keik nende kottid sai läbbiwaatnud, sus ta leidis karrika Penjamini »viljakotti suust. Need
head rahwas ei teadnud mitte krnda se olli,
ja kärnstasid ommad rided löhki ja laksid taggast lnma. Ku« nemmad nüüd linna taggasi
said tulnud ja põlwel! Josepi ette mahha ollid
heitnud manl, siis räkis Josep nelle ja BtKJ:
Mis tö se on, mis teie ollete teinud? Eks t,'ie
m et nisuggune mees, kui minna ollen» tBoib
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pea ärraarwata? Temma wennad ?i mõistnud
ühtegi raklda, waid I u d a ütles keikide nimmel:
Jummal on so suUasie üllekohhut leidnud, wat a , meie jäme omma issandale suilasiks: ni
hästi meie, kui se kelle jurest se kanikas on leitud. J a Josep ütles: S e olleks mulle teotusseks, kui ma sedda teeksin; se mees kelle käest
se karrlkas on leitud, se peab mulle sullaseks
jäma, agga teie, minge ülles raKKoga omma
lssa jure. Selle sanna pärrast ükskl ei ehmatand ni wägga ärra kui I u d a , sest et temma
omma issale ludband Pcnjamini ette seista.
T a pällus sepärrast wägga, ei Josep tedda m*
nast norema wenna assemel sullaseks piddi wõtma, sest, kui nemmad koio wõttaksid tulla, ja
Pe! jamm ei olleks nendega, siis sadaksid nemmad issa hallid juuksed, se önnetuöse läbbi,
hauda- Wimaks Josep ei wõinud ennam ennast piddada, waid käskis iggameest ta jurest
wälja nunna ja ütles omma wendade wasto,
kül ta nendega üksi olli: Minna ollen Josep teie
wend. Kas mo issa on alles hinges? Temma
wennad ei lausund sanna se peäle, nenda nemmad ollid ürraehmatand ta palle ees. Agga
temma käskls neid omma liggi astuda ja ütles
neile, et nende meel et piddand haigeks sama et
nemmad tedda ollid arramünud, sest et ellonllesplddamisse pärrast Jummal tedda nende
ele seia olli läkkitanud. Temma ülles wiis
nälja aastat weel tullewad ja käskis neid koio
jõuda, ;a omma iszaga taggasi tulla EgiplUsse, ja et nemmad Koseni-maal piddid ellama
ia tf ta neid seälsammas tahti« tolta. S u s
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ta l,a?kas omma wenna Peniamini ümber kaela
frnni ja nuttis, ja Pcnjamin Mltlls temma feeta
ümber. J a ta andls omma wendadele igaauhkele üllekonda rldid, ia Pemammile andis
temma wl'.s üllekonda ridid ja kolm fadda
hobbe * sekli. Onuna t wanna »ssale lakkttas
Iosep nendasammoti kümme eesllt mis kandsid
wilja. Wimaks ta andis hea övpetusfe neile tee peale ja ütles Iummalago neid jättes: A'ge
wihhastage mitte tee peäl, Ia^ kui ncmmad
koio silid tulnud, sns nemmad ütlesid wanna
tssa wasto: C o voeg Io»ep ellad alle?, ja
lemma on ka - wallltseia keiqe Egiptusse-ma
ülle. Iakodi sudda kodmetas ja cl uskund neid
mitte, semu fui temma näagi need wai.krid mis
Iol'ep lemmale ollt läkkltannd <^us dakkas
temma waim jälle ellama ja ütles: Kül sest on;
mo poeg Iosep ellad', ma talch^n minnata tedda ncibba, enne kni ma surren. J a ta lake tee
peale kelge omma maia ralnvaga, mit olll seitsekümmund ja kaks wa»mo. J a kui Iesep
temma wasto tulli ütles iesa. Nüüd tahhan
surra, et ma so silmad ollen näinud, et sa alles
ellus õlled. J a Warao käskis Jostpi omma
issa ja ommad wennad kelgeparrema Ma kohta
sa ta ellama. Io«'ep ceggi nenda ja andis neile
Kosen«< ma pärrandusseks. Ja seal neid toiden hästi se nälja aial. J a Iosep el maksnuV
emma wendadele mllte kätte waid ütles neile:
%m mõtlesite kül mo wasto kuya, agga Ium<
mal mõtles ftdda heaks.

>
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Õppetussed.
I . Sedda kurja, mis innimenne teisele teeb,
nuhtleb Jummal keigeennamibte ikka ta ennese
kätte
Josep olli sures häddas, kui tedda «uko wissa?
t i ; nüüd jälle ei teadnud temma wennad kuhh«
nunna, kui neid wargaks tehti.
I I . Kui Innuna a wits ka käib ühhe M « ülle,
waggad siisgi Ta peästab.
Iggas paikus olli nälg, agga Jakobil ja tem?
ma maia rahwal olli leiba kül Koseni - maal.
IH.
Issand Jummal wõib keik heaks tehha.
Mis kurjaks nonti.
N^nda ka Josep omma wendade wasto ütles:
Teie mõtlesite kül mo wasto kurja, agga Ium?
mal mdtles sedda heaks.

Waggad mötted.
Mittokõrd lavs issal toita ei ;o»a,
°\a issa ommeti toidab last mõnda.
TuUeb siis Josepi önsaks kül kita.
Et temma issale toidust sai anda
Ni õniaks tulleb mind ka wimaks piddada.
Kui issal wannusses ma jõuan aidata.

21.

Luggeminne.

Israeli rahwas ellawad sure orjusse
sees Egwrusses.
H. Mos. I ja 2 Peatük
Pärrast Iakobl surma sald Israeli lapsed
paljuks Eglptuoies. S i l s hakkas kunningas

U>mi

2/
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Jtfp&di rahwas dawixbhm orptlp
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kartma, et need Ebrea - mehbed walgest heied<iksid temma waenlaste poleli ja Egiptusserahwas wõtsid nou kaww^luesega ürrakauta«
da Israeli lapsed. J a kunningas käskis ehhi-'
lada ued linnad, et neid piddi wacwatama
sure raske krono-töga. J a pandi nende ülle
makso üllewatajad kes, ilma armo heitmatta,
maksoga mid waewasid. Agga sedda ennam
Israeli lapsed waewalt, sedda ennamaks said.
S i i s satis kunningas Ebrea-naeste ämmadele
käsko, surmata keik Ebrea poeglapsed, mis
ilmale piddid tullelua.
Agga need ämmad
kartsid Jummalat ja jütsid poeglapsed ellusse.
Agga kunnrnga wasto nemmad ütlesid/ Ebrea
naesed wahwad ollewad, nmda et enne kui
am nende iure saab tulnud, nemmad jo lapse
sanud. S u s antus W a r a » keige omma rahwale käsko, keik Ebrea > naeste poeglapsed wötta ja jökke wiekada. J a Warao tüttar läks
ühhel päwal, omma noorte naesterahwaga köndides, iöe äre ennast pessema, ja näggi wee
peäl ühhe laeka pilliroost, mis olli kimuwoilud mäe<walgoga ja piggiga. Kui nemmad
nüüd se laeka said wäljawõtnud ja lahti teinud, wata, siis olli üks poeglapfoke selle sees
ja nuttis ärdaste. J a se lapsokesse emma
olli Ebrea naesterahwas, ja olli tedda kolm
kuud ärrapetnud ommas maias, ja km ta ei
womd tedda ennam mitte eest ärra petta, siiS
panni ta tedda körkiatte sisse jöe äre, et temma ei saaks tappetud kunninga kasso peäl.
W a r a o tüttar laskis warsti ühhe immetaja
naese kuttw, kes ft lapse piddi immetama, ja
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fe ol!i se lapsokesse liKKane emma. Kui se laps
sai kangemaks, sils Warao tünar wöttis tedda ommaks pöiaks ja panni lemmale nimmt
Moses. Agaa se elto W a r a o llggi ep olnud
nutte Mosesft mcle parrast, ja lemma läks,
kui la sureks olli sänud, Israeli laste jure, kes
ollid temlna wennad. f J a se ssmdlS el üks
kqiptusse mees peksis ühhe lemma su.qgulaste
seast: siis mbba süttis pöllema temma sees,
ja ta lii se Emptuese mehlie mahha. J a kui
ta nüüd pöagcnemas ollt, wata, sils ta laks
Midjani übhe preestri jure, kelle nimmi olli
Itro, ja se teqqi te&Oa puddolojuste karjatftks,
ja andls vinma tütre Slppora lemmale nae-

seks.
Oppetussed.
I. Innimcsscd on wägga ussinad ärraunnustarna fee? t>ab mis neile tehtud. Kuida se lug>
gewinne ftdda öopetab?
Eqirtues-irahwas ei möttelnud cnnam feige
se hea peale, mis Ioscp nalja aial neile olli
teinud.

li. Iummalat tulleb ennam karta kui innimesi.
Kas stdda ka on tehtud?
Scdda teggid Egiptusse-ma ämmad ja ei sur?
rctand poeqlapsokest mitte, seglparrast et tunningas käsko olli annud.
lll. Mis sureks peab sama ma.ilmas, küllab
Iummal mõistab stdda immelikkult l)oida. Mi<<
<ja se luggenunne scdda sanna töetab?
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Mosessega, kes Israeli lapsed EqivtuSstmwalt
piddi arrawima ja tedda Jummal immelllkult
pcäotis surmast.
Waggad

m ö t t e d.

Sealt lapsoke, firstokesses, o<odes tulli.
J a sure hädda sees surnuks, ennast karjoda pudis.
Wist ühhegi mele, se kord, polle weel tulnud,
Et temma rahwale peästials, Issasi sadetud olli.
Kül meie seasfi on, ta mõnni waene laps praego.
J a meilgi leadmatta se, mis temmast kord peab sam».

22. Lllggeminne.
Warao ei holi Iehowast.
2 Mos. 3.

9 peat. sadik.

Moses olli omma äia puddolojuksed hoidmäs kirbes, Orebi mäe jures, ja Wata, kibbowilsa-põesas põlles, ja ei pöllend mitte ärra. J a sesamma klbbow!tsa<pöej'a see» olli
suur Jummal, ja üttes Mosevse wasto, ennast
omma rahva willetftlst näind ja mahhatulnud Israeli lapsed ülleswima ülche teise male,
ühhe male mis pima ja met jbstb. Moftssele
temma andis käsko sedda üttelda Israel! lastele ja kunninga Waraule. J a Moses seisis
selle wasto ja wabbandas ennast, et ralnvas
wist ei wõttaks uskuda tedda Jummalast sadecud ollewad. Agga Jehowa Jummal ej
annud zürrele ja andts Moseese kätte kolm lm-
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^etäbte
Essimenne: Moses piddi omma kep,
pi mahl,awiskama, siis kep piddi mauks sama. Eelle mao sawwasse piddl temma kinni
hakkama, sits ta piddi jälle keppiks sama.
ifc"n«: Moses plddi omma kät kakskord põue
pistma ja põuest wälja wötma, sils kassi p>ddi eemalt plddalltobbine ollema ia pärrast ,älle
terweks sama. Kolmas: Wet ta plddl wötma
jöe seest, ja sedda külwa M a peäle wallama,
ja se wessi piddi siis werreks sama. J a Jehowa Jummal sans ka Aroni, Mosesse wenda, temma wasto tullema, kes olli tuntud
mees omma targa sanna pärrast, ja se piddi
räkima rahwa wasto. J a esmalt nemmad
räklsid raliwa wasto keik need sannad, mis Jehowa Mosesfe wasto olli räkinud, ja se rahwas uskus nende immetähtede pärrast.
Slis
tullid nemmad Warao jure, ja ütlesid temma
wusto: Nenda ütleb Jehowa, Israeli Jummal,
lasse mo rahwa minna. J a Warao ütles:
Kes on Jehowa kelle sanna ma pean kuulma?
ei ma tunne Iehowat egqa tahha ka Israelit
mitte lasta minna. Temma kutsus ka stlsammal päwal rahwa sundiad omma ette, ja kelas neid Ebrea rahwale ennam ölgi andmast,
leiliskiwwa tehha, ja kaekis et need waesed
rahwas isse piddid mmnema ennesele noppima
ölgi, ja et nemmad siiski omma teillskiwwide
arro piddid walmis teggema, nago enne. Kül
Moses teggi omma immelähhe keppiga Warao
ees, agga Warao südda jäi kangeks, sest et
Egiptusse-ma kunsi mehhed teggid nendasam«
«oti. S i l s satls Jehowa kümme rasket nuht«
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lust keige Egiptusse-ma peäle. Werd sako»„asid, taid ja keik suggu pahhaid lindusi, katko ja kurjaid paisesi, rabhet, roliho « tirisuid ja
pilkast pimmedust, satis Jehowa keige se M a
peäle, teine teise järrele, ja wimaks satis ta
omma I n g l i wälja, mahha loma kelk essimesftd poeglapsed. Esmalt keik wessi, mis föes,
werreks ial mudetud ja sedda olli seitse päwa.
S u s tullld konnad wee seest wälja ,a ni paljo neid, et kunningas ei woind ennam nende
eest seista. Need täid tullid sest tolmust, Mls
tousts, kui Moses omma keppiga löl M a pörmo.
Need pahhad linnud ollid keige Eglptusse maal igga koia sees/ agga Koseni-maal,
kus Israeli lapsed ellasid, seal neid ei olllud
mitte. Katk tulli innimeste ja keige suggu loduste peäle, agga Israeli - laste külge katk ei
putund mitte. Need pahhad paised, mis innimeste ia lojuste külge hakkasid, tullid sest ahj»
tahmast, mis Moses ja Aron laiale wiskasid
wasto taewa. J a rahhe löi keige Egiptussemale keik mahha, mis wäljal olli. Need rohholurtsud söld weel wimist a n a , mis rahhe olli
järrele jätnud. S e pilkane pimmedus sa» ülle
keige Egiptusse-ma kolm päwa, agga Kusenimaal olli päwa walget. J a keigewimaks lüks
Jehowa ingel wälja keik ö aeges, ja löl mahha keik essimessed poeglapjed
Egiptussemaal. Monned lmmetähhed mõistsid Egiptusse
kunst«mehhed nendasammoti tehha, agga taid
nemmad el wornd ette tua, wald piddid neist
tunnistama: W a t a , se on Jummala sö-m.

J a med paised hakkasid ka kunst-meeste kül-
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ge, nenda et nemmad ennam ei woind seista
kunnmga ees. Kui üks nuhtlus tulli, küllab
SBcwio siiv lubbas rahwa lasca minna, ja kaskis Mv!e»i ja Aronit palwet teggema temma cest,
agga kül nuhtlus olli üllelainud, üis ei tulnud
M a r a o meiegi, mis ta olli lubbanud, ja teni,
ma südda nu kangeks, ja nenda iggakord.
Agga keigewimaks ütles W a r a o Mosesse was,
to: Mmne minnust ärra! hoia ennast, et sa
mo silmi ennam ei na: sest mil päwal sinna
mo silmad näad, vead sa surrema. Agga keik
need lmmetahhed laskis Jehowa Jummal Eglptusfes sündida, et temma nimmi saaks ülleetulutud kelgcs ma-llmas.
O p p e t u s s e d,
I. Kui allamaid üllemattest liaste lvacwaeakse, küllab Jummal taewas sits näcb nende waewa.
Kunningas Warao sedda sai nähha; sest kui
temma Israeli lapsed lia krono:löqa waewas,
siis Jummal ülles: M a ollen näind omma
rahwa willcisnst.
I I . Kurrat ep olle waggewenne; üksnes sedda, mis
suur Jummal sallib, jõuab temma agga tehha.
Egiptusse kunsi »lehhed said sedda tunda; stst
kurrat ei saand neid aidata taiekestki enema.
I I I . Jummala waggadcl ev olle sest süüd, et ni
mitme innimeste süddamed kangeks jäwad.

Moftssest >a Aronist näme sedda selgeste. Jm?
meiähtägi teggid, nenda kui Jummal neile
käslo olli annud, agga siiski Warao südda
jäi kangelS.

ttfrvu:te|t.

Kloses wiib Israeli tfaptäfi^Cffl*
tivs(e.|t wÄ^jp^
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C
mötted.

Ühheksa ,'mmetähte Warao süddant ei ligiml»;
Ta essimenne poeg omma õtsa wee! piddi leidma.
Nisammosuagused need jmnmalatarlmatla laosed
Kes ilma hirmo ja winara ei lahhagi kuulda.
Wannemattele tehha nisuggust tülli, sedda minna ei
tahha.
Sanna pärrast, mis ööldud, käsko jo täita, alla tah?
han ma püda.

23. Luggeminne.
Moses wiib Israeli. rahwast Egiptusftst wälja.
2 Mos. 11 -, 15 peat. sadik'
Kui Warao südda übheksa kord olli kangeks
jänud, siis Iumlnal taktis weel ül^he nuhtlusse
temma peäle sata. J a se nuhtlus olli, et I u m mala ingel kess 0 aeges piddi wäljamnmema
ja ärratapma keik esfimessed poeglapsed Eqlptueses. J a Jummal kastis Israeli rahwale
nou anda, et iggamees küssiks Egiptusse rahwa käest hõbbe riisto >a kuld-riisto laenuks
ja neid wõttaks kasa. J a Jummal feäDis ka,
kuida nemmad omma wimist sömaaega Egiptusses piddid piddama. Igga perrewannem
piddi wiimsel õhtul ühhe talle wõtma, ja sedda
anasöma omma perrega, >a ei middagi lest
järrele jätma. J a nenda piddid nemmad !edda oma: wö piddi neile wool ollema, ja kmgad nende jalges/ ja kep nende kaes, kui rai)-
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was kes tötwad tee peäle minna. S e talle
werrega plddld nemmad koia ukse pealls-pu
külge <a piitjalla'külge plnuma. Sest werrest tahtis Jehowa ärratunda Israeli-rabwa
koiad ja ärrankkujat neist möda sata. J a se
sündis kest ö aeges, et Jehowa mahha löi keik
cssimessed poeglapsed Epiptusse * maal, ni hteti
Warao ess,messe pöia, kes temma au järi«
peäl istus, kui wangi essimesse pöia, kes wangi'hones olli, ja keik lojuste cssimessed issased lomad. J a suur kissendammne olli ggip*
tusses, sest ei olnud ühteainust kodda, kns ep
olnud surnud sees. J a Warao isse tõusis
ülles ösel, ja kutsus Moftst ja Arsnil ja üües
neile: Wõtke katte, minge mo rahwa seast arra, ja wõtke keik kasa mis teil on. J a Egwtusse-rahwas ei ootnud päwa tõuso, ja käisid
se rahwa peäle et nemmad piddid neid ussinaste seält maalt ärrasaatma. J a nemmad
jätsid keik nende kätte, mis nende kaest laenuks ollid wõtnud. J a Israeli lapsed ollid llggi kilus sadda tuhhat, mis meeste rahwas, isse
waliwad lapsed. J a mälleslusseks, et Ichowa neid Egiptusse - maalt olli waljawmud,
piddid Israeli lapsed piddama Pasa <-pühha
igga aasta, ja nende tullewa rahwa põlwest
sadik. Agga ni pea kui nemmad ollid pöggenmd, siis Warao hakkas kahhetftma et temma olli lasknud neid ärraminna, ja wõttis nou neid taggaaiada, keige omma rahwäga. Agga Jummala ingel läks ja tulli
nende tahha pllwe sammaga, nenda et Egiptusse rahwa hulk ei sanud Israeli, rahwa lia-
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zi feto? se ö. J a kui nemmad said punnase
merre äre, siis Moses sirrums omma kae keppiaa merre pole, ia weesi andls ennast lõbft
uhkest ä r r a , ja we?si olli neile müriks nende
parremalt ja paKKemalt poolt, nenda et Israeli
laosed käisid kest merrest läbbi kuiwa peäl.
J a Egiptusse-rahwas jõudsid nende järrele ja
ei teadnud mitte ennast kest merd ollewad.
J a se sündis et Jehowa pilwe samba seest
Egiptusse-rahwast hirmutas ja lükkas rattad
nende wankritte alt ärra. S i i s Egiptusserahwas hüüdsid sure heälega: Pöggenegem,
sest Jehowa söddib Israeli-rahwa eest. J a
Moses sirrutab omma kät keppiga ta wälja
merre pole, ja wessi tulli jälle taggasi, ja kat,
Us keik W a r a o wägge merresse; ei nelst \h*
nud uile ühte ainustki.
õppetussed.
J. Issand Jummal wõib klinningaidki waigista
da olgo kül kange nende wihha ja hirmus nen«
de nou.
Kunningas Warao sedda näitab. Kül esmalt
ta sure süddamega ütles: Kes on Ichowa?
agga wimaks allandikt'ult ommeti rakis: Min?
ge, ja wölke keik kasa mis teil on.
I I . Küllab wanna rahwa sanna töesine: E i üllekohhus seisa kottis.
Kül Egiptusse rahwas raske löga Israeli ral^
wale liga ollid teinud, agga kui nemmad ärra?
läksid, siis ommeti nemmad keik nende katte
piddid tassuma.
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ITT. Keigevarrcm seltsi-mees tee peal on Imu«
mal-a ingel.
Küllad Israeli-rahwas stdda arratundsid Eqiptussist ärraminncs, kui Iummala inqel tulli
ja seisis Eqirtusst»ral)wa huiga ja Iummala
rahwa wahhcl,
Waggad

motted.

Ei ühhegi koia ftesi Egiptusfes surnuid leiti
Kus iufe poSlld werrega trituud ollid.
Ol) Jesus, Iummala tal, wäggewam weel so werri
H>,ddas ja waewas aidata panused waesed!
Jah, ftUega ihho ja hinge ma nitida tahban,
Tötsl« surm, tnrratti «ilmust sils lahtuda wotwad.

24. Lllggeminne.
Iummal wiib Israeli-rahwa körbest
Kanaani - male.
2, 4 ja 5 Mosesse ramato seest.

Israeli-radwas ollid nellikümmend aastat
tee peül, semu kui nemmad sald Kanaani ma
pire peäle. J a Ichowa oUl isse nende eel kui
nemmad körbest läbbi käisid. Päwa aeges ta
näitis ennast pllwe jambas, ja ö aeges tulle
sambas. E e pllwe sammas sai Israeli °rahwale katteks pawa aial sure pallawa wasto,
ja cahtede tullelegcks ö aial, et neil walget olli
leris. Kul puw jäi kugqoduese telki peal seisma, jus" ei lamt) nemmad mltte tänna; ja kui

pilw maia peält üllesläks, siis läksid Israeli
lapsed käima keikls nende teekäimissis. J a
kclkis nelide teekaimissis ep oliuid Israeli lastel carwls murretseda ei sömlsft egga jomivft
pärrast. Eest igga hommiko langes leib laewast mahha, mis huil Maimaks. J a sesamma olli ku« koriandri-seme walge ja temma
maggo olli nenda kül mcekogid. Iggamees sai
ennesele sest tehha mis ta isj< tahtis ja nenda
kiu ta ühheks ehk telseks roaks sedda ennesele
sowis. Igga pääw kui kastet tõusis, olli
Manna maas, ja nemmad said korjada; agga
Hingamisse päwal et langend sedda mitte me>
wast mahha. J a kui nell wee pudust olli, siis
löi Moses omma keppiga agga wasto kaljo,
ja wessi tulli sest wälja, nenda et keik rahwas
said jua. Ep olnud nell ka tarwis muttftff
da neue parrast, sest nende rided ei saand
wannaks ja nende kingad ei kullund. Agga
siiski nemmad nurriscsid Jehowa omma Jummala wasto. J a nemmad ei tahtnud sedda
Manna mitte ennam süa ja ütlesid: Meie hmg
tõlgib ärra se wagga kerge leiwa wasto. E us
läkkitas Jehowa rahwa sekka tulllsed matid.
Ka tullid Kora ja temma selts korra kokko
Moftsse wasto, agga se sündis, et Ma siis
lõhkes ja nelas ärra kelk sedda seltsi. J a kui
nccd sa!la,ad Ma-kulaiad, kedda wäljaläknti,
ütlesid, siin pitkaid mchhl Kanaani-maal ellamas ollewad, siis kelk se koggodus kargas ülles ja tahtis Egiptusse-male taggasi minna.
S i i s Jehowa Jummal kinnitas omma wihha
sees wandega, et kelk nende warniemätle Uly
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had körbe piddid langema, ja et agaa nende
lapsed lootusse male piddid sama. Nemmad
keik ka lõppesid tee peäle teine teise järrele neljaküinne aasta sees. Ka Moses ja Aron ei
saand mitte tooiusse male, sest et ka nemmad
Jummala wa^to ollid patto teinud. Wannade seltsist ei saand ennam kül kaks meest senna male, Iosna ja Kalcd ollid nende nimmed.
Aaaa wannade fnilf olli kuus sadda tuhhat
meest, ja neid nori, mis kõrbes ollid sündinud,
olli ka liaqi krnis <adda tuhhat meest. J a
Jehowa Jummal näitis Mofessele lootusse
Ma kõrge Mäe peält, enne kui ta surri. J a
senna mäe peäle surri Moses, ja Jummal isse
mattis tedda mahha, et ükski ei piddand teadma temma hauda lännapawani. Temma
assemele sai Iosua, ja temma wiis Israelirahwa lootusse« male. J a nemmad wötsid se
Ma wäe kauba ja Jehowa Jummal käskis et
nemmad kelk selle Ma rahwa plddld mahhaloma. J a km nemmad Iordani jõest läbbi
tullid, sils wessi lahhutas ennast keskilt. J a
se sundis kui nemmad passunatteaa puhhusid,
et Icrlko linna tornid ja mürid sinna paika
mahhalangesid.
J a ühhcl päwal, fui Iosi.a
ei tahtnud torda sada jure woulemtssega, siis
se sündis et palke ftlsis paigal Klbeouis. W i wals nemmad jägaasid se Ma lasko lap&i
Israeli laote kakstelstkümmend suggu arrule katte.

Õppetussed.
I. Jummal ei tahtnud mitte et Israeli rahwas
M^anna piddid kobama hingamine päwal.

Watv.ttfi

jThitm»a l cumab(5tvtnimnepenl
tummil ait 0.
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Ep olle siis wist Iummala mele varrast miu
le, tui rlSli rahwas pnhhapawal kangcslc f6<
wad ja jowad, ja tunda nago olkfs se kallis
pääw selle tarwiS f«Jtu&.
IL Israeli rahwas piddid nellikümmend aastat
körbee leed täima enne kui nemmad lootusse Ma
katte said.
Körbcqa tulletakse mele Iummala anno riik
siin ma^ilmas, ja toomest.-maga, Iummala
au riik, mis taewas on.
Iil. Moses wiis Israeli.-rahwa kürbe, agga I o ,
fua wiis se rahwa toomsse-ma!e.
Nimmi Iosua ja nimmi I>sus lähhäwad iih;
te. Antakse meile siis sellega teada, meid, ei
mille Mosesse käoso, icaid Ewangeliummi lab:

bi õusakc sawad.

Waggad

t

mötted.

Pitsast kirbest läbbi, wiis Iummal omma rahwa';
Kaljust neile jna ja taewast süa andis.
Toest' parrem neil olli, kui risti rahwal praego;
Südda ärra sa wötta, nimmetada se »anna.
Eks Jesus sind, so tee peal, ta ei söda ning ka
joda?
Ial), temn« ihho »n so roog, ja sinno jook ta werri.

25. Luggeminne.

Iummal annab (Sinai mäe peäl
kümme kasko.
2 Mos. 19, 20, ja 2, Peatnk.

M Israeli rahwas kõrbes ollid, siis I u M

)
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mal andis neile kümme pühha käsko. Kolm
päwa piddi rahwas ennast pühlutsema ja ummad rided pessema. Agga kolmandamal päwal tnlll Jehowa mahha S m a i mäe õtsa,
tulle sees, ja sus ollld pitkse-mürllstamissed \a
wälgo - limlssed, ja wägga kana? pässuna heäl
olli kuulda. Mae õtsa peäl olli ;>af& pilwe
ja keik se mägqi hakkas suitsema ja wärr.sema. J a Moses wiis rahwast lerist wälja
mäe liggi. Agga nemmad ei tohliiw mille
tungida Jehowa jure watama/ waid senna mäe
alla piddid nemmad seisma jäma. J a Moses
piddi weel pire mäe ümber teggema, et ei ükski piddand sama mae peäle tulla, sest et Ium<
mal olli selgeste üttelnud, et ta neld tahtis
russuks peksta S i i s andis Jummal omma
rahwale need kümme pühha käsko ja ütles:
S u l ei pea mitte teist jummalaid ollema minno Palle kõrwas. Sinna el pea milte I.'howa omma Jummala nimmi ilma asjata suhho wõtma, sest Jehowa ei jätta tedda mitte
nuhtlematta, kes temma n»mme kurjaoce prugtb. Mötle hingamisse päwa peäle et sa sedda pühhitsed. Auusta omma ls<a ja emma,
et sinno kassi hästi kmb ja sinna kana ellad
Ma peäl. S m n a ei pea mrne tapma, S i n na ei pea mitte abbiello ärrarckknma. Sinna
ei pea mitte warrastama. S m n a ei pea mitte üllekohto tunnistama omma liggunesse wasto. Sinna ei pea mitte htmmustama omma
liggimesft kodda Sinna ei pea mitte hnnmustama omma liggunesse naest, ei temma
sullast egga ta ümmardajat, ei temma härga
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eaaa la eesli, egga mingisuagust mis so liaqimesst pärralt on. Kui Jummal need sannad
sal räkmud, siis läks Moses liggi, sc sure
pimmedusse ft?f>, kus Jummal olli, ja olli
mae peäl nellikümmend päwa ja nellikümmend
ööd. J a kül temma jälle maliha tull«, sus an*
dis Jummal temmale kaks kiwwi lauda, mis
ollid Jummala tehtud. t Nende kahhe kiwwi
laua peäle ollid need kü'.nme käsko kiriotnd.
Eel wahhel olli rahwas suurt patto teinud J e howa omma Jummala wasto. Sest kui Mofessele aega läks mäe peäl, siis koggus rahwas
Vlroiii jure ja ülles ta wasto: Wõtta katte
ja te meile jummalaid, kes meie eel käiwad.
Llrou teggi rahwa palwet mödo ja wallas neile
kuld wassika, neist kuld-ehteist, mis nende
naeste ja tüttart« kõrwas ollid. J a kui se
woora jummala kuiv walmis olli, siis nern,
mad ütlesid teine teisele: Need on so jnmmalad, kes sind Egiptusse > maalt seia üllestonud.
S u s nemmad piddasid suurt pühha jummalale, ja istusid mahha söma ja joma, ja tou,
sid ülles mängima. J a Jehowa Jummal uag,
gi sedda keik mäe peält ja ütles Mosesle was,
to: Mlnna nüän sedda rahwas, ja wara, se
on üks kangekaelne rahwas, ja nüüd lasse
nnnd et mo wihha nende wasto süttib pollema, et ma õtsa nende peäle teen/ siis tahhan
ma sind sureks rahwaks tehha Agga Moses
pällus allandikkult omma Jummala pallet se
rahwa pärrast ja Jehowa wõttis temma palwtt kuulda. Agga ommeti Temma ütles ka
nenda: W a t a , sel päwal mil ma tullen kats.

>
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ma, siis ma maksan nende pattud nende kabte. J a kni Moi'eo mae peält mahha tulli ja
kulis sedda plddo, siis hakkas temma wihha
põllema, ja ta wiskas need lauad ommast käest
mahha, ja murdis neid katk« mäe al. J a ta
wõttis se kuld wassiko ja pöll tas sedda tullega ärra, ja jahwatas sedda, senni kui ta peneks sai, ja ta külwas sedda wee peäle ja andis Israeli lastele jua. Neiw« kahhe kiwwi
laua assemel, mis kärki murtud, raius Moses
kaks teist, õtse nenda kui need essimessed, ja
Jehowa Jummal kirjoms omma svrmeqa lau?
dade peäle need kümme kässo-sanna, mis essimcste laudade peäl olnud. J a sest aiast hiilgas Mosesse palle nahk, et temma ni kaua Jehowaga olli räkinud. Kui temmal nüüd middagi räkida olli Israeli «rahwaga, siis ta panni kattel omma palle peäle, ja kui temma Jehowa palle ette t u l l i , temmaga räkima/ siis
pannt ta se katte ärra.
õ p p e t u s s e d ,
I. Sinai mäe peält ollid Israeli rahwas fuurt
Jummalat näind ja kuulnud, ja teggid ommeti
kuld wassika ennesele jumn-alakS.
Sest on nähha tui kahtlane ja heitlik, parra?
go Jummal! innimesse südda an.
II. Omma wihha sees tahtis suur Jummal se
rahwale oisa tehha, agga kui Moses palwega Ta
ette sai astunud se rahlya pärrast, siis Issanda!
elli halle meel.
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(gcft on kähha et suurt önuetust palwe läbbi
N'oib ärralaäüda, ja et kirriko palwctte peäle
siiürc tulleb piddada.
III S u u r Jummal ütles ennast tahtwad nende
panud nende kätt« maksta, sel päwal, mil Ta
piddi tullema ucid katsmaJummal sii« kurja mitte iggakord warsi ei
nuhtle waid mõnnikord wöttab Ta makso l»v
nüke, nago wanna sanna ütleb.
Waggad

mõtted.

Mürristamisse ja wälgo lömisseaa andis Jummal
omma tasko.
Mikspärrast nenda? Ei selle pärrast tähhe wahhel
ütski wõi olla.
Teile, kes teie ei pua Temma käsko möda ellada ma:
ilmas;
Teile siis tulli, ja suits, ja weewlid ja pitkne jo
walmistud on.
Meles mul olgo se warra ia hilja,
J a t«i mürristamisse pilwed ma näan.

26. Luggeminne.
Silnsonist.
Kohtomoistjatte ramato 13, 14, 15 ja i6Peatük.
Simson olli tuggew mees, ja temma ram
Olli temma juuk,c karwa seeo. S e Simson
läf> kossima ^ßilißtifc« lüttarte seast/ ja ilma
ymma wannematte tahlmatta. J a tee peäl
tuul üks lõukoer temma wasto, ja temma kiskus jedda löhkl omn»a kattega, nenda kui kll6
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se-talle lübki kistakse. Kui ta teist korda sedda teed tulli, siis olli messilaste perre loukocra
kehha sees ja met. J a ta wöttis sest omma
puesse, agga ta ei ütlend mitte kust ta sedda
vili leidnud. J a pulmas Simson andis pulmallstele ühhe mõistetusse ärramoism, et nem»nad sedda seitsme pawaga piddid ärramotstma. Kul nemmad sedda lemmale öiete plddid
üllesrakima, siis ta tahtis neile anda kolmkümmend särki ja kolmkümmend üllekonda ridid. Agga kui uemmad ei woind sedda temmale ülleerakida, siis Willistid lemmale piddid andma kolmkümmend särki ja kolmkümmend üllekonda ridld. Vlgga se olli se mõistetusse sanna: Sojast tulli roog walja ja tuggewast tulli maggusat wälja. J a kui ÄLilistld ei saand se mõistetusse üllesrakida, siis nemmad pallusid Slmsoni naese omma pole, ja
temma melitas omma mehhe ja olli temma
kaela peäl ni kaua, kui mees lemmale se mõistetusse sai üllesräkmud, ja naene andis se
mõistetusse siis Wilistidele ülles. J a enne
kui seitsmes pääw loja läks ütlesid WiliStid
Simsoni wasto: Mis on maggusam kul messi
ja mls tuggewam kui lõukoer? J a Simson
ütles uelle: Kui teie ei õlleks mo pulaga künnud, ei lne õlleks mo mõistetusse peüle mitte
oskand. J a temma läks jo löi mahha W i listidest kolmkümmend meest ja wöttls nende
rided seljast ärra, ja andis neld üllekonda ridlks neile, kes mõistetusse ollld ärraräkinud.
J a kul Simson nüüd omma naese kätte tahtis/ sile temma issa olli tedda jo teisele m«i>
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hele annud. Aqqa Simson läks ja wõttis
kolm sadda rebbast kinni, ja siddus neld sabba
sawwa wasto, pari kauba, ja panni ühhe tstrwakse kesk kahhe sawwa wahhele, ja laskis
neid lahti Wilistlde leikamatta wilja sisse. J a
Wlllstide wihha süttis põllema, ja nemmad
põlletasid se naese ja temma «ssa tullega ärra.
Nüüd seuti Slmsonlt kotte.qa ja anti tedda
temma waenlaste kätte. Aqga Simson kiskus
need köied löhki, ja lö« ühhe eeel« loualuqa
tahhat meest mahha. Telstpuhko käisid W i llstld Elmsonl peäle Askatl linnas, kui ta
ühhe hora naest jure ollt heitnud. Aaaa S l m son tõusis kess ood ülles ja tootis linna wärrawad wälia ja wiis neid ülles mäe õtsa. J a
se sündis pärrast sedda et ta ühhe naese wöttis armatseda, ja temma nimmi olli Tellla.
J a sesamma naene ollt Wtlistldest rahhaaa
mentud, et ta neile piddi teädust saatma, kus
temmal se suur ram piddi ollema, fa.i S i m son pettis Tel ila t kolm kord järresilkko omma walle tõstmisse jannaya. Sest essimest
korda temma laskis ennast sidduda seitse tore
nlne ohjaga. Kül nenda ollt tehtud, siis ütles
Tellla Simson! wasto: Slmlon, Willsnd
tullewad so peäle.' ja ta kiskus need ohjad katk l , nenda kül üks linnaue löng kalkl klstatse.
Teist puhko ta laskls ennast sidduda ute köitega \a Tellla ütles jälle ta warto: Simson,
MlllStld tullewad so peäle! ja temma kiskus
neid kotta katkl kui nrn. Kolmat korda temma
laskls omma juukse karwad knnnnaelata leina
wasto ja fui Tellla ülles: S l M M , WUls^
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tid tullewad so peäle, siis ta tõmbas need
jullkse karwad naeltega ühtlasse hopis wälja.
Wimaks sai Telila omma melitamisse sannade läbbi ommeti teädust, et keik temma ram
temma juukse karwa sees olli. Warsi kutsus
Trlila Wi'.istld, et nemmad tedda piddid passima. Kui Simson nüüd Telila pölwette peäl
maqaas, fiiö nemmad lelkasid temma juuksid
matiha. Ni pea kui nenda olli tehtud, siis
tundls Simson et Jehowa temmast olli ärralagund. J a Willstid wõtsid tedda kinni ja
pulsid temma silmad wälja ja pannid tedda
kinni kahhe wast ahhelaga, ja ta piddi wangidc koias jahwatama. J a sedda möda kui
temma juuksid jälle kaswasid, sai temma omma rammo ka jälle kätte. Kui nüüd Milistid kokko tullid suurt ohwri ohwerdama, siis
nemmad lastsid Slmsoni hüda, et ta neil« piddl mängima. Agga se hone, kus nemmad
sees ollid, olli kahhe samba peäl, ja waatmas
olli liggi kolm tuhhat meest. J a Simson hakkas nelst kahhest sambast kinni ja tõmbas, siis
langes hone. J a nenda löppes Simson omma waenlastega ühtlasse, sest et hone keikide
peäle langes.
O p p e t u s j e d.

1. Lavsed ei pea ilma wanncmatte tahtmatta al»;
biellusse ennast andma.
Sedda Simson teggi jn temmale tulli sest pal)'
ha luggu.

i
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I I . Naesterahwale paljo ei tulle taetaba mis sallaja peab petawa.
Omma kahjo läbbi Simson wast arro sest sai;
scst temma mõistetusse ja temma rammo, ets
unised mollemad ci räkind ülles?
I I I . Siraki sanna tdesi on: Wiin ja naesed eksitawad mõistlikkud ärra.
Sedda Simsonist näme; sest eks libbeda kelega Telila tedda ci saatnud ommast rammust,
ommast silma näust, ommast ellustki lahti?
Waggad

mõtted.

Simsonisi wõid »ahha mis rappo ello ots on,
Ja tui se itta wob, pahlja lugg» katte.
Esmalt ram tal löppes, pimmedaks sandiks siis sm.
Wimaks hone weel löi, tedda surnuks järsto.
Se asja tahhan ma, meles piddada ikka,
Et, tui kurrati eest, ennast roppo eest hoian.

27. Lllggeminne.
Samuelist.
1 Sam. 1 ja 2 Peatük.

Elkanal olli kaks naest, teise nimmi Anna
ja teise nlmmi Peninua. J a Peninnal olH
lapsi agga Annal ep olnud lavsi. Sepärrast
petl Annat alwaks, ja ni mittokõrd kui ta ülleö laks Jehowa kotta, ja teised sures rõmus
ollid, siis Anna nuttis. Kül Elkana trööstis
tedda ja ülles temmale: Eks minna polle julle
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parrem fui fõmuu poega? Agga Anna olli
wü,qaa süddamest kurb ja tõotas ühhe lootusse ja ütles: kui Jummal temmale pocglavse
piddi andma, et ta sile tahtis tedda jälle Jehowale^anda keige temma ello aia. J a se
süüdis et preester Eli istus istme peäl Jehowa
templl samba jures ja panni tähhele temma
suud, kui ca IeKowa pällus. J a sest et Anna
räkis ommas süddames ja et ta uled Ukusid
üksipäinis, agga ta heält ep olnud kuulda
mitte: sepärrast arwas Eli tedda joobnud ollewad. J a Eli ülles temma wasto: kül kaua
tadhad sa kui joobnud olla? laese omma wiin
ennesest lahkuda. J a Anna wastas ja ütles:
El mitte, mo issand, ma ollen üks raske süddamega naene; omma hinge iggatscmist ollen
ma Jehowa elte wäljawallanud. J a Eli wastae ja ütles: Mmne rahhoga, kül Israeli
Jummal annab sulle so palwe järrele, mis sa
lemmalt olled pallund. J a 'Anna sai käima
peäle ia sal pöia, la pann« temma nimmi
Samuel. J a kui ta tedda ärrawoörucand, siis
ta wiis tedda ennesega ülles üllema preestri
jure ja jättis tedda senna. J a Anna lugges
Jehowale kuusse laulo, et Jehowa temma
palwel olli wiinud kuulda. J a kui se pols
kaswis pltkusses, sils ta olli Iehowat tenimae preestrl Eli ees. J a kui emma üllesläks
igga aastast ohwr» ohwerdama, siis ta toi
temmale plssikesse kue. Agga Eamuelil ei
olnud seäl mitte hea luggu, sest preestrl Eli
pi-lad oiUd pahharetti suggu ja olleksid weikest Sulnuellt pea kur/a peäle wornud juhha-
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Ja nende sü olli et innimessed laitsid

Jehowa roa ohwri, sest nemmad wölsid, kolme
arrolisse akhingaga, parrema lihha riistast
wälja, ja söid sedda isse. J a kui kegi selle
wasto seisis, siis nemmad wõtsid wäggise. J a
nemmad maggasid ka naeste jures, kes hulgal
kokko tullld koggodusse telgi ukse jure. Agga
pols Samuel ei teind nenda, ja olli armas,
nihästi Jummala kui ka innimeste melest. J a
Samuel on ustawaks prohwetas sanud Jelwwale.
Õ p p e t u s s e d .
I. Ellades innimenne ei pea kurja mötlema om«
mast liggimessist kui ta õiete ei tea.
Preester Eli selle wasto teggi, stst et Annat
joobnud arwas ollewad, ja temma ommeti olli
raske süddamega naene, kes süddamest öhkas
Jehowa pole»
I I . Kui innimenne Jummalale ühhe lootusse on
tootand, siis sago se ka toeks.
Nenda teggi Anna. Temma töi omma pöia
Samueli ülles Jehowa omma Jummala ette,
nenda kui olli tõotanud.
I I I . Sedda pahha mis innimenne teist näeb tegl
gewad, temma ei pea mitte teggema.
Nenda Samuel teggi, ja ei annud preestri
E l i jummalakartmatta lastest ennast mitte
kurja peäle juhhatada.

,
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Wagqad

C
mottet.

Kurla laste isfa preester Eli »lli;
J a weite Samuel nende öälust näggi.
Agga kurja ei teind eaga pano teed t&inb,
Waid öissusses ellas, ja öälust ta wihkas.
Ni llihhan minna ta, end wairsle seltsi boid«,
J a Issand Iummal sa, mull' sedda joudo an»a.

28. Lllggeminne.
Preester Eli.
, Sam. - ja 3 Pratük.

I>'liowa meel olli waqaa pahha, et Eli parrennnne ei kabwataiuid ommad lapstd S e pär-asi Temma satis übt Zummala meest
Ell jure ja kulutas lemmale keige lemma silggu surma. £a laskis ta nenda lemmal« üitelda: Kes mind auustawad, ndt> tahhan ma
aillistada, ja kes meid mikski el pea, neid
Peab alwaks petama. Ka Sarnucüle täetas
I»,mmal, et ta taktis El, ftlggu nuhhelda;
fest km Samuel Ichowa templle maggas,
sil« lmdib Iehowa: Samuel! J a pols joosis Ell jure, alwmes, et temma tedda hüüdnud, ja ütle-': Slin ma ollm, lest \a õlled
nimd hüüdnud. Agga temma ülles; El ma
poU^ hüüdnud, heida jälle mahha. J a Iehö«
wa wottis jälle hüda: Samuel! Ja pois
lats »alle Eli jure ja ürte?: Sim ma oim,
fe,i sa vlled mind hüüdnud; agga te»m«
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üttes ta: Ei ma polle hüüdnud, mo vo^q,
heida iaNe mahha.
J a Ielwwa Jummal
wõttis kolmat korda ly'iüc: Samuel! ja rols
tousip kolmat korda ülles ja läks Eli -\y
re S i i ^ moieti« Eli et Jehowa polsi olli
hüüdnud. Temma käskis sepärrast Samueli
jälle mahha heita, ja kül kegi jälle piddi hüüd,
ma, sus ta piddi htiema: Jehowa rägi, sest
so sullane kuled. S i i s taelas Jummal pmsile, et ta tahtis El« suggu nuhhelda; sest et
Eli pöiad ürrawandumift enneste peäle saatnud ja et issa ei waatnudke woörele nende
peäle. Kui pääw olli tousund, siis küssis
Eli, mis fcmna Jummal Samueli was:o olli
räkinud. $l*cia Samuel kart» ja et tahtnud
nagqemist üllesräkida Eli wasto. Agga Eli
ütles: Nenda tehko sulle Jummal, ja nenda
weel pealegl, km sa middagi mo ette salgad.
E n s andis Samuel temmale teäda kelk n^ed
sannad, mis Jummal temma wasto olli räkinud. J a Eli ülles: Temma on Jehowa, 3 a
tel^ko mis hea on Temma melest, Pissut aega
pärrast sedda läksid Israeli-rahwas wilja
Wiliscide wasto sötta. J a Ell pöiad laksid
ka sötta, ja tõld Jummala jeadusse laeka
kogaodusse telgist »a wotud sedda ennese kasa.
J a wanna Ell lstus istme peäl wärrawa luus
ja wall?, sest temma olli iure kaetusse sees se
lahhll'gl pärrast. J a üks, kes sannumed toi,
lulll lahhingist ja ütles: Israel on WlllStlde
eest arrapöggenend, ,a so molleinad p^uad on
surnud, ja Jummala (atfati ärrawõetud. Kui
Ell need õnnetuke sannumed tu^lv, Nls «a
"
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langes taggasi istme peält mahha, ja murdu»
omma kaela ja surri. J a Eli olli ühheklakümmeiid \a kahheksa aastat wanna, ja temma silmad ollid tuhnid, et ta ei woind nähha.

õppetussed.
I. Wannemad sawad raske nuhtlusse alla kui
nemmad ommad lapsed mitte öiete ei kaswata.
Sedda tundis preester Eli. Temma ei waalnudke woörete omma poegade peäle, kui nem?
mad koera tööd teggid; sepärrast temma, om/
ma wanna ea sees, ka omma kaela piddi murdma.
I I . Ellawad jo preestrid mmmalakartmatta ello
ühhel maal, wist Jummala nuhtlus uisuggustst
maast mitte ennam kaugel ei olle.
Kui Eli pöiad jo Jummala ohwri hakkasid
teotama ja pördo ello aiama, warsi olli södda
siis wäljas.
I I I . Wäljaspiddist Jummala tcnistusftst «i sa
kül; ka waimus jo töes peab innimenne Ium^
malat kummardama.

Iumm.üa seadusse laekas olli Juda «rahwal
kallis ja pühha assi, agga nende jummalaa
kartmatta meeSte pärrast, kes sedda töid, la«?
kiS Jummal seddagi WiliStide kätte sada.
Waggad

mõtted.

Preester Eli sallis, et lapsed kurja teggid;
Ei waatnud woöreleti nende elle peäle.
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Ei Jummal talle sedda, nuhtlematta jätnud.
Waid nuhtles surmaga meest en,-ast ja keik suggu»,
T> nno olgo teile, hea wannemailele!
Mind öppelasite; nüüd taewas au säte.

29. Luggemlnne.
Kunningas Saul.
2 Sam. 9, to, I J , 16, 19, 28 ja 31 PeatüF.

Saul otsis se emma < eesli, mis temma issa
olli ärrakaddunud. Km ta sedda e» leidnud,
sils ta läks prohweti Samuetl jure, ja pällus
tedda, et ta temmale annaks teäda temma
teed. J a Samuel wõttis ühbe ölll-krusi ja
Woldis tedda Ioraell kunningaks, Jehowa
kasso peäle. J a kui ta sealt" paigalt ärraläks, siis mutis Jummal temma süddant teisill, ja temma sai hopis teiseks mehheks. J a
tee peäl tulli Inmmala Waim kermeste ta
peäle, nenda et ta hatkas prohweti wisil rakima. Sest on se wanna sanna tulnud: Kas
Saul ka ou prohwelide seas? J a kui nemmad tahtsid tedda kunningaks tehha, sils olli
ta riistade sekka eest ärra pöggenend. J a kui
nemmad tedda seält ärra töld, ja temma selsis
rahwa seas, sus ta olli Pea körgusse o*fo
X>\thm Fui keik rahwas. S e Saul piddi,
Jummala kässo peäl, Amalekl rahwas 1a
keik nende weiksed sutumaks kautama Agga
Saul e» ternd nenda ku» Jummal küokmd,
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waid andis armo neile kes parremad ollid
puddvlojuste ja weiste seast. Sils kahhetses
Jummal et Ta Sauli kunningaks ol!l tõstnud.
J a Temma kulutas temmale prohweti Samueli läbbi ja ütles: Sepärrast et siuna olled Je,
howa sauna arrapölgnud, on Ta sind jälle hu
rapõlgnud. Kül Saul ennast wabbandas ja
ü.ics et ta need weiksed piddi ohwerdama Jehowale omma Jummalale. Agga Jummal
laekls temmale öölda, tühbele pannema parxm\ ollewad kui jarada rasw. J a Jehowa
Waim labknsSaullst ärra ja üks kurriwaim
I,?!wwa kaest teggi temmale hirmo. Agga kui
^awet kannelt mängis temma eest, siis se
kurri waim lahkus lemma peält ärra. J a
Jehowa laskis nore Taweti prohweti Samueli
läbbi wõida kunningaks Sauli assemele. Kül
Saul olleks Taweti hea melega surma saatMld/ agga Jummala kässi warjas tedda. J a
wimaks koggilsid Wilistid kokko kunninga
Sauli wasto. Kül Saul sils küssis Jehowa
kacst se soa pärrast, agga Jehowa ei wastand
temmale mitte. Siis läks Saul ühhe naesterahwa jure, kel laasina waim olli. S e naene satis omma kunsiga, et õnsa prohweti S a muell näggo temma ette tulli. J a Samuel»
waim ütles Sauli wasto : Miks olled sa
mulle tülli teinud? J a Saul ütles: Jummal
on minnust ärralahkund; sepärrast ollen ma
sind hüüdnud, et sa mulle pead teäda andma,
mis ma pean teggema. J a se waim ülles
temmale siis, et Jehowa tahtis anda Israelit
2Lllibtlde katte se sia sees. J a kunninga m-
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tiefe wasto ütles waim need sannad: Homme pead sinna ja so pöiad mo jures ollema.
J a teisel päwal, pöggenesid Israel! - rahwas
Wilistide eest ärra, ja Sauli poegadest lödi
mahka kolm. S u s ütles Saul omma soariistade kandja wasto, et ta omma moöka plddi tõmbama ja tedda läbbi pistma. J a kui
temma sõariistade kandja ei tahtnud omma
kät nagi paima sellele, kes Jehowale olli wõitlend, siis wõttis Saul moöga ja lauges isse
selle usse. J a Wilietld raiusid temma Pea
otsast ärra ja läkkltasid sedda leri; ja ta kehha
posid nemmänd ülles Petsani linna miixi
peäle.
ö p p e t u s s e d .
I. Ep olle sure Jummala mele pärrast se tö, mis
innimenne waggaks kidab Temma kässo wasto.

Kunninga« Saul ei lasknud mahhalüa need
weiksed, mis Jummal olli kastnud sucumaks
ärrakautada, ja ülles enlUlst tahtnud neid oh?
wriks ohwerdama Jehowale omma Jummala«
le. Agga Jehowa Jummala meel sai roaga.«
pahhaks ja Ta loskis temma wasto öölda: %&ty
hele pannema on parrem kui järade ras».
Ii. Kust pühha Waim lahkub, seält kurri waim
nsset wöttab.
Ni pea kui Jehowa Waim Saulist sai lah,
künd, warsi kurri waim teggi temmale hirmo.
III. Jummal Issand ei jätta innimest mahha,
kui innimenne Tedda mahha « jänct.

J
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Nenda laskis Iummal ka künnina« Saulile
üttelda: Sepärrast et sinna õlled Iehowa sanua arrapõlgnud, on Ta sind jälle ärrapölgnud.
Waggad mötted.
!

Sannakuulmatta olli kunningas Saul
Se temma sü esmalt olli.
VaUalikkuk« siis sai, ia tapjaks roimaks,
Sest otsa ennesel' teagi.
Teeb, Iummal parrago! pat nenda alwaks mind,
Siis essimtsse eest, jo lahhan hoida end.

30. Luggeminne.
Tawet tavleb Koliatiga.
, Sam. 17 ja »8 Peatük.

Knmiinaas S a u l läks sttta Wilistide wasfo Kul nende <oäwäed nüüd teine teise wasto 'elfid, siis tuilt WttiSNde lerldest üks sunr
wägaew mees wälja. ja temma mmmi olli
Kallat S e mees olli pitk kuus künart ja
üte waks. Za temma raud • rie olli raske
wue tubbat ftkll waske. J a ta piai wars
o!ll kul löna^poom. S e pilk mees naeris I s ,
raell-rahwatt, ja käbtl» ne>d wallitseda ennas«
tele üht meest et ta allatullekb temma iure- Kui
ta woiks temma was 10 tappelda ja tedda
mahhalüa, siis ta ludbao et Wllistid viddid
Isiael» rahwa 'ullasiks ,ama; agga kul Kotial
wvlmust lemma peale pidin sama ja tedda
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mahha loma, siis piddid Israeli rahwas W i listide sllllasiks jäma. Kui Saul ja kelk I s rael kuulsid need Wlllstimehhe sannad, siis
nemmad ehmatasid ärra ja kartsid wägga. J a
se Wilistimees tulli hommiko ja õhto nende
liggi, ja nenda tulli ta sinna ftiema nellikümmend päwa.
Ja Saul wöttls kätte ja
lubbas omma tütre sellele paiina, kes se sure
mehhe piddi mahha loma. Kui weike Tawet
sedda kulis, siis südda lemma se:s tedda kutsus, ft mehhega wõitlema. Ja Saul panni _
Taweti pähhä wastkübbara ja raudride temma selga. Ja Tawet ei woind nende riettega
mitte käia, sest ta ep olnud nendega öppind.
Sepärrast ta panni neid jälle mahha, ja ei
wõtnud muud kui omma keppi ja omma ling»
ennese kätte. Karjatse.pauna, mis temmal
olli, panni ta wiis silledat klwwl jöest. Kui
temma nüüd se Wllistimehhe liggi läks, siis
Kolial ütles temma wasto: Kas minna ollen
koer, et sinna keppiga mo jure tulleb? Agga
Tawet ütles: Sinna tulleb mo jure woogaga
ja plgiga ja oddago; agga minna tullen so
jure wäggede Jehowa Israeli wäehulkade
Jummala nimmel. Ja Tawet pistis omma
kät pauna, ja wõttis seält kiwwi wälja, ja
wiskas lingoga ja oskas se Willstimehhe Peaõtsa, ja se kiwwi läks ta Pea-õtsa sisse, et
ta omma silmili mahha-langes. Ja Tawet
wõttis Kolialt moöga ja tõmbas sedda tup,
pest wälja ja raius sedda Pea otsast ärra.
J a kui Wilistld sedda näggid, siis pöggenesid
nemmad üna ja Ivraelt, rahwas |aid wõido
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omma f^tte. Kui S a u l soast foio pole tulli,
fa? laulsid naesed temna waste: S a u l on
linud omma tubhat, agga Tawce omma
küiinnrtuhl'at. C u o lüttls S a u l i wtlcha pölleina, ja temma »abtis Taweti peäle sest päwast ja pärrast. J a S a u l ei pannud omma
Uutan ka mitte Tawelile naeseks waid ülwe
teise mehhele. Aana S a u l i p»e,q Ionatan löi
Vawettga kat. J a Mikal, S a u l i teine tüttar, armastas Tc,weli. J a S a u l latt« £a»
wetile ütlnna, et ta sadda Mll>vude e^st üahka temma kütie piddi toma, kui ta temma wai*
nnl bt'ke tahhaks sada, anaa S a u l mö:les
sedda sata, et Tawct sel wisil Mllletlde kae
läbbi piddi langema. J a Tawet wõtti» katte
ja lol Wiltstidest kaks sadda meest mahha,
ja S a u l pamli temmale Mlkall, omma tütre,

naeseks.

Õppetussed.
I. Tuggew ,nee« ei pea omma rammo peäl mitte
furclinne ollema.

Suur Kolial olli pea teist ossa ni pitk kui
renke Tawet, ja sai omma matso wasto Pea?
õtsa et löppes.
I I . Söameeete hulkas on ka waggad mehhed.'

Tawet ei läind sazatamisse egga kurja wandus
missega omma waenlaese waeio, waid utkg:
Minna tullen so >ure wäggede Jehowa nimmel.
lil Wagga mees leiab lt.a armo, armastust j<>
ßbrust.

)

97

(

Kunninglik Würst Ionatcm löi stbrusse« Ta°
wetiga kät, ja kunninglik würsti neitsid Mikal
tedda arlnastas. ,
Waggad

mötted.

Ennam kui kuus künart pitk Kolial olli.
Kedda Tawn lingoga löi mahha.
Kui Jummala fannast ma luggesin sedda,
Middagi se tähhendab, siis möllin.
Jah Kolial on, põrgo fees, furrat,
J a Tawet Kristust, tähhendab, ennast.

l v
31, Luggeminne.
Tawetit kiusarakst takka.
» Sam »9, %\, 24 ja 26 Peatük.
Kunningas Saul rakis Ionatani omma pöia
wasto et ta piddi Taweli siirma saatma. Agga Ionatan andis Tawctlle tcada ja pällus
omma issa temma pärrast. Pissut aega pärrast sedda, sai kurri watm Jehowa käest Sauli peäle. Ja Tawet piddi ta kannelt mängima temma ees. S i i s Saul otsis pigi T a wetisi läbbi ja seina sisse aiada. õlaga ta
aias pigi ftma sisse ja Tawet pöaaenes ja
peasis ärra. S i i s Saul läkkitas Käskusid
Taweti koia jure tedda hoitma. sigga Mikal,
Taweti naene, laskis tedda mahha aknast läbbi. Ja ta wõttis ühhe kuio, mis puust olli
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tehtud, ja panni sedda wodisse Taweti assewcle» ia ütles tedda haiae ollcwad. J a Saul
lätkitas need Kässud taweti waatma, ja
ütles: Toqe tedda ülles minno jure wodiga.
J a need Kässud tullid ia wam, puust tehtud
fuio Olli wodis. J a Mlkal ütles, et Tawet
vlli taljrnuö teoda arralappa, fui tcmma ep
vileks laffnud tedda minna. J a Tawet piddi
siis katte wötma ja pöggcnema Katt kunninga
Aklsi jure. Agga temma sai arro, Kati kunninaa Akisi jures ennesel wlst hea aeseme mitte ollewad. Separraft ta tegqi ennast üllapiks
nende silma ees, ja teggi riipsusid warrawa
poolte peale, ja laskis omma ülla omma Habbeme sisse joosta. Slis ütles Akts omma
sullaste wasto: Kas mul neid waiak kes hullud on? ja andis kasko se hullo mehhe ärrafcita. Kui nüüd Tawet ei arwand ennast
kussagil marjul ollewad, siis ta istus omma
VeeFtega kola sisse, mis tee peäl olli. J a
Saul läks sinna sisse omma asjale Kül
Taweti mehhrd andsid lemmale nou, et temma el viddand lastma möda nunna sedda parrast aega, arratappa omma wacnlasse. Agga
Tawet ei tadtnud piota omma kat Iehowa
woitud mel)l>e külge. Ommetl wöctis Tawet
katte ja lestas sallaja Saull kue ölma arra,
nus ta olli mahda pannud J a kui nemmad
mollemad ollld kopast wäljaläinud, siis Tawet
nältls lemmale kangelt se kut ölma ja ütles:
Iekowa peab kobtomoistja ollema, ja minno
ja firtno wakbele kondut »noiftma. J a sits

tüstis Saul omma healt ja nuttts ja unes:

Siuna olled öigem mind. Segiparrast laks
S a u l weel ükskord sõtta Taweti wasto ja
maqaas ommas leris. J a T a wet laks ja
wõttis S a u l i pigi ja wee-karrika temma Pea^
pobiast ärra, ja ei ükski ei näind egga arkand ülles; sest nemmad maggasid keik, separrast et Ichowa kaest olli raske unni nende peale langend. Kui pääw olli tõusnud, siis T a wet laks ülles mäe õtsa ja jai seisma kaugelt,
ja näitis se pigi ja wee karrika. S l i s ütles
S a u l : W a t a ma ollen jölledaste teinud ja
üpris wagga eksinud. J a temma andis temmalegi önnistusse ja ülles: Õnnistud olgo
sinna, mo poeg Tawet; kül sa sadad ommad
asiad korda ja saad ka tõeste wõimust. Ei
mitte kaua pärrast sedda aega wõttis S a u l
kätte ennesele õtsa tehha omma ennese moögaga, ja Tawet sai kunningaks temma asftmel.
Õ p p e t u s s e d .

I. Kui wannemad ommad lapsed kurja peäle
sünniwad, siis lapsed ei pea sedda kurja mitte
teggema, sest et nemmad Jummalat ennam pea«
wad kartma kui innimessi.
Nenda teggi Jimata«: sest kui temma irf«
Saul temmale käsko sai annud, arratappa
Tawetit, siis ta andis Tawenle teäda, et unu
ma aegsaste sai põggenema.
II. läkski ei pea kät pistnla feile külge Ut
Jummalale on woimd.
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Veenda teggi Tawet. Mittokõrd olleks temma
emma kunningale woind õtsa tehha; agga mm
wa ei tahtnud sedda valto tehha.
lil Mis aqga hädda steS on tehtud, ei ükski
sedda laksase melega ei pea tagga järrele ka teg:
geuia
Mikal agga omma issa walle juttoga pettis,
sest et temmal t k^bbe dädda kä olli; ei mn
pärrast mitte- Üksti n-allaro walletaja ei wõi
«nnast siis sellega wabbandada, et Mikal
nenda teinud.
Waggad mötted.
Wagga Tawtt kätte ei maksnud.
Et nii waenlane olli ra käes.
Omma Kadda Jummalal' kaebas
Ja Jummal hädda pöris tall' heaks.
Ni cahhan minna ka, ei ial kurja makst«,
Wist Issand wõttab siis, ka mulle üigust tehha.

Z2. Luggeminne.
Patstbast.
2 Sam. i» ja ,2 Peatük.

Kunningas Tawet andis wäe - pealikko Joa,
bil,> käeke, Nädda linna alla minna. J a se
sü dis et Tawet kunninga koia katmkse peäl
kö»dl5 ja kattukse peält näggi ühhe naese en,
ti^rt pessewad rohho^ aias, ja se naene olli wägga llll,sa näoga. Kui nüüd Tawet se naese
järrele küssis, sils ööldi temmale: S e vn Pat-
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seba, Uria naene. J a Tawet läkkitas ssä<<?u
sid 1a laekls tedda tua, >a maggus temma >ures, ja se naem sai käima peäle Aggn Uria,
temma mees ep olnud mttte kodda, wald olli
kunninga wäe hülgaza sötta Uürnid. t a w e t
käskis tedda lerist koio tulla, et ramvas plddi
uskuma, Patfebat ommast mehhest käima peäle
sanud. Agga Uria heitis kunninga koia ukse
ette maggama, keiklde omma issanda sullaste
jure; ja ei läind mitte alla omma kotta. Teis
sel päwal Tawet laok:s joobnuks tehha st mehhe ja lnötles et temma wlst sus koia ja omma
naese liggi piddi minnema. Agga Urla et teind
nenda, ja maggas ka sel 6 ci omma tssanda
suilaste jures, ja ei läind nutte alla omma
kotta. S u s kirjotas Tawet ramato Ioabile,
ja ta olli ramatusfe kirjolanud ja öölnud:
Pange Uria kelgekauqema taplusse kohto, ja
tagganege temma takka ärra, et tedda mahhalüakse, et m surreb. J a se ramato läkkitas
temma Uriaga ärra, agga Uria ei teadnud mitte, mis ta senna sisse olli kirjotanud. Joab
teggi nenda kui kunningas temmale olli kiriotanud, ja Uria leidis omma surina. Urm naene Patseba leinas omma meest nenda kui seätud. J a kui lemamlbse aeg sai möda läinud,
siis wõttis knnmngas tedda ommaks naeseks.
J a Jehowa läkkitas Natanil Taweti jure, ja
temma olli prohwet. J a Natan ütles Taweti
wasto: Kaks meest olli ühhes linnas, teme til»
kas >a teine kehwa. S e l rikkal olli waaga
paljo lambl» ja weiksed. Agaa ftl kehwa» ep
vlnud «nüüd middagl, kui agga üts amus pls-
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ftfe utto-tal, mis ta olli ostnud, ja toitis ftdda. S e söi la pallokest ja ibi ta karrika seest
ja maggas temma sülles. Kui nüüd se rikka
mehhe jure üks teekäia tulli, siis ei raatsind ta
mute wõtta ennese lammastest egga ennese
wetksist, waid wöttis selle kehwa mebbc uttotalle, ja teggi sest röga sclle mehhcle. Kni T a ,
wet sedda kulis, sits temma wihha süttis pollema, ja temma ütles: Ni tõest kui Jehowa ellab, se mees, kes sedda teirnid, se on tõest surma wäärt, ja ta peab se ulto-talle nelja wörra jälle ärramaksma. J a prohwet Natan ütles Taweti wasto: Sinna olled se mees. Sest
se rikkas mees Natani tähhendamiese sanna
sees olli kunningas Tawet: need pa'.jo lambo
ja weiksed, mls temmal olli, ollid kumunga naesed; ,se kehwa mees olli aus Uria; ja se amus
pissikc utto-tal, olli illusa naega Patstba.
Prohwet Natan kulutas siis Tawetile mondasuggust Jummala nuhtlust. J a Tawet ütles Natani wasto: Ma ollen patto teinud Jehowa wasio. J a Natan ütles Taweti wasto: Jehowa on ka so patto laffnud möda
minna, sinna el pea mitte surrema. Ommeti
et sa se asza läbbi Jehowa waenlased olled
saamud kurjaste laimama, sits peab ka. se
poeg kes sulle on sündinud, wissiste surrema.
Nnl päiwil on Tawet omma wiekümnema
eesilnesse laulo kirjotanud; ja temma essimessed sannad on: Jummal olle mulle armoilnue
omma heldnsse parrast.
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Õppetussed.
I. Naeste 5 rahwas ennast peawad hoidma, <t mrn>
niad vahhandust ühhelegi ei anna.
Kui Patseba rohho-aias allas» ep olleks ob
vnd, egga siis Tawet ei olleks abbiello riknud
egga ttMina meest tapnud.
II. Sanna mis süddamest kulutakse, hakkab ikka
ka süddame peäle.
Probwet Natan nomis Tawetit targaste ja
keigest süddamest, sepärrast ta ligutae ka Ta^
weti süddant et ta wõttis omma patto lõhi
hetstda.
III. Kui ep olle häbbi olnud pall» tehha, ei pea
siis ta häbbi ollema patto kahhetseda.
Kui Natan Tawetile sai üttelnud: S a olled
se mees, kes surma wäärt, siis Tawet ei püüde
nud salgada waid tunnistab omma sü lles ja
ütles: M a ollen patto teinud Jehowa wasto.
Waggad

mõtted.

Abbiellorikminne ja tapminne ollid need süüd.
Mis Taweti waewasid omma tru Jummala ees.
Tahhad sa teäda lust temma möllema peält kül sai:
Eks silma himmo temmale sedda pahha ei teind!
Siis tahhan minna ka, se himmo wasto seista,
Et temma mind ei fg, ta nenda ärra petta.
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33. Lllggeminne.
Absalomist.
2 Sam. 14, 15, 16, 17 ja 18 Peatük.

Absalom, Taweti poeg, olli illusa jumme
ja illusa naoga mees ja temma jallatallaft ta
pealaeni ep olnud lemmal wigga. S e Ablalom tahtis, issa aial, kunningriki ennesele.
Temma pudis separrast Israeli meeste lüddant ärrawarrastada. Ta istus warrawa tee
äre ja küssis iggameest, mis ta kunninga jurest
otsis? Kui nüüd kegi omma hadda lemmale
sal kaeband, siis ta ütles temma wasto: Wata, so asjad on head ja öiged, agga kunnmga polest pol!« sul kulajat ühtegi. Oh', kes
panned nund kohtomoistjaks ft«a male, et
iggamees kel rio ehk kohto-assi on, mo jure
tuileks, et minna temmale öigust mõistaksin.
Ka targa Ahitoweli teadis temma omma
nõusse sata. Sesamma olli nõuandja kunninga Taweti jures, ja kui temma nou andis,
siis olli otscgo õlleks kegi Iummala sauna
küssind. Kui nüüd Absalom rähma omma
pole olli põrand, siis ta ütles issale, ennast
tahtwad Ebronis omma lootust arratassuda,
mis ta Iehowale tõotanud. Agga kut ta Ebroni sai, siis ta laskis kunninglikko front
omma pühha paima ja ennast kunnlnaaks kulutada. Nt pea fui Tawet sest sannumed sai,
laks temma sallaja Ierusi>?emmast, ja läks
ülies Kidroni jöe ölllpude mäele, ja nuttis
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ürdaste. J a fui ta kuulda sai Ahitowelic
nende seas ollewad, kes sallaja kurja uou plddannd Absalomiga, siis ta ütles: Oh Ieho»
wa! te, pallun, ma, Ahitoweli nou jölledaks.
J a kui kumnnaas Taawet ftdda tecd läks, waia, siis tuilt üks mees temma wasto, kes
Sauli ftltft suggowõssast, ja ta nimmi olli
Simei. S e mees sajatas kunninga Taweti
ühte puhko ja wiskas tedda ktwwldega ja ütles: Minne wälja, minne wälja, sinna werremees ja vahharctti mcc?! Kül üks mees ütles
kunninga wasto: Et lasse ma läbhän ja kis,
suu ta Pea otsast ärra; agga kunningas üt»
les: Sajatago temma nenda peäle, sest nenda
on Jehowa temmale üttelnud. J a Absalom
ja keik rahwas, Israeli mehhed, ollid tulnuo
Ierusalenima. Agga kui temma nüüd nou
piddas omma nouandjattega, mis nüüd tulleks
tehha, siis nende nõud ollid kahhesugguftd.
Abicoweli nou olli, katte wõtta Tawetit takkaaiada ja tedda mahhalüa enne kui ta saaks
wasto seista, sigga wanna Usai ütles: Tawet on sõddamees, ja andis Absalomlle sedda
nou, mitte enne ta peäle hakkada, kui keik
rahwas saaksid kokkotulnud. J a Absalom
ütles ja kelk Israeli mehhed: Usai nou on parrem kui Ahitoweli nou, ja teggid Usai nou
järrele: sest Jehowa olli kastnud slhitoweli head
nou tühjaks tehha, sepärrast et Jehowa Absalomi peäle piddt õnnetust saatma. J a Usai
andls ussinaste kunninga Tawecile teäda. S u s
wöttls Tawet ja kelk rahwas, mis temmaga,
katte, ja läksid ülle Iordani. J a kui Ahuo-
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wel näggi et temma nou järrele ei tehtud mitte, siis poos ta ennast ülles ja surri ärra J a
nüüd algas issa ja pöia wahhel werrine lahhing. Tawet ei lainnd isse mitte wälja, lest
et rahwas sedda kelas. Agga peaükkuttele
temma ütles: Dlge mnlle pehined se nore m,hhe Lldsalomi wasto. J a Absalom sacius T a wett sulluste waew, ja püdls eest ärra jõuda,
ja kui ta ühhe jure tamme alla sai, kel kerud
oksad ollid, siis hakkas ta Pea sest tammest
kinni, ja temma jäi taewa ja Ma wahhel rlppuma; ja se hol^vo^esel, mis temma a l , läks
omma teed. J a kui Joab sedda näggi, siis
ta wöttis kolm odda ennese katte ja aias neid
Absaloml süddame sisse. J a nemmad wõtsid
Adsalomit ja wiskasid tedda metsa ühhe sure
kaewandusse ja teggid ülles ta peäle ühhe wägga sure kiwwi hunniko. Kui Tawet stst sannumed sai, siis temma südda kehwatas ja ütles nuttes nenda; Mo poeg Absalsm, mo
poeg Absalom! kes annal) et ma olleksin ärrasurnud, minna, sinno assemel! Oh Absalom,
mo poeg, mo poeg! S i i s sai Tawet, sure
ölskamlssega, Jerusalemma jälle taggasi todud.
Õ p p e t u s s e d »
I. Ärramaksa kurja kurjaga egga söimamist söma:
missega.
Sedda öppime Tabelist. Temma ei tahtnud
sajataja Simeile mitte katte maksta, waid üt?
les: S«,atago tcmlna nenda peäle, sest nmda
on Jehowa temmale üttelnud.
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IL Kurja uouandjatte enneste kätte tulleb wimaks
pabba lnggu.
Sedda näme Ahitowcliss, kes omma kurja uou
pärrast, iist ennast ülles poos.
^

Iil. Ka kunningatte süddamed on Jummala käes,
ja temma pörab neid, kuhho ta tahhab.
Sedda näme Absaloiuist, Temma ci holind
Ahitoweli nõust, ja se olli Ichowast, sest et
Jehowa Absalomi peäle piddi õnnetust saatma.
Waggad

mötted.

Tulge lapsed, waatke, tammepuud ma teile näitan;
Tulge seia, waatke, mis wilja temma kannab.
Temma okste tulles tunniglik würst, näte, rippub
Nenda wimaks tulleb, tui Jummal isse nuhtleb.
Pange tähhele hästi, sest wõite selgeste mõista,
, Ei ka teie peace, wannemad süddamest kartma.

34. Luggcminne.
Suur katk Taweti aial.
2 Sam. 24 Peatük.

Kuningas Tawet laskis uhknsse parrast arraluggeda omma rahwast. Selle to peäle
kmsas kurrat Tawetl ja Jummal ei keland
sedda mitte. ILZaepealik Joab seisis kül selle
wasto: agga kunninga sanna moodus ennam
kui Ioabl sanna. Ja kül Tawet sedda rahwast sal arraluggenud, siis temma südda klhwatas warsi temma sees. J a temma ütles
Jehowa wasto: Ma ollen suurt patw teinud
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seaa mis ma teinud. S i i s satis I<l,owa
prohtveti Kati temma jure ja ütles: Kolm asja pannen ma so ette, wallltse ennesele üks
neist arra, mis ma sulle pean tengema. Kas
peab sulle so male seitse aastat nälg tullema?
Slßoi tahhad sa kolm kuud omma wacnlaste
eesi püggeneda? ehk kas peab katk kolm päwa so maal ollcma? Kui Tawct sedda kulis,
sits olli lemmal waaga kitsas ka, ja ta ütles:
Langegem ommetl Iehowa kätte, jcst temma
hallastus on suur. J a Iehowa satis ka-ko
Israeli sekka kolm päwa, et seitsekümmend
tuhhat meest arrasurrid. J a kui mgel omma
kat ka Ierusalemma külge piddi pistma, siis
kahhetses Iehowa sedda kurja ja ütles ingllte:
Kül 10! wötta nüüd omma kassi taggasi. J a
Iehowa ingel olli Arawna rchhe-alluse jurcs,
ncnda et Tawet tedda nahha <ai. S u s rd*
kis Tawet Iehowa waeto ja ütles: Wata,
nunna ollen patto teinud, agga mis on need
lambad teinud? Siis sal se nuhtlus Israeli
pealt arrakeeldud, ,a Tawet chlucas Iehowale
altari ülles Arawna rehhe-alluse jure, kus
Iehowa ingel olll fttknud.
O p p t u s s e d.
I. Keik kurjad mitled tullewad kurratisi.
Siin locmc ftlqe sannaza, et tmrat kunninga
Taweti se tö peale faatnud.
I I . Head nou ükski ei pea pelgama,
õlleks Tawet kuulnud omma wäepealikko sam
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M, fiis seitse kümmend tuhhat meest, temma
pärrast, ep olleks ärrasurnud.
III. Kui pal on tektud, siis südda ärkab.
Kui Tawct se rahwa sai arraluggeud, siis fub;
da kihwatas ta ftes<
Waggad

mötted.

Kunningas Tawet uhkusses omma rahwa loeb,
M i s sure Jummala mele pärrast kogqone ep ol»
nud.
Kolm asia Jummal, wallitseda, panni ta ette;
Seise kümmend tuhhat meest, sure katko läbbi, siis
tappis.
Ka üllematte pärrast, armad, pallugem hoolsast
El armas Issand neid, ei lasse jölledaks minua..

3). Luggeminne.
Kunningast Salomonist.
s Kunuing. 2, 3, 4, 8 ja 12 Peatük.

Kui Tawet sai maggama läinud omma ttw
„emamaa, siis kunningriik sai temma pöia
Salomoni katte. J a Jehowa näitis ennast
Salomonil? öse unnes ja ütles: Pällu, mis ma
sulle pean andma. J a Salomon pällus targa ja moistlikko süddame, et ta wõiks Iehowa rahwale kohhat mõista, ja ürramoista
mis hea >a mis kurri. S e palwe olli wägga
Jummala mele pärrast ja Jummal andis S a lomonile se targa moistltkko süddame nenda, et
enne polle temma sarnast olnud ja et ei pea
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temma sarnast ennam tullema. Ka andis Iummal temmale feDbaai mis ta mitte ei pallurid,
nihästi rikknst ja an ja pltka ello-ea. Ni pea
kni temma wallitsusse keppi omma katte sai
wõtnud, siis tnllid kaks bora-naest temma ette, ja temma sai näidata omma tarknst Mollemad ellasid ühhes koias ia ühhe poeg surri
ärra öse, et ta tedda olli ärra magganud. J a
kül hommiko üllestousid, siis nemmad waidlesid se lapsokesse pärrast, mis olli ellusse jänud,
ja mollemad tahtsid tedda ennesele. Et nüüd
ükski el »voind ärratunda kelle parralt se lapsoke olli, mis ellusse jänud, siis Salomon üt,
les: Toge mulle üks rnoök ja raiuge poleks se
laps, mis ellab. J a se naene, kelle poeg ellus olli, räkis kunninga wasto ja ütks: Oh
mo issand, andke temmale sc laps, nns ellus,
ja ärge surmage tedda paigast mitte ärra. J a
teme ütles: S e ei pea egga mulle egga sulle
sama, raiuge sedda poleks. J a kunningas
wastas ja ütles: Andke teisele se lops,, mis
ellus, ja ärge surmage tedda paigast mitte ärra; sesamma on ta omma. Pärrast sedda ehhitas Salomon Jehowale se pühha koia Jerusalemma. J a seäl kallal ehhitas ta seitse
aastat. J a kui pühha kodda pühhitseti, siis
täitis üks pilw sedda kodda, sest Jehowa au
olli Jehowa kodda täitnud. S u s astus S a lomon altari ette, ja tõstis ommad kaed ülles
wasto taewa ja lugges talli palwe sanna Jehawale omma Jummalale. Isscärranis temma pällus et Jummal armult plddl wõtma
kuulda, keik mis ial seal pattab temma kaesi

)

III

(

piddi pallntama, kui wahhest födda, ehk nälg,
ehk katk Ma peäl olleks. J a Salomon ohwerdas se tänno ohwri, mis ta Jehowale olli
tapnud, kaks kolmatkümmend tuhhat weist ja
si:dda ja kakskümmend tuhhat puddolojust. J a
kelgew'.maks andls Salomon keige omma rahwale kallid jodud neliteistkümmend päwa.
Agga se tark kuningas armasiao paljo woorama naeste«rahwast. Temmal olli seltse sadda würi-ti -snugu emmandat ja kolmsadda liaanaest. J a se sündis Salomoni wanna ea sees,
et ta naesed ta süddame kaansid teiste jummalatte järrele. Sepärrast jaggas Jummal
ka sedda kunningriki ärra, km Salomon ärra
sum. Sest temma moistmatta poeg Reabeam
wallitses ülle kaks suggu-arro. Iuda ja Penjanuni snggu-arrude ülle, ja need kümme teist
suggu - arro wallitsesid Ierobeamit ennastele
klinningaks J a sest sadik on kaks kunningriki
olnud, kunningnik I u d a ja kunningrük Israel.
I n d a kunningad ellasid Jerusalemmas, ja I s raeli kunningad S a m a r i a s .
Õ p p e t u s s e d .
I. Salomoni tempel olli pühha palwekodda kela*
Iuda- rahwale.

Nisuggused palwe koiad on ka meie kirrikud,
ja ei olle se oige risti innimenne kes ilma sure
häddata kirrikust wälja läyhäb kui palwet l,elakse.
II. Salomon pällus Iummla kä,-st agga sedda,
mis keigcüUemaks aojake tulleb piddada, ja Ium>
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mal andis temmale peälegi mis temmal weel tar?
wis olli,
Nenda pallugcm siis meiegi üksnes waimolikko
annette pärrast, mis on ust, armastus ja lo:
lus; aialilkud asjad, mis on, stminne, jsmilp
»>e, katted ja' nende sarnatsed, wöttab Jummal
meilegi peäle siis anda.
lN, Naesed kaansid Salomoni, temma wanna ea
sees, teiste jummalatte järrele.
Wanna inccs, warsa mötte, on wanna sanna.
Et kül nore ca himmnd möda on läinud, siis:
ki kurranl on koi sa kül, misga temma meid
omma pole tõmbab, ka meie wannadusse päi:
wii, kui meie ei walwa egga Jummalal
pällu.
Waggad

mötted.

T Salomoni tempel kanna peält olli nähha;
Ütski klumingas M a peäl polle «eel niiuggust saati
nud.
M o Jummal tahhaksin ka templit ehhitada.
Agga waesus mull' kelab se ehhitamisse ärra.
Küllab andeks sa annud et sedda suurt ma ei jõua:
Agga süddame tahhan sulle pühhitseda rõõmsast'.

36. Luggeminne.
Paali pappidest.
1 Kunnlng. 16, 17 ja 18 Peatük.

Ahab olli jummalakartmatta kunningas Is,<
Melis, ja temma naene Iftdel ep olnud pali»

)

li?

(

parrem, sest mollemad nemmad laksid tenima
Paall ja kummardasid temma ette. J a Jel)owa Jummal ei lastnud kastet tulla, egga wil>ma kolmel aastal ja kolmel kuul. Kui nüüd
kange nälg olli Samarias. siis Jehowa käskis
kaarnaid prohweti Elia toita; ja nemmad toid
temmale leiba ja lihha hommiko, ja leiba ja
lihha öhto, ja temma jöi Krim jöest. Agga
kui se jõggi ka ärrakuiwis, siis käskis Iummal ja üties: Minne Sarepta ja jä sinna ellama, wata, ma ollen seäl üht leske-naest kästnud sind toita. J a kui Elia Sarepta liggi
sa«, wata, seal olli üks lest-naene puid noppimäs, ja Elia pällus ta käest Pissut wet rüpada ja pallokcst leiba. S e lest-naene ei ütlcnd
ennese! ennam ollewad kui peotäie jahho wakkas
ja Pissut olli krusis; sedda ta tahtis omma
pöiaga weel ärrasüa ja pärrast ärrasurra temmaga. Sils ütles Elia se naesele: Jahho ei
pea mitte wakkast löpma egga olli krusist wähhenema. J a jahho ei löppend wakkast ärra
egga olli ei wahbenend krusist, ja Ellas söi, ja
se naene, ja ta perre, sel aial kui nälg olli.
J a mitme päwa pärrast ütles Jehowa Elia
wasto: Minne, näita ennast Ahablle, ja ma
tahhan wihma anda Ma peäle. J a kui Ahad
Eliast näggi, siis ta läks temma wasto ja ütles: Olled sinna se kes Israelile tülli teeb?
Agga Elia ütles temma wasto; Ei minna te
Israelile tülli, agga sinna ja so issa suggu, et
teie Jehowa kässud mahhajättaa, ja sinna käid
Paali järrel. J a nüüd prohwet käskis et ta
piddi kogguma ennese jure kelk Israeli kokko
8

;
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Kannelt mäe jure, ia keik Paali probwetid.
Ja kui nemmad tullid, fns ütles Elias keige
rahwa wasto: Kui kaua teie ollete lonkamas
kahhes mõttes? Ons Jehowa Jummal/ siis käi<
Ze temma järrel; aaaa kui 'Vaal se on, siis
käige temma jänel. Ja kui rahwas ei lauwnd
middagi, siis laskls prohwet faks würst tua;
ühhe piddid Paali pappld tükkiks raiuma ja
ohwerdama; ja teise Elias tahtls nen^asammoti ohwriks walmistada jo ohwerdada. Ja
Ellas andis Paal« prohrrntidele lubba, endile
arrawallltieda ühhe wärft ncift kahhest, ja nemmad piddid omma Paali nimmi appi hüüdma,
ja temma tahtis Jehowa nimm» appi hüda,
ja se Jummal kes tullega wõttaks wastada,
sesamma piddi Jummal ollema. Ja keik rahwas kostis ja ütles: Se assi on bea. Ja
Paali pappld hakkasid peäle ja lonkasid altari
ümber, mis olli tehtud, ja hüüdsid hommikust
lõunast sadik ja ütlesid: Paal, wasta meile'
Paal, wasta meile! Jäse sündis lõuna alal et
Ellas neid pükas ja ütles: Hüüdke sure heäleaa, et ta Jummal on, sest ta on mõttes, ja
et ta kõrwale läinud, ja et temmal on teekond,
ehk ta wahhest on maggamas, et ta ulleoärkaks. I a nemmad hüüdsid sure heälega ja
täkklsid endid nuggadega, kunni nemmad ennast
ülleültse werriseks teggid; aaga ei olnud heält
egga sedda, kes wastas. Nüüd rams prohwet Elia se wärsi tükkiks ja panni sedda pude peäle, ja käskis ni paljo wet peäle wallada i et se wessi läks altan ümber. Ja kui
roa, ohwer ohwerdati, sits Ellas ülles: Icho-
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wa, Abraami, Isaaki ja Israeli Iummal,
saqo tänna teada, et sinna õlled Iummal I s raclis. Ja Iehowa tnlloke langes mahha ja
söi arra se pöllctamisse-ohwri ,a ft altari, ja
lakkuski ftdda wet arra. J a kelk rahwas naggi, ja heitsid omata silmili mahha ja ütlesid:
Iehowa se on Iummal, Iehowa se on Iummal. J a El-as ütles neile: Wölke Paali
prohwetid kinni; ja nemmad wölsid neid kinni; ja Elias tappis neid ärra Klsoni jöe üres.
J a olli ühtekokko kahheksa sadda ja wtlskümmend.
Oppetussed.
I. Iummalakartmatta Ahab ülleS prohweti Elia
wasto: Oftrt sinna st, kes Israelile tülli teeb?
Ncnda, parrago Iummal.' on Iummala leem
litte luggu. Kui ncminad öälusft wasto soil.'
lewad, siis neid petakft riidlejaiks ja tüllinggiaiks.
II. Kui Sarepia lcsst-naest jahho ja ölli hakkas
otsa löppema, siis prohwct Elias jõudis temma
jure.
Sest öppime ct midva surem hadda, sedda
liggem abbi mittokord on.
I I I . Kui prohwetil Elial ennam ei olnud^mis
süa, siis kaarnad tedda söötsid.

Sest öppime et suur Iummal ikka nou leiab
omma laste ette hoolt kanda, ja et temma xxp
li'kuid ikka aitab, siiski tui nemmad kussagilt
abbi ennestle ennam ei tea leida.

)

(

II6

Waggad

mottet

Küllab Paali prohwnid hüüdsid
Walillsle omma jummala pole;
Agga temma ei kuulnud neid mitte.
Sest kõrwad temmal, kuulda, ei olnud.
Olge siis rõõmsad keik sure Jummala teniad teie;
Kõrwad teid kuulda, ja silmad teid nähha, polle Tal
waia.

37. Luggeminne.
Naboti wina «mäest.
'1 Kunning. 2 , ja 22 Peatük.

J a se sündis et Nabotil Isreelis olli winamäggi Samaria kunninga Ahabi kunninglikko
koia körwae. Se wina-wäe tahtis Israeli
kunningas Zlhab hea melega omma kätte, sest
ta tahtis rohho aeda ennesele sest tehha. Kunningas lubbas Nabotile ka ni paljo rahha se
wma-mäe eest anda, kui se wäärt olli. Agga
Nabot ei tahtnud sedda anda, sest et se olli
temma wannematte pärris < ossa. J a Ahad
olli pahha ja nukra melega sepärrast, ja heitis
omma wodi peäle mahha, ja ei söönd leiba.
J a ta naene Isebel tulli ta jure ja rakis temma wasto: Tõuse ülles ja sul olgo hea meel,
minna tahhan sulle Naboti wina • mäe sata.
J a ta klriotas ramato Ahabi nimmel ja satis
sedda nende wannematte kätte, kes Nabotiga
temma linnas ellasid. Se ramatusse olli ta
kiljvtanud/ et nemmad kaks meest piddid telli*
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ma, kes piddid tunnistama, et Nabot Iummalat ja kunningast teotanud: siis nemmad piddid
linnast tedda wälja-wima ja kiwwldega tedda
wiskama et ta surreks. J a Isreeli wannemad
teggid nenda kui kirjotud ramatasse, ja nenda
aus mees Nabot omma vlja leidis. J a Isebel tulli omma mehhe jure ia ütles: Tõuse üllee, parri Isreeli-mehhe Nabotl wina-mügge,
sest Nabot e, olle ellus, waid on surnud. Agga kui õlhab se wina-magge omma katte tahtis pärrida, siis tulli prohwet Elias temma jure, ja ütles ta wasto: S e eest et koerad Naboti werd on lakkunud, peawad koerad ka sinno werd lakkuma. J a Isebeli parrast ta ütUi: Koerad peawad Isebeli arrasöma Isreeli
muri tagga. J a mõnne aasta parrast sündis
ka nenda, ja Ahabi suggowöesagi kautati arra. Ahabit lasti ammoga mahha soa sees, ja
kui temma töld lopputatt, siis lakkusid koerad
temma werd. Ahabi naene Isabel kukkutati
aknast mahha, ja tedda tallati ärra, ja koerad
söld temma lihha ärra. J a Ahabi poeg Joram, kes rigi wallitsusse sees Ahabi jargminne
olli, lasti Ieust mahha ja wissati Naboti pöllo
peäle. J a Ahabil olli weel seitsekümmend poega, ja need tappeti ärra Samariae, ja pandi
nende Pead korwide sisse ja läkkitati need I s reeli, kus Nabotl wina - mäggi olli.
Ja
nenda polle ühtegl Jehowa sannast mahha
langenud/ mls Jehowa slhabl sou wasto räklnud.
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Õ p p e t u s s e d .

I. Jummala kümme käsko ep olle mitte üksipäb
uis allamattcle waid ka üllemattele antud.
Sedda näme Ahabist. Temma teggi ühhek<
sama kasso wasto; ja temma naene a^tus
wiendama ülle, ja mollemattele tulli pahha
luggu ätte.
I I . Wäggewaid nnhheldaksc raskeste.
Ainsa Naboti pärrast lasti Ahabit mahha;
söid koerad Isebelit ja keik se kunninglik süa/
guwössa sai kautud.

III. Kurja tö aitajaid on kül, agga head ei tal);
ha ükski aidata korda minna.
Kui kunningas Ahab Naboti wina; mäe tahtis
wötta, siis leiti aitajaid kül. Istbel olli wal;
mis ramato lirjocama Ahabi nimmel; kaks
meest, kee pahhareltid, walmid ollid wallet
tunnistama, Iereeli wanncmadki ausa Naboti
surma mõistma.

Waggad

mõtted.

El üllekohhus seisa kottis; se sanna walleks ei ja,
Olgo üllem ehk allam, ükskeik; eks Ahab sedda naita?
Oh Issand Jummal mind siis hoia, teise ommasse
puulmali;
Anna, pallun ma sinnult et ma, rahhul ommaga
ollen.
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38. Luggeminne.
€*ttaš lääb tatwa ellawalr.
2 Kunning. 3 Peatut.

J a aeg jõudis kätte et Ichowa prohweti Elia
eNa,valt tcibtte taewa wia. Elias ütles fcpäx*
rast Elisa omma sullase wasto: Et jä ftla,
sest Il'bowa on mind Pereli läkkitanud. Agga
Elisa ütles: N> tõeste kni Iebowa ellab ja so
hlng ellab, ei jätta ma sind mitte mabha. J a
kui nemmad Petell said tulnud, siis Elias ütles Ellsa wasto: Et ja stia, sest Ichowa on
MMd läkkitanud Ieriko. J a Elisa ütles: Ni
töesle kui Ieliowa ellab ja so hing ellab, ei
ma jätta sind mitte mahha. Kui nemmad J e riko said, siis Elias ütles ta Elisa wasto: Et
ja seia, sest Iehowa on mind Iordant »ure läkkitand. Agga Elisa wandns kolmatkorda ja
ütles: Nl töeste kui Iehowa ellab ja so hing
ellab, el ma jätta sind mitte mahha. J a cee
peal tullid prohwetlde lapsed iggas palkas
Ellsa jure ja ütlesid ta wasto: Kas sa tead et
Iehowa tänna so issandat so Pea pcält ärrawöttab? ja Elisa ütles: Kül ma tean, olge wait.
J a wnskümmend meest prohwetlde lastest lak<
sid ka ja seisid kaugelt Jordan« ares. J a Elias
wöttis omma pitka kue ja massis sedda kokk»
ja löi sedda wet, ja se lahkus ühhest arra,
muist senna, mmst tenna, ja need mollemad
laksid knlwalt labbi.
J a se sü„dis, kui
nemmad labbi laksid, silS ütles Ellas Ellsa
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wasto: Pällu, mis ma sulle pean teggema, enne kui mind so jurest arrawöetakst. J a Elija
ütles: Ma pallun, et kaks ossa sinno waimust
mulle saaks. Elias wastas ja ütles: S a olled
ühhe raske asja pallunud; kui sa mind näad
ärrawõetama so jurest, siis sünnib sulle nenda;
agga kui mitte, siis ei sünin se. J a se sündis
kui nemmad ühte järge katsid ja raklsid, roata,
siis olli seäl üks tulline wanker ja tullised hobbosed, ja need lahhutasid need mollemad ühhest
ärra; ja Ellas läks kanges tules ülles taewa
ja Elisa kissendas: Mo issa, mo issa, Israeli
söawankrid ja temma rüütlid! Agga Ellas olli
omma pitka kue seljast mahha langenud kui ta
taewa läks. Sedda wõttis Elisa ja lõi sedda
wet ja ülles: Kus on Jehowa Elia Jummal?
ja wessi lahkus ühhest ärra ja Elisa läks latv
bi. J a temma teggi ka pissut aega parrast
sedda immeteo Ieriko linnas, pahha weega.
Ttt wiskas sola Hallika sisse, ja wessi sai terweks. J a kui ta seült läks ülles Peteti, siis
tullid pissikessed poisid linnast wälja, ja pilkasid tedda ja ütlesid temmale: Tulle ülles sa paljas Pea, tulle ülles sa paljas Pea! J a Elisa
walis taggasi ja wandus neid ärra Jummala
nimmel, ja kaks karro tullid metsast wälja, ja
kiskusid neid löhki, kaks poisi wielkümmend.
õppetussed.
I. Kaks innimest ei olle surma näinud, waid ella:
walt taewa wõetud.
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Essimenne olli Enok enne snre wee-upputuese,
teine prohwet Elias, parrast wee.-upputust.
l i . Pärrast aialikko ello, teine ello weel peab tub
lema, kindel st on.
Sest Elias läks ülles taewa ja on ennast Kris«
tusse ärrastllctamikse jures Tabori mäe peäl
jälle näitnud.
I I I . Kandko igga tru Jummala tencr omma pühha ammeti rasket waewa kannatlitko südoamega.
Need pühhad inglid kes tullise wankre peäl Elia
taewa winud, wiwad nende hinged ommal aial
töeste ka Abraami sülle, kust nemmad sii« paistwad kui taewa walgus ja kui taewa tähhed ig?
gaweste.
W a g g a d mötted.
Öälad poisid Elisat pilkasid ööldes:
Tulle ülles paljas Pea sa!
Agga Jummala wits neist kaugel ei olnud,
Ja nuhtlematta öalad ei jaäud.
Oh piddage meles lapsed se asja.
Et auustate waggaid alla ja itta.

39. Luggelninne.
Lesse - naest ölli' krusist.
3 Kuuning. 4 Peatul

J a üks naene neist prohwetide laste naestest
kissendas Elisa pole ja ülles: S o sullane, »no
mees, on ärrasurnud, ja sa teäd, et se sullane
Jehowa kartis, ja se, kellega temmal wölgo
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olli, tulleb, et ta mo kaks poeaa ennesele sullafiff wõttab, et mul ep olle temmale maksta.
J a Eli'a ütles ta wasto: Mls ma pean sulle
teggema? anna mulle teäda mis sul on koias?
J a naene ütles: C o ümmardajal polle koias
middagi muud, kui olli kruus. Prohwet ütles:
Minne, pällu ennesele wäljast astjaid kelk omma Nibrede käest, tühjad; ärra pällu Pissut.
J a rulle »a panne uks lukko ennese taaga ja
omma poegade tagga, ja walla keige nende astfübt sisse ja ms su sest. J a naene teggi nenda,
ja waia, se öll» krusist josib senni kui keik astjao tais said. Poeg piddi talle weel üks asti
kütte toma, ag«a ep olnud ennam, ja se olli
jäi seisma. Kui ta nüüd se olli arramüüs,
siis ta sai ni paljo rahha, et ta jõudis arratassüda keik omma wölla, ja jäl weel ülle et nael

ne ja pöiad sest ellasld.
Opp

etussed.

I. Waggad koggoduese ja koli õppetajad jätwad
keigeennamiste ommad naesed ja lapsed waesnsscs
järrele.
Nenda se prohweti laps, Elisa aial, omma
naesele, ta muud ühtegi järrele ci saand jätta,
kui lapsi ja wölgo.
I I . Nlsuggu?te waeete lessede ja laste peäle käi?
«kse keigeennamiste ikka ilma hallaLtamatta.
Nenda ka se waese lesscga tehti, ja tähhe« tem;
ma poege sullasikski wölla eest.
I I I . Agga Jummal toidab waesed lapsed ikka ja
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kannab lest-naeste ette murret, isstarranis siis
kui luggu ni rahha neil on.
Nenda naine se lesse naesest omma ölli krusiga.
Jummal önnistae sedda nattolest nenda, et taw
n\a sai maksta keik omma wõlla, ja et temmale
weel ülle jäi omma ennese ja omma laste tan
ividusftks.
W a g g a d mötted.
Waene lejk olli süddamest kurb.
Et wölgo wagga mees talle jätnud.
Jummal se olgo tännatud »neist.
Et andis olli krusiga maksta.
Waesed, wötl« se Issa peäle lota, kes taewas.
Temma ei jätta teid murre seas egga ka waewas.

40. Luggeminne.
Iuda - rahwast wiakst Pabeli wangi.
2 Kunning. 17(25 Peat. sadik.
Jummala rahwas ellasid kahhes kunningrigis, Iuda ja Israeli rigis. Iuda ülle on üh,
tekokko kakskümmend kunningast IerusiUemmas
wallitsenud ja nende seas ollid kahheksa wagga
kunningast. Israeli ülle on ühheksateistkümmend wallitsenud Samarias ja nende hulkas
ei olnud ühte ainustki kes olleks kartnud Iehowa Jummala- Mollemad kunningrigid löppesid ja said Assiria rigi wallitsusse alla. I s raeli riik lõppes keigeesmalt; ja temma kümme
suggu-arro widi wangi. Temma wiimne kun-
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ninaas olli Osta. Salmanasstr, Assuri kunninqa*, teggi tedda allamaks. Temma poeg
Sanherib tahtis ka Iuda rigile otja tehha ja
satis se kitusse wäärt kunninga Hiskia waeto,
kes Jerusalemma linnas olli. Agga se sündls
ösel et Jehowa ingel wälja läks ja löl Aesuri
leri mahha, sadda ja wlis ühheksakümmend
tuhhat. J a nemmad tousid hommiko warra
ülles; ja wata, kelk need olud furmid kehhad,
ja Sanherib hakkas minnema ja laks taggasi.
J a sest sadik olli Iuda kunnmgriik weel peäle
sadda aastat. Agga temma kunningad ollid
keigeennamiste keik jummalakartmatta, ja lsse,
ärranis wallas Manasse üpris wagga paljo
wagga werd ärra, nago olleks wet olnud. Wimaks tulli Jehowa Jummala nuhtlus ka Ju>
da rigi ülle. J a temma andis sedda Pabeli
kunninga Ncbukadnetsan kätte. Temma tulli
Jerusalemma ja wlis esmalt Iojakimi, ja pärrast ka temma po»a Iojakini, Iuda üllemattega, Pabeli wangi. J a ühheksa aastat parrast sedda laskis ta Iuda wiimse kunninga
Sidkla silmad pimmedaks tehha: ja temma
lapsed tappeti ta silma ees ärra. Ja Jehowa
kodda pölletati ärra, ja Jerusalemma mürid
klskuti ümberringi mahha. J a selle Ma alwa
rahwast aetl km weiste karu Pabell. y,a se
sündis kuus sadda aastat enne Kristusse sün<
dlmist. J a sest sadik on Jerusalem seitiekümwend aastat lagge olnud/ sest ni kauaks olli

se wangi pölli.
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Oppetusfed.
I Iummal mittokord kaua innimes« elloparram
damlst otab.
Kui Israeli riik jo olli löppend, siis Iummal
andis Inda rigile weel sadda aastat aega pats
tust pöörda.
II. Sedda filtern Iummala pitk meel ja kannai
tuS olnud, sedda raskem on ka temma nubtlns.
Kui Inda ei pödrnud, siis Iummal pülchast
koiastki ei holind, kedda Iehowa au, Salonwü
ni aial, ommetl nähtawalt täitnud.
II!. Onnis on ft mees, kes teiste kahio läbbi,
targemaks lalchäb.
Nenda Iuda õlleks Israelist ja Icrusalen <&ai
Mariast woind öppetust wdtta.
Waggad

m ütted.

Oh Jerusalem, niis luggu fnl on olnud.
Kui Iehowa wihha sinno peäle tõusis!
So pühha kodda mahha kisti.'
So suur kumungas wangi weti!
So rahwas woöra male widi!
öppige, risti ° rahwas, oh! õppige sest,
Inmmala tartufi head pölwe teil' saatwad^

41. Luggeminne.
Estrist.
Estri ram. 1 ja 2 Peatük.
Kunningas Ahaswerus wallitses ülle ftitsme rlgi kvlmatkümmend peäle saa, S e wäZ-
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gew ki'nningas teagi Susanis keikile omma
wülstidele ja omma Ma sullastcle siircd jodud. Need jodud ollid sadda ja kahbck''akümmeüd päwa järresrikko. Ja neid ta teggi et ta
omma kunningrigi au rikkust ja omma surusse
kallist illo plddl üllesnä<tma. Ja kui temma
südda winast rõmu? olli, siis ta satis kuuninga-emmanda Wasn järrele, et ta omma kunninglikko kroniga, temma jure piddi tullema,
et temma rahwale ja würstidele temma illo
piddi naitma. Agga kunninga-emmand Wasti
tõrkus tulles kunninga sanna peäl. Ja kunningas küssis omma nouandjatte käest, mis
piddi tehtama kässo järrele kunninga > anman*
da Mastiga, sest et temma mitte teinud kunninga Ahaswerusse sanna järrele? Sns ütlesid
kunninga nonandjad: Kunninga-emmand W a s ,
ti ep olle mitte ükspäinis kunninga wasto üllekohto teinud, waid ka keige würstide ja keige
rahwa wasto, kes keik kunninga Ahaswerasse
rikide sees on. Sest kunninga-emmanda to
saab teäda naestele, et nemmad ommad mehhed ka wõtwad arrapölgada ommas meles.
Ja siis andis kunningas tasko et kunningaemmand Waen mute ei piddand kunninga silma etle tullema, ja läkkitas ramatud keik kunninga rikidele, et iggamees piddi kui würst ollema ommas koias. Ja siis todi illusa jumme
ja näoga tüttarlapsed kunninga Ahaswerusse
ette, et se kes kunninga melest hea, kunningaemmandaks piddi sama Wast! assemele. Ncnde tüttarlaste hulkas olli illusa jumme ja illusa naoga Ester, Iuda sugguarrudest. J a

)

127

(

temma olli waene laps, temmal ep olmid 'ssa
egga emma J a temma üigglüane ja ka«wataia olli Mordekai, kedda ka wangi widl Jekonia I n d a kunningaga. J a kunningae arwastas Estrit ennam kui keik nae5r<'ra!iwast,
mis temma ette todi, ja temma vanni kuaningllkko kroni temma pähhä, ja töstls tedda
kunninga emmandaks Wasti assemele. Agga
kunningas ei teadnud mitte et Ester olli I u d a
fuaguarrudest, sest temma ei täetand omma
suggulaste seltsi egga omma rahvast, nenda
kui Mordekal tedda olli kastnud. Agga Mordekai köndis igga päwa naesterahwa koia oue
ette, te ta piddi teäda sama, kas Estri kassi piö*
di hästi käima. Neilsammul päiwil wihhaa
tasid kaks kunninga üllemat teenrit» neist, kes
läwwe hoidjad ollid, wägga ja püüdsid kät
kunninga Ahaswerusft liggi pista. J a sedda
nou sai Mordekai teäda, kes Estrile, kunningaemmandale teäda wits, ja Ester rakis sedda
kunningale. J a kui sedda asja järrel« kulati,
siis said nemmad mollemad pu külge podud.
J a kunningas andis käsko sedda a?>a kirjotada aia-ramato sisse. Agga sedda anustust
ja au, mis Mordekai wäärt, ei tehtud lemma*
le Witte.

Õppetussed.
I. Lähhäb innimenne surelisseke, pea ta siis
langeb.
Nenda olli ka illusa jumme ja näoga W^Sti,
ga. Uhk»SstS tõrkus temma tulles kunninga
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g«>w kl'nningas teggi Susanis keikile omma
würstidele ja omma Ma sullastele sured >odud. ?!ced jodud ollid sadda ja kahheFsakümmeud päwa järrestttko. J a neid ta teggi et ta
omma kunningrigi au rikkust ja omma surusse
kallist illo plddi üllesnältma. J a kui temma
südda winast rõmus olli, siis ta satis kuuninga-emmanda Ä3asn järrele, et ta omn« kuuninglikko kroniga, temma jure piddi tullema,
et temma rahwale ja würstidele temma illo
piddi naitma. Agga kunnmqa-emmand W a s t i
tõrkus tulles kunninga sanna peäl. J a kuuningas küssis omma uouandiatte käest, mis
piddi tehtama kässo järrele kunninga' emmanda Wastiqa, sest et temma mitte teinud kunninga Ahaswerusse sanna järrele? S u s ütlesid
kunninga nõuandjad: Kunninga-emmand W a s ,
ti ep olle mitte ükspäinis kunninga wasto üllekohto teinud, waid ka keige würstide ja keige
rahwa wasto, kes keik kunninga Zlhasweruese
rikide sees on. Sest kunmuga-emmalida tö
saab teäda naestcle, et nemmad ommad mehhed ka wõtwad ärrapölgada ommas meles.
J a siis andis kunningas käsko et kunmngaemmand W a s l i mitte ci piddand kunninga siima etie tullema, ja läkkitas ramatud keik kuuninga rikidele, et iggamees piddi kui würst ollema ommas koias. J a siis todi illusa jumme
ja näoga tüttarlapsed kunninga Ahaswerusse
ette, et se kes kunninga melest hea, kunningaemmandaks piddi sama Wast« assemele. Ncnde tüttarlaste hulkas olli illusa jumme ja lllu-

sa näoga Ester, Inda sugguarrudest.

Ja
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temma olli waene laps, temmal ep olnud 'sfa
egga emma J a temlna suggulane ja ka«wataia olli Mordekai, kedda ka wangi widi Jekonia I u d a kunningasa. J a Anningas armastas Estrit ennam kui keik naeeleraliw.ist,
mis temma ette todi, ja temma panni kuuningUkko kroni temma päkhä, ja töstls tedda
kunninga emmandaks Wasti asseinele. Agga
kunningas ei teadnud mute et Ester olli I u d a
suqguarrudest, sest temma ei täetand omma
suggulaste seltsi egga omma rahwast, nenda
kui Mordekai tedda olli kastnud. Agga Mordekat köndis igga päwa naesterahwa koia oue
ette, te ta piddi teäda sama, kae Estri kassi pttM
di hästi katma. Neilsammul päiwil wihhass
lasid kaks kunninga üllemat teenrit, neist, kes
läwwe hoidjad ollid, wägga ja püüdsid kät
kunninga Ahaswerasse liggi pista. J a sedda
nou sai Mordekai teäda, kes Estrile, kunninga^
emmandale teäda wiis, ja Ester rakis sedda
kunningale. J a kui sedda asja järrele kulata
siis said nemmad mollemad pu külge podud.
J a kunningas an^is käsko sedda as,a kirjotada aia-ramato sisse. Agga sedda auustast
ja au, mis Mordekai wäärt, ei tehtud temma*
le mitte.

Õppetussed.
I. Lähhäb innimenne surelisseks, pea ta siis
langeb.
Nenda olli ka illusa jumme ja naoga W'Sti,
ga. Uhk»Ssts tõrkus temma tulles kunninga
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ette ja ei tohtind ftpärrast kunninga ette koggoniske ennam tulla.
I I . Maddalusstst tdstab I u m m a l mõnda sureks.
Waesest Estrist sedda öppime, kel ei issa essga
emma ep olnud! sest, wangi pölwest temm»
sai Persia kunninga Emmandaks.
l i l . Naesed olgo omma meeste kaest» al.
E i õlle se mitte ükskes kunninga Ahaswerusft
käsk, waid I u m m a l isse jo on sedda naestcle
kässuks aunud ja üttclnud: Sinn« himmo
peab so mehhc järrele ollema ja temma peab
finno ülle wallitsema.
W a g g a d m ö t t e d.
Uhke Wasti saab kunmngasi jäetud mahha.
Ja »vaene Ester saab lemma assemel wietud.
Wata, et uhkus kahjuks on alwal ja fu«l,
Agga et allandus auusst ikka meid fadab.
Et fedda minna nüüd tean, siis uhkust pölgada tahhay,
J a olgo allandus mulle, ihho ja füddame ehteks.

42. Luggeminne.
Alnanist.
Estri ram. 3 ; 10 peat. sadik.
Kunnmgas Ahaswerus teggi üht meest sureks ja üllendas tedda ülle keige würstlde, kes
temma jures, ia selle mehhe nimm« olli Aman.
J a keik kunninga sellased heltstd pölwell lnahha ja kummardasid se mehhe ette, sest nenda
vlli kunnmgas temma parrast kastnud. Agga
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Mordekai, kes kunninga, emmanda Estri olli
kaswatanud, ei heitnud mille pölweli mahba,
egga kummardanud. Sepärrast wõttis Aman
nou ärrakautada keik Judid mis keik kunningrikis ollid. J a temma ütles kunningale: J u dide kässud on teist wisi kui keige mu rahwa,
ja nemmad ei te mitte kunninga käskude järrele; ja andis kunningale nou, ja ütles temma kassuks ollewad, et ta keik Judid piddi
lalkma ärrahukkasa; ja lubbas kümme tuhHat talent« höbbedat waaida ja kunninga warrandusse sekka sata. S e nou olli kunninga
mele parrast, ja temma ütles Amani wasto:
S e höbbe olgo sulle antud ja se rahwas, et
sa temmaga teed, mis so melest hea on. S i i s
sai käsk wäljaklrjotud, et ülle keige se kunnmgrlki ühhel päwal keik Judid piddi ärrakautama. J a kui Mordekai teäda sai keik,
mis olll sündind, siis ta andis kunninga-emmädale Estrile warsti teäda keik, et ta piddi
kunninga armo palluma, ja abbi ta käest otsima omma rahwa pärrast. Agga ükski ei
tohtind kunninga jure sisftminna, kes ei olnud
kutsutud; selle peäl ol!« üks kälk et tedda plddi surmama, agga kui kunningas omma kät
kuld wallitsusse »keppiga temma pole sirrulas,
siis ta jai ellusse. J a Estrit ep olnud kunninZa jure kutsutud ei kolmekümnel päwal. Korra Ester ommeti süddandas kunninga ftestpiddise oue minna, kui ta sai selga pannud ommad kunningllkkud rided. J a kui kunningas
ommad silmad üllestõstis, ja öiete tullise wth«
haga watls; siis lauges kunninga - emmand
9
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mahha, ja minnestuses kähwatas,a nõrkes
ta ärra. Aqqa Ein Jummal kunmnga meelt
sai pöörnud heldnsse pole, siis ta leidis armo
temma silma eest, et kunningas kat se kuld
wallitsusse - keppiga, mis temma käes, Estri
pole sirrutas, ja Ester astus (iaqi ja putus
selle keppi o'sa külge. Siis Ester pällus et
kunnl» gas piddi tullema ja Aman, senna jodule, mls ta neile tahtis walmistada. J a kuuninqas tulli Amaniga senna jobule, mis Ester
olll walmistanud. J a kunningas ütles Estrile
kui ta omma wina \v>\: M s on sul pällumist? se peäl) sulle antama, ja mis on sul otsimist? se peab sündima, olleks se ka pool kuniiingufi. Ester pällus et ta tahtis homme
tehha kunninga sanna järrele, <a et kunningas
ja Aman, teisel päwal, ta piddid tullema se
jodule, mis temma neile tahtis walmistada.
J a Aman läks sel päwal wälja ja meel olli
hea. Agga Mordka« olli kunninga wärrawa
suus ja ei tousend egga ligund ilmani pärrast.
J a Aman ütles omma naese Seressi wasto,
ennesel kassuks ei ühcegl ollewad ni kaua kui ta
piddi näggema Mordekai istuwad kunninga
wärrawa suus. Seres andis temmale kohhe
nou, panna omma one üht puud wuskümmend
künalt körge, ja kunningale üttelda et Mordekai senna külge saaks podud. S e nou olli
wägga Amani mele pärrast, ja temma käskis
kohhe panna omma oue sedda puud. Agga
selsammal ösel ei saand kunningas und, ja ta
ülles et se mällestusseks üllespandud aia < ramat piddi muodame ja sest löetl kunninga
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ette, ja leiti ülleskirjotlld, et Mordekai, Indamees, mõnne aasta eest olli teäda annud Firnninga kahhe üllema teenri parrast, kes läwwe
hoidsid, et nemmad ollid püüdnud kunningc
külge kät pista. J a kunningas küssis warsti
mis auustus ja au se peäle Mordekaile olli
tehtud, ja temma wasto ööldi: Polle temmale ei minqisuggust tehtud. Kui pääw olli
tõusnud, sus Äman olli tulnud kunninga koia
wäljaspiddist oue, kunningale ütlema et Mordekai selle pn külge piddi podama, mis ta
temmale olll käsknud walmistada. J a Aman
tulli kunninga kasso peäl sisse, ja kunningas
ütles temmale: Mis peab selle mehhega leggema, kelle auustussest kunninga! hea meel on?
J a Aman ülles: Selle kätte peab todama sedda kunninqllkko riet, mis kunninga selgas käib,
ja sedda hoost, kelle selgas kunningas sõidab,
ja lemma pähhä pead kunningllkko kroni pandama, ja tedda peab wnna selle hobbose selgas
linna turro peäle, ja temma ees hüüdma: Nenda peab selle mehhele tehtama kelle auuslussest
kunninga! hea «eel on. Sedda nou Aman andis, sest ta mõtles, et ei teisele wald temmale
ennesele se au tullewad. Agga kumungas ülles
Amant wasto: Jõua, ja te nenda Mordekai se
Iudamehhega. J a Aman piddi kunninga kässo peäle nenda teggema Mordekalle kelle peäle
temmal wihha olll süddames, ja tedda kunninga hobbose jelgas linna turro peäle wima. J a
kül Mordekat sai pöörnud taggasi kunilinga
wärrawa jure, siis Aman teggt minnes jõudo
omma kotta, ja jutlustas omma naesele keik,

y

132

(

mis temmale juhtund. J a fui ta alles' temmaya rakis, siis kutsuti tedda senna jodule miß
Eeter olli walmistanud. J a kui kunningas
wina jöi, siis temma ütles ta Estrile- Mls
sul on pallnmist, Ester, kunninga-emmand?
ja se peab sulle antama; ja mis sul on otsimist? ja se peab sündima, olleks se ka pool
tunnlnqriki. Siis teagi Ester awwalikkuks
'«nnaft Iuda rahwa seltsist ollewad, ja pällus
et kun'^lnqas talle plddl andma ta ello ta palwe parrast ja ta rahwa ta küssimise pärrast. J a kunningas räk»s ja ütles: Kes se
vn, ehk kus fe on, kes omma süddame täitnud
se nõuga, sedda tehha? J a Ester ütles: S e
mees, se waenlane ja wikhamees on sesinnane
kurri Aman. Kui kunnmgas sedda kulis, siis
ta tousie ülles omma tullise wihha sees ja
läks kunninga koia rohho-aeda; \a Aman
jäi seisma ,a otsis armo Estri kunninga emmanda jurest. Agga ep olnud armo leida
temmale kussaailt ja podi tedda senna pu külge, mls ta Mordekalle olli laffnuv walmistada. J a Aman« kümme poega podi ka ülles.
J a Mordekal sai kunninga tenistusses se anrmeti katte, mw Amani käes olli olnud.

õppetussed.
I. Iggamees peab Jummalat palluma et Temma
keik" kunmngad kurja nouadjat« eest armust wöy
taks hoida.
Gest Amanist on nähha, mis pahha nou * £

tPfttv. test.

hobist.
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le kurri ja sawwal nõuandja kunningaidti pu
wõib fat.i

II. Töstab Jummal meid sureks siin ma-ilma«,
siis meie ommeti ial ei pea ärraunnustama omi
mad suggulaestd kes maddaluese »anud.
Sedda teggi Ester ja ei piddand mitte üksi
Mordekail meles, kes tedda kaswatanud, waid
ka keik need Judid, mi« wangis ollid.
III. Kui kegi kurja tööd niäb, ehk kuleb lehtu"
ollewad fiie ta sedda tohtowannemattele peab titi
tämä.
Nenda teggi Mordekai, ja satis kunningaa
sevda kurja nou teäda, mis peti, ja nenda sa»
iälus ja kurjus omma trahwi.
Waggad

mötted.

Sureks tõstetud mees alwale õtsa sowis,
Agga Jummala nou hopis teine se olli.
Simonit ennast sesamma pu külge podi,
M i s Mardekaile temma walmistand ülles.
Et Jummal nenda teind, sest tulleb öppida:
Kes teisel' auto teeb, saab isse sisse ft.

43. Luggeminne.
Jobist.
Jobi ram 1,42 peat. sadik'

Seäl olli mees Ütsi-maal, Job rnrnrnv
ja sesamma mees olli täieste wagga ja öiglane, ja kartis Jummalat ja tagganes kurjast
ärra. J a temmal otti sündinud seitse poega 1*
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kolm tüttart ja temmal vlli hulk loduksid. J a
lemma lapsed ellasid sõbrusjes teine tdfcga,
ja teggid jodud teine teisele iggaüks ommas
koias. J a wanila Job obwerdas pölletamisse, ohwrid omma laste pänast igga pmva,
fest ta mõtles: ehk mo lapsed omma römo
sees patto on teinud ja Iummalat ommas
süddames Iummalaga jätnud. J a üks paaw
olli, kui Inmmala lapsed tullid seisma Iel,owa ette, siis tulli ka sadan nende sekka. J a
Iehowa ütles sadane wasto: Kust ja tulled?
J a sadan wastas Iehowale ja ütles: Ma
tullcn möda maad hullamast ja sedda läbbikäimast senna ja tenna. J a Iehowa ütles
sabana wasto: Kas sa õlled mo suLast Iobit
iähhele pannud? sest temma sarnast ep õlle
sim maal; ta on üks taieste wagga mees ja
õiglane, kes Iummalat kardab ja kurjast ärramgganeb. J a sadan wastas Iehowale ja
ütles: Kas Job ilma asjata Iummalat.kardab?
Eks sa ep õlle temma katte õnnistanud ja ta
loduksid laffnud siggmeda? J a Jehowa ütles
fadana wasw: Wata keik mw tummal on, olgo zo ka; arra plsta agga mltte, omma kat
temma külge. J a ühhel pawal todl lemmale
nclli pabba semmime korraga. Kasi tulli Iobi jure ja ütles, et Seba rahwas tulnud ja winud weikstd arra ja eeslid. Teine kasi tulli
ja ütles, et Iummala tulloke taewast mahha
langend ja sütand puddoloiuksed pollema. S e
olli alleü räklmas, siis ta teine tülil ja ütles:
et Kawea - mehhed kamelid arrawinud. J a
se olll ka alles raklmas, sils nehas tulli ja üt-
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U$; et suur tuul koia olli mabbawiskand ja
et se mahhalangend keige temma poegade ja
tüttart? peäle, et nemmad ärrasurnud. S l i s
tõusis Job ülles ja karristas omma kue lõhki
ja leikas omma Pea paljaks ja heitis mahha
Ma peäle ja kummardas, ja üttes: Iebowa
on annud ja Jehowa on ärrawõtnud: Iehowa nimmi olsso kldetud. J a Jummala lapsed tullld ta seisma Jehowa ette, ja säran
tulli ta nende sekka. J a Jehowa küssis ta
sadana kaest, kas ta ka tähhele pannud temma sullast Ioblt? Sadan üttes Jehowa wasto: Et pista wahhest omma kät ta külge ja putu temma lillisse ja ta lchhasse; katsu kas ta
sind Jummalaga ei jätta so su sisse. J a
Jehowa üttes sadana wasto: Wata ta on
so kä, jätta agga temma huige rahhule. J a
sadan läks wälja Jehowa palle eest ja tei J o bu kurja paisedega temma jalla tallast ta Pea
laeni. J a ta wõttis ennesele ühhe potti - tükki, sellega ennast kapida; ja temma istus tnhba sees. J a temma naene ütles temmale: Kas
sa weel ommast tätest waggadusjest kinnipead?
kida tkka peäle Jummalat ja surre ommeti
ärra. 2lgaa Job ütles ta wasto: S a rägld
fui üks neist jölledaist naisist rägiwad. J a
Jobi kolm sõbra tullid temma jure ja tahtsid
tedda trööeyda lemmas sures waewas. J a
nende juttud ollid ikka et Ivb wist selle wäärt,
sest et Jummal oige Jummal. J a nende juttud ep olnud öiged, sest Jummal nuhtleb agga
turjateggwd, sest kedda Jummal armastab,
sellele annab lemma ka hirmo ja ta peksab lg-
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ga pöia kedda ta wastowöttad. Agga Job
piddas ennast ilmasüta ja toetas ennast fclle
polest omma hea süddame tunnistusse peäle.
J a ep olnud se öige, sest et ta kül innimeste
ees olli ilma süta, egga ta sellepärrast jo Iummala eest ei olnud ilma füta. Sest tulli suur
waidleminne, ja Job wimaks neile ütles: Teie
ollete keik ühhed waewallssed trööstiad. Kui
wallo keigefurem olli, siis Job teggi sedda
patto, «t ta wandus ärra omma sündmusse
päwa. Agga muido ta ei teinud mitte patto
omma uledega keige se asja sees ja jäi kiudlaste omma Iummalakartusses. Wimaks hakkas Jehowa räkima Iobile kange tule seest ja
sai isse neile wahhemehheks. IaTemma mõistis nenda et mõllemil polel ep olnud õiete Temmast räkitud. J a Job wöttis sedda põlgada
ja kahhetseda põrmus ja tudhas. Ja Iehowa tassus kelk mis Iobll olnud kahhewörra.
J a temma sai ueste seitse poega ja kolm tüttart. J a Job ellas pärrast sedda sadda ja nel' likümmend aastat, ja näggi ommad lapsed ja
omma laste lapsed, nelli põlwel.

öppetuesed.
I. Jummal Iss»nd tunneb neid kes waggad.
Nenda ta Jummal teadi« «t Job olli täieste
wagga ja öiglane ja et temma sarnast ep &U
nud seal maal.
l i . Jummal Issand kiusab neid, kes waggad.
Nenda andis Jummal lubba sadanale wagga

)

137

(

Iobile murret ja waewa tehha ja temma tant
natlikko süddant läbbi katsuda.
Ill, Jummal IssanZ rõmustab neid, kes wag:
gad.

Nenda Jummal Issand wagga Iobile keik
kahhe wõrra jälle kätte taSsuS, mis Ta, tedda
läbbi katSteS, temma käest olli wötnud.
Waggad

mdtted.

Wagga Job end öigefs püdis paiina Jummala ees.
Agga sedda jo ükski ei wõi, kes Adama laps.
öigus on ikka Jummala käes kui Temmal se nou.
Kiusata meie truust wölta ja öigust ja töt.
Ikka siis hoolsast' püda tahhan, et allandik ma;
WaZgats, õigeks ,a sureks teeb mind mo Jesus siis
ka.

44. Luggeminne.
Kolm meest tulle ahjus.
Tan.

3 Peatük.

Nebukadnetsar fabelt kunningas laskis uh,
he kuld kuio tehha. Selle kbrgus olli kuuskümmend künart ja temma laius kuus künart:
ta laskis sedda püsti panna Tura orko P a beli riki. J a ta andis käsko wälja keiktle
omma allamaatele, et nemmad piddid mahhaa
heitma ja sedda kuld kuio kummardama. Agga kes ei piddand mahhahenma egga kummar-

tarna f se piddi sel tunnil keskel kuma ahjo
sama wissatud. Kui nüüd pässuna ja keik«
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suagune laulmisse heäl kuulda olli, nenda kui
seatud, siis Kettsid keik raliwas mahha ja
kummardasid sedda kuld kino. Aqga kolm
I n d a meest, Sadrak, Mesak ja Abednego, ei
tahtnud mitte mahhaheira egga sedda kuld
kulo kummardada. S l i s käskls kunningas
kange tullise wihhaga need mehhed temma ette
tua >a wöttls ette neile kinnitada et nemmad
ftl tunnil keskel pöllewa tulle ahjo piddid sama wissatud, kui nemmad ei wõttaks mahhal'eim ja sedda kuio kummardada. T a panNt senna jure weel need pllkamisse sannad:
J a mis Jummal on se, kes teid mo kaest
wõib ärrapeästa? Need mehhed kostsid ja ütlesid: Meie Jummal, se on wäggew meid ärrapcästma: agga kui ta ei winta peästa; olgo
sulle teäda, oh kunningas', et meie ei wõtta
kummardada sedda kuld kuio mis sa laffnud
püsti panna. S i i s sai kunningas täis tullist
wlkna, ja käskis sedda ahjo seltse korda ennam kütta. S i i s tullid mehhed, kes temma
wäe al ollid ja siddusid need kolm meest ja
wiskasid neid keskel kuma ahjo, rlettega hopis,
muda ku« nemmad ollid. Agga ahhl olli ni
kangeste ketud, et tulle-leek tappis need trniy
hed ärra, kes need kolm I u d a meest ülleswifid. Agga need kolm meest ei köndind mitte
ama üksipainis tulle sees ilma et neile kahjo
sündis, waid Jummala ingel olli ka nende
jures ahjo sees, ja aias se tulle - lege nende
peält ärra. J a nemmad laulsid tulle ahjus
Kelgtkörgemale kalli laulo J a Ncbukadnetfeie \m naggt et nelli meest kõndisid ahjo sees,
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segiparrast et agga kolm ollid sissewissatud.
Ja kunningas ehmatas wägga ärra ja kaskis need kolm meest ahjust wälja tua. Kui
nemmad nüüd said wal>atulnud, siis nende
juuksed ep olnud körwetud egga nende rided
teist karwa sanud, ja tulle halo eo olnud nende külge hakkand. S l t s andis Nebukadnetsar
käsko et ükski ei piddand julqema teocada
Sadrakl, Mesaki ja Abednego Jummala.
Õppetussed.
I. Töt innimenne ei pea salgama, ja tulleks
temmale sist ka surm.
Sedda need kolm meest teggid ja laffsid em
nast mUe ahjo si:st wi«s«ua, aqga «esimesse
kässo wasto nemmad ei teind paigast mitte.

I I . Waggad inglid hoidwad ja kaitswad wag«
gaid innimessi.
Nisuggune wagga ingel olli nende kolme meh:
he jures tulle ahjus ja hoidis neid tulle ccst.
l i l . Ei ühhegi usso tunnistusse peäle ei sünni
innimest wäggise saca.
Ei nenda tulle tehha kui Nebukadnetsar teg:
gi, kes omma kuld kuio ja tulle ahjo teine teu
se tõrwa vannu
Waggad

mõtted.

Kolm meest enniminne tulles põlleba tahtwad,
Hiui omma Jummalat salgada ärra.
Kas töt tunnistada nenda wöltaksin minna
Kui tulle ahl)i mo liggi ka olleks?
Ussun et mitto end siis, wist walle usso pole hoiaks.
Anna oh Issand et ma, sind alla tunnistada wõiksin.

)

i4o

(

45- Luggeminne.
Taniel loukoerre aukus.
Tanieli ram. 6 Peatut.

Kunningas Tariti« tahtis Tanieli, temma
sure tarkuese pärrast, ülle keige kunningriki
panna. E« olnud se teiste würstide mele parrast koggoniste, ja nemmad otsisid süüd Tanlelist kida. Sepärrast nemmad andsid kunnmgale nou, üht käsko wäljaanda; agga se
käE olli nisuggune et Tarnd sedda mitte ei
wõinud piddada. Sest kalk sai wäljaantud,
ja kast olli nenda, et iggaüks kes ial pälluwist piddi palluma ühheltki Jummalalt, ehk
innimessel! kolmekümnel päwal, kui agga temmait, kunninga käest, sedda piddi laukoera
«ufo wissatama. Selle kässo järrele ei teind
Taniel mitte, waid heitis kolmel aial pawas
ennast pölweli mahha, ja lugges ja tunnistas
omma Jummala ette keik Kui kunningas
sedda kulls, siis olli temma meel wägga pahha, ja kandis hoolt Tanieli pärrast, tedda
ärrapeästa. Agga rahwas ei jätnud temmast,
waid Taniel! piddi wissatama louko^rte auko.
Kunningas hakkas siis ütlema Tanielile: S o
Jummal kedda sa allati tenid, se peästko sind.
J u kunningas panni se kiwwi, m«s augo su
peäle pandi, pitseriga kinni et middagi teist
wisi ei piddand sündima Tanieli kallale. J a
kuninngas olli sures »unes »enda et ta jäi
ßlle ö sömatta ja et temma niini läks ta käest
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ärra. S i i s tõusis kunningas koites/ tui WAU
ge sai, ülles ja läks ruttuste loukoerce aiiqo
jure ja hüdis: Taniel, sa ellawa Iummala
sullane, kas on so Iummal, kedda sa allati
tenid, sind womd loukoertest arraveästa? Taniel waetas la ütles: Mo Iummal on omma
ingli läkknand ja loukoerte su kmnipannud et
nemmad mulle kahjo ei teind. Siis olii knnninga meel wa.aga Kea lemma ftes, ia käskis
Tanielit august ülleswütta. J a kunninqas
kaekls need mehhed tua, kennet Tanieli ärrahukkammne ni maggus olli kui roog, ja neid
loukoerte auao wlssata, nende pöiad ja nende
naesed. J a nemmad ei saand weel augo pohja, kui need loukoerad jo murdsid keik nende
luudkondid russuks. Siis kirjotas kunninaas
Tarius kässo wälja keige rahwale, et nemmad piddid wärrisema ja kartma se Tanleli
Iummala eest. Parrast kui Kores wallltses,
siis olli Pabiloni rahwal üks ebba-jummal,
Pel nlmmi. J a nemmad kullutasid selle tarwis igga pawa kaksteistkümmend nafta nissojahho, ja nelllkümmend lammast ja kuus moölo wina. J a need preestrid soid ja jõid sed»
da ärra ja nende naesed ja nende lapsed, ja
walletasid kunnmgale, Pel sedda ärrasoönd ja
jovnd. Eedda pettust täetas Taniel kunningale, ja kunningas Kores tahtis hea melega
teäda sada selgeste, kas ka nenda plddi ollema.
Sepärrast ta panni omma kaega Pellile ette
edda röga, ja panni ukse omma kunningllko pitserlga kinni. Kui kunningas nüüd jälle

{

tulli, fii* »Uid pitseri margid terwed ja roog
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olli ärrasõdud. S i i s ta hüdis sure healega:
Cuur olled sinna Pel, ja so jmei ep olle
minglsnggust kawwalust. Ja Taniel naeris,
ja rideas kunningast kinni, rt ta ci piddand
sisse minnema ja ülles: Et wata põrmand»
peäle ja katsu kelle jäljed needsinnatsed on.
J a preestrid ollid ösel, omma poegade ja naeötega, templis söönd ja joond ja lustl plddanud, ja Taniel olli öhtul tuhka keige se templi pörmando peäle laffnud wissata. E l i s
kunningas wätlis need preestrid ja keik nende
naised ja lapsed, ja nemmad piddid temmale
näilma need sallajad ukjed kust nemmad sisse
lämd. Ja kunningas laskis neid ärratappa,
ja andis Pelli ärra Tanieli melewalda, kes
tedda arrakautas temma koiaga hopis. Ka
olli üks suur lendaw maddo seälsammas, mis
Pabiloni rahwas kui Jummalat tenlsid. J a
Taniel wöttls piggi ja raswa ja karwad ja
ketls mid ühtekokko: j.a teggi taigna ja andls
se lendwa mao suhho, ja fui se lendaw maddo
sai söönd, siis läks ta löhki. Ja Taniel siis
Ütles: Waatke mis teie kui Jummalat tenlte.
S i i s wiskas rahwas Taniel! ta lõukoera auko, ja seal olli temma kuus päwa. Ja seal
aukus olli seitse lõukoera, Ja neile anti, päwa ossaks, kaks orja ja kaks lammast; agga
siis ei antud neile mitte, et nemmad Tanielit
piddid arrasüma. J a Habakuk se prohwet
olli Iuda-maal ja temma tahtis se kord leiba
wia waliale omma lelkajatte kätte Ja I s sanda lngel ütles Habakutkile: Q!oi <e roog,
mis sul on, Pabllont llnna, Tõnult katte, lou-
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koerte auko. J a kui Taniel sai sönud, siis
satls Jehowa myel Habakukkl waren «alle
temma palka. Agga seitsmel päwal tulli kunningas augo iure ja laskis Taniel! walia tommata. J a temma waenlassed laskis temma
senna auko wissata/ ia kunntnga silma eeo'süiwad lõukoera!) neid ärra.
Õ p p e t u s s e d .
I. Omma öiget lisko peab innimenne tunnistama
keige rahwa ees.

Kolm kord vawas olli Taniel kummardades
ennast allandannd Jehowa onnna Jummala
ette ja sedda temma ta kiusatusse aial ei jau
nud teggema««.
II. KcS teisele auko kaewad se isse sisse langeb.
Tanieli waenlassed said wimaks isse loukoerle
auko wissatud.
II'. Paggana rahwas ei wõi ennast, omma usf»
pärrast, Jummala ees mitte wabbandada.
Pabeli rahwas olleksid kül woind Jehowa!
Jummalat tcnida, kui nemmad isse agga olUf;
fid tahtnud.
Waggad

mötted.

Kolmkõrd päwas Tanielit palwet teggema nähti.
Ja kiusatusse aial nendagi teggi.
Saaksin minna palweuele päwai ka mitte jõuda;
Siis Issa liggi tahl^ln ommeti tõtta.
Kui ülleslousen, et unrli möda on läinud,
Ja kui päwa^ti tehtud, ja mahya end heidan
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46. Luggeminnt.
Niniwe linnast.
Jona. tarn. i, i, 3 ja 4 Peatük.
Niniwe olli üks suur lin, ja sai kolmeks
pawaks ümberkäia? Agga selle linna rahwas
ei olnud waggad, ja nende kurjus olli Iummala ette üllestulnud. S i i s satis Jehowa
prohwet! Jona Niniwe linna, meleparrandawist kulutama. Agga Jona ei teind mis
Jummal temmale olli kastnud, waid läks
merre peäle. Ja Jehowa tõstis suurt tuult
merre peäle, ja suur kange tuul sai merre peäle, et laew piddi katkema. S u s loplsid laewa mehhed merrest keik riistad, mis laewas
ollid, et nemmad sedda piddid kergitama. Agga sest ei tulnud abbi mitte. Agga Jona
olli mahbaläinud laewa rumi sisse, ja mahha heitnud ja maggas raskeste. J a laewameeste üllem astus temma jure ja ütles temmale: Tõuse ülles, hüa omma Jummala pole
nenda kui teisedki tewad. Wimaks ütlesid
teine teise wasto: Läkki^ja heitkem liisko et same teäda, kelle sü pärrast se õnnetus meile
sanud. Ja nemmad heitsid liisko ja liist lanZcs Jona peäle. J a temma tunnistas omma
süüd warsti ja ütles ennast Jehowa eest pög,
genenud. J a ta andis neile isse nou, t«dda
wõita ja wiskaba merresse, ja et siis merri
piddi solko jäma. J a nemmad wötsid Jona
ja wiffasid tedda merresse: ja merri jäi stw-
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ma omma massamissest. J a Iel»owa satis
üdhe sure kalla, mis Jona piddi ürraneelma.
J a Jona olli feile kalla sisselondas kolm pawa ja kolm ööd. J a Jona pällus Iehowat
omma Iummalat kalla sieftkondas. J a Jehowa Iummal kulis Jona palwet misaa temma merre függawussest temma pole Küdis, ja
ütles kallale ja temma oksendas Jona walja
maele. J a Iehowa sanna sai Jona katte
teist korda, et ta piddi Niniwe linua minnema
ja lemmale kulutama meleparrandämist. S u s
wöttis Jona ette ja laks Niniwe linna, Iehowa sanna järrele, ja hüdis ja ütles: Weel on
neilt päwa, siis peab Niniwe sama ümberlöd»ld. Kui Niniwe mehhed sedda kuulsid, siis
nemmad kulutasid ühhe paastmisse mahha ja
pöörsid Iummala pole. Kunmngaski heitls
omma pitka kue ennese pealt arra ja kattis
ennast kotti ^ rtdega, ja istus tuhha peale mahha. J a laskis "kulutada ja üttelda Nlniwes,
et innimeesed ja ka moistmatta lojuksed ei plddand surust suhho sama. Kui Iummal sedda
»magi, siis ta kahhetses selle kurja parrast,
mis ta kaffnud neile tehha, ja ei teind sedda
Mltte. Siis olli Jõua meel üpris wagga
palcha, ja pällus ennesele surma, ainet separrast et ei sündind mitte, mis temma olli ennekulutanud. J a Jona olli linnalt waljaläinlid,,
ja ennesele senna ühhe maia teinud, ja ellas

seal al marjus, semu km ta piddi näWl sama
mls linnale piddi sündima. J a gehowa Iummal seadis ühhe Kikafoni* pu, ja le tõusis
Jona ülle, et |e plddt oüema leinina Pea pea!
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warinks. J a Jonas olli se pu pärrast üpris
waana rõmus, agga temma riom ep olnud
kauaks. Sest Jummal satis ülche ussi, ja st
us narris se Kckajoni-pu, et ta ärrakuuvis. J a
kui pääw ta Jona pahha kinni hakkas, et ta
piddi »nmnestama ärra, sus paUus ta ennesele ta surma. S i i s ütles Jummal temma
wasto: Slnna tahhaksid Klkajoni > pule armo
anda, mis kallal sinna ei mitte waewa näinud, ja mis sa ep olle mitte kahwatand; ja
minna ei peaks mute armo andma Ninnvele
selle sure linnale.
Õ p p e t u s s e d .
!. Töesi Jummal parrago! on se sanna: Sured
linnad, surcd paitud.
Sedda näme surest Niniwe linnast. Se lin
olli ni pattune, et Jummal sedda tahtis ärra?
Hut ata keige patto pärrast.
l i . Kui mclevarrandamist tulntakst, siis rahwas
peawad sedda kuulma.
Niniwe mehhed sedda teggid ja sepärrast peäsis nende lin ärrahulkamisscst.
I I I . Prohwet Jonas on Kristust ette tähhendanud.
Sest nenda kui Jonas olli kolm päwa kalla
sisftkondas, nenda olli Krisms ka tolm »&
wa hauas.
Waggad

mötted.

Kül Niniwe rahwas ommad patlud kahhetfesid siis,
Kui Jona sai öölnud, et hulka piddi minnema lin.
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Et Jummal ni armolinne nende wasto siis olnud,
Ni'iiwe lin se olqo sepärrast alla mo meles.
Ja fui maenitsus friib, et patto fahhetsema pean.
Siis feigest süddamest tuulda se sanna, ma tahhan.

47- Lilggennnne.

Iudinst.
Iuditi ram. 1 : 16 Peat. sadik.
Kunninga! Mdukadnetsaril olli üks wäe
ülleinpeallk ja temma nimmi olli Olowern^s.
Sesamma laks sure wäcqa übhest maast fcife)
ja löl müeqaga mahha keik, kes julges temma
wastohakkada. Kui Israeli lapsed ftfi kuulda
said, siis nemmad klsftndasid Jummala pole ja
allandasid ommad hinged omma Jummala ette,
ja wõtsid ühhel melel nou, Olowcrnesse wasto seista. Olowerues palmi sedda immeks ja
tuilt omma wäe hulgaga se tuggewa linna Petulia ecte. J a temma satis kulajad wälja, kes
temmale piddid kulucama, mis rahwas need
Judid piddid ollema, ja kuida wisi keige hö!pfaminne temma nende ülle wõimust piddi sama.
S u s Aklvr ütles temma wasto, et temma
hoolsaste viddi järrele kulama, kas need Iuda
mehhed ültekohto olleksid teinud onima J u m mala wasto. Olleksid nemmad patto teinud
omma Jummala waew, siis tahhaksid nemmad üllesminna ja nende soaga neid ärrawoita: agga kui nende rahwa seas üllekohhut ei
olleks, küllab Aestr«a-mehhed jaäkstd sedda
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wisi keik ma * ilma teomsseks. S i i s Oloweryesst wchha süttis põllema, ja temma kärkis
Akiorl Petulia linna sata, >a Israel! laste katte ärraanda. Sest ta ütles et temma ei plddand hukka sama enne, kui tedda nendega bopie pldol ärrakautadama. J a Olowernes lasf te katki raiuda wee soned ja med wee kaewud,
uns mae alt wä!ja>ooswad, Kasti hoida. Sest
tulli Unnas ni suur wee pudus, et kelk, kes
Detulias ellal'd, enneminne ennast waenlaste
katte talusid anda, kni janno snrra. J a nemmad wõtsid nou kannatada weel wiis päwa,
ja kül nelle e« tulleks abbi Issanda Jummala
kaest, siis nemmad tahtsid linna, waenlasse
kätte a-ida. 'Agga Petulia linnas olli üks leff
naene, illusa jumme ja illusa näoga, ja temma
mmm» oUl Indu, ja temma peästis linna Assirla meeste kaest. Temma ei ütlend mitte,
m«s nou temmal olli, waid maenitses et Petulla rahwas Jummalat saggedaste temma pärrast piddid palluma, ja temma isse kissendas
ka Jummala po!c. S i t s temma läks linna
ette, leri, ja ütles ennast tahtwad A^siriamees'ele teed näidata, mis piddid minnema, ei

saaksid keik ülle wäggise M a wallitsusse katte.
Temma tingis ennesele agga sedda lubba wälja, ösel Petulia orko minna, sest ta tahus seäl
Jummalat palluda, senni kui temma saaks tõeks
tehha omma töötusse. Olowerneese meel olli
hea, ja kerkis omma wahhimehhed, et nemmad
scCda naest egga temma ümmardajat mitte ei
piddand keelma; ja temma jäi kolin päwa leri
ja lake walia Petutta orko, ja klb>endas seal
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Jehowa omma Jummala pole. J a netta»
damal päwal ütles Olowerncs: W a t a , fe on*
häbbi meie silmade ees, kui meie nlsuagust
naest jättame, et ta meie seltsi ei saaks, sest
kui mele tedda ennese pole ei tõmba, siis naerab temma meid. Sepärrast ta laskis J u dlti kutsuda wooraks. Kui Iudit tülil, siis
Oiowernes ütles temma wasto: J o nüüd, »a
olle meiega rõmus; sest sa olled armo leidnud
mmno eest. J a Iudit ülles: Kül ma wori
issand! sest minno ello on minno sees tänna
suremaks sanud, kui ial olnud sest päwast, mil
ma ilmale tulnud. AgW Olowernesse südda
hakkas põllema temma pärrast, >a temma hmg
mõlkus temma peäle, ja ta i6t sepärrast ennam
kui muul aial. Temma sullased ollid ka keik
täls wlua ja ruttasid ärraminna. J a ei ükski ennam ei olnud telgis kui Olowernes, kes
jo enne wodi peäle olli heitnud maggama, sest
ka temma olli winnst joobnud täis. S u s astus Iudit temma wodi jure ja ütles ommas
süddames: Issand, keige wäe Jummal! wata selsinnatsel tunnil mmno kätte teggude peäle,
Jerusalemma üllendamisfcks. J a wodi sambast wõttis temma Olowernesft saabli axn\r
ja rams temma Pea otsast ärra. J a temma
ümmardaja wõttis se Pea, mis ta temma kätte toi, ja panni sedda omma leiwa kotti. J a
need mollemad läksid ühtlasse wälia wanna
wisi järrele. Agga se kord nemmad ei tulnud
mitte ennam taggasi, waid laksid ülles Petulia mäele, ja tullid selle wärrawa jure, enne
päwa. Kül nüüd Unn* mehhed, suremad ja
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wahhemad, said kokko jooksnud, siis ta tombaS Olowernesse Pead kottist wälja, ja näitts
sedda ette. S i i s rõmustas kelk rahwas sure
heälega, ja kui kotto hakkas teggema, siis
wõtsid keik Israeli mehhed ommad soa riistad
katte, ja läksid hulga wisil wälja mäe murdede peäle. Kui Assuri rahwas neid nähha said,
siis ütlesid nemmad pilkades: Orjad on julgend meie wasto tulla soddima! ja laksid
Olowernesse telgi ette, ja se kes keige temma
asjade ülle olll, kopputas telgi eest »toa ukse
peäle, sest temma mõtles tedda alles Iuditiga
maggawad. J a temma läks maagades-kambn >a leidis tedda surnud maast läwwe peält,
ja temma Pea olli otsast ärra. J a kui need
kes telklde sees ollid, sedda kuulsid, ehmatasid
nemmad selle pärrast ärra mes sündind, ja
nemmad laksid kelk hopis laiale ja pöggenesid.
J a Petulia mehhed ollld söa»leri arransunud
kolmkümmend päwa, ja jaggusid neid riisto,
mis nemmad seält leidnud.
J a kui Aklvr,
kes Paggana-mees olli, kelk sedda näggi, mis
Israeli Jummal olli teinud, siis ta andis ennast Israeli suggu seltsi seia päwani. J a J u dit Laulis ühhe tänno laulo Jehowale omma
Jummalale.

õppetussed.
I. Wannad rahwas on töega üttelnud: Iumma?
la tarkus ja innimeste jölledus ülle ma; ilma
wallitsewad.

)

I5i

(

Olowernes olli Kiina ennast tä"i$ jonud, se olli
tenima jölledus. Sepärrast raiuti temma Pea
otsast ärra. Petnüa sai ommast waewast peas
temd; se olli Jummala tarkus.
I I . Palwe föa« on keigeparrem sõariist.
Kui Pctuliae palwe sedda ^eiqesuremat ep olleks saatnud, egga Iudit omma nõuga wist
toime ep olleks sanud.
I i l . S u r i asjo Jummal keigeennamiste keige?
wähhema«? läbbi wöttab tehha.
Olowernes ei langend wäggewa sõa mehhe,
waid wäetima naesterahwa kae läbbi.
Waggad

mõtted.

Suur Jummal aitmatta ial ei )atta.
Ets Petulia sedda meil' näita?
J a naese rae läbbi tappeti waenlast.
Nenda Jummala tahtminne olli.
Ei minna siis waewas kohkuda tahha;
Olgo mo murre jaggo kül raske.
Issand sa isse kül sadab mull' abbi;

toinna, kes nödraidki wäggewaks teed.

48. Luggeminne.

Wanna Tobia willersussest.
Tob. ,, 2 ja 3 Peatük.

Wanna Tobias olli wagga mees Nawtali
fuqgust. Temma ainsa pom nimmi olli ka
Tobias ja olli kaswatud Iummalakartusfts
omma lapse põlwest sadik. Tobias ellas N i -
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niwes wangi põlwes nenda kui keik Israelirahwas. Et ta Jummalat kartis keigest juiv
damest, sepärrast andis Jummal temmale et
tal lubba olli umberk.ua ilma iarrelewaatmatta. 'Agga temma kawanqid tappeti paljo arra ja ei maetud neid mitte mahbagi. J a kui
Tobia* kuulda sai et kegi temma suggust ta
olli ärralükkatud ja maas turro peäl, siis ta
mattis tedda mahha ö aeges. J a se sündis
et ta ühhel ööl koio tulli matmast ja heitis
oue muri are maggama, jo temma silmad
ollid kannatta. J a »varblane heitis soja sitta
ta silma, ja kae kaswis ta silmade peäle. S e
w'Uetsusse sees temma sõbrad tedda naersid ia
ütlesid: Kus on sinno waeste annid ja sinno

head t«ud, watch keik on sulle teäda? Ühhel

päwal cöi temma naene ühhe kitse talle koio,
ja Todias kulis sedda kissendama, ja ülles
omma naese wasto: Kust se kitse tal on: ons
ta ka Warrastud? J a Tobia naese meel sai
pahhaks se sanna parrast, ja temma naeris
omma meest temma willctsusfes lgga päwa.
Wimaks Toblas tahtlS enneminne surra, kui
ellada nenda, ja pällus omma Jummalat nuttoga, õnsa õtsa temmale anda. Agga Ragis,
Media» ma linnas, ellas Raguel Israeli mees,
kes ka wangis olli. Temmal olli üks ainus
tüttar, C a r a nimmi. Temma ollt jo seltse
mehhega kihlatud olnud, ja kurri waim Asmodl olli neid tapnud, enne kui nemmad temmaga kui naesega kokko said. J a temma ümmardaja ütles temma wasto: Eks sa molsta,
sa meebte lakkataja! seitse meest on sul olnud,
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ema ei ühhestki polle sa naese nimmet kannud. Mis sa m»'li) peksad nende pärrast; ons
nemmad surnud, siie muule nendega, sago meie
ei ial sinno poega egga tüttart nahka. Kui
S a r a need saunad kulis, sils ta sa« wägaa
kurwaks ja laks onuna kambri ja ei föönd
egga jooi.d kolm päwa, ja pällus Jummalat
ööd >a päwa, et ta tedda armust piddi peastma lest häddist. Temma palwe wiimsed sannad ollld: Kurja ilma järrele annad sa jälle
päwa paistet, ja ullumisse ja nutto järrele
annad sa rõmo. Sedda palwet pällus S a r a
selsammal tunnil kui wanna Todias Nnuwe
linnas omma surma pällus. J a mollematle
palwe on wasto wõetud selle ausa sure I u m mala ees selsammal tunnil, segiparraft et nemmad teme teisest kaugel ärra ollid. J a lugel
Rawael on läkkitud neile tähhele, neid nende
waewast peästma.

õppetussed.
I. Tobias olli omma poega Iummalakartussts
kaswatanud lapse põlwest sadik.
tse on oige. Tahhad sa ommad lapsed oigeks
ja waggaas, siis tann» keigcesmalt hoolt et
Iummasakartns nende süddamettest asset leiab,
küllab nemmad sawad siis pea ka wäljaspiddise lombe polest dige wisi kätte.
I I . Kui S . r a teotan siib temma sedda kaebas
omma Jummalale.
Keigcparrem nou ft on: sest sõimamist stimamis?
sega maksta ei kolba se oige risti-innimesse lohta.
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III. Tobias pällus ennesele õnsa olsa agga Jun«
Mal andis temmale silma-nagqo jälle tõtte.
Nenda teeb su nr Jummal kui innimenne ilma:
lifkö asja pärrast pallub. Waimolikto palwe
Jummal ikka tuleb: agga iggakord ta meile
just sedda ei anna, mis meie pallume, waid
omma tarlusse ja armo järrele, annab ta men
le mittotord teist ja parremat weel.
W a g g a d mõtted.
Tobia waew olli suur, agga meelt temma ei heitnud.
Sest keigest süddamest Jummalat ta kartis.
Küllab minnagi oh Jummal ööd ja päwa sind pällult,
Et willelsusse sisse minna ei sattuks.
Agga fui tahhab et willetsust ka pean kandma,
Ka willetsusses siis tunnen so armo ja heldust.

49. Luggeminne.
Nore Tobia reisimisstst.
Tob. 4, 5 ja 6 Peatük.

Wanna Tobia olli kümme naela höbbedat
laenuks annud. Temma wöllalmne olli üks
mees, kes ellas Raqe linnas ja temma nimmi
olli Kabael J a sesamma mees olli temmale
annud wölla ramato S e Kabaeli jure piddi
noor Tobias reisima, ia ts»a wõlla katte pärrima. Ta otsis ennesele sepärrast öiged seltsimeest. J a ta leiois Rawaelit ennesele seltsimehheks. J a se olli ingel kedda Jummal olli

«
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faatttnd, cl temma nore Tobiaga sedda teed
piddl kaima. Agga Tobias ei teadnud et inacl mnlmesse nao ennesele ollt wötnud. Noor
Tobias küssi? lemma käest, kas ta piddi teed
teadma Rage linna, ja kas ta piddi tuttaw
oliema neis paikus. Ingel ütles ennast jo
mitwkord si-äl käinud ja ennast Kabael» jures
ömaias olnud. S e nüüd olli wägaa nore
Tobia mele parrast, sest et Kabael sesamma
mees olli, kelle kaest temma omma issa rahha
katte plddi parrima, ja andis omma wanna
iesale warst teadust. Ingel terretas wanna
Tobiast ja ütles: Andko Iummal sulle head
römo! Wanna mees kartis ja ütles: Mis
lööm mul woib olla, sest et mul ep õlle silma
näggo ja el sa nahha Iummala künna päikest? J a ingel kulutas ft römo sanna: Kannata, küllad Iummal pea tulleb sind ainna.
Kui nüüd teekaimisse wasto keik olli walmlslud, siis poeg jättis omma issa ja emma
Iummalaga. Wanna issa ütles sure rahhog a : Minne selle mchhega, agga Iummal, kes
üllewel tacwas ellab, andko teile head teed ja
temma ingel mingo teiega. Aaga Anna, temma emma, nuttis ja ütles: EAl temma meile
meie kae sauaks ei piddand ollema meie ees sisse tulles ia walia minnes, ja nüüd ta jattab
meid mahha. J a Tobias ja temma seltsimees
läksid walja arranunnema, ja nore mehhe koer
laks nendega. J a kul nemmad päwa teed
siud käinud, tullid nemmad õhtuks Tigri jöe
jure ja noor Tobias laks jõkke ennast pessema. J a suur kalla kargas ülles jöest ja talv
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tis sedda noort meest ärraneelda. Tobias hüdis omma seltsimehhe wasto: Mo Iemnd,
temma tahhab mi»d arraneelda. Agga mqcl
ütles temmale: Wõtta se kalla kirim, ja noor
mees hakkas kallast kinni ja wiskas sedda kalda peäle. J a mgel ütles temma wasto: Lccka
se kalla löhki, ja wõtta südda, ja maks, ja
sap, ja hoia sedda hästi. J a noor mees küssis, mis sellega piddi teggema. J a tngel kos-tls sedda hea ollewad sellega suitsetada sedda,
kedda kurri waim waewanud ja wõida innimest kel kae on silma peäl, siis saad temma
parremaks. Kui teekaimisse ots liggi joudls,
siis Tobias hakkas küssima kelle jure nemmad
omajaks piddid heitma? J a mäel ütles nore
mhhe wasto: Linnas on üks mees, Raauel
on temma nlmmi, ja temmal on tüttar S a r a
nimmi: ja ma tahhan temma pärrast räkida,
et ta sulle saaks naeseks antud; sest Mk temma parrandus on sinno pärralt. Tobias ütles ingli wasto: Minna ollen kuulnud et se
S a r a on seitsme mehhele antud, ja et kurri
wanu Asmodl on keikile oisa teinud prudi
kambris. Agga ingel kulluas temmale kelle
peäle kurri waim wõimust saab; nende öeale,
kes Jummalat pölgwad ja klmalusse parrast
abbiellusse heitwad, kui takkud ja hobbo - ees,
lid. J a siis ta andis Tobiale hea nou, kuida
temma se kurja waimo peäle piddi wõimust
sama. Kolm päwa ta käskis tedda palwet
tehha, sest sadik kiu ta ptubi kambri saaks
läinud! ja ta piddi wõtma süssi siutsetamiSseks ja senna peäle sest kalla maksust pannema
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ja suitso teggema, fiis kurri waim piddi ärrapõggenema ja ei ial egga ellades jälle tullema.
Õ p p e t u s s e d .
*. Ingel Rawael olli peält nähha kui noor mees.
Scst on nähha et Jummala inglid, segipä«
rast et ueil ennestel ihho ei olle, ommeti
mõnneks aiaks innimesse näggo ennesele wõil
niad wõtta.
I I . Wanna Tobias sowis onuna pöiale keik head,
kui ta tee peäle läks.
Parrem sedda on kuulda kui, et kurjad wanNemad, omma wihha sees, omma lastele keik;
ftlggust kurja katte sowiwad.
I i l . Pimme Tobias ütles: M i s rööm wõib mul
ella, sest et mul ei olle silma näggo?
Allati se meie meles peab ollemi; ja Jummalat keigest süddamest peame tännama, et ta meis
le annud silmad, kõrwad, mõistusse ja. keik meleo, ja weel hoiab.
Waggad

mötted.

Inglid ennast hoidwad nisugguste innimeste liggi,
Kes, kui Tobias, waggad ja jummalakartlikkud on
Agga kes pilkialte liggi hea melega isiwad.
Kül nende seltsi furrat pea töttab, asset ka saab.
Sepärrast siis Fiimmala teed ikka käia ma tahhan.
Et Jummala ingel ta mull' liggi alla wõiks vtta.
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50. Luggemlnne.
Nore Tobia nacsewörmissest.
Tob. 7, 8, 9r !Q ja I I Peatut.

J a kui nemmad Nage linna said, siis ta
laks ömaiale Raqueli kotta, kes temma sugZulane olli. Ja Raguel terretas tedda ja ütles omma naese wasto: Kuida on sel norcl
mehhel õtse sedda wist näggo, kui minno suggulaste Tobia näggo? J a Raguel küssis
neilt: kust teie ollete, wennad? J a nemmad
kostsid temmale: Meie olleme neist wangidest
mis Niniwes on. Kui Raguel sedda kulis,
siis ta kohhe küssis: Kas wanna Tobias terwe on? Siis ingel ülles: S e mees, kelle »arv
rele !'a kulad, on se nore mehhe issa. Slis
kargas Raguel ülles ja andis Tobiale sulid
ja ütles: Õnnistud olled sinna, sest sa olled
ühhe jummalakartllkko^mehhe poeg. J a Edna temma naene ja Sara temma tüttar nutsid omma römo sees. J a Raguel tappis ühhe jara ja panni paljo röga nende ette. J a
Tobias cl tahtnud lauale istuda, olgo siis et
Raguel wõttaks tehha, mis ta piddt palluma.
J a temma pällus et Raguel piddi tõotama
omma tütre Sara tennnale naeseks anda. Kui
Raguel sedda kullo, ehmatas temma ärra; sest
ta mõtles se peäle uus. jo enne olli juhtunud
nende seitsme mehhele, kellele ta omma tütre
enne olll naeseks ai.nud, ja karns et j elle To-

bm kassi ehk seddasamma wtsi piddl käima.
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Agaa ingel ütles lemma wasto: Arm karda
mttie omma tüttart lemmale naeleks anda, sest
ta on lemmale naescks lodud: et Tobias I u m malat kardab, sepärraft ei olle so tütlar woi,
nud teise mehhele sada. Kul Raquel sedda kulis, sus ta wöttis Tobia kat ja omma tütre
kät, ja pann« sedda Tobia käe sisse ja ütles:
Wötta tedda ennefele nenda ku« kohhus; agqa
se armollnne Iummal saatko teie asjad "kelk
havtl korda! Agaa kui nemmad said sömaaia
löpperanud ja Tobias prudikambri »ai läinud,
siis lemma kohhe kurja waimo ärra pelletas
nenda kui ingel lemmale olli rakinud. T a

wöttis sussi suilfttamlsseks ja pann» kalla süddat ja maksa senna peale ja teggi suitso. J a

kurrl waim poggenes arra ja inael wottis tedda ja satis tedda Egiplusse Ma üllematte kohtadesse ja jiddus tedda kinni. S i i s pallusid
Todms ja S a r a teine teisega Iummalat, et
temma nende peale wöttaks Hallastada, ja
nenda nemmad teggid kolm päwa. J a T o bias ütles omma prudi wasto: Meie olleme
puhka rahwa lapsed, ja meil ei sünni mute
abblello sedda wisi hakkada, kui pagganad, kes
jummalat polgwad. J a Raguel tõusis ülles,
)'a lake, ja kaewas hauda, ja ütles: Ehk wahhest ka ftsinnane on surnud. J a lakkuas üks
neist tüdrukuist kambri et ta wataks kas ta
ellus õlleks. Kui nüüd tüdruk leidis neid kaks
maggamast ja et Tobias ellus olli, sils Raguel
ja temma naene kiitsid Iummalat. J a kasssid omma perre sedda hrnida jälle täita enne

päwa. J a se ingel laks ftafeaeli jure se wol-
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la kirjaga ia andis sedda temmale taggasi, ja
Kabael tõt need tahha kukrud ja andis temma katte, ia Kabael tulli temmaga pulma ia
anis Jummalat kiitma. I a kui rulma pfa
wad möda ollid läinud, sus andis Raauel
omma tlnrel« omma poolt warrandust, ,a tegai kiria et ta teist ossa piddi sama Fui Raguel
ja temma naene plddld arrasurrema. I a temma warrandus olli, orjad, weiksed ja paljo rahha J a kül nemmad hakkasid minnema, andsid' wmmemad Sarale suud ja audßd temmale nelli maenitsuese sanna tee peäle. I a need
sannad ollid, et ta piddi auustama omma aia
ja ämma, kes nüüd temma wannemad, et ta
omma mehhe piddi armaetama ja et ta omma perrele öiaust piddi teggema agga tedda
ennast maenitsesa et piddi kassinaste ,a puhlaste ellama. J a Toblas laks lugllga eele, ja
noor naene, orjad ja weiksed tullid nende
järrele.
Õ p p e t u s s e d . -

I. Ingel ütles: Sara on Tobiale naeseks lodud
et Tobia Jummalat tardab.
Wanna rahwa» on siis õigust üttelda: S i i n
pannalst abbicllo-rahwas kokko, agga taewas
seatakse neid ühte.
I I . Raguel ütles nore Tobiale: S a olled ausa
mehhe poeg.
Illusam se on kuulda kui et ööldakse: E i isfast egga emmast polle suurt asja, ja nago
wannem nenda laps.
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III. Tobi« ja Sara hakkasid omma abbiello fatv
li palwega.
Kui abbiello-. rahwas ikka nenda omma pühe
ha seisust wõttaksid hakkada, wist sii« olleks
hopis parrem luggu mitmes ello maias.
Waggad

möttev.

Tobias naese saab kel warrandusa rikkus.
Ja Sara saab jummalakartlikto mehhe.
Iummalakartus siis rikkust wist ei kela,
Et wagga!? Jummal siin audis ka warra.
Jah, sedda allati meles piddada tahhan,
Et Jummalat kardan, ja sest lodan keik head^

51. Luggeminne.
Noor Tobias lähhäb taggasi omma
wannematte jure.
Tob. 10, 11, 12, 13 ja 14 Peatük.
Wanna Tobias otis waaga omma poega
taggasi tullema ja temma aeg läks iggawaks
tedda odates. J a kui need päwad tüls said,
mis ta temmale teekond peäle olli arwand,
ja temma ei tulnud mitte, sus ta hakkas mõtlema Kabael ehk linnud ollewad. Emma jo
fykllat omma poega nutma ja ci laffnud ennast trööstida. J a ta laks igga päwa senna
tee kohta wälja, kus ta olli ärralainud, ja
walis kas ta piddi tullema. J a 'Anna istus
mäe peäl tee äres, ja wata, se koer miil joos.
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tes, kedda poeq olli omma kasa wõtnud tee peäl«, ja wchtles sawwaqa ja temma meel olli
hea. S u s wast rulli poeg ja ingel teine teisega. J a temma pimme issa tõusis ruttuste
ülles ja läks wälia ukse pole ja tõukas ennast, ja ta hüdis ühhe sullase, kes tedda piddi kätpiddl tallotama. J a kui poeg sai maiapse tulnud, siis nemmad andsid temmale luud
ja nutsid sure römo pärrast. J a ta wõttis
omma issa kätte, ja.rlpputas sappi omma
issa silmi, ja ütles: Ärra karda, mo issa.
Pole tunni pärrast tvtiü need kaed temma
silmlde nurkist ärra, nenda kui munna nahk, ja
temma sa« omma silma näggo jälle kätte. J a
Toblas tännas Jummalat se sure armo eest,
mis ta temma peäle olll heitnud, ja temma
naene temmaga/ ja keik kes tedda näggid. J a
seitsme päwa pärrast tull« ka Sara, wanna
Tobm Minnia, ja töi suurt rikkust ennesega.
J a suur rööm olli keiae temma suggulaste!
Niniwes. J a Tobia pulmad veti seitse päwa
römoga. Wanna Tob»as hakkas omma potaga nüüd nou piddama, mis palka selle mehhele tulleks anda, kes temmaga käinud. Poeg
jutlustas nüüd wanna issale, mls head se
mees temmale olli teinud tee peäl, ja arwas
ölge ollewad temmale anda pole ossa kelklst/
mis ta ennesega olll tonud; ja issa ka oigeks sedda kltls. Agga ingel ei tahtnud middagit wö^ta, waid ütles, et nemmad omma
Jummalat agga piddid kütma. Wimaks
temma ei tahtnud ennast nende eest ennam ärramllatst ja ütles: Minna ollen Rawael, üks
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neist seitsmest pühhast inglist, kes Jummala
au ees sisse ja waüa lähhawad. Kui nemmad sedda kuulsid, siis ehmatasid mollemad
ärra, ja heitsid silmili mahha, ftst nemmad
kartsid. J a se ingel ütles neile: Ärge kartke,
kiitke agga Jummalat iggaweste, sest temma
tahtmisse pärrast ollen minna tulnud. J a
wanna Tobia wasto ütles ingel weel need sannad: Et sa Jummala melest armas ollid, st
pärrast sa el piddand mitte jäma läbbikatsmatta, ja Jummal on mind läkkitanud, sind
parrandama ja sinno Minnia Sara. J a nemmad tousid ülles ja ei näind tedda mitte ennam J a nemmad langesid ta pölweli mabha
ja tännasid'Iummalat ja kiitsid temma immelikkud asjad kolm tundi. J a wanna Tobias
ellas weel nellikümmend kaks aastcn, ja kui
ta surri andis ta käsko omma pöiale, Nmiwesi ärraminna, sest temma ütles ennast näggewad Nlniwe linna wist õtsa sawad, temma
pattude pärrast. J a noor Tobias läks omma aia ja ämma jure ja teggi neile hcad senni kui nemmad ärrasnrrid; »a kui nemmad surrid, siis ta mattis neid ausaste, ja pärris nende warrandust. J a temma kaswatas lapsi
ja laste lapsi; ja keik temma sugguwõssa /äi
pühhaste ellama, nenda et nemmad Iummala ja nende innimeste melest armsad ollid, kes
seal maal ellasid.
ö p p e l u s s e d.
'

Kui Jummal nore Tobia terwelt olli koio foftfe

>
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«ud, fii^ lemma suqgulaesed tannasid IlMimalal
ja ollid suve» römus.
Ncnda on öige. Qmma söbradega woib irnü*
nunm kül laudas istuda ja süa, aqga Ium«
walat ta, selle jureS, mitte ei pea ärrahunnus«
tama.
I I . Noor Tobias sowis ft inolile öiget palka, ja
nimlnctas kcik sedda head mi« ta lemmale olli
teinud tee veäl, ja wanna issa arwas öige õlle;
wad lemmale anda poolt ossa sest warranduSscsi
mis poeg omma naestqa sanud.

Truid laSte kolitajad on ka nisugqused hoidja
inglid: agga, parrago Iummal! kül lapsed SN
mittokorda tännamatta, peälegi »veel wanne?
mad, mis weel rummalam on.
l i l . Ingel ütles wanna Tobia waeto: Et sa
Iummala metest armas ollid, sepärrast sa ei pidi
dand mitte jäma läbbikatSmatta.

Jah tdeete, waew ja willetsus ei õlle muud, kui
issa uut«, ja laosed peawad witsale suud and;
tna, üttcldes: Hea wits, head sa mulle paljo
jo teinud; nüüdki teed.
Waggad mötted.
Kül pimme, ma »ilmas, on keige waestm'
Ja Januna! ka »edda aidata jõuab:
S?dda. Tobiast jo nUne.
J a kedda jo Iummal tall' arstiks satis?
Oh pea sa meles, lavsoke, sedda:
Ta ennese poeg se olli.
Wift önsaks tulleb lapsokest kila maailmas.
Kui nenda saab tunnistada wannemal' tärni»
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52. Luggeminne.
Susannast.
Susanna sündinud assi.

Üks mees olli ellamas Pabilonis, Joakim
nimmi. Temmal olli naene, Susanna nimml, kes olli waqga illusa näoga ja kartis I s sandat; sest temma wannemad ollid ötged ja
öppetasid omma tüttart kässo övpetust möda.
Kaks kohtomolftjad ollid lkka seäl Joakim« foias, ja nelle tõusis himmo Susanna mrrele.

Kui nsmmad teine teisele omma himmo said

tunnistanud, siis nemmad wõtsid ühhel melel
nou, ennast arrapeica temma rolchoaedas ja
tedda odata. J a Susanna tulli aeda ja tal>lis ennast pesta, ja el teadnud neld aedas ollewad. Kaks tüdrukkut ollid temma jures,
agga neidk» temma satis ärra ja jäl nüüd ainoüksi. J a se sündis kui need tüdrukkud said
wäljaläinud, siis tousid need kaks wannemat
ülles ja tahtsid temmaga abbiello rikkuda. Agga naene ei tahtnud ennast nende nõusse mitte anda, waid hakkas sure heälega kissendama. Agga need kaks wannemat kissendasid
ka temma ees, nenda et kelk sullased ja tüdrukkud kokko joosid. Teisel päwal kutsuti ilmasüta Susanna! kohto ette. J a Susanna olli
illusa naoga, ja temmal olli Pea katte silmade ees. Agga need üllekohtused kästsid temma
Pea katte lahti peasta, et nemmad lusti kül
tnnnetsid temma illusast näust. J a need kaks

wannemad tousid ülles, ja pannid käed temma Pea peäle ja ütlesid, ennast ühhe nore mei>
he nämd aedas ollewad ja naese jures maggawad, ja endid kül püüdnud tedda katte sada, agqa noor mees pisirnid joosma. Kül
Susanna ütles ennast ilma süta ollewad ja
kissenda? sure heälega Jummala pole omma
sure hädda sees. Agga rahwas uskus nende
walle tuiunsrajatte tunnistust ja moistnd temma peäle surma kohhus. J a Issand wõttis
temma heält kuulda, ja ärratas ühhe nore poisi pühha waimo ülles, kelle nimmi olli Taniel.
J a kui Susanna ürrawidi ärrahukkata, siis
se Taniel kissendas sure heälega: Olgo minna
ilma süta sestsinnatsest werre - süüst. J a keik
rahwas tulli ruttuste taggasi ja need kaks
tunnistajat piddid nüüd isse kohto ette astuma. J a temma ei laffnud neid mitte ühtlasse ette tulla, waid iggaüks piddi isseärranis
tullema ja kostma. Temma küssis nüüd essimesse käest ja ülles: Missugguse pu al näggid
sa neid issekeskis kous ollewad? Agga pahharet ütles: Sinonipu al. S i i s Taniel ütles:
Hästi kül olled sa omma ennese Pea peäle
walletanud; sest Jummala sanna saab jo I u m ,
malast selle ingli lätte, kes sind löhki löhhud.
S i i s käskis Taniel telse ette sata, ja küssis
lemmalt: M i s pu alt sind sa neid kätte, kus
nemmad isftkeskls kous ollid? Agga lemma
kostis: Tamme al. S i i s ütles Taniel temma
wasto: Hästi kül olled sa omma ennese Pea
peäle walletanud: sest Jummala ingel otab, ja
lemmal on moök käes, sind keskelt läbbi alada.
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(Site kissendas keik se koggodus sure heälega,
ja kiitsid Jummalat, kes neid peasttib, kes temma peäle lootwad. J a tousid nende kahhe wannematte wasto ülles, et nemmad wallet tunnistanud, ja teggid neile nenda, kui Mosesse kässoõppetusse järrele piddi tehtama, ja tapsid neid
ärra.
Õ p p e t u s s e d .
I. Hoidko innimenne ennast aqqa kurja tö eest,
walle jutto wasto leitatst siis kül nou.

Oige Susanna peäle rägiti palio kurja; ja
temma öigus wimaks ommeti piddi tõusmaII. Wannemad peawad om niad lapsed kaswataa
ma jummalakarmssts ja maenitsiissts Issandas.
Susannast loeme: Temma olli illusa näoga ja
jummalakartlik; agga loeme ka: Temmal ollid
waggad jummalakartlikkud wannemad, kes tcd;
da õppetanud kässo?öppetuöses.
III. Oiged awwakatid on innimestele wägga tat:
»vis ma. ilma tülli sees.
Kui Taniel wagga Susanna! ep olleks nisnggu?
seks eestkostjaks olnud, siis tedda olleks äxtm
Lükkatud, et kül ilma süta.
W a g g a d mõtted.
Kül Susanna peäle surma kohhut mõistetud olli.
Kui pahharetti suggo walle tunnistust teggi ta wasto.
Agga Jummal isse Tanielit satis peastjats talle.
Ja tunnistajattele ennestele pahha luggu tulli.
Oh Jummal, tähheksas käsk se olgo alla mo meles;
Ei waUe sanna ma siis, ei wõtta üttelda teisest.

Wiiskümmend ja kaks
P i i b l i - luggemist
uest testamentist.

i . Lllggcminm.
Sakariast.
Luk. » Peatük.

Herodesse Iuda * ma kunninga aial olli üks
preester, Sakarias nimmi. J a temma naene
Aarom tütredest, Elisabet nimmi. Agga nemmad ollid mollemad ölged Jummala ees, ja
ellattd keige käskude ja Issanda õigusse seadmlste sees laitmatta. J a neil ei olnud last,
ja se olli nende murre, ja nemmad mollemad
ollid wägga ellatand, sest ep olnud neil sedda
lotustki ennam. Llgga je stndis, kui Sakaria
kord tulli preestri ammetis suitsetada, et ingel
Kalmel näitis ennast temmale. J a kui S a karias tedda näggi, ehmatas temma ärra, ja
hirm tulli temma peäle. Agga se ingel ütles
temma wasto: Ärra karda Sakarias, sest sinno palwe on kuuldud, ,a sinno naene Elisabet
peab sulle ühhe pöia ilmale toma, ja sinna
pead temmale nimmi pannema Joannes. J a
Sakarias ülles: Kust ma pean sedda tundma,
sest ma ollen wanna ja mo naene on wagga
ellatand. J a ingel ülles temma wasto: W a -
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ta, sa pead keletumaks jäma, ja ei pea wov>
ma räkida selle päwani, Piri se sünnld. Kcleio
temma lak? ka puhhast koiast ärra, ja el peasnud temma su ja keel lahti enne fui J o a n nes olll sündmud.
Õ p p e t u s s e d .
I. Wagga hea ja lõbbus assi on, kui meeS ja
naene mollemad on jummalakartlikkud.
Nisuggused oiged abbiello,'rahwas olttd Sasa,
rias ja Elisabct, sest nemmad kartsid täieste
Jummalat.
I I . Waggal abbiello-rahwal on ka omma murret.
Sakarial ja Elisabetil «i olnud lapsi, ja sepär»
rast nemmad ohkasid murres mittokõrd Jume
mala pole.
l i i . Küllab waggad rahwaski on wahhest nöd/
draussolissed.
Sakarias ei tahtnud ingli sanna mitte uskuda
ilma tunnistusse märgi samalt«.
W a g g a d mõtted.
Mollemad waggad ollid, nenda Piibli sanna ütleb
Sakariast ja temma Elisabenst.
Abbiello täit hea, täit önsat põlwe siis sadab.
Kui naene ja mees käiwad Jummala teed.
Tulleb kord minnule ka, end anda se seisusse sisse,
Olgo assi siis nenda, et wagga ka waggat ma leiau.
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2. Luggcminne.
Maria klillltaunsscst.
Luk. x. Peatük.

Agaa kuendamal kuul, et Elisabet käima
peäl oUi, läkkltati ingel Kadriel Jummamjr
neusi Maria jure. J a temma ellas KaAlleamaal ühhes linnas, Natsaret nimm«. J a se
ingel tulli temma jure ja ütles: Terre, keela
õlled armo sanud, Issand olqo sinnoga, suma
önrnstud naeste seas. Aaga kui ta tedda nähha sai, ehmatas ta temma sauna parrast wäyga ärra, ja mötles, mähherdlme terretaminne se^piddi ollema. J a se ingel ütles temma wasto: Arra karda Maria, sest sinna õlled a»mo
leidnud Iummala jurest. J a ta taelas temmale et Iummala Poeg lemmast plddi sündima, ja ütles: Wata, sa pead käima peale
fama ja Pöia ilmale toma, ja sinna pead temmale nimmi pannema Jesus. Agga Maria ei
saand sest arro ja ütles ingli wasto: Kuida
se pead sündima? sest et ma mehhest ei tea.
J a iugel wastas ja ütles lemmale: Pühha
Maim peab so peäle tullema ja Kcigekörgema
wäggi so ülle war»ama: sepärrast peab ka se
pühha, mis sinnust sünnib, Iummala Pöiaks
hütama. J a mgel Annitas lemma usko ja
ütles: Wata, Elisabet sinna suggulane, sesamma on ka ühhe pöiaga käima peal omma wanna ea sees, ja kedda ööldl siggimatra ollewad.
J a temlna panni senna jure meel se kalli san-
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na: Sest Jummala jures ei olle ühteai asja
woimatta. Llaaa Maria ütles: Wata, siin
on Is»'anda ümmardaja; mulle sündko so f/crn*
na jäww.
O p p t u s s e d.
Kolm kallist asja naesterahwas wõiwad Maria
kaest õppida.
I. Kassinust.
Sest toest olli mis Maria ülles, et mehhest
temma ei teadnud.
II. Allandust.

Sest Maria ülles: Siin on Issanda ümmar«
da>a.
Iii. Lotust Jummala peäle.
Sest Marl« ülles: Wiulk sündko so sanna
Õrrele.
Waggad mötted.
Kül esmalt Maria sure kartussega uskns,
Kui Issanda sündinust talle kulutas ingel;
Agga kui ingel weel ütles: Armo olled leidnud,
^iis Isfanda tahtmisse alla lotes end heitis.
Oh Jummal, mo valtude pärrast wagga ma kardan!
Ütle, vh ütle, mo Issand: Armo pead leidma.

3. Luggeminne.
Maria katsmaminnemissest.
Luk. i Peatük.

Kui ingel tedda sai terretanud/ wõttis Ma-

)

174

)

rin kätte ja läks ruttoga senna wäggise male Inda Unna. Seal temma tahtis wadata
Ellsadeti omma suggulasse, sest et ta ingli
kaest kuulda sanud tedda käima peäl, ja kues
ku temmale jo ollewad. Agga Ellsabet olli uhhe preestri naene ja temma mehhe nimmi olli
Sakarias. J a se laps, mis temmast piddi
sii!,dima olli ristia Joannes. J a kui Maria
Sakaria kotta tulli, siis ta terretas Elifabeti.
J a se sündis M Ellsabet Maria terretamist
kulis, et laps temma ihhus hüppas. J a Elisaoet sai tais pühha Waimo, >a kissendas sure heälega ja ülles: Õnnistud olled sinna naeste seas, ja õnnistud on sinno ihho suggu. Ka
ütles temma: Onnis olled sinna, sest et sa olled uffnud! Siis Maria ülles se kalli kuusse
sanna: Mmno hing auustab wagga Issandat,
ja mmn«. waim on wägga rõmus Jummala
minno Onuisteggia parrast. Sest Temma on
waatnud omma ümmardaja allandusse peäle;
sest wata, sest aiast kiltwad mrnd onsaks keige
põlwe rahwas. Sest mulle on suri asjo teinud st wäggew, ja kelle nimmi pühha on. J a
Temma hallastus kestab pölwest pölweni nende ülle, kes Tedda kartwad. Temma on omma käewarrega suurt wägge üllesnäitnud; Temma on talale pillanud neld, kes surelisscd on
omma süddame melest. Temma on mahhatõutanud wäggewald aujärgede peält ja allandlktud üllendanud. Kennel nälg on, neid on
Temma täitnud hea andidega, ja rikkaid tühjalt ärrasaamud. Temma on wastowõtnud
»mma sullase IsraUl, et Ta plddi omma hal-
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lastust mele tulletama iggaweste, nenda kui
Temma on räkinud meie wannematte waew,
Adraamile ja temma sugqnle. J a Maria iäi
temma jure liggi kolm kuud, ja läks pärrast
taggasi omma kotto.
Õ p p e t u s s e d .
I. Suggulased peawad teine teisega söbrussis
ellama.
Tehko nemmad nenda kui Maria ja Elisabet
teggid, sest nemmad tullid teine teist waatma.
II. Risti-rahwas ei pea mitte tühja jutto teine
teisega Otama, mi« ei kolba, waid head räkigo
nemmad teine teisega.
t
Elisabet ütles Maria wasto: Onnis olled sim
na, sest et sa olled uffnnd! Sest on nähha et
nemmad waimolifkuist asjust teine teisele on
räkinud.
I I I . Kaunis wiis on se kui naesterahwas I u m malalat wõttab kita.
Õppi sedda Iesusse emmast, kes kalli kitusse
laulo Jummalale wõttis lauloa.
W a g g a d m ö t t e d.
Pühha könne se olli, mis Maria
Elisabetiga könneles.
Risti-rahwa« la könnelgo nisuggust
Kui teisele nemmad on wooraks.
Könnelgo iggamees siis tossist ja õiget;
Minnagi nurjato, suust, räakda ei tahha,

,
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4. Luggeminne.
Iosepist ja Mariast.
Matt ,. Peatük.

Neitsit Maria olli kihlatud übhe mehhega,
Iosep nimmi, ja sesinnane olli ühhe puseppa
poeg. J a Iosep tahtis nüüd omma klhlatud
naeftga kokko sada ja pulmad piddada. Agga enne kui nemmad kokko said leiti neitsit
Maria käima peal ollemast pübhast Walmust.
Aa,qa et temma mees Iosep öige olli, ja ei
tahtnud tedda habbi sisse sata, tahtis temma
fallaja lemmast ärralahkuda. Agga kui temmal se motte olli, wata, siis naitis ennast
lemmale Issanda ingel unnes ja ütles: Iosep,
Taweti poeg, ärra karda mitte Maria omma naese ennese jure wöttes, sest mis temma
sees on sündinud, se on pühhast Waimust.
Agga temma peab ühhe pöia »male toma, ja
sinna pead lemmale nimmt pannema Jesus,
sest temma peästab omma rahwast nende patludest. Agaa ku« Iosep uunest üUesärkas, teggi ta nenda ku« Issanda mgel tedda olll kasknud, ja wöttis omma naese ennese iure. J a
Maria on neitsiks janud, et kirri piddi töeks
sama. Sest ammo JO olli ftiiofud prohweti
Iesaia läbbi: Enna se neitsil saab kamm peäle, ja peab pöia ilmale toma/ \a nemmad
peawad lemmale nimmt pannema Immanuel,
se on ärraselletud: Iummal meiega. 'Agga Mana ei olnud nutt« üksik «mlmenne; lemmal ol-
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li kihlatud mees. Wist olli se nenda, et Ma»
rlal eestseisja ja se lapsokessel woörasissa plddi ollema. Aaaa Io»ep ja Maria/ mollemad
ollid kunninga Tawetl suggust.
Õppetussed..
Sest luqqemisftst dppime:
I. M i s Iesusse emma olnud.
Kihlatud naene, kes mehhe jure weel ei sanud;
sepärrast ütleme: Iesussel ep olle issa lihha
polest ehk innimesse pölwee, egga emma om«
mäs jummalikkus pölwes.

II. Mis nimmi Jesus on meie kele.
S e kallis nimmi on, meie kele, üks ärrapeäst'
ja ja önniõteggia.

III. Mis nimmi Immanuel tähhendab.
S e on ärraselletud: Jummal meiega; ja onni
paljo tui üks wahhemees ja lunnastaja ja lep»
pUaja Jummala ;a innimeste wahhel.
Waggad

mötted.

Mis on Immanuel? Ingel sulle ütleb:
Se Jummal meiega! Meles pea sedda.
Ons sinno meles se, siis wist ei karda sa,
Ons Jummal sinnoga, kes wõib so wasto siis?
Temmaga sa wõidad ärra ma-ilma.
Temmaga wõidad sa ärra keik patto,
Woldad sa ärra surm» ning kurrati ka.
12
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5. Luggeminne.

Ristia Ioannesse sündimissesi.
Luk. i . Peatük.

Agqa Elisabeti aeg sat tais, et piddi rnaiV
ha »aina, ja temma töi pöia ilmale. J a temma naabred ja sugqulassed kuulsid, et Issand
omma hallastust olli sureks teinud temma
wasto, ja ollid röömlad temmaga. J a kahheksamal päwal nemmad tullid sedda lapsokest
ümberlelkama: ja nemmad nimmetasid tedda
temma issa nimme peäle Sakariaks. Agga
temma emma wastas ja ülles: El mitte, waid
temma nimmi peab Joannes ollema. J a nemmad ütlesid temma wasto: S o sugguwõssa
sees polle ükskl, kel sesinnane rnmmi on. Agga
nemmad nältsid käeqa temma issa pole, kulda
temma tahtis et tedda piddi nimmetama? J a
ta küssis übhe lauakesse, ia mötleb se nimme se
p;-äle kmotada. Sest ingel olli temmale ütlend
et ta temmale piddi nimmi pannema Joannes.
J a kui ta tahtis kmomda, siis ta ütles: Joannes on temma nimmi. J a nemmad keik
pannid sedda immeks, ia kartus tulli keikide
peäle, kes nende ümberkaudo ellasid. I a keik
kes sedda kuulsid, pannld sedda omma süddamesse ja ütlesid: Mis peab sest lapsest sama?
J a Issanda kassi om temmaga. Ja S a karias, temma issa, lai täls pühha Waimo ja
laulis se laulo; Kldetud olgo Issand, Israeli
Jummal.
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õppetussed.
I. Sui Elisiibet mahha olli sanud, siis temma
naabrcd ja juggulasfcd ollid röömsad temmaga.
Nenda peame ka röömsad ollema, kui meie fug;;
gulaSte ja uaabrede kässi hästi täib.
I I . . S e lavsokessele, mis Elisabetist sündinud,
pandi nimmi Joannes, se on: armo taio.
Nenda peawad risti.'rahwas omma lactele ka
nimmesid pannema, mis middagi tähhendawad,
ja mis lastele, kni nemmad omma mõistusse
katte sanud, head mele tulletawad.
I i l . Ioannebse sündinusse pärrast kideti Issandat
Jummalat, kes tulnud hallaetama emma ja lapse
peäle.
Nenda ka risti-rahwas, kui nemmad warrul
on, ei pea mitte aina ülsipainib jodud«! peäle
mõtlema, waid lelgecomalt ja keigeeunalui^te
et «emmad wõttaksid Jummalat tua.

Waggad

mötted.

Sureks kaswis Joannes pitkussts ja tarkussts,
Ja Jummala kassi olli keikis mis teggi.
Tõest oiges lapse laswatamisses, fe peäle.
Et Jummal ka liggi, käigo motte ning palwe. ">
Issand, suur Jummal, omma kät ka mulle wõtta
anda,
Et lapse pilwes minna jo, mis wagga, wött^n püdc-,^
# *
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6. Luggeminne.
Kustusse sündimissest.
Luk. 2 Peatük.

Agga se sündis neil päiwal, et firma Keisrist Auaustusßest wälja läks, et keik ma-ilm
pldd» üllcsfirjotud sama. Sesinnane üllcekirjotaminne sündis enne, kui Kiinias S i n a - m a
ülle wallitftia olli. J a kelk läksid ennast laffma ülleekiljotada, iggaüks omma linna. S i i s
läks ka Josep Kalilea-maalt, Naatsaretti linnast ülles I n d a male, Taweti linna, mis hütakse Petlemmaks, sepärrast et ta olli T a wett
suggust ja pärris maalt, et ta ennast piddi lastma'ülleskirivtada, Maria omma kihlatud naesega, kes olli katma peäl. Agga le sündis kui
nemmad seäl ollid, sai se aeg täide, et ta piddi
makha sama. J a temma töi omma esstmesse
Pöia Nm^le, ja mähkis Tedda, >a panni Tedda

mal>t>a söune, sest neli ep olnud muud asset
maias.
öppetussed.
I. Rahwa ülle«kirjotamisse sanna läks wälja Mciit
rist Augustussest.
Sest se toomese Ma olli se kord Roma Keisri
wallitsusse al.
II. Keik läksid ennast laffma ülle«kirjotada.
Se on, iggamees piddi omma nimme nimm«

Ntsk test.

Rvi^tusfi fünbimimu.
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tarna ja omma seisust, omma wannadust ja
warra.
III. Ioftp läks Naatsaretti linnast Petlemma.
Need linnad ollid liggi kakstcistlümmend pennil
koorma maad teine teisest ärra.
Waggad

mõtted.

Mo Jesus, sõimes sind peaksin teädma.
J a isse maggama ommas sängis toas?
Oh Issand, ma nenda kül sedda ei tahhaks!
Tulle, mo Jesus, >a olle as«et mo sees.
J a ku, mo palwe ei sa sind kutsuda seia,
Giis föime so kõrwa tahhan mahha end heita.

7. Luggeminne.
Karjatftd Petlemmas.
Luk. 2 Peatük.

Issanda Iesusse sündiminne kulutati keiaeesmalt waeste karjastele. Nemmad ollid sealsammas wäljal öid ses, ja hoidsid ö»e omma
karja. J a kui Krietus Petlemmas lautas olli
sündinud, wata, siis Issanda ingel seisis nende
jures, ja Issanda au paistis nenda ümber, ja
nemmad kartsid, üpris wägga.
J a se mgel
ülles neile: Ärge kartke, sest wata, ma ku,
lutan teile suurt rõmo, mis keige ranwale peab
sama; sest teile on tänna Tawetl linnas jündlnud se Önnisteggia, kes on Kristus se I s fand. J a se olgo teile tahhaks: Teie leiate

se lapse mähhitud ja zöimes maggamast. J a
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äkkitselt olli se ingliga taewa stawae K„lk, necd
fnrfio Jummalat ja ütlesid: 21 H olao Ininmalale körge?, ja Ma peäl rahho, innimestea l>ea
mcel. J a kül need mglid neist laid ärralainud
taewa, siis ütlesid need karjatsed teine teise wasto: Et lakk« nüüd Petlemma >a »vadagem sedda a?ja, nns on sündinud, mis Issand meile
on teäda annud. J a nemmad tnllid ruttuste
ja leidsid Maria ia Josepi, ja sedda lapsokest
sõimes maggamast. Agga kui nemmad sedda
said näinud, lautasid nemmad sedda asja laiale, mis neile sest lapsokessest olli räkitud; ja
kelk kes sedda kuulsid, pannid sedda immeks,
nus neist karjastest neile olli räkitud. Ligga
Maria plddas keik need sannad meles, ja mötles nende peäle ommas süddames. J a need
karjatsed läksid taggasi ja auustasid ja kiitsid
Jummalat.

Õppetussed.
*• I»g«l ütleg karjastele: Teile on tänna fiin#
dinud se OnniSteqgia.
Ei röölnsauiad sannumed ellades ep olle kuul«
da olnud,
li. Taewa söa wäe hulk laulis: Au olgo Ium<
»«alale förgee, ja Ma peäl rahho ja nnumeelest
hea meel.
Ei tallini« öhtolaulo ellades ep olle lanldnd.
III Kui nced karjatsed Petlemma tullid, siiS
neinmad leidsid sedda lapsotcst.
Ei parremat ellades ep olle nähtud»

l U s t tejt.
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Waggad

c

mötted.

Karjastele keigeesmalt need sannumed Kristussesi
todi.
Ja ei Augustus egga Herodes weel ei teadnud.
Ehk Jummala ingel oigest paikasi wahhest möda 011
läinud?
E i , hopis teine arro Jummalal olli se jures:
M i s ma ilm targafs kidab, se rummal Temma ees;
M i s ma? ilm halpits peab, sel Temma ees on au.

8. Luggeminne.
Krisrusst ümberleikamisftsi.
Luk. 2 Peatut.

J a kui kahheksa päwa täis said, et sedda
last piddi ümberleikatama, siis pandi Temmale
nimmi Jesus, mis inglist olli pandud, ennego
Temma emma ihhusje sai.
Õppetussed.
I. Ka Jesus on ennast annud ümberleikamisse
kässo alla.
Ümberleikamisse jures on siis essimessed werre
tilgad Iesuõsest mahhalangenud meie pärrast.
Ei isseenncse pärrast Temmal ümberleikamist
tarwis ei olnud, sest et Temma ei olnud patt»
sees sadud egga sündinud, nenda kui keik ttit
sed lapsed,
II. Kui kahheksa päwa täis siud, siis Iesust urn?
berleikati.
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Nenda olli wanna seädusses Jummala faff,
ja sepärrast on ta risti r rahwa tohl)uS ommad
la«, sokesftd warsi rärrast sündimist sata ristnusse
ehk waimolikko sündimisse alla.
III Jummala Pöia nimmi pandi Jesus.
Iummalakartlik wanna rahwas on scst nim,
mest omma lastele nenda üttelnud: Ühhe stes
on meie önniems: S e önnistusst meile sadab
JESUS.
Waggad

mötted.

Ei kallimat nimmet ei olle, kui armsa Iesusse
nimmi;
Sest Onnisteggia temma tähhendus on.
Ka on Iesusse sees se öige nae<e seme mis lootud,
Mis aino < uksi meid taewa teele wiib.
Kirjotnd liisko se nimmi siis allati süddames minmi!.

Rõmustus temmast ka tulgo, kui häddas ja waewas
ma löppen.

9. Luggeminne.
Maria puhhastamisftst.
Luk. 2 Peatük.

Nurka naestel olli Molesse kässo järrele
ko'm asja tchha Pärrast nurka wodi nemmad
piddid mõnneks päwaks koio jäma, senni kui
plwliastamlsse päwad said möda lälnud. S i l s
piddid nemmad õbrV aastale talle ehk paar turtcltulkessi ohwerdama, ja kül essimenne laps

tieft tf|f
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neil olli, fiis se lavloke piddi sama Issandale
pükhlisemd ja rahhaga lunnasnid. Sedda keik
tegssl ka neitsit Marla, ja laks ülles Iewfas
lemma vüh!>a kotta. J a kui temma omma
lcpsokesse Istanda ette seadis, wata, siis tulli
üks lnnunenne pül>l>a kotta, Simeon nimmi.
J a se innimenne olll ölge ia jummalakarcllk,
ja otis Israeli römo ja pühha Äl^aim olll temma peäl. J a temma olli sanna sanud puhhast
Waimust, et temma ei piddand mitte surma
näggema, enne ku« ta piddi Issanda Kristust
näl»ha sama. J a temma tulli Waimo läbbi
pühha kotta. Kül nüüd Simeon se lapsokesse
NüZgl, sils wöttls temma isse Tedda süllesse ia
kitis Jummalat ja ütles: Issand, nüüd sinna
lasseb omma sullast rahhus ärraminna omma
sanna järrel, sest mo silmad on sinno õnnistust
näinud, mis sinna olled walmistanud keige
rahwa nähhes, walgusaks, vagganad walgus,
tämä, ja omma Israeli rahwa auuks.
Õppetussed.
I. Küllab wanna Simeonil ollid õnnistud silmad.
Sest temma sai üttelda: M o silmad on sinno
önnistust näinud.
I I . Küllab Simeonil ollid ka õnnistud käed.
Sest kui Jesukest Jummala ette seati, siis ta
Tedda omma katte peäle wõttis.
I I I . Küllab Simeonil olli ka õnnistud südda.

Sest temma olli õige ja »ummalakartlik ja püt>
ha Waim olli temma peäl.

)
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(

mötted.

Simeoni kätte peal, pühhas Issanda koias,
Iuminala kallis Poeg, laose pölwes maggas.
Oh onnis Simeon, mis tallist asja sa kandsid,
Ob et ma jõuaksin, lchha ta mis teggid.
J a ftti ma ka ei sa, käed Iesn ümber pailna,
Siis tahhan füddames, ma Teinmal' asftt anda.

10. Luggeminne.
Kuida targad hommiko voolt tulnud
Kristust kummardama.
Matt. 2 Peatük.

Agga kui Jesus olli sundinud Petlemmas
Iuda maal kunninga Herodesse aial, siis tullid targad hommiko poolt Ierusalemma ja ütlesid: Kus on se jündinud Iuda-rahwa kuuNlnqas? sest meie olleme Temma tahhe näinud
hommiko-maal, ja olleme tulnud Tedda kum>
mardama. Agga kui kunningas Herodes std«
da kults, ehmatas tcmma wägga arra ja keik
Ierusalemma lin lemmaga. J a temma kogg>tis kokko keik üllemad preestrid ja kirjatundjad rahwa seast/ ja kulas neilt, kus se Kristus
piddi sündima. Agga nemmad ütlesid temmale: Petlemmas Inda - maal. J a nemmad nimmetasid prohweti Mika ramatust need sannäd:
J a sinna Petlem Iuda-maal, sinna ep õlle
Mllgl kombel se wahhem Iuda würstide seas,
sest sinnust peab wäl>atullema se Mallltseja, kes
Mluno Ibrael» rahwab peab fui tmwi hoid-

>m
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ma. S i i s lutsus Herodes need targad fällafa
j j külap neilt õiete sedda aeaa, mil se t.ihr o'li
päiftnud. J a lemma läkkitas neid Petlemma,
ja ütles: Minge >a kulade ötcie hästi se lapsokesse järrele, ja kui teie Tedda l"late, siis kulutaae mulle, et ka nunna tullen Tedda kummardama. Agga kui nemmad said kunningast kuulnud, laksid nemmad ärra »a wata, se laht, mis
nemmad hommiko < maal ollid näinud, kais neude eel, kuum temma tulli, ja seisis kohhe ftal
üllewel, kus se lapsokenne olli. 5lqga kui nemmad
sedda tähte näggid, said nemmad üpris wägga
rõõmsaks. J a kui nemmad tullid senna kotta,
leidsid nemmad se lapsokesse Maria Temma emmaga, ja heitsid endid mahha ja kummardasid
Tedda, ja wõtsid omina warrandust lahtl, ja
wlsid Temmale andid, kulda ja wirokl ja mirri.
J a et Jummal neid kastnud unnes, et nemmad mitte ei piddand Herodesft jure taggasi
mmnema, laksid nemmad teist teed taggasi omma male. Need targad hommiko poolt hülakse
kelgeennamiste kolmeks kunningaks.
-OppetllSsed.
Neist targadest hommiko: maalt kolm asja tuU
leb öpvida:
I . Meie peame Issandat otsima.
Tähhe läbbi juhhatati need tarqad KriStusso
jure. Risti-rahwas veawad Jummala fannast
teed üllesleidma Temma jure.
i l . Meie peame Ibsandat kummardama.
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Need tarqaö heitsid silmili rnabfja ja furnmat«
dasid Issandat, kedda nemmad omma silmaga
näggid 'vetlemmas ollewad. Rist, - rahwas
peawad silmili mahha heitma ja Iesust kurn;
marvama, kedda ihho silmaga ennam ei näh?
ta, agga kes istub Jummala, onuna keigewaggewama Issa parremal käel.
III. Mcie peame Issandale andid wima.
Need targad wisid Temmale kuida ja wiroki ja
»vurri. RiSti-rakiwas pearoad Temmale wima
ujklikko, jummalakartlikko, tannatlikko süddame.
Waggad

mõtted.

Targad sulle, Jesus, wiwad head ja kallid andid,
Kuida ia wirori ja »urn nemmad sulle towad.
Seddasuggust minna sulle nüüd ial ei sa wia;
Sest, et rikkust mu! ei olle, sa Issand isse tead.
Ommeii leise peäle mõttelda tahhan;
Ial), süddant Issand sulle ma kinkida pua«!

i i . Luggeminne.
Iesusse pöggencmisstst Egiptusse
ning

wagga lavsokestest Petlelnmas.
Matt. 2 Peatük.

Agga kui need targad said taggasi läinud,
Wata, sils näitis ennast Isianda ingel unnes
Ioicpile, ja ütles: Tõuse ülles, ja wötta se
lapsokesse ning Temma emmaennesega, ja pög-
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gene Egiptusse-male, ja olle seal kunni minna
sulle saan üttelnud. S e Falk anti Ioiepil« et
ta piddi ruttuste pKgymema, sest et Herodes
püdls se laplokeese arracappa. J a Josep tousis ülles ja teggi keik, mis se ingel olli käffuu», ja põggenes ösel Egiptusse-male. Kui
nüüd Herodes näggi et temma olli pettetud
nelst largadest, sest et nemmad ei tulnud Jorusalemma taggasi, nenda kui nemmad lubbanud,
siis sai temma wagga wlnhaseks, ja läkkitas
walia, >a laskis ärra ca pua keik poeglavsed, mis
Petlemmas ja keige temma raiade peäl, kee ollid fahl)« aaetasid ja nende jargmissed, sedda
aega möda, mis temma hästi neilt targaUt olli järrele kulanud, ja arwas nüüd et se sapsoke,
se sündinud Inda-rahwa kunningas, wist neude hulkas piddi ollema. Teisel aastal, kui
kunningas Hcrodes sa« ärrasurnud pahha haigusse, wata, siis näitis ennast unnes Issanda
ingel Iosepile Egiptusse-maal ja ücles: Tõuse
ülles, ja wõtta se lapsokesse ja Temma emma
«naesega, ja nurme Israeli-male, sest need on
surnud, kes lapsokesse hinge püüdsid. Nenda
Josep teggi, ja tulli ja ellas übhes linnas mis
hümkse Naatsarettlks, ja seäl kaswis ülles I s fand Kustus la |ai mehheks.

Õppetussed.
Kolm asja wõime sest luggemissest õppida:
I. Et Jummal taggakiusamisst aial kül wõib
peästa.
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Iunmial isst jo salis vühha lapfokest Icsust
pdgqenema Egiptusse male.
II. ^e3 need eosimcestd Märtrid ue siädusse aial
on olnud.
Need wagqad iapsokeesed Petlenima«, ja nende
mälleStUSsekS on wagga laste pääw kalendrist
leida.
I I I . Et Iummal keik etteteäb, mis siin ma-ilmas
peab sündima.
Nenda Iummal ka waqqa laste tapmist ette
teadis, mis Herodes ommas süddameS mötleS-,
ja satis Iostpile käsko pöggeneda.
Waggad

mötted.

Wag-^a Jesus, lapse polwes, Egiptusse peggenes,
liiata, Iofep senna !el»i« tviiS enemaga »hnasse.
Ja Herodes milles: ei minno eest Semuta woi
peäsra,
J a Petlemmas laskis tappa ta w.iggad poeglapsed
keik.
Mis häddas ja waewas se taeia ,,örgus nüüd on.
Kui onuna tappelnd waggad taewas naäb römus..
12. Luggemlnne.
Kuida kahhcteistkümne aastane Jesus
otti kaddund ja jälle lelMd.
k»f. 2 Peatük.

Ja Iesus<e wannemad kaisid istga aasta Ie>
«usalemmae Paza pühhiks. Ja kul Issand

c^ffsjifns
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Jesus kaheteistkümne aastaseks sai,siisTemma
wannemad wõtsid Tedda fnnesega Jerusalemma,
se pühha wlsi järrele J a kui need päwad tais
said, et nemmad jälle koio pole läksid, flis jäi
se poeglaps Jesus Jerusalemma, ja Temma
wannemad ei teadnud sedda mitte, ja mötlcsid
Tedda tee kaiatte seltsis ollewad, ja tullid ühhe
päwa teed, ja otsisid Tedda suggulaste ja tutwade jures. J a kui nemmad Tedda ei leid*
nud, laksid nemmad tagaasi Jerusalemma ja
otsisid Tedda. J a se sündis kolme päwa par*
rast, et nemmad Tedda leidsid puhhast koiast
istmast kest öppetajatte seast, ja neid kuulmast,
ja neltt küssimast. J a keik kes Tedda kuulsid
ehmatasid ärra Temma mõistusse ja kostmiste
pärrast. J a kui Temma wanneniad Tedda näggid, ehmatasid nemmad wägga ärra, ja Temma
emma ütles Temma wasto: Poeg, miks sa meile
nenda olled teinud? wata, sinno issa ja minna
olleme sind õiete waewaga otsind. J a Iejus
ülles nende wasto: Mis se on, et teie mind
ollete otsinud? eks teie ei teadnud, et ma ses
pean ollema, mis mo Issa parralt on? J a
nemmad ei mõisinud sedda sanna, mis Ta neile
räkis. J a Ta läks nendega alla, ja tulli Naatsaretti, ja kulis nende sanna. J a Temma em*
ma piddas keik needsinnatsed sannad ommas
süddames. J a Jesus kaswis tarkusses ja piu
kusses ja armus Jummala ja innimeste jures.
Õ p p e t u s s e d .
Eest lnggemissest wõime selgeste öpvida, mi^
suur wahhe on laste kaswatanu»ft polest.
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I Iesusse wannemad wötsid Tedda enneftga Ie<
rusillemma Pasa pühhiks.
Paljo on neid wannemaid, kes ei sada ommad
lapsed ei kirriko egga toli.
II. S e laps Jesus lein puhhast koiast keff öppe:
taj.'.tte seast.
Paljo lapsed weddelewad jutlusse aial möda
eue ja möoa maanteve ja otsiwad tühja lusti.
III. S e laps Icsus, wast tahheccistkümne aas?
taue mõistis, jubba targaste tönnelda öppetajatt
tega.
Paljo lapsed ei mõista sel eal katkismustki ehk
ribti.usso õppetusse Peatükkid.
W a g g a d mötted.
Tarkusses ja pitkusfts ja armus kaswis Jesus,
Jummala ja innimeste jures.
M a selles ei sa töest ei ial Temma wasto.
Et patto sees ja waene ma ollen.
Agga ftgipärrast hoolsast? püda ma tahhan
Et au ja römo ka minnust wõiks oigele olla.

13. Lllggeminne.
Kuida ristia Joannes jutlust teinud.
Matt. 3 Peatük.

Agga neil päiwil tulli Joannes se ristia ja
teggi jutlust Iuda ma körbev. Ja sils sai toeks
mis prohwet Iesaias on räkinud »a üttelnud:
Ühhe hüüdja heäl on körbev: walmlvtuge ) s sanda teed/ ja tehke Menuna tee raad tassaseks.
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Agga selsammal Ioannessel olli ta omma Fuub
kameli karwast ja näkk wö temma wool. Agga temma roog olli rohhotirtsud ja mets messi. J a temma jutlusse hakkatuese sanna olli:
Parrandage meelt, sest taewa-riik on llgai tulnud. S l i s läks temma jure wälja Ierufalemma lin, ja keik se Iuda-ma, ja kelk se M a
Iordani ümberkaudo. J a nemmad said temmast ristitud Iordanis, kui nemmad üllestunnistasid enneste pattud. Agga kui temma paljo neid Wariserid ja Saddusend näggi omma
ristmisse jure tullewad, ütles temma nende
wasto: Tele wihhaftmatte maddude suggu, kes
on leile näitnud, et säte ärrapõggeneda tullewa
wihha eest? J a ta ülles neile: Sepärrast
kandke öiget meleparrandamisft wilja. J a ärge möttelge isseennefte üttelda: Meil on Abraam issaks; sest minna ütlen teile, et Jummal
wõib nelstsinnatsist kiwwast Abraamile lapst sata. Kelgewimaks ülles temma, neid, kes ommad pattud ei kahhetse, pude jarnatftd ollewad, mis head wilja ei kanna. J a temma
sanna olli: Kirwes seisab ka jo pude jure külges, sepärrast igga p u , mis head wilja ei

kanna, raiutakse mahha ja wissatakse tulleese.
Õppetussed.

I. Sest öppime, mis waggadusse öige hakkatus
peab ollema.
ll)ige meleparrandaminne peab waggadusse hak^
salus ollema. Scst Ioannebse jutlusse ees*?

13
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menne sanna olli: Parrandago meelt, sest tae<
«va- riik on liggi sanud.
I I . Sest ippime, mis õigeks meleparrandamiSi
seks tulleb piddada.
Oige meleparrandaminne peab saatma head
wilja kandma pühha ello sees. Sest Joannes
ütles: Kandke öiget meleparrandamisst wilja.
I I I . Sest öppime wimaks, mis nende nuhtlus on,
kes meelt ei parranda.
Nemmad sawad põrgo mlle sisse. Scsi Joan»
nes ütleb: Igga pu, mi« head wilia ei kanna,
raiutakse mahha, ja wissatakse mlless«.
Waggad mötted.
Igga pu head wilja peab kandma
J a liito teggudest pead tundma.
Kui pu ei tahha head wilja tanda
J a sinna head ei tahha lchha
Jummal siis mollemad teid lullesse wiskab.
K»i ma siis ta ei sa, kui laps suurt head tehha.
Siis ommeti, ku» pu, kord wiha tahhan kanda.

14. Lllggeminne.
Kuida Iesust ristitati.
Matt. 3, Mark. 1, Luk. 3 ja Joan. 1 Peatük.
Kui Joannes Iordani äres ristitas, siis tulli Iksand Jesus temma jure, et Tedda piddi
nstitama. Agga Joannes kelas Tedda wagga

Jejult nšfiffltffj
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,a ütles: Mul on tarwis et mind sinnust peaks
riSlltama. 'Aaqa Jesus wastas ja ütles temma wasto: £>i.<u> nüüd nenda, sest nenda on
meie kohhus kelk ölgust täleste tehha; siis jättis temma Tedda. Kui nüüd Jesus fat ristitud, tull« Temma seddamaid weest wälja, ja
Wata, laewad tehti Temmale lahti. J a Joannee näggi Jummala Waimo kui tuikesse ennast
mahhalaffwad ja Temma peäle tullewad. J a
wate, heäl ütles taewast: Sesinnane on minno armas Poea, kellest mul hea meel on. Sest
tundlS Joannes selgeste ärra, et se olli se
ma-llma Öirnisteggta. Sest Jummal olli Joannessele ütelnud: Kelle peäle sa näad Waimo mahha tullewad, ja temma peäle jäwad,
sesinnane on, kes pühha Walmoga ristib, J a
Joannes teggi keige rahwa eest, tunnistust Temmast, ja teisel päwal nääb ta Iesust ennese
jure tullewad ja ütled: Wata se on Iummala Tal, kee ma-llma patto arrakannab. J a
Ie'üs hakkas liggi kolmekümne aastaseks sama ja olli, nenda arwati, Josepi poeg Naat-

saretllst.

Õ p p e t u s s e d .
l . Issand Jesus Jordani jöel seisis, kui Ta ennast laotis ristitava Ioannessist.
Sellega o» Jesus keik stova ristmisst wet puh«
hicftnud, misga nüüdki weel risti«rahwa laste
9><4ö ristmisses tabttlaise.
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II. Joanne« näitis Ielusse peäle ja ütles: Wa«
ta, se on Jummala Tal, kes ma-ilma patto axt
ratannab.
Minna ja sinna, mollemad olleme ka matil«
mäs: Jummala Tal on stls ka minno ja sin?
no patto ärratannud.
III. Iordanis keik kolm, kes Jummala aino olle?
Misses on, tunnistust ennesest teggid.
Sest Jummal se Poeg wee sees seisis, I u m mal se pühha W a i m lehhitles taewa a l , ja
Jummal st Issa, hüdio mahha taewast.
Waggad

mötted.

Issa heäl kuulda on taewast mahha hüüdwad.
Agga Iordani sees, Issand Jesus seisab.
Pühha Jummala Waim, kui tuike, lehhilleb,
Taewa pilwelte al. Kolm on siis Jummalas.
J a kui mo mõistus ka, se wasto tahhaks seist«,
Iordani jöele, siis kohhe tahhan minna.

15. Luggeminne.
Kuida Kristust kiusatakse kurratist.
Matt. 4, Mark. 1, Luk. 4 Peatük.
Kui Jesus täis pühha Waimo taqqasi tulli
Iordanist, sils Tedda aeti Waimo läbbi körbe,
et Tedda kurratist piddi kiusatama. J a kui
Temma nellikümmend päwa ja nellikümmend
ööd sai päästnud, siis tulli Temmale parrast

nälg kätte. J a se kiusaja tuilt Temma jure,
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ja ütles: Kui sa Jummala Poeq olled, siis
ülle, et needsinnatsed kiwwld leiduks sawad.
Agga Jesus wastas ja ütles: Kniotud on;
Innimenne ei ella mitte ükspäinis leiwast, waid
igaaühhest sannast, m«s Jummala suust läbbi
käib. S u s wõttis Tedda se kurrat ennesega
pübha unna, ja panni Tedda pühha koia hana
peäle, ja ütles: Kül sa Jummala Poeg olled,
siis kukkuta ennast mahha, sest kirjotud on:
Temma tahhab omma inglld sinno pärrast käsklda, et nemmad peawad sind kätte peäle wötwõtma, et sinna omma jalga kiwwi wasto ei
ial pea tonkama. Jesus ücles temmale: T a
on kirjotud: Sinna ei pea Issandat omma
Jummalat mitte kiusama. T a wõttis kurrat
Tedda ennesega ühhe sure mäe peäle, ja näitis
Temmale keik ma-ilma kunningrigid ja nende
au, ja ütles Temmale: Sedda kelk tahhan ma
sulle anda, kui sa mahhaheidad ja mind kummardad; sest se on mulle antud, ja minna annan sedda; kellele ma tahhan. Siis ütles Jesus temmale: Taggane sadan! Sest kirjotud
on: Sinna pead Issandat omma Jummalat
kummardama ja Tedda ükspäinis tenima. Siis
jättis Tedda kurrat mahha, ja wata, inglid mllld Temma jure ja tenisid Tedda.
Õ p p e t u s s e d .
I . Meie loeme et Kristus päästnud nelliküm:
me»d päwa ja nellikümmend ööd. .
Se paastmissega on Kristus keik need pattu>
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ärrakanuud, mis lia somisfe ja H<\ jomesse
labbi tehtud, et se, keS vörab, armo woib leida.
I I . Kurrat ütles se kirja sanna: Tcmma tahdab
omma inglid sinno parrast käskida, et ncmmad
sind vcawad hoidma.
Küllad se sanna Piibli?ramatust on: agqa
need sannad mis tcmma jarrele luggeda: telgt
so tede peal, — ei uimmetand kurrat mitte.
I I I . Kurrat Issandat raekeete kül kiusas, aqga
segipärrast häbbiga ta Temmast viddi lahkuma.
Neuva Iummal meidki ei lasse kiusata eunam,
kui et nieie südame kanda, maid tahhab kiusatussega ta sedda otsa tehha, et mti< südame
kanda.
Waggad

mötted.

Kiusatussesissepiddi önnisleggia sama;
Agga häbbiga kurrat piddi lahkuma Temmast.
Ia^misaa Tcmma sadana pöggenema saiis?
Üks pühha kirja sanna, se Temma odda olli.
Oh lapsed, õppigem uis Piibli sanna salmid,
Et sadan ennast ta, meist törwal ikka peats.

16. Luggeminne.
Samana naesest.
Ioan, 4 Peatük.

Sikari linna ligqi, Samaria-maal, olli
kaew Se kaewo jure Jesus istus maliha,
ftst Tcmma olli wässind teekäimibsest. Sus
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tuNi üks naene linnast wet toma. J a Jesus
ütleb temmale: Anna mulle ma (?ii« ütles
naene Temma wasto: Sinna olled üks Iudamees, kuida küssid sa siis minnult jua, ja minna ollen üks Samana naene? Sest Iudarahwas ei sünni mute ühte Eamaria rahwaga. Kui nemmad tük aeaa sest ellawast weest
lelne teisega said räkinud, siis Jesus ütles temma waew: Mmne ja kutsu omma meest, ja
tulle se«a S e naene wastas ja ütles: Minnul ep olle meest. Jesus ütles temmale: Sinna ütled õiete, minnul ep olle meest, sest wiis
meest on sinnul olnud, ja, kes nüüd sinnul on,
se ep olle mitte sinno mees. S e naene ütles
Temmale: Issand, minna naän, et sa prohwet
olled. J a Temma ülles se kalli sanna, palwest,
Temma wasto: Jummal on üks Waim, ja kes
Tedda kummardawad, need peawad Waimus
ja toes kummardama. Siis naene ütles Temmale: Ma tean et Messias tulleb, kedda nimwetakse Kristusseks: Kui se saab tulnud, siis
kulutab Temma keik. Jesus ütles temmale:
Minna ollen se, kes sinnoga rägib. S e naene
jättts nüüd omma wee krusi senna, ja läks ärra linna ja ütles neile innimestele: Tulge wadage sedda innlmest, kes minnule keik on üttelnud, m«s minna ollen temud; eks sesinnane ei
olle se Kristus? Sils läksid nemmad linnast
wälja, ja tullid Temma jure. Agga paljo S a manarabwast sest linnast, uffsid Temma sisse,
se naese könne pärrast, ja paljo ennam uffsid
Temma sanna pärrast. J a nemmad pallusid
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Tedda, et T a nende jure piddi jäma. J a J e -

sus jäi selina kaks päwa.
Õ p p e t u s s e d .

I. Inda ja Samana-rahwas ei sündind mitte
Ühte.

Sest Iuda.> rahwal olli pübha kedda Ierusa.«
lemmas, ja ennemuiste olli ka Samana? rahwal pühha kodda SamariaS: ja sepärrast ne«;
de preestrid ollid allati teine teise waSto.
II
Ühhest ellawast weest rakis Jesus kaewo
jures.
Nenda ka meie ei pea laffma parrast aega
möda minna, head öppemst anda. Pöllo peäl,
räkigem, Jummala sanna önsaksteggewast seemnest; pu al, meleparrandamisse wiljast; küüm
la jures, usso suitsejast lahtist, ja nenda ikka
sest, mis peäle aeg ja paik meid inhhatawad.
I I I . S e Samaria naene satis keik linna rahwast
Iesusst jure.
Nisammoti olgo liggimesse ello > ja melepar?
randaminne ja temma önnisms ka meie südda?
me möt« ja püüdminne.
Waggad

mõtted.

Innimessel lubba on, astuda Jummala ette;
Sest temma palwega, saab auustud Jummal.
Agga waimus ja töes Jummalat palluda wõtta.
Nenda kui Jesus naest õppetas isse.
I a l ) , waimus ja töes, Jummalat palluda tahhan.
Siis minno parrastti, ta helde füddi wist löhteb.
/
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17. Luggeminne.
Söapealikkust Kapernaummas.
Matt. 8 ja Luk. 7 Peatük.

Ühhe Kapernaumma söapealikko sullane olli
haige. S e söddapeallk tulli Iesusse jure ja
ütles: Issand, mo sullane on alwalud koddo
maas sures wallus. J a Unna wannemad tullld ka Issanda Iesusse jure ja pallusid Tedda
se söapealikko pärrast üpris wägga ja ütlesid:
Temma on sedda wäärt, et sa temmale sedda
teed, sest ta armastab meie rahwast, ja se koggodusse koia on ta isse meile üllesehhitanud.
Jesus ütles: Minna tahhan tulla ja tedda terweks tehha. J a se söddapealik kostis ja üttes: Issand, minna ep olle mitte wäärt, et sa
minno kattukse alla tulleb, waid ütle agga üks
sanna, siis saab minno sullane terweks. AgZa kui Jesus sedda kulis, immetelles Temma ja
ütles nende wasto, kes järrel käisid: Tõest
mmna ütlen teile, ei Israelistki polle minna ni
suurt usko leidnund. J a Jesus ütles söapealikko wasto: Mmne ja sulle sündko nenda kui
sinna olled uffnud. J a temma sullane sai te<weks selsammal tunnil.
Õ p p e t u s s e d .
I. Üks söddapealik se olli, kes ni kindla uSsoga
omma haige sullase pärrast Issandat pällus.
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E p olle fa se ello seisus siis wist mitte püh<
ftj ja kalli rist»: usso wasto
l i . S e söapealikko pärrast linna wannemadki
pallusid Kristust.
Sest naine et teiste ecstpallumisscd suurt head
wõiwad sata.
II!. Nemmad pallusid se söavealikso ja temma
haige sullase pärrast, sest et temma nende koggo«
duose koia olli üllesehhitanud.
Ka meie waesed kolilapsed tahhame keiqest süddamest omma heateqgi<nte parrast Jummalat
palluda, et nende kässi hästi woits täla, ja
meidki wöltab Jummal kuulda.

Waggad mötted.
Mittoford, omma perre eest, wannemad
J£>polr ni sandiste kandwad.
Et nemmad tedda alwemats peawad,
Kui omma weiste tarja.
Ei söddapeallk nenda ei teinud,
S e haige sullasega.
Ta Iesust Issandat süddamest pällus,
J a terweks sullane sai.
Km sureks ma saan, ja tenistusse keddagit wõtta»,
Siis Jummalat temma eest allati palluda tahhan.

i8- Lllggeminne.
Pecesda rigist.
Joan. s Peatük.

Jerusalemmas olli üks tiik, sedda hüti Pet<5dats. Seäl ollid wlls wölwltud honet hai-
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gedele. S e a l maqgasid pimmcdad, iallotnmad,
ärrakuinud ja muud haiqed kes ootfid n>r >ikumlst. Eest üks ingel tulli mahha ommal
a«a! tiki, ja se.aqas sedda wet. Kes nüüd se
essimenne pärrast weesegaamist sisse aerus, sai
terweks sest haiaussest, mis temmal ial oll, »(#
nud. Agga seal olli üks innimenne kahheksa
aastat neljatkümmend haige olnud. Kui Jesus
tedda naggl maas maggawad, ja teäda ' a i ,
et ta jo kaua aega olll maas olnud, ütlcs Ta
temmale: Kas sa tahhab terweks sada? S e
haige wastas Temmale: Issand, polle mul sedda innimest kes mmd aitaks tiki, kül wessi seggatakse; agga senni km mmna tullen, astub
telne mmno ele sisse. Jesus ülles temmale:
Tõuse ülles, wötta omma wodi ülles, ja könni. J a se mrnmenne sai warsi terweks, ja
wõttis omma wodl ülles ja köndis. Parrast
leiab Jesus tedda puhhast kolast, ja ütleb temmale: Katsu, sinna olled terweks sanud: ärra
te mitte ennam patto, et sulle middagi kurje,

mat ei sünni.
Õ p p e t u s s e d .
I. Ük« innimenne olli kahheksa aastat neljatkütw
mend haige olnud.
Kellele Jummal terwist annud, watago se wa«5
se haige peäle, et ta ei jätta Jummalat tänna»
matta se sure armo eest, et Ta terwise tall«
annud.
II. Leidis Kristus puhhast koiast, se mehhe, kedl
da Temma terweks olli teinud.
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Nenda olli oige. K u i innimessel terwis alles,
saqqedaste mingo temma siis pühha ko«a;
tulleb haigus, ei ta siis jõua senna minna, ehk
ta kül tahhaks.
l i l . Krisms ülles: Ä r r a te mitte ennam patto,
et sulle middagi kurjemat ei sunni.
ÖopetusselS
polest haiged
parrandamist
mis nemmad

olgo se sanna ka neile keS hinge
olnud, et nemmad pärrast mele«
ei hakka jaile sedda kurja ello,
jo mahhajätnud.

Waggad

mötted.

Teie haiged, kes teie ni ussinad ollete meelt ärra,
heitma.
N i pea kui abbi mitte warsi ei tulle.
Piddage meles kui paljo ja rasket piddi kannatama
waene.
Kes Petesda tigi äres maggas ja öhkas.
Niinmetada Jummalale tundi, mil abbi Temmast peab
jõudma,

Ei se koggoniste meie kohhus wõi olla.
Küllab Temma isse aega teab ja tundi, mil tarwis
on meile.
Et liggi Ta jõuab; kohhe temma siis tulleb.

19. Luggeminne.,
Ühhest Naini'linna lesftst naesest.
Luk. 7 Peatük.

Pärrast läks Jesus ühte linna »nis büti Nainiks, ja
Temmaga läksid Temma jüngrid ja paljo rahwast.
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Aaga kui Ta liggi linna wärrawat sai, wata,
siis kanti surnud walja, se olli omma emma
ainus poeg, ja se olli leff. Ja paljo linna
rahwast olli lemmaga. Ja kui Issand Jesus
tedda naggi, siis hallastas^Temmawagga temma peale ja ütles lemmale: Arra nutta mute. Ja
kui Temma liggi sai, hakkas Temma pusarklst
kinni, agga need kandjad seisid. Ja Temma ütles: Noormees, ma ütlen sulle, tõuse ülles. J a
st surnud tõusis istma ja hakkas raklma, ja
Ta andis tedda temma emmale. Agga nende
kelklde peäle tulli hirm, ja auustasid )ummalat ja ütlesid: Suur prohwet on meie seas
tõusnud, ja Iummal on omma rahwast tulnud
katsma. I a sesinnane könne widiTemmast laiale
keige Iuda-ma labbl, ja keiki palko seal ümberkaudo.
öppetussed.
I. Pea tulleb õnnetus önnetusst pesle.
Se naene olli omma meest mamud ja fa temma ainus poeg piddi nüüd surrema, temma,
kelle peäl lcik lemma locus olli, et ta abbi tem?
mast piddi sama.
I I . Paljo rahwast läks, st surnud nore mehhega,
haua jure.

Ka meie peame haua jure saagedaste mitme*
ma, ja surma mele mlleiades, mötlema: Tanna sulle, homme ehk muile.
III. Issand^ Jesus hallastas wägga st naest peale
ja ütles: Arra nutta mitte.
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Romu<tago se i^a waese lesse süddant, sest
nenda hallastab Jesus ka nende peäle wägga,
ja wöttab neidki ommal aial aidata ja murre«

le õtsa tehha.
Waggad mötted.
Naini lissliasi pusärt haua pole kanti;
J a ei ellatand wanna, waid noormees fees mag«
gas.
Wiltad surm siis nored nenda kui need wannad.
Kül siis tarwis walmistada ennast ta wasio
Et wabh -st parro unnest temma mind ei leia.
J a hutlaluese sisse, la mind siis ei sada.

20.

Luggeminne.

Neljasugguscst põllust.
Matt. 13, Mark. 4, Luk. 8 Peatük.
Üks külwaja laks wälia omma semet kül«
wama, ja kui ta külwas/ kukkus muist tee äre,
ja sötkutt ärra, ja need linnud, mis taewa a l ,
söld sedda ärra. J a muist kukkus kaljo peäle, ja
kül temma tõusis, kulwis temma ärra, ftpärrast et temmal ep olnud märga.
J a muist
kukkus kest ohhakatte sekka, ja need ohkakad
tousid ühtlase ülles ja lämmatand sedda ärra.
J a muist kukkus hea M a peäle; ja kui temma
tõusis, kandis temma saakortse wilja. K u i
Jesus sedda ütles, hüdls Temma: Kel kõrwad
on kuulda, se kuulgo. Agga Temma jüngrid
kübsisid Temmal! ja ütlestd: M l » tahhendamlose
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sanna se on? S i i s Temma selletas sedda neile
ärra ja ütles: S e feme on Jummala sanna.
Agga tee-äartsed on need, kes sedda sanna
kuulwad, pärrast tulleb kurrat ja wõttab se
sanna nende süddamest ärra, et nemmad ei pea
ussina eoga önsaks sama. Agga kaliopeälftd
on need, kes, kui nemmad kuulwad, ftoda fern*
na römoga wastowõtwad; agga neil ep olle
mitte juurt. Ürrikesscks aiaks uffwad nemmad,
ja kiusatusse aial tagganewad nemmad ärra.
Agga mls ohhakatte sekka kukkus, needsinnatsed on need kes kuulwad ja lähhäwad omma
töle, ja neid lämmataks« ärra ma-ilma mnrrest ja rikkussest ja sesinnatse ello himmudest ja
ei kanna walmist wilja. Agga mis hea M a
sees on, need on needsinnatsed kes sedda sanna
kuulwad, ja kauni ja hea süddame sees piddawad, ja kandwad wilja kannatades; teised
saakortse wilja; teised kuekümnekortse ja teised
kolmekümnekortse.
õ p p e t u s s e d .
I. Mikspärrast ni paljo innimest ei usso egga sa
önsaks?
Sest et südda ei olle hea M a , waid sant ja
kõlwato pöld»
l i . Kuida peame Jummala sanna prukima, et
sest kasso meile wõiks mlla?
Meie peame sedda kuulma, öppima, wasto
wõtma ja meles piddama.
I I I . M i s on Piibli l ramato keigehirmsam sanna?
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Petakse sekS sedda sanna: Pärrast tulleb kur?
rat ja wõttab se sanna nende süddamest ärra
Waggad

mõtted.

M a neljasuggunt, mis peäle ftme kukkub.
Ja üts neist neljast suggust wilja agga kannab.
M i s luggn minnoga, mo armas Jummal taewas/
Sest olled omma sanna, mosisseräkind la.
Ei ennesest ma olle, kül mitte hea M a ;
Oh Jesus aim sinna, et heaks ma saan ta.

21. Luggeminne.
Kergesta meestest.
Matt. 8, Mark. j ja Luk. 8 Peatut.

J a kui Jesus sai teise pole merre Kergesea
ja Kadara rahwa male, siis tullid temma wasta kaks rojase walmoga^ innimest, ja need ollid wägga hirmsad. Ühhel ne:st olli ni paljo rammo, et temma need ühhelad katki kiskus, ja need mlgrauad katki hörus, misga
tedda kinni pett. Nemmad «Ilasid lurnohaudade sees ja laggeda kohtade peäl J a nemmad
tullid ka innimeste peäle, nenda et ükskl ei
woind sedda teed käia. J a kui nemmad I s sandat Iesust näggid, siis nemmad kissendasid
ja ütlesid: Jesus, sinna Jummala Poeg, mis
on mell sinnoga teggemist? olled sa seia tulnud
meid enne aega walwama? J a Jesus küssis

ühhelt: Mis so nimmi on? J a se sadan kostis
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ja ütles: Legeon on mo nimmi, sest meid oft
palio. S i i s käskts Iesu>> neid kuriad waimud
wälja minna. Agga nemmad pallusid Tedda
waaga, et T a neid ei piddand seält maalt ärrasaarma: waid, et seäl möda mäggesid suur
sea karri olli sömas, pallusid nemmad Tedda,
et T a neile piddi lubba andma, nende sisse minna. J a tui Jesus neile ütles: Mlnge, siis
läksid nemmad wälja ja läksid sea karja sisse.
J a wata, kelk se sea karri kukkutas ennast ülle
kaela kalda peält merresse, ja nemmad surrid
ärra wee sisse. Agga neid olli ligal kaks tuh,
Hat. Agga need sea karjatsed pöagenesid, ja
läksid ärra Unna/ ja raäksid keik ülle" ja mis
nendeqa sündinud, kes ollid kurjast waimust
waewatud. J a wata, siis läks kelk se lin
wälja Iesusse wasto ja pallusid, et Temma
nende raiad« peält piddi ärraminnem^
Õ p p e t u s s e d .
I. Se üks sadan ütles Iesusse wasto: <.egeon ol»
mo nimmi, sest meid on paljo.
Ük« segeon on .<el'i ehk kuus tuhhat; oh milto tuhhat sadanat wõib siis ühhe innimesse
sees kül olla?

li. Siit loeme selge sannaga, «t need kurjad wai«
mud, surno haudade sees ja laggeda kohtade peäl
ellanud
Vtis need, kes ei tahha uskuda, kurjad wai«
muo egga kurrl'.w >llemas ollewad, se selge
sanna was« k n?< .wad üttelda?
14
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i i l . S e kurja waimude Legeonki Issanda Je-suese eest piddi pöqgenema.
Temma on nüüd meie kunningag, julgeste wo«
me siis nüüd öölda: Ehk õlleks ilm tais fur*
rätid, kes tahhaksid meid „eelda; ei karda meie
ühtegit; kül Iummal wöttab keelda.

Waggad mötted.
Kergefea-rahwas ei tahtnud Iesusi sallida.
Kui kurratlde Legeon läks sea karja sisse.
Ol> teie rummalad, ei kallim assi leil olli.
Ma- ilma warra, kui Jesus önnislegaia isfe.
Agga meie sind »allume, et tahhaksid jada.
J a turratit pelletada, waggewa sannaga,
Mei« seest emal, alla ja ikka.

22. Luggeminne.
Ühhest innimessest kelle kassi olli
ärrakuinud.
Matt. i2, Mark. 3, Luk. 6 Peatük.
Ühhel hingamisse ^päwal läks Iesns ühhe
koqgodusse kotta ja öppetas. J a ftül olli üks
innimenne, ja selle parrem kässi olll ärrakuinud. J a Wartlerid ja kirjatundjad küssisid
Temmalt ja ütlesid: kas sünnib hingamissepawal terweks tehha? Agga sedda nemmad
küssisid, et nemmad plddld kaebdust Temmast
leidma. Agga Jesus ütles nende wasto: M i s suggune innimenne on teie seast, kennel on üks
lammas, ja kui se hlngamiese-pawal auko lan-
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geb, eks ta sest kinni si t>a?fa ja wälja ei temma? Ku« paljo üllem on nüüd innimenne kui
lammas? Sepärrast sünnib kül head tehha hingamisse-päwal. Sepärrast ütles Jesus ka
selle innlmesse wasto, kel se kumud kassi olli:
Tõuse ülles ja astu kest seia paika J a teistele ütles Temma: Kas hlngamisfe-päwal sünnio head tehha wo» kurja tehha, ello hoida wõi
hukkata? Agga nemmad jäid wait. J a Jesus
walas ümber nende peäle wihhaga, ja olli ka
kurb nende süddame tangusse pärrast, ja ütles
selle innimesse wasto: Sirruia omma kät, ja
temma teggi nenda ja temma kässi sai jälle
terweks otiego teinegi. Agga nemmad jäid
koggone hulluks, ja piddasid nou Temma wasto, et nemmad Tedda piddid hukka saatma.

Agga km Jesus jedda teäda zai, läks ta sealt
ärra.
õppetussed.
I. Hingamisse päiwil head tehha ligZimeSsele, ei
fe olle keeldud.

Sedda dppime Iesuesest kes hingamisse-päwal
paljo haigld terweas on teinud.
I I . Jummalal ep olle melehead pättuste surmast.
Sest Issandal Iesuesel olli jo halle meel näh?
hcs, et Wariserid, Temma waenlased, ni kange
süddamega ollid.
I I I Hakkab südda korra kangeks minnema, pääw
pawalt ta kangemaks siis tahhab.
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Nenda sa need Wariserid wimaks fogqone
hulluks läksid, kui »rieius üht immeteggo teist
järrele nende nähhes teggi.
Waggad
Kafs
Ja
Eßeid
Ja

mõtted.

terwet kit on Jummal mulle annud.
nendes jõudo kül, tehha teimesie lööd.
wasto taewa esmalt tösca tahhan,
nendega töle siis haktada wahwast.

Sest tui Jummalat pallun, hakrades tööd.
Jõud Temmalt siis tulleb, et toime ma saa«.

23.

Luggeminne.

Umbrohhust nisso seas.
Matt. ,z Peatük.

Issand Jesus ütles: Taewa riik on ülihe
innimesse sarnane, kes head semet omma pöllo
peäle külwas. Agqa kui innlmesjed maggasid, tulli temma waenlane ja külwas umbrohto keff nisso sekka, ,a läks ärra. Kui nüüd
orras kaswis ,a wilja kandis, siis nähtl ka
umbrokhi. Agga maia issanda sullased tullid
temma jure ja ütlesid temmale: )s,and, eks sa
olle head semet omma pöllo peäle külmanud,
kust temmale nüüd se umbrohhi tulleb? Agga
temma ütles neile: Sedda on letnud üks innimenne kes waenlane. S i i s ütlesid sullased
temma wasto: Kas sa sus lakkad et meie peame minnema, ja jedda kotto kogguma? Agga
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temma utlti: Ei mitte, et teie ühtlasse sega
sedda »usso wälja ei kissu, kui teie sedda umbrohto kokko focwite Laske mollemad ühtlaese
kaewada leikusseks, ja leikusse aial tahhan
minna leikajattele öölda: Koqquge enne sedda
umbrohro, ja sidduge sedda wihko, sedda ärrapölletada: agga sedda nisso pange kokko mmno aita. S>«s laskis Jesus rahwast ennesest
ärraminna, ja tulli koio. J a Temma jüngrid astsid Temma jure ja ütlesid: Selleta meile se tahhendamiese sanna sest umbrol>hust pöllo peäl.
Agga Temma kostis ja ücles nende wasto: Kes
head semet külwab, se on innimesse Poeg AgZa se põld on se ma > ilm. Agga se hea seme
on need kunningrigi lapsed. Agga se umbrohhi
on selle tlggeda lapsed. Agga se waenlane,
kes sedda külwas, on kurrat. Agga se leikus
on se ma-llma löppetus. Agga need leikajad
on inglid. Sesinnatle ma-ilma aia löpmissel,
lähhätab innimesse Poeg ommad inglld. J a
nemmad peawad kogguma keik need pahha«*
dussed Temma kunningrlgi seest ja neid kes tewad kässo wasto. J a peawad neid tullise
ahjo heitma; seäl peab ollema ulluminne ja
hammaste firristammne. &ii$ pearoad, kes
oiged, paistma ku: päike omma Issa kunningrikis. Kel kõrwad on kuulda, se kuulge.
õppetussed.
I. Wagga Jummala sü <i olle, et ni valjo kurie
innimessi ma«ilmast leitatft.
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Sest Jummal külwab aina head semet wälja.
Agga umbrohhi on kurratist.
I I . S i i n ma-illnas peawad head ja kurjad teine
teise kõrwas ellama.
Scst maia issand ei tahtnud mitte, et sullased
umbrohto viddid n'älja kiskuma, waid keik
piddi ühtlasse kaswama leikusse päwani.
Iil. Agga wiimsel päwal peab suur wahhe olle?
ma waggade ja üllekohtuste wahbel.
Scst ülle^ohtustd wissatakse tullise ahjo: agga
waggad peawad paistma kui päike.
Waggad mõtted.
Üks pöld olli külwatud et piddi uisso kandma;
Agga maggades umrohto külwal! wälja.
Mis Onnisteggia kül sega üttelda tahtis?
Et innimenne walwama peab, wisi sedda.
Tõest, kui unnes ta maggab, siis waenlassel parras
aeg on.
Sepärrast walwaba tahhan, ja palluda Jummalat
ta.

24. Luggeminne.
Ristia Ioannesft Pea raiutakse
orsast ärra.
Matt. 14 ja Mark. 6 PeatükKunningas Herodes teädis Ioannest pükha
ja ölge mehhe ollewad. Sepärrast ta piddas

tedda auus/ ja kui temma tedda kulis, teggi
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.temma mõnda, ja kulis tedda Kea meleaa. Aaza Herodes olli Herodia, omma wenna W i lippußse naese, ennesele wõinud. J a Joannes
olli Herodesse wasto üttelnud: S u l ep olle
lubba tedda ennesele piddada. Sepärrast Herodia wahtis tedda ja tahtis tedda ärratappa.
J a temma satis omma nõuga, et kunningas
isse wälja läkkitas, Ioannesi kinni wõtma ja tedda wangi-torni heitma. J a kui temma tedda
tahtis tappa, omma naese palwe pärrast, kartis temma rahwast, sest nemmad piddasid tedda prohwetas. J a kui Herodes, omma sündimlsse päwal sure öhtosvmaaia teggi, siis He,
rodia tüttar tulli ja tantsis kunninga ees. J a
se olli Herodesse ja nende mele pärrast, kes
laudas istsid. J a kunningas ütles selle neitsikessele: Pällu mult, mis sa ial tahhab, ja
minna tahhan sulle anda. J a temma wandus
temmale: Ma tahhan sulle anda, mis sa ial
minnult pallub, ehk olleks mo pool kunningruk.
Agga temma läks wälja ja ütles omma emmale: Mis pean ma palluma? Agga emma
ütles: Pällu ristia Ioannesse Pea. J a temma läks warsi ruttoga kunninga jure, pällus
ja ütles: Minna tahhan et sa mulle seddamaid
waagna peäl annad ristia Ioannesse Pea*
J a kunningas \ai wägga kurwaks, siiski ei
tahtnud temma nende wannematte ja nende
pärrast kes temmaga laudas istsid, temmale
mitte keelda. J a kunningas läkkitas warsi
ühhe wahhlmehhe ja käskis temma Pea tua.

J a se neitsike wõttis se Pea ja andls sedda
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emmet emmale. J a Ioannesse jünarid wötsid
temma kchha ja pannid sedda mahha.
Oppetussed.
E. <š5mei> kunningadki ei woi Iummala fäsfo
tühjaks panna.
Herodes olli suur kunningas; siiefi olli tern;
mal süüd, et ta omma tvenna naese ennestle
naestks wötnudII. Iummala teenrid peawad töt räkima, tulgs
sest mi« ial tahhes.
Sedda teqgi ristia Joannes, kelle Pea wist ep
õlleks otsast ärra raiutud kui temma, ^umnia;
la t&tfo waSto, Herodia meie pärrast õlleks
wötnud rätida.
lil. Küllab Siraki sann» tössine on: Se meeg
l'es paljo wannub, soab täis üllckohhut.
S e wände pärrast, mis Herodes olli wandu«
nud, olli temma! se pahha luggu, et ta, ehk
omma wände walltke piddi jitma, ehk tap,

jaks sama.
Maggad

mdtted.

Joannes kangeste sõitles, ja Herodes tedda kuli«
Hea meiega, ia teggi, mis temma öppetas;
Herodes ommeti kaugel jaab Iummala riki römnst.
Kust st kül tuUeb et lemmal st önneto assi?
Se tnlleb aina fest, et temma ennast mitte,
E i lasknud sündida, taewa Issa kaest, ueks.
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25. Luggeminne.

Jesus sddab immelittult wiis mh.
Hat meest.
Matt ,4, Mark. 4 ja Joan. 6 Peatük.
Jesus läks ärra «Ne Kalilea merre Tiberia
linna kaudo Ja paljo rahwast tttf Temma
järrel, et nemmad Temma immetäkbed näaaid,
mis Temma haigedele trggl. 'Aaga Jesus läks
ülles mäe peäle, ja istus ftnr omma umgrittega. J a kui Jesus se sure rahwa näaqi, siis
olli temmal nende peäl halle meel, et nemmad
ollid otsigo lambad, kel ep olnud kariast J a
Temma hakkas neid paljo õppetama. Ja kui
jo mitto tundi ollid Milda läinud, tullid Temma jüngrid Temma jure ja ütlesid: Se on üks
tühhi paik ja aeg ,ääb hiljaks. Lasse neid
minna, et nemmad woi»vad sinna ümberkaudo
küllade ja allewitte sisse minna ja ennesele leibo osta. Agga temma wastas ja ülles neile:
Andke teie neile süa. Ja Wilippusse wasto
Temma ütles: Kust peame leibo ostma, et need
sinnatsed sawad süa? Agga sedda ütles Temma tedda kiusades, sest Ta teädis kül, mis T a
piddi teggema. Wilippus wastas Temmale:
teiba kahhe saa tenan rahha eest «i lo mitte
neile ette, et iggaüks neist agga Pissut wõtiaks.
Agga Jesus küssis: Mitto leiba teil on? Andreas ütleb Temmale: S u n on üks poisike, sel
on wlltz ohjast leiba ja kaks kallokest/ a^ga nnS
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se on ni mitmele'' Agga Jesus ütles: Saatke
need innlmeesed mahha istma. Agga seal paikus olli paljo rohto. J a nemmad istusid riddamissi maKKa, mõnnes reas sadda, mõnnes
reas wiiskümmend. Agga Jesus wõttis need
leiwad, ja tännas ia andis jüngrittelsf agga
need jüngrid neile, kes maas istsid. Selsammal kombel wõttis Temma ka nelft kallokessist,
ni paljo kui nemmad tahtsid. J a nemmad
said keik, ja nende köhhud said tais. J a Jesus ütles omma jüngrittele: Korristage need
üllejänud pallokessed kokko, et ühtegi ei sa hukka. S i i s korrista»id nemmad kokko, ja täitsld kakstei»ikümmend korwi täit pallokessi neist
wiest ohra leiwast ja nelst kallust. Agga neid,
kes olltd sönud, olli liggi wiis tuhhat meest,
isse naesed ja lapsed. Kui nüüd need innimessed se immetähhe näggid, mis Jesus teggi,
ütlesid nemmad: Sesinnane on töest se prohwet, kes ma-ilma sisse peab tullema.
Õ p p e t u s s e d .
I . Igga leiwakorwi peäl olgo need sannad kirjes
»Nd: Jummala önnistaminne annab leiwale lätko.
Andreas ütles: M i s st on ni mitmele? Agga
Jummal wõttis õnnistada sedda nattoktst, ja
liggi wiis tuhhat meest said sest kül.
I I . Kui lnnimenne tahhab süa, ärgo unnuStage
«emme siis mitte palwet teggema««.
Jesus sedda meile näitab; sest Temma wõttis
need leiwad ja tännas omma taewast I s s a l ;
ßis wast Temma anois omma »ungrutele.
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III. Mis leiwa pallotessest ülle jääb, ei pea st
mitte raisko sama.
Sepärrast käokis Jesus Ounisteggia, et Tem?
ma jüngrid keik üllciänud palloleostd, korwide
flsst, piddid kokko korjama.
Waggad

mötted»

Rahwas ennesele murretses hinge röga esmalt.
Siis wast Jesus neile ihho toidust ka satis.
Kül meie rummalad otsime esmalt ihho röga;
Taewa leiwaga, oh, sellega aega meil kül.
Targaks tahhan minna, ja esmalt Jummala riki
nõuda.

Küllab armas Jummal pealegi siis annab mis mul
tarwis.

26. Lnggeminne.
Kuida Peerrus wee peäl köndind.
Matt. ,4, Mart'. 6 ja Joan. 6 Peatük.

Kui Jesus need wiistuhhat meest sai sö3tnud, läks T a ülles ühhe mäe peäle isftpäiniS
luggema. Ommad jüngrid sundis Temma laewa peäle minnema ja Temma eel teine pole
minnema. J a kui õhto katte sai, olli se laew
keff paikas järwes ja Temma üksipäinis mäel.
J a se laew olli õiete häddas nende laenette
parrast, sest tuul olli wasto. J a neljandamal
ö-wahhi korral tulli Temma nende jure järwe
peäl köndides. Agga fui Temma jüngrid Tedda
näggid järwe peäl kõndiwad/ ehmatasid nemmad
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ja ütlesid: S e on tont; ja kissendasld hirnw
pärrast. Aqqa seddamald räkis Jesus nendega
ja üttes: Olqe julged, minna ollen se, ärge
kartke mitte. 'Agga Peetrus kostis Temmale
ja ütles: Issand, kui sinna se õlled, siis kässi
mind eunese jure tulla wee peäle. Agga Temma ütleo: Tulle. J a Peetrus tulli laewa
pealt ürra, ja köndis wee peäl, et ta Iesusse
jure plddi tullema. Agga kui temma sedda
kanget tuult naggi, siis kartis temma ja hakkas wauma, klefendas ja ütles: Island, aita
mind. Ac^ga Jesus sirrutas warft omma kät
wälia, hakkas lemmast kmni ja ütles temma
wasto: .Oh sinna nödra-ussulinne! mikspärrast õlled sinna kahhewahhel? J a ner.imad läksid laewa peale ja tuul heitis ärra. J a warst
fal laew senna maile, kuhho nemmad läksid.
Agga kes laewas ollld, tullid ia kummardasid
^edda ja ütlesid: Toest sinna õlled Iummala

Poeg.

Oppetussed.
I. Kui Jesus tahtis palwet tehha, siis Temma
laks ainoüksi mäe peale.
Nenda veame meiegi püüdma üksi olla, kui
meie Iummalaga tahhame könnelda.
I I . Kui Peetrus merre peale läks, siis temma
esmalt julge olli, parrast temma hakkas kartma
ja hüdis: Issand, aim mind?
Nenda meiegi ujk on; wsshhest kindel, wah?
hest nörk.
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III. Neljandamal ö-wahhi aial köndis Jesus
merre peäl.
Sest nelli wahhi aega olli. Essimenne kello
tuest kello ühheksani; teine kello ühheksast keff
ini; kolmas keff ööst kello kolmeni ja nelja«,
kello kolmest, kello tuest sadik.
Waggad

mötted.

Peetrus merre peäl kondida julgeb;
Mees se läbbi saab sure tariuõse sisse.
Agga kui kartma ja wauma hakkab,
Siis armas Issand tat warsi talle pakkub.
Merri se maailm on, kus eUan ja ligu«;
3ät Jesus mull' anna, et aua ei wau.

27. Luggeminne.
Kananea-<ma naesest.
Ma«. 15 ja Mark. 7 Peatut.

J a Jesus tulli seält ärra ia läks Tirusj«
ja Sidoni rikide pole. J a läks ühte kot'a ja
ei tahtnud, et ufsfi ei piddand sedda teädma,
agga Temma ei wõinud mitte warjul olla, <est
üks Kananea-ma naene tulli neist rajadest wälja, ja kissendas, ja ütlee Temmale: Issand,
Taweti Poeg, Hallarta minno peäle, minno
tüttar waewatakle kurjast waimust kurzaste.
Agga Temma ei wastand temmale sannaai»
Siis asisid Temma jüngrid Temma jure, ia pallusid Tedda ja ütlesid; S a t a tedda ana: sest
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temma kissendab meid takka. Agaa Temma
ko?tis ia ütles: Minna ep olle mltte läkkitud
kui aaya Israeli suggu arrakaddund lammaste
jure. Agga se naene tuilt ja kummardas Tedda, ja ülles: Issand, aita mind. Agga Temma kost»? ja ütles: S e ep olle mitte Kea, et
laete leib wõetakse ja koerte ette heidetakse.
Agga temma ütles: J a h , Issand, kummatagl
söwad need koerokessed need rasokeesed, mls
nende issandatte laua peält mahha langewad.
E i l s koitis Jesus ja ütles temma wasto: Oh
naene! sinno uff on suur, sulle sündko nenda
ku: sa taKKad. J a temma tüttar sai terweks
sestsammast tunnist. Sest temma laks omma
koio, ja leidis kuria waimo wälja läinud ja
tüttart wodist maggamaft.
Õ p p e t u s s e d .
f. Rist sadab Jummala jure.
Sedda sest turwast emmast näme, kes Iesusi
bllesleidis ehk Temma kül ennast olli otsigo
ärrapeitnud.

II„ Kindlaste veame jäma palwesse.
S e Kananea?ma naene ei jätnud palwet teg?
gematt« et kül walli sanna temma wasto
ööldi,
lil. Küllab naeste uff mittokõrd kindel uff on.
Ka se naesele ütles Jesus: Oh naene', sinno
uff on suur! ja omma jüngritte wasto kül mite
tokord piddi uuema: Oh me nöddra^ubsu?
lissed!

)

<

22)
Waggad
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taste leib koerte ette ei heideta.
Innimestele üksi kaetakse lauda.
Neist rasotessift, mis mahha sealt langwad
Koerad waesed peawad ennast kül toirma.
Kui suremal, so armust, mullegi ei tulle;
Rasvkessi ei kela, oh Issand, ma pallun.

28. Luggeminne.
Kristust mllderakst Tabori mäe peäl.
Matt. 17, Mark. 9 ,a Luk. 9. Peatük.

Issand Jesus läks ühhe mäe peäle luqgema, ja wõttis ennesega Peetrust ja Iakobust
ja Ioannest. J a kui T a lugges laks Temma
teqgomood teist näule. J a Temma palle paistis
otsego päike. J a Temma rided said walgeks olsego walgus. J a wata, kaks meest rääkstd
Temmaga, need ollid Moses ja Elias. Need
nähti au sees ollewad, \a raatsid Temmaga
kannatamisse otsussest, mis Temma Jerusalemmäs piddi löppetama. Agga Peetrus ja need
kes Temmaga ollid, ollid raskes unnes. Agga
kui nemmad üllesarkajid, näggid nemmad I s fanda.Iesusse au. Agga Peetrus ütles Jesusfele Õppetaja, se on hea, et mele sun olleme;
tehkem kolm maia, ühhe sulle, ja ühhe Mosesfele, \a ühhe Ellale; ja temma ei teadnud,

mis ta ütles. Agga kui temma sedda rakis,
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tulli üks pilw fa warjas nende ülle ja Wata
üks l)!'ü> pilwest ütles: sesinnane on mo armae Poeg, kee minno mele pärrast on, Tedda
kuuiqe. J a kui iünarid sedda kuulsid» heitsid
«ommad omma silmili mabha ja kartsid wagga. J a Jesus tulli nende jure, putus neisse
ja ülles: Tõuske ülles ja ärge kartke Mltte.
Agga kui nemmad ommad silmad Üllestöstsid,
e« nälnud nemmad keddagl, kui Iesust ükspälnls.

Õppetussed.
I . ,ssui Kristust mudeli, sii« Moses, M E l i a «
«Uid jures.
Pärrast ilmalikko ello tulleb töeste teine ello;
sest need täk« meest ellasid jo weel, et neid kül
mitto sadda aastat ma. ilmas ennam nähha
<i olnud.

II. Peenus tundis Mosest ja Eliast ärra et ta
neid kül ial enne ei näinud.
Sest tulleb meile se kallis lotus, et keik ärra?
wallitsetud teine teist iggawesses ellus selgeste
sawad ärratunda.
l i l . Mosest ja Ellast nähti au sees ollewad.
Nenda wöitab Issand ka meie ihhud ärra?
selletada ommal aial, et nemmad Temma ärra«
sellcmd ihho sarnaisiks sawad.

)
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mõtted.

Otsego päike, paistis Issand, so patte.
Kui sind Mudeli Tabori mäel.
N i pea tui Tabori mäele motlrn,
Se pühha assi mo meles siis on.
Ei ma-ilmas fe arm wist mulle ei sünni,
%8« taewas ma saan so selgust ka nahha.

29. Lllggeminne.
ühhcst ku-többiftst.
Matt. 17, Mark. 9 ja Luk. 9 Peatük.

tlhhel mehhel oNi üks ainus sündinud poeg
ja se olli ku-többiile. J a se waim, mis temma peale kais, se olli keleto. J a kul ta »al
lemmasse krnni hakkas, kiskus lemma tedda,
ja temma aias wahlv, ja kinistas ommad
hambad ja kulwas ärra. J a se waim heitis
tedda mltto puhko ni hästl tullesse fui welte,
et ta tedda plddi hukka saatma. J a lesa olli
sedda waest last Issanda Iesusse jüngritte jure
tonud, agga nemmad ei woinud tedda terwekS
tehha. Wimaks temma tulli Iesusje jure, ja
Heins pölweli mahha Temma ette, ja pällus
Tedda temma pöia peäle Hallastada. J a ncmmad töid pöia Iesusse jure, ja kui temma Ted,
da näggi, jeddamaid rapputas se wa»m tedda,
ja temma langes mahha, ja aelas möda nuiad.
J a Jesus küesis temma issalt: Ammuks se
on, kul se lemmale ou sanud? Agga temma
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ütles: Lapsest sadik: J a issa ütles halleda süddamega Issanda Iesusse wasto: Kui sinna
middagi wõid, siis hallasta süddamest meie
peäle, ja aita meid. Aqqa Jesus ütles tem<
male: Kui sinna wõid uskuda, keik wõib sündida sellele kes ussub. J a selle polsi wsa kissendas warsi ja üttes nuttes: Issand, minna
ussun, aita minno uffmatta süddant. S i i s
söitles Jesus sedda rojast waimo, ia ütles temmale: Minne temmast wälja, ja ärra tulle
teps temma sisse. Siis klssendas se waim,
ja rapputas tedda wagga, ja laks wälia. J a
se pois jäi otfego surnuks, nenda et mitto ütlesid et ta olli surnud. Agga Jesus hakkas
temma kätte kinni, ja aitas tedda ülles, ja
temma tõusis ülles. J a kui temma koio tulli,
kü^sisid Temma jüngrid Temmale isseärranis:
Mlks meie ei wõinud tedda wälja aiada? Agga
Jesus ütles nende wasto: Nende ustmaita süddame pärrast sedda neile woimatca olnud.
Sest kui neil ust olleks kui sinnapi iwwike,
sus nemmad jo jõuaksid mäggesid assemele
arratösta. J a se waimo parrast ülles Jesus
isseärranis, et sesinnane suggu ei wõi milgi
wisil wälja minna, kui agga palwe ja paast,
misse läbbi.
Õ p p e t u s s e d .
Sest luggemisscst wõime õppida:
I. M i s wõimust kurranl on.
Sest ta on sedda ku; tõbbist ni hästi tullesse
kui wette heitnud»
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II. Mis wägge Issandal KriStussel on.
Sest Temma kasso peäle piddi waim wätjamim
uema ja ei saand mitte taggasi tulla.
III. Mis wägge nõjul on.
Scst Krisms ütles: Keik wõib sünd.oa sellele,
kes ussub.
Waggad

mötted.

Innimessele kes ussub, keik talle sündida wõib.
Se kallis sanna on, mis Jesus isse üllend.
Et issa uskuda wõttis, poeg warsi hölpo sest sai;
Ja kurrat wälja laks, et Jesus tedda kastis.
Se ust ka minnul on, ja peab mo sisse jäma.
M a ussun; Issand te, sa wäggewaks mo usko.

30. Luggeminne.
Ühhest innimessele, kes pimme olli
sündinud.
Joan. 9 Peatük.
Kui Jesus niöda laks, näggi Temma übhe
innimesse, kes pimme olli sündinud, .IaTem?
ma jüngrld küssisid Temmalt: Õppeaja,
kes on patto teinud, sesinnane, wõi temma
wannemad, et ta pimme on sündinud? Jesus
kostls: Ei sesinnane polle pano teinud» egga
temma wannemad, wald et Jummala teud
lemmas piddid awwallkkuks sama. Kui T a
sedda sai üttelnud, süllitas Temma Ma peäle,

ja teggi mudda süljest, ja Woldis sedda mud-
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da selle pimmeda silmade peäle, ja ütles tem>
ma wasto: Minne, pesse silmad S i l o a tikis.
J a pimme läks senna ja peesi silmi, ja tulli
näggew taggasi. Need naabred nüüd ütlesid:
Eks sesinnane se olle, kes istus ia kerjas? T e i ,
fed ütlesid: S e on sesinnane; aaga teised:
Temmal on sesamma näggo. Temma lese
ütles: Minna ollen se. S u s wisid nemmad
tedda Warlseride jure, et ta neile piddi räkima, mis temmale olli sündinud. Agga se olli
hingamisse pääw, kui Jesus temma silmad
lahti teggi. S i i s ütlesid Menningad: Sesinnane ei olle Jummalast, et T a hingamisse päwa ei pea. Teljed ütlesid: Kuida wõib üks
pattune innimenne nisuggused tähhed tehha?
J a se pimme, kes olli näggiaks sanud, ütles
isseenneses: Temma on prohwet Agga I u d a rahwas kutsusid temma wannemad ja küssisid
neilt: Kas se on teie poeg? Temma wannemad kostsid nelle ja ütlesid: Meie teame, et se
meie poeg on, ja et ta pimme ilmale tulnud.
J a nemmad küssisid: Kuida temma siis nüüd
naäb? Wannemad ütlesid: Temma on wanna k ü l , küssige lemmalt.
Sedda ütlesid
temma wannemad, et nemmad Iuda-rahwast
kartsid, et nemmad neid koggodussest piddid
wäljalükkama. S i t s Iuda-rahwas ütlesid ennast koggoniste teädwad, kust se Jesus piddi
ollema. Agga se pimme, kes näggiaks sanud,
ütles: Kui sesinnane e« olleks Jummalast, siis
Temma ei wõiks ühtegi tehha. J a tenuna
«immetas se kuja salmi: Agga meie teame
«t Jummal pattusid ei kule, wald kui kegi
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jummalakanlik on ja Temma tahtmisse jarrele, sedda kuleb Temma. Ja Iuda« rahwas
fa«d wihhaseks ja tõukasid tedda wälja.
Õppetussed.
I . Loeme ühhest kes pimme on sündinud.
Pimme innimenne on wägga waene innimene
ne! Tännagcm Jummalat et Ta silma näggo
meile annud ja tännini hoidnud.
II. Jüngrid arwasid tedda ennast ehk temma wam
fiemai patto ollewad teinud, agga KriemS kostis
mollematte eest.
Meiegi ei pea siis mitte warsi ütlema, kui
kellegi kassi sandiste käib: Paljo wallo on sel
ke« bai; waid se teine sanna olgo ka meie
meles: Kes öige, sel on paljo õnnetust.
I i l . Pimme ülles: Meie teame et Jummal pati
tusid ei kule.
Kartkem siis Jummalat ja tehkem Temma
tahtmist, et meie wõiksime teäda, et Jummal
meid tuleb.
Waggad

mötted.

Se pimme sündinud mees tikis ennast pesfi;
Ja silmad temmale siis warsi lahti said.
Kül waimo polest ma, ta sarnane ka ollen;
Kust leian ennesel' nisuggust tiki ma?
Mo Jesu werrega end tahhan kasta minna,
Mo waimo film se saab, siis warsi selgeks mnlle.
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z i . Luggeminne.
Martast ja Mariast.
Luk. IQ Peatük.

Issand Jesus läks ühhe allewisse. Agg«
üks naene, Marta nimmi, wöttls Tedda wast»
omma maiasse. J a temmal olli ödde, kedda
M'rlaks hüti. S e lstus Iesusfe jalgade ees,
ja kuiis Tennna könne. Agga Manal olli paljo tegq nnst mitmesugguse töga Issanda Jesusse parrast. J a temma tulli senna ja ütles:
Issand, eks sa ftst ei holt, et minno õdde mind
lasseb üksi waewa nähha? et ütle nüüd temmale, et temma mind ka peab aitma. Agga Jesus wa5tas ia ütles temmale: Marta,
Marta, sa murrctsed ja teed ennesele tülli mitme asja pärrast. Agga üht asja on tarwis:
Mana on sedda head ossa wallitsenud, se ei
pea mltle lemmalt örrawoetama.
öppetussed.
I . Woöraste wastowötminne on löbbuS assi.
Martast wõime sedda õppida: sest temma pü«
dis Issandat Iesust illusaSte waStowölta, ja
head Temma ette panna.
l i . Inmmalakartus on ka kallis assi.

Sedda Mariast öppime, kes istu« Iesusst jall
gade ees ja kuus Temma könne»

st te/t.
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III. Aqga jummalakarms kallim on kui wooras
te waetowölmilme.
Sedda öppime Kristusstst kes ütles: Üht asja
on tarwis, Maria on sedda head ossa wallitt

senud.
Waggad

mõtted.

Maria Iesnsse jalgade ette mahha istuda wõttis.
J a pc.rrema ossa sest sai, nenda Jesus isse ülles,
lllgga Marta niaias senna ja tenna wöuis kennest«
joosta.
Mollemad nemmad meil' sega kalli õppetusse and.'
wad,
Maria meile näitab, kuida usko tulleb püda.
J a Marta kuida wenda, tulleb armastada täiest.

32. Luggeminne.
Ärrakaddunud pöiast.
Luk. I J Peatük.

tlhhel innimessel olli kaks poega. J a norem
neist ütles issa wapto: Issa anna mulle se
warra, mis minno ossaks tulleb, ja temma
jaggas nette se warra. J a «i mitte kaua parrast sedda aega koggus se norem poeg keik kokko ja laks ärra kaugele male; ja seäl pillas
ta ennese warra ärra. Agga kui ta keik sai
ärrahukkanud, tulli senna male kange nälg: ja
tühhl hakkas temma kätte tullema. J a temma
läks ja sessis ühhe koddanlkko jures seäl maal,

ja se lakkuas tedda omma wäljal« siggo Hold-

)

2Z2

(

ma.
J a temma pudis omma fotVo taita
tühjast testidest, mis need sead söid, ja ükski
ei annud temmale. Agga kui ta parremad
mõtted sai, ütles temma: Mitto palgalist on
mo issal, kel leiba kül on, agqa minna lühhän
hukka nälja pärrast? M a tahhan kätte wõtta
ja omma issa jure minna, ja tahhan t?mmale öölda: I s s a , ma ollen patto teinud taewa wasto ja sinno ees, ja minna ei olle teps
wäärt et mind so pöiaks hütakse: pea mind
kui ühte omma palgalistest. J a temma wöttis katte ja läks omma issa jure. Agga kui
ta weel kaugel ärra olli, näggi tedda temma issa, ja temmal sai halle meel: jäta jooksis ja hakkas temma ümber kaela, ja andis
temmale snud. Agga poeg ütles temmale:
I s s a , ma ollen patto teinud taewa wasto ja
sinno ees, ja ei olle teps wäärt, et mind so
pöiaks hütakse. Agga issa ütles omma sullaste wasto: Toge keigekallimat kube ja pange
temma selga; ja andke sörmust temma sörme, ja kingi temma jalga. J a toge sedda
nuumwassikast ja tapke sedda, ja sögem ja olgl>m röömsad. Sest sesinnane mo poeg olli
surnud, ja on jälle ellawaks sanud; ja temma
olli ärrakaddunud, ja on leitud. J a nemmad
hakkasid röömsad ollema. Agga Temma wannem poeg olli wäljal: ja kui temma lulli ja koia liggi sai, kulis ta laulmist ja
tantsimist. J a temma kutsus ühl>e neist sullasist ennese jure ja kulas, mis se peaks ollema.
Agga se ütles temmale: S o wend on

tulnud/ ja so issa on se nuumwassika tapnud,
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<t ta iedda on terwelt jälle sanud. J a fem*
ma sai wihhaseks ja ei tahtnut» mitte sisse
minna. S i i s laks temma issa wälja ja pallus tedda. Agga ta wastas ja ütles issale:
W a t a , ni mitto aastat tmin minna sind, »a
ei olle ial ülle sinno sanna käinnd, ja sinna ei
olle mulle ellades ühte sikkoae annud, et ma
olleksin woiliud omma sõbradega rõmus olla.
õlaaa kui sesinnane sinno poeg on tulnud, kes
sinno warra horadega nahka pannud, olled
sinna se nunmwassika temma pärrast tapnud.
Agga ta ütles temma wasto: Poeg, sinna
olled lkka mo jures, ja keik, mis minno on,
on sinno pärralt. Nüüd peaks sinno meel hea
ja römus ollema, et sesinnane sinno wend olli
surnud, ja on jälle ellawaks sanud: ja et ta
olli ärrakaddunud/ ja on leitud.
Õ p p e t u s s e d .

I. Pal sadab innimest kcigesurema õnnetusse
sisse.
Ärrakaddunud pöiast sedda näme; sest rem»
mal olli keigcwimaks ni önneto assi, et tühjad
leendki, mis sead stwad, temmale süa ei
antud.
I I . Kui innimenne patto sisse ennast on annud
siis pöörgo ta pattust ja parrandago ello ja
meelt.
Ärrakaddunud poeg nenda teggi; ta tulli om?
ma issa jure taggasi ja ülles: Issa, ma ollen
patto teinud taewa wasto ja sinno ees.
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IH. Kes pattust pörab, sellele annab IulNlllal
armo.
Sest ärrakaddunud pöia issa olli armolinne
Jummal i?je, kes on keitide Issa kes taewas
ja Ma peäl on.
Waggad

mõtted.

Ärrakaddunud poeg sea lested piddi söma.
Kui omma warra horadega or»a sai teinud.
Lasie ossa se on, kes tasko kalliks ei pea,
M i s wannema«« auuks Jummal taewast on
annud.
Oh Issand, kuida ma, se patto eest end hoian
Et wahhest minnul' ka, se luggu ei sa kätte.

33. Lllggeminne.
Rikkast mehhest.
Luk. ,6 Peatük.

Agga üks rikkas innimenne olli. J a se ehhitas ennast purpuri ja kalli linnase ridega, ja
ellas iggapääw röömsaste ja sureste. Agga
üks waene olli Laatsarus nimmi. S e olli
maas temma wärrawa ees täis paistsid, ja
pudis omma kohto täis sada neist leiwa rasvkessist, uus rikka laua peält mahha langesid.
Agga koeradke tullid ja lakkusid temma paised. Agga se sündis, et se waene surn, ja et
tttöa mglldest kanti Abraami süllesse. Agga
se rlkkas surri ka »a maeti mahha. J a kui
ta pörgus sures wallus olli/ ja ommad silmad
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üllestõstis, siis nägai ta Zlbraami kaugelt, ia
Laatsarusi temma sülles. J a temma Küdls
ja ülles: Is»a Abraam, hcfta armo mo peäle' ja laMta Laatsarusi, et ta omma forme
õna wette kas'akZ, ja minno keelt jahhutaks;
sest mmd waewatakft wagga sesinnatse tullelekes. Agga Abraam ütles: Poeg, mölle, e
sa omma hl>ad põlwe ommas ellus olled katte
sanud ja uendasammoll Laatsarus kurja; agga
nüüd rõmustaks? tedda siin, ja sind waewata kse. J a peäle keik on meie ja teie waKKel
suur wahhe kinnitud, et need, kes siit tahtwad
senna teie jure nunna, ei wõi mitte, egga need,
kes seäl on, ei sa sealt tenna meie jure tulla.
Agga temma ülles: M a pallun siis sind, issa, et sa tedda lakkitad minno issa kotta. Sest
mul on wiis wenda, et ta neile kmnitaks, e
nemmadke ei sa seia wallo paika. Abraam
ütles temmale: Neil on Moses ja prohwend,
kuulgo nemmad neid. Agga temma ütles:
Ei mitte, issa Abraam, waid kui kegi surnust
nende jure lähhäks, siis parrandaksid nemmad
meelt. Agga Abraam ülles temmale: Kui
nemmad Mosest ja prohwetid ei kule, egga
nemmad ialge ei wõttaks nou, kui kegi surnust

ülle ewu seks.

Õppetussed.

I Meic öpvime sest, kuhho waggade hinged sa:
wad, kui nemmad surrewad.
Znglidest neid kantakse Abraami sülleese, k«$
neid jahhutattz Laats^russega.
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II. Meie öppime sest, kuhho jummafafavtrnatta
innimeste hinged sawad, kui nemmad surrewad.
Pörgo, sure wallu.se, kuS nemmad se rikka
mehhega hüüd»vad: Mind waewatakse wagga
sesinnalse tullelekes.
I I I Meie öppime ftst, et põrgust ci õlle ärrapeästmist.
Sest taewa ja pörgo wahhel on suur «ahhe
tiunimd, et ükski ei sa selle ülle minna.

Waggad mõtted.
Hui rikkas olleksin, eks surest ellada woiksin,
J a eks sest tül ei saats, tui ausaste maksakfin
kullo?
Kaks asja, armas wend, se jures melts su! olgo,
S e rikkas mind ja sind, fui öpptlab selgeste sedda.
Esmalt, arra sa, römo sees, ella alla ja ikka,
Teiseks, Laatsarusi häddasse, arra ial sa jätta.

34. Luggeminne.
Jesus õnnistab Lavsokessi.
Matt. , 9 , Mark. 10 ja kuk. ,8 Peatük.

J a nemmad töid lapsokessi Iesusse jure, et
T a neisse plddi puutma. Agga jüngrid söitlesid
»eid, kes neid Temma jure töid. Agga kui
Jesus sedda näggi, sai Temma meel wägga
halgeks ja ütles neile: Laske need lapsokesftd
minno jure tulla, ja arge keelge neid mltte,
sest nende parralt on Iummala riik. Tüest
minna ütlen teile; Kes ial Iummala riki was-

ttelt telt.

34.
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to ei wötta kui lapsoke, ei se sa mitte senna
sisse. Ja Temma wöttis neid sülleese, ja pann» käed nende peäle ja önmscas neld.
õ p p e t u s s e d .

I. Wannemad töid lapsokessed Iesuese jure, et
Temma neisse piddi puutma.
Seddasamma tännapääw keik öiged wannemad
weel tewad, kes ommad lapsed koli saatwad,
kus KriStusftl sullased on, tes neid. Temma
nimmel, wastowõtwad.
I I . Issand Jesus ütles: Laske need lapsokessed
mi«no jure tulla, ja ärge keelge neid mitte, sest
nende pärralt on Jummala riik.
Sest saab selgeks, et pühha Waim usko ka
laele süddamesse sadab, sest ilma ussuta neil
«i wõiks ossa olla Jummala rigist.
I I I . Issand Jesus wõttis neid süllesse, ja panni
laed nende peäle ja önnivtaS neid.
Lastega ennast tüllitada, se olgo siis auuks ja
auustusseks öppetajattel ja keikil neil kel lastega
teggemist; sest Issand Iesuski ei piddand sev,
da ennesele häbbiks, ennast nendega tüllitada.
Waggad

mõtted.

Issand Jesus paltostd wasta ei wstta aino üksi.
J a armjaste armo rigisfe neid sadab.
Ka wäetimad lapsed Ta, ni heldeste süllesft wöttab,
J a önliiscades käed nende peäl' panneb.
Lapfotessed, rutlagem armsa Jesus se jure;
Siis meilegi Temma wist önmslusf« ei kela,
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35- Luggeminne.
Sakkeussest metswigipu peäl.
Luk. 19 Peatnk.

J a kui Jesus Ieriko linna sai tulnud, laks
Temma seält läbbi. J a wata, seal olll üks
mees, Sakkeus nimmi. J a sesamma olli tölneride üllem, ja se olll rikkas. J a temma pudis Iesust nahlja sada, kes ta pibbi ollema.
J a temma ei saand mitte rahva pärrast, et
ta maddal mees olli. J a temma jooksis ette,
ja laks ühhe mets wigi pu peäle, et ta Tedda
piddi nähha sama: sest Ta piddi sedda teed
minnema. J a kui Jesus senna paika sai, watis ta ülles ja näggi tedda, ja ütles temma
wasto: sakkeus, Fülle ussinaste mahha,'sest
tänna pean ma sinno kotta jäma. J a ta tulli
ussinaste mahha, ja wõttis Tedda römoga
wasto. J a keik, kes sedda näggid, nurrisesid
ja ütlesid: Temma on ühhe pattuse mehhe j'u<
res sees käinud. Agga Sakkeus jäi seisma
ja ütles Issanda wasto: siiata, Issand,
nunna annan omma poolt warrandust wäestele, ja kui ma kellelegi ollen üllekohto temud,
annan mmna neljawörra taggasi. Agga, Jesus ütles temma wa^to: Tänna on sellesinnatse koiale Õnnistus tulnud, sest et sesammaqa
Abraaml poeg on. Sest innimesse Poeg on
tulnud otsima, ja ön>aks teggema, mls ärrakaddunud on.
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Õppetussed.
J. Sakken« läks ühhe metõwigipu peäle, ee ta
tahtis Icsust nähha sada.
J a paljo neid, kes ristia rahwaks ennast nim«
metawao, ei wiitsi Issanda IesuSse pärrast,
onlmast koiastki wälja minna kirriko.
I I . Sakkeus olli ^rikkas mees, siiski Kristus tõi
Temma koiale Õnnistust.
Sest övpiine ec ka rikkad önsaks wõiwad
sada, kui nemmad sedda püüdwad, ja seqiräri
rast et neid hukkatnsse peäle ennam kiusatakse
kui waesed.
I I I . Sakkeus lubbas naljawörra kätte maksta,
Mis Temma üllekohtusel kombel olli wötnud.
Sest on nähha et temmal halle meel olli
omma üllekohto pärrast, jo, s« h« jfta, õige
meleparrandamisst hakkatus.
Waggad

mötted.

Sakkeus olli mees, tuntud omiua pattude läbb»^
Ommeti Jesus jäi Temma kotta. Kül rahwas sepärrast nurriftb ,a rahhul ei olle
Temmaga, ja süüks sell' arwab sedda;
Kes pättuste peastjats jo tullud.
Agga minna Issandat tännada tahhan.
Sest et armo nüüd minno peälegi heidab
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z6. Luggeminne.
Jesus arratab Laatsarusi surnust ülles.
Joan. , i Peatük.

Petanias olli üks haige, Laatsarus nimmi.
Temmal ollid kaks ödde, Maria ja Marta.
Agga Jesus tundis neld ja armastas Marta
ja temma ödde ja Laatsarusi. Siis lükkitasid Laatsaruese öed Iesuese jure ja ütlesid:
Issand, wata, kedda sinna armastad, se on
haige. Agga kui Jesus sedda kulis, ütles
Temma: Sesinnane haigus ei olle surmaks,
waid Jummala auuks, et Jummala Poega
se läbbi peab auustavama. Agga Temma ei
läind mitte warsi senna, waid jäi weel kaks
päwa senna paika, kus Ta olli. Pissut aega
parrast sedda ülles Jesus omma iüngrUte wasto:
Laatsarus meie söbber maggab. S ü ß üllesid Tem:
ma »üngrid: Issand, maggab temma, siis saab
ta terweks. S u s ülles Jesus neile julgeste: Laatsarus on ärrasurnud, agga lakki ärra temma
jure. J a kui Jesus tulli, lewis Temma, et ta jo
nelli päwa olli haudas olnud. J a paljo Iuda^
rahwast ollid tulnud Mana ja Marta jure,
neid tröüstlma ncnde wenna pärrast. Kui
nüüd Marta olli kuulnud, et Jesus tulli, läks
temma waeco; agga Maria jäi koio. Siis
ütles Marta Iesusse wasto: Issand, olleksid
sinna siin olnud, minno wend et olleks nutte'
surnud. Agga nüüdkl tean minna, et Iummal sulle annab, mw sinila ial Jummala käest
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pällud. Jesus ütles temma wasto: Smno
wend peab üllestousma. Marta ütles Temmale: Ma tean et ta peab üllestousma üüestousmieses wiimsel pawal. Jesus ütles siis
lemmale st kalli sauna: Minna ollen üllestousminne ja ello; kes minno sisse ussub, se peab
ellama, ehk temma kül surreb.' Ja lggaüks, kes
ellab ja ussub minno sisse, se ei pea mltte iagaweste ärralurrema. Kui Kristus sedda 'ai
üttelnud, siis Temma küssis: Marta, kas sinna sedda ussud? Marta ütles Temma wasto: Jah, Issand, ma ollen uffnud, et sinna
õlled Kristus se Iummala Poeg, kes ma ilma
sisse plddi tulkma. Ja kui ta sedda sai üttelnud, laks temma ärra, ja t kutsus omma ödde Maria sallaja, ja ütles: Oppetaja onsim,ja
kutsub sind. Kui temma 'edoa knlls tõusis ta
seddamald ülles, ja tulli Temma iure Ja need
Iuda-radwas, kes olUD tulnud tedda tröösli<
ma, käisid temma järrele. Kui nüüd Maria
Iesust naggt, hettls ta Temma jalgade ette
mabha, ja ütles Temma wasto: Issand, olleksid sinna sim olnud, minno wend el õlleks
Mltte ärrasurnud. Kui nüüd Jesus tedda näggi nutwad, ja neid Iuda. raluva»> ka nutwad,
siis kihwatas Temma südda walmus ia T m *
ma meel sai seggaseks, ja ütles: Kühho ollete
teie tedda pannud? Nemmad ütlesid Tcmmale:
Isjand, tulle ja wata. Nlug Iesiis nuttis.
S i i s ütlesid need Iuda-rahwas: X a.ta, kuida Temma tedda on armastanud. Agga mon»
ningad nende seast ütlesid: Eks iesinnane, kes
selle pimmeda silmad on laht« teinud/ e» woind
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tehha, et ka sesinnane ep olleks surnud? J a
kül Jesus haua jure tulli, siis T a ütles: Töstke
se kiwwi ärra. S i i s ütles Marta Temma
wasto: Issand, temma haiseb jo, sest temma
on jo nelli päwa haudas olnud. Aqga Jesus
ütles temmale: Eks minna olle sulle üttelnud:
kui sa ussuksid, saaksid sinna Jummala au nähha? Kui nüüd se kiwwi olli arratüstetud; siis
tootis Jesus ommad silmad ülles, ja pällus omma taewast Issal. J a kui T a sedda sai teinud, kissendas Temma sure heälega: Laatsarus, tulle wälja'. J a se surnud tulli wälja jalgust ja kassist surno mahkmettega mahhitud, ja
temma silmad ollid higgirättikoga ümbermässitud. Jesus ütles neile: Peastke tedda lahti, ja
laske tedda minna. Siis uskusid Temma
sisse paljo Inda-rahwast, kes näinud, mis
Jesus olli teinud. Agga monningad neist laksid ärra Wariserid« jure, ja ütlesid nelle, mis
Jesus olli teinud. J a sest päwast sadik plddasid nemmad hopis nou, et nemmad Tedda plddid arratapma. J a kui nemmad teäda said,
et paljo Iuda-rahwast tullid, et nemmad Laalsarust wõiksid nähha sada, sils nemmad piddasid nou, et nemmad Laatsarust ka wõiksid
ürratappa.
Õ p p e t u s s e d .
I . Issand Jesus armastas need kolm vckftd
Laatsarust, Mariat ja Martat.
Wist on nemmad waikseste ja ühhel melel teine
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teise liggi ellanud, mis iekSte kohta arwaste
kül leida on.
I I . Issand Jesus ütles: Laatsilrus meie söbber
maggab, ja ommeti olli temma jo ärrasurnud.
Waggade surm ep olle ka urnud kui rahholinl
ne maggaminne unnes, kust nemmad pea jallc
üllesärkawad iggaweeseks ellule.
I I I . Jesus küssis Marta usko ja sai õiget was?
tust temma kaest.
Nenda ka meie ei pea wasto seisma omma
usso tunnistust wälja panna neile, kes sedda
meilt küssiwad.
Waggad

mötted.

Nelli päwa Laatsarus haudas JO olli olnud.
Agga tui Jesus sai hüüdnud, siis wälja piddi tullema ta.
Meie päiwil rahwas ka on, kes uskmatta alles;
Oh tulgo minnoga nemmad, ja waacko et tühhi se
haud on.
Ka minna nüüd kahhe wahhel ennam ei olle.
Et surnnst ma tõusen, selgest minna nüüd tean-

37. Luggeminne.
Jesus neab ühr wigipuud ärra.
Matt. 21 ja Mark. 11 Peatük.
Kui Jesus Pelaniast Jerusalemma laks, olli
Temmal nälg. J a kui Temma kaugelt ühhe
wigipu lehtes näggi, läks Temma katsma, kas

Ta middagi selle peält plddi leidma/ ja kui

)

244

(

T a senna jure sai, ei leidnud Temma muud
middagi, kui agga lchte; sest siis ep olnud
weel wlgimarja -; aeg. J a Temma ülles selle pu wasto: Algo kaswago ennam ilmaski
sinno peäle wilja. J a teisel päwal warra hommiko näggid Iesuese jüngrid, möda minnes,
sedda wigipuud jureni ärrakuinud ollewad.
Nemmad pannid sedda immeks ja Peetrus ütles Iesusse wasto: Rabbi, wata, se wigipu,
mis sinna ärraneedsid, on ärrakuinud. J a Jesus wastas ja ütles neile: Uskuge Jummalat.
J a weel ütles Temma: Toest minna ütlen teile,
kül leil ust olleks, ja teie ei mötleks kaksipiddi,
siis ei teeks teie mitte ükspäinis sedda, mis selle
wlgipule on sündinud, waid fui teie ka tuleksite sennnatse mae wasto: Sago sa üllestöetelud ja merresse heidetud! sits peab se sündima. J a siis ütles Temma se kalli sanna:
Keik mls teie ial palwes pallute, kui teie us<

süte, peate teie sama.

Õppetussed.
I. Issandal Iesusstl olli nälg, ommas allandab
missis.
S e römuStago wäest kellel leiba ei olle; sest
Issandki on kat«nud, mis waene luggu sellel,
kel ei olle mis suhho panna.
II. Wiqipu ei kannud wilja ja sepärrast nediS
Jesus sedda ärra.
Se n'igipu on Iuda- rahwas. Temma wasto hüti allati: Katsuge, et teie wahhest ellopar«
> randamiese wilja kannate; agga et sedda ei

Uch tejt.

IDijwri-mij JJa-fii: (t3 evufalztnmas.
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tulnud, sepärrast on Jummal se rahwa Hrra»
heitnud.

III, Iesand Jesus ütles omma jüngritte wasto:
Uskude JummalatTahKab nüüd Jesus, et meie peame uskuma,
siis wõime jo ka julgeste omma taewast Iesat
palwes palluda, et Temma meie uefo ellawafs
wõttaks tehha, ja sedda kinnitada ja kaswa?
lada.
Waggad

mõtted.

M o Jesus, kes sa ni tassase melega ollid.
Mikspärrast sa needsid sedda wigipund ärra?
Agga mis küssin: ma sedda jo luggesin selgest;
Pu omma sü se olli; ta wilja ei kanuud.
M o Issand.' kulad sa ka minno wilja järrel?
E t kannud ma kül suurt, ma- suggu siiski kandsin.

38. Luggeminne.
Ohwri-rahha kirsrust Jerusalemmas.
Mark. i a ja Luk. » i . Peatnk.

J a kui Jesus ohwri-rahha kirsto kohhal
istus, walis Temma kuida rahwas ohwrirahha kirsto pannid, .ja paljo rikkaid pannid
paljo sisse. J a üks waene less naene tulli ja
panni kaks weringit sisse, se on üks runetik.
J a Temma kutsus ommad jüngrid ennese jure
ja ütles neile: Toest minna ütlen teile, et sesinnane waene leffnaene ennam on ohwri-rahha
kttsto pannud/ kiu keik muud, kes on sisse
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pannud. Sest keik teised on ommast liast warrandussest sisse pannud; agga sesinnane on ommast waesussest kelk, mis temmal olli/ keik omma toidust/ siSsepannud.
,

õ p p e t u s s e d .

I. Jerusalemma«, puhhas koias olli kirst, senna
sisse pannid rahwas ohwri - rahh«.
Ei olle se siis mitte liig et kirriko ja koli Ho?
nette ülleSpiddamisstks ja waestele ka risti*
koqqodusst rahwa kaest rahha korjatakse.
I I . Nisuggune kirst hütakse Jummala kirstuks.
Ja öigusscqa hütakse sedda seks, sest kcS midl
dagi sennasissepanneb, se annab sedda nago
omma Jummalale laenuks; ja kes middagi sest
rahhast warguese wisil wõttab, se warrastad
Jummala käest.
I I I . Issand Jesus istus rahha •. kirsto kohha! ja
walis, kuida rahwas ohwri - rahha sisse pannid.
Nendasammoti teeb Issand Jesus praego weel,
ja watad mis iggamees annab, kui Jummala
auuks rahha korjatakse.
Waggad mõtted.
Ärra ütle: Ma ei anna, sest et paljo mul ei olle.
Jummal watad so süddant ja ei mitte so annet.
Issand se waese leSse-naese anni kitis ni kalliks.
Ja luggu ei piddand, et pissut kirsto ta panni.
Andko siis iggamees sedda, mis ial ta jõuab;
Waese nattoke on, suur and jo Jummala melest.
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39« Luggeminne.
»

Kümnest neitsist.
Matt. 25 Peatük.

Jesus ütles: Taewa riik on kümne neitsi fatv
nane, kes ommad lampid wötsid, ja laksid wälja peiqmelche waslo. Agna wiis nende seast
ollid moistllkkud ja wiis rummalad. Kes rummalad ollld, need wötsid ommad lampid, agga
nemmad ei wötnud mitte ölli ennestega. Agga
need moistlifkud wötsid ölli omma astjad« sisse
ühtlasse omma lampidega. Agga kni peigmees
wibis, said nemmad keik unnlseks ja uinusid
maggama. Agga kest öft kuuldi üks heal:
W a m peigmees tulleb, minge walja lemma
wasto. S i i s tousid keik needsammad neitsid
ülles, ja walmistasid ommad'lampid. Agga
need rummalad ütlesid mõistlikkude wasto: Andke meile teie öllist, sest meie lampid kustumad
arra. Agga need moistlikkud kostsid ja ütlesid: Ei mitte, et teil ja meil mitte ei pudu;
waid minge enneminne kaupmeeste jure, ja
ostke ennestele. Agga kui nemmad ärralaksid
ostma, tulli ft peigmees. J a kes walmid ollid
läksid lemmaga pulma. J a uks pandi lukko. Agga wimaks tullid ka need teised neitsid ja ütlesid:
Issand, Issand, te meile lahti. Agga temma
kostis ja ütles: Töest minna ütlen teile, ma
ei tunne teid mitte. Sepärrast walwage, sest
teie ei tea sedda päwa egga tundi, millal in*

nimesse Poeg tulleb.
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Õppetussed.
Selle lngqemisse seest leiame kolm kord kolm
tahhendamisse sanna, mis tullewad öppida, kui
arro tahhame sada sest, mis se luggcminne meie
Mele tulletab.

I . Need kolm essimest,
i . Need kümme neitsit on keik hinged kes
Krisluese nimmel on ristitud.
2. Need wiis mõistlikkud neitsit on need mag?
gad riSti.ilinimessed, kellel öige uff on süddcu
mes.
3 Need wiis rummalad neitsit on need salla?
likkud. kes Kristust aina omma uledcga tun?
nietawad.
l i . N«D teistd kolm tähhendamisse sanna:
1. Taewa riik, on Kriemsse riit siin ma ilma«,
ehk pühha risti koggodus.
2. Lamp on risti - innimesse ellaminne.
3 Olli ep olle muud kui se önsalSteggew usk,
mis armo läbbi ellawaks teeb.
III Need kolm wimest tahheüdamissc sanna:
1. Peigmees on meie Issand Jesus, kes ennast
tahhab kihlaiada meiega iggawcsstks aiaks.
2. Pulmad on iggawenne ello, ehk Jummala
au riik
Z. Kcjk ö on wiimne pääw, ehk manlma ots.
Waggad mötted.
Wiis neitsit pulmale ei sanud mitte tulla,
Et usso vli! neil ei olnud lampide sees.
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Kül teist wiis neitsikest, se jjecamceS kasa wittis,
Seft ölli olli neil, ja lampid ollid neil kaes.
Se olli tahha« ma, siis oigel aial ösea.
Et wahhest peigmees mind, ei jätta «tst tahha.

40. Luggemilme.
Wiimsest kohto päwast.
Matt. 25 Pealük.

Agga kui innimesse Poeg tulleb omma au
sees ja keik pühhad inglid Temmaga, siis istub Temma omma au järje peäl, ja siis peab
keik rahwas Temma ette koggutama, ja Temma lahhutab neid ühhest ärra, nenda kui karjane lambad arralahhutab sikkudest. J a Temma panneb lambad omma parrema käele, agga sikkud pahhema kaele seisma. S i i s wõttab
öölda kunningas neile, kes Temma parremal
käel on: Tulge tenna, minno Issa õnnistud,
pärrige sedda kunningriki, mis teil on walmislud ma-ilma assutamissest. Sest mul on
nälg olnud, ja teie ollete mulle süa annud: mul
on janno olnud, ja teie ollete mind jootnud:
Minna ollen wooras olnud, ja teie ollete mind
korristanud: Minna ollen allasti olnud, ja teie
ollete mind katnud: Minna ollen haige olnud,
ja teie ollete tulnud mind katsma: Mmna ollen wangis olnud, ja teie ollete mo jure tulnud.
S i i s wötwad need, kes öiged, Temmale was-

lada: Issand, millal mele olleme näinud sul
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tialm ollewad, ja olleme sind söötnud: ehk sul
janno ollewad, ja olleme sind jootnud? Millal
meie olleme sind näinud woöra ollewad, ja olleme sind korristanud? ehk allasti, ja olleme
sind katnud? Millal olleme silid näinud Kalge
ollewad, ehk wangis, ja olleme so jure tulnud?
S i i s wastab kunningas ja ütled neile: Töest
minna ütlen teile, mis teie ial ollete teinud ühhele
nendesi»naste mo wähhematte wendade seast,
sedda ollete teie mulle teinud. S i i s wöttab
Temma ka öölda neile, kes pahhemal kael on:
Mmge ärra minnust, ttk arranetud, iggawesse
tullesse, mis walmistud on kurratile ja temma inglidele. Sest mul on nälg olnnd, ja teie
ep olle mulle süa annud: Mui on janno olnud, ja teie ep olle mind jootnud: Minna ollen wooras olnud, ja teie ep olle mind mitte
korristanud: Minna ollen allasti olnud, ja teie
ep olle mind mitte katnud: Mmna ollen
haige ja wang olnud, ja teie ep olle tulnud
mind katsma. S i i s wõtwad ka Needsammad
Temmale öölda: Issand, millal olleme näinud
naha ehk janno sul ollewad^, ehk woöra, ehk
allasti, ehk haiae, ehk sind wangis ollewad, ja
ep olle sind mitte teninud? S i i s wöttab Temma neile wastaba ja öölda: Tõest, minna ütlen teile; mis teie ep olle ial teinud ühhele nendesinnaste wähhematte seast, sedda ep olle teie
mullegi teinud. J a needsinnatsed tahhawad
iggawesse wallusft/ agga need kes öiged igga-

wesse ellusse.
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Õppetussed.
Kolm suurt sanna, mis kohtomõistja wiimsel
päwal wõttab öölda, loeme se luqgemissc seest.
I . Essimenne: Tulae tenna, teie Issa önnistud.
Andko taewane Issa, et kelk kurwad, römus?
tamioseke, se sanna hästi wõttaksid meles piddac
da. Olgo nemmad siin ma-ilmas önncst ja
heast põlwest kül ilma: teises ellus nemmad jo
taewast Issa õnnistud peawad ollema.
I I . Teine suur sanna on: Minge ärra minnust,
teie ärranetud, iggawesse tulleese.
Andko taewane Issa, et ma, ilma lapsed sedda
sanna allati wõiksid kuulda, ja iggakord kui
«emmad küünla tuld ehk ellawat süt näwad, pör?
go tuld meles piddada.
I I I . Kolmas suur sanna on: Sedda ollete teie
mulle teinud.
Andko taewane Issa, et keik rikkad sedda sanna wõttaksid meles piddada; keik need kellel
rohkeste antud, misga sota neid kellel nälg, mis?
ga jota neid, kellel janno, misga katta neid kes
allasti, kuhho korriõtada neid kes woorad, mis?
ga aidata haigid, misga jahhutaba wangid.
-

Waggad

mötted.

Mulle ollete annud, mis waestele andsite heldest
Nenda kunningas ütleb, kui kohhut mõistma T«
tulleb.

Olisad ollete wennad, kui waestele murdsite leiba.
Lahkest tulleie hauast, kui Temma kutsub teid wälj«.
Waesed, olge siis röömfad, minno käest ptate samaHead andid töeste sest, mis I^unmal armust mull'
jaggab.

>
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4i. Luggeminne.
Kristus lähhäb Jerusalemma.
Matt 2«, Mark. u, Luk. ,9 ja Joan. 12 Peatük.

J a kui Jesus Jerusalemma liagi sai, siis lakkitas Temma kaks jüngrit ja ütles nende waslo: Minge senna allewisse, mis teie kohha! on,
ja seddamaid leiate teie ühke kinniseutud emmaeesli ja ühhe sälio temma jures. Peastke
neid lahti, ja toge minno jure. J a kui teile
kegi middagi ütleb, siis üttelge: Issandal on
neid tarwis, siis läkkitab temma neid seddaniaid. Agga se on kelk sündinud, et piddi toeks
sama, mis ööldud on prohweti Sakaria läbbi,
kes ütleb: Üttelge Sioni tütrele: W a t a , sinno
kunningas tulleb sulle tassane, ja istub emmaeesli selgas ja sällo selgas, mis on koormakandja emma-eesli poeg. S i i s laksid need jüngrid ärra ja teggid, nenda kui Jesus neid olli
kastnud; ja töid se emma-eesli ja sallo, ja pan,
md ommad rided nende peäle, ja pannid I s fandat Iesust nende selga istma. Agga surem
hulk lautasid ommad rided tee peäle. Agga
teised raiusid okse puist, ja heitsid tee peäle.
Agga se rahwas, mis eel ja tagga kais, kissendas ja ütles: Hosianna Taweti Pöiale! kidetud olgo kes tulleb Issanda nimmel, Hosianna körges! J a Menningad. Wariserid rahwa
seast ütlesid Temma wasto: Õppetaja, süitle ommad jüngrid. J a T a wastas ja ütles neile:

K visttvs iai)i) dfi JentfAlmtma,
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Minna ütlen teile, et kui needsinnatsed wait
jääksid, peaksid kül klwwid kissendama. Ja
kui Temma Ieiusalemma sisse läks, olli keik
linna rahwae lidumas ja ütles: Kes sesinnane
on? Agga rahwas ütles: Se on Jesus, se
prokwet, kes Naatsarettlst Kalilea - maalt on.
J a kul Jesus Ierusalemma pühha kotta tulli,
siis kissendasid ka need poisid ja uttesid: Hosianna Tawtti Pöiale!
Oppetussed.
I. Sakaria prohweti sanna Iesusse tullemissesi
hakkab nenda: Üttelge Sioni tütrcle: Wata, so
kunningas tulleb sulle.
Sion olli se magqi, mis peale Ierusalemm«
linna keigekörgem jäggo olli ehhimd. Sioni
tüttar on Ierusalemma linna rahwas ja teit
Israeli •. rahwa koggodus.
II. Kui Jesus Ierusalemma linna tulli, siis kisfendas rahwas: Hosianna Taweti Pöiale! Kide«
tud olgo kes tulleb Issanda nimmel! Hosiann«
körgcs!
Hosianna on üks Hebrea-kele sanna, ja on
meie keleS: Ol) Issand aita! Need öiskamiese
sannad on wöetud n 8 Taweti laulust, ja on
sealt nenda luggeda: Oh Ichowa, et sada seo»
da hästi korda. Õnnistud olgo se tes tub
leb Iehowa nimmel.
III. Nenda kui wannemad laulsid, nisammoti wött
sid ka lapsed pühhas koias hüoa onuna Hosie
anna»

I u d a : rahwas övvttasid sedda sanna omma lasi
tele, et nemmad sedda piddid kissendama, kui
Messias piddi tullema. K u i nüüd need poisid
kuulsid, et Jesus se prohwet Naatsarettist, linna sisse olli tulnud, siis nemmad piddasid Tedi
da Messiaks ja wõtsid Tedda wasto omma
Hosiannaga.
Waggad

mötted.

Kolmefugtzustft tullemisfest kirrikus meid õppetakse:
Esmalt, Jerusalemma, waewa ja wallusse;
Teiseks, süddame sisse, sanna ui»g sakramentide
läbbi.
J a wimaks weel sest, kui wiimne kohto pääw
tulleb.
Essimenne on möda, ja wiimne weel ees;
Agga teise wasto südda walmis mo stes.

42. Luggeminne.
Pühha öhw.sömaaeg seatakse.
Matt. 26, Mark. , 4 , Luk. 22, Joan. 13 ja
1 Kor. 11 Peatük.

Jesus läkkitas kaks jüngrit, Peetrust ja J o aunest Jerusalemma. S e a l nemmad piddid,
ühhe koia-issanda jures, sure ehhuud toa sees,
5}}afa talle walmistama. J a et nemmad se
koia - issanda piddid üllesleidma, ütles Jesus
neile: Üks innimenne tulleb teie wasto, se kannab ühhe krusi wet, kaige» temma parrel. Agga

3e|ti£ fcab jml^a, o^tofoutaaicv
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kui õhto sai, istus Temma wimist korda
mahha laua jure nende kahheteistkümnega.
J a kui nemmad leiba wõtsid, ülles
Temma nende wasto: Minna ollen süddamest
iggatsenud se Pasa - talle teiega süa, enne kui
ma kannatan. J a Temma seadis nüüd pühha
vkto-sömaaega nenda: Temma wõttis leiba,
tännas ja murdis, ja andis omma jüngrittele
ja ütles: Wõtke, sõge, se ou minno ihho, mis
teie eest antakse, sedda tehke minno Mällestuse
seks. Selsammal kombel wõttis Temma ka
se kanika parrast õhto-sömaaega, tännas ja
andis neile ja ütles: Wõtke, jõge keik seält seest;
sesinnane karrikas on se uus seädus minno werre sees, mis teie eest ärrawallatakse pattude andeksandmieseks, sedda tehke, kui teie sest )Ote>
minno mällestuseks. S e keik sündis surel ueljapäwal sel östl, mil Tedda anaanti.

Õppetussed.
I. Kui Jesus Pasa stalle sai sönud, siis Temma
seadis pühha õhto.-sömaaega.
Juba ^rahwal olli kaks sakramenti, ümberlei«
kattusse ja Pasa. talle sakrament. Nende «Se
semele on Kristus risti-rahwale kaks teist sa kra«
menti seadnud: pühha ristmist ja pühha õhto,
sömaaega ehk altari sakramenti.
II. Issand Jesus ütles, kui pühha altari sakramenti seadis: Wõtke, sõge, ja pärrast: Wõtke,
jõge.
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Sepärrast peawad keik risti ^rahwas pühha ait
tari sakramente leiwa ja wina al piddama, ia
«i tohhi ükski Kristusse seadusse sannad teu
sikS tehha.
Iil. Issand Jesus ütles, kui Temma, pühha titt
tari sakramentiS, leiba andis: S e on minno ih,
Ho! ja karrita jures: S e on minno werri.
Nende sannad« pärrast ussume siis kindi
last«, et, se önnietud leiwaga, Krismese tösüst
ihho, ja se dmüstud karrikaga Kristusse tossist
werd, meile antakse.
Waggad

mõtted.

Üht kallist wimist seadust Kristus M a peäle seadis.
Kui wimist korda jüngrittega Pasa-iaUe Ta söi.
M i s kallis warra se on, mis Temma ses meilc
jamud?
Ta meile andis, mallestusstks, omma ihho ja werdEt ollen sinno laps, sedda ussust minna tean;
Sepärrast minna t a , sedda ossa kalliks pean.

43* Luggcminne.
Judas annab Kristust ärra.
Matt. 26, Mark. 14, Luk. 22, Joan. 13 ja 18
. Peatük.
Issandal Jesus sel olli kaksteistkümmend
jüngrit, ja nende seast sai üks Temma ärraandjaks, kedda hüti Iudaks Iskanonks. S e
Inda käes olli kukkur: aaga temma ei teind
öigust se rahhaga/ wald ta olll warras. J a

)
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kurrat andis temma süddamesse, et ta omma
Issandat piddi ärraandma. J a temma teggi
ullematte preestridega kaupa, et nemmad tem,
male kolmkümmend höbbetükki piddid andma
Issand Jesus teadis sedda selgeste ärra, ftst
et Temma ees jo keik olli awwalik, ja Tem»na andis omma teiste jüngrtttele sest ka tundmisse märki. J a essimest korda Temma
sedda teggi, kui Temma omma jüngritle jallad
sa« pesnud. Sest siis Temma ütles: Tüest,
toest, minna ütlen teile, et üks tele seast mind
ärraannad. Siis waatsit) jüngrid teine teise
silmi, ja ollid kahhe wahhel, kennest Ta piddi
raklma. Agga Iesusse sülles olli Joannes
maas laudas, kedda Jesus wägga armastas.
Selle pole nüüd löl Simon Peetrus peaga, et
temma piddi kulama, ke5 se kül piddi ollema,
kellest Temma räkis. Jesus wastas: S e on
semmma, kmnele ma sedda pallokest sisse kastan ja annan. J a Temma kasns sedda pallokest sisse, ja andis sedda Iudale, Simona
pöiale, Iskariotile. J a se pallokesse järrel läks
sadan temma sisse. Teist korda kaebas Jesus
omma ärraandja parrast, sel korral, kui Temma puhna önto-jomaaia seädis. Siis iggaüks nende seast hakkas ütlema Temma wasto»
Issand, minnaks se ollen? Ja si,s tõstis ka
Judas: Minnaks se ollen, Rabbi? J a Jesus
ütles temma wasto: Olled, ial).' Pärrast wlmest õhto-sömaaega läks Ie,us ühte aeda J a
kui Ta senna sai, siis Ta olli surmaga
wõitlemas, ja Temma higgi olli kui wempis-
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sarad. J a siis tulli Inda, ja tummaga olli
paljo rahwast mõõkade ja nuiadega, törwa
küünlatte ja lampidega. Aqga Judas olli neile
tabhe annud ja üttelnud: kellele ma suud annan, se on sesamma; tedda wütke kinni. J a
warsi tulli temma Iesusse jure ja ütles: Terre, Rabbi! ja andis Temmale suud. 9lgga
Jesus ütles lemmale: Söbber, mikopärrast vlled sinna tulnud? Judas, annad sinna suandMlSlega lnnimesse Pöia arra? Siis tullid nemmad Temma jure, pistsid käed Temma külge,
ja wötsid Tedda finni. Siis tõmbas S i mon Peetrus moöka »välja, ja lõi üllema preesi,
ri süllast, ja raius temma parrema körwa
arra. Agga Jesus putus temma körwasse ja
teagi tedda terweks, ja ütles Pectrusse wastoPlsta omma moök tuppe. 3lgga Judas hakkas kahhetjema et temma Issandat Iesust olli
ärraannud, ja toi need kolmkümmend höbbetükki jälle üllema preestride ja wannematte kätte, ja uttes: Minna ollen patto teinud, et ma
olleu wagga werd ärraannud. Agaa nemmad
ütlesid: Mis meil sega teggemlst, katsu sinna
isse. Siis Judas läks lörwale, ja arramlnnes, ^poos ta ennast ülles. Agga köiest on temma ülle kaela mahhakukkunud, ja keskelt löhki
lämud, ja keik temmasibsekondon wäl/a puis,
tetud. Need höbbetükkld üllemad preestrid ei
tahtnud mitte rahha^kirsto panna, sest et se
werre hind olli, ja ostsid nende eest ühhe pottiseppa pöllo, matmisse palgaks woörastele. ,
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Õppetussed.
I. Kue kits kinni, seäl kitS ikka kissub.
Sedda näme Iudast. Wist temma olli öige
mees. enne kni temma apostliks sai; agga kui
temma kukkro omma katte sai, siis esmalt sai
wargaks, pärrast ärraandjaks ja wimakski ennese
tapjaks.
I I . Sadan andis Iudale se nou, Iesust ärra?
anda.
Sest öppime kust pahhad mötted tullewad; et
keigeennamiSte sadana kaest.
I I I . Kui se pahba olli tehtud, siis Iuda ütleS:
Minna ollen patto teinud, et ma ollen wagga
werd ärraannud.
Nenda teeb süddame tunnistus ikka! Esmalt
ta on hopis wait nago uinuks temma maggab
m a , fenrn tui patto nou on woolud, isun
pal on tehtud, siis ta nago ülleoärkab, waewab
innimest ja wimakski ta sadab tedda mele 4w
rahcitmisse peäle.
Waggad

mötted.

Kolmekümne höbbelükli eesi, mo Iesust müakse ärra
Oh hirmus ahnus sa, mis patto peäle sa sadad!
Kurri ma »ilm sureks ei pea, ei paituks > koggene
arwa.
Kui kegi sedda teeb, mis Judas wöltis ja teggi.
Agga minno mölte se on, mis kiriast minna ka loen:
Et ahnus itta M b , juur, patto peäle mind farn.

)
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44. Luggeminne.
Peetrusse arrasalgaminne.
Matt. 26, Mark. 14, Luk. 22 ja Joan. ,8. Peatük.
Pärrast õhto-sömaaega ütles Jesus omma
jüngnttele: Selsinnatsel ösel ^vöttate teie keik
ennast minnust pahhandada. Agga S i m o n
Peetrus kostis ja ütles Temmale: Ehk ka keik
peaksid ennast sinnust pahhandama, ei tahha
minna ennast polegi pahhandada. Agga I s fand ütles: S i m o n , S i m o n , wata, sadanas
on teld wagga püüdnud säätuda kui Utsso,
agga minna ollen sinno eest pallunud, et sinno ust ei pea arralöpma.
Agga Peetrus
ütles Temmale: I s s a n d , ma ollen walm i s , sinnoga ni hästi wangi kui surma
minnema. J a Jesus ütles Peetrusse wasto:
Töest minna ütlen sulle, tänna selsinnatsel ösel,
enne kui tük saab kakskord laulnud, salgad sa
mind kolmkõrd ärra. Agga temma ülles weel
ennam pealegl: Ehk ma sinnoga peaksin surre/
ma, ei tahha ma sind mltte arrasalgada. J a
nendasammoti ütlesid ka kelk jüngrid. Agga
kül Judas Issandat Iesust sai arraannud, siis
jätsid Tedda kelk jüngrid mahha, ja pöggenesid ärra. J a Peetrus kais kaugelt Temma
järrel, senni kui Temma üllema preestri koia
sisse sai. Agga need sullased ja teenrid ollid
sutte'tuld teinud ja sojendasid ennast. S e
tulle jure istus Peetrus ka manha >a sojendas
ennast, et temma sedda ol>a plddl nähha sama.
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S i i s ütles se tüddruk, se uksehoidja, temma
wasto: Eks sinnagi olle ftllesinnatse innimesse
jüngrittejN Agga temma salgas ja ütles: E i
ma «eista, egga tea, mis sa rägib. J a temwa läks wälja ette-one, ja kuk laulis, sigga
kui temma wärrawa pole ärraläks, näggi tedda üks teme, ja ü'les neile, kes seal ollld: S e sinnanegl olli se Naatsaretti Iesusseaa.
Ja
temma salgas ta ühhe wandega: Minna ei
tunne sedda innimest! Agga ürrikesse aia pär,
rast tullid temma jure need, kes seal seisid, ja
ütlesid Peetrusselc: Töest, sinnagi olled ncnde
seltsist, sest sinno keelgi tunnistab sind ülles.
S i i s ütles üks neist üllema preestri sullasist,
kes selle suggulane olli, kelle kõrwa Peetrus olli
ärraraiunud: Eks minna sind Temmaga näinud aedas? S i i s hakkas temma ennast wägga ärraneedma ja wandma: E i ma tunne
sedda innimest kellest teie rägite. J a kuk laulis teist korda. J a Issand pöris ennast ümder ja walis Peetrusse peäle. J a Peetrusse
mele tulli Issanda sanna, kui ta Temma wasto olli üttelnud: Enne kui kuk saab kakskord
laulnud, salgad sinna mind kolmkõrd ärra.
J a Peetrus läks wälja ja nuttis kibbedaste.
Õ p p e t u s s e d .
I. Liigjulgus on rummalus.
Peetrus sedda tundis; sest Kristus sega temm«
tahtis surma minna ja ommeti temma pärrast
ühhe tüdruko nenda kartis et ta omma Je«
sandat ärrasalgas.
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I I . Iummala teenrid on snres kimpus.

Sest nisamnwti kni sadan Apostlit Peetrust
kiusas, nenda tcmma pracqo weel püab avvat
pöörda fcif neid, kes Aoostlide assemel on.
III. Risti? rahwas peawad teine teist pärrast sage
gedaSte ^ununalat palluma.
Nenda tegqi Jesus nende eel ja pällus Jume
malat Peetrusse parrast, et temma ust ei piö?
dant ärralöpma.
Waggad

mötted.

Kui Peetrus se raske patto sai teinud,
Warsi wälja ta läks, ja omma Iummalat pällus.
Kui sadan mind ükskord petma ta püats,
Oh Iumiual siis hoia, ja armust lemmast mind
peästa.
Et halle siis o!go mo südda, sa anna.
Ning ello ta teiseks mul sago, oh, aita

45. Luggeminne.
Iesusse peale mõistetakse kohhllt.
Matt. 26, 27. Mark. 14, 15. k„k. 22, 2z ja Ivan.
18, 19 Peatut.
Üllemad preestrid Ierusalemmas, mõistsid
keigeesmalt Iesusft peäle kobhut. Ja palju
tunnistasid wallet Temma peale, ja nende tunnistussed ei olnud ühhewc^gused. Siis tillem*
preester kostis ja ütles Iesusse wasto: Minna wannutan sind ellawa Iummala jures, et

B T tf

Ie^se ])^öie mciddatflfohj^ut
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sa meile ütled, kas sa olled Kristus, Iummala Poeg? Jesus ütles temma wasto: Jah minna ollen, Suk kärrietas üllem-preester ommad rided löbki ja ütles: Temma on Iummalat teotanud, mis meil ennam tunnistusse
mchhl tarwis on? Teised preestrid ja kirjatundiad ka keik ütlesid: Temma on surma
wäärt J a kui walge sai, wisid nemmad Tedda ülles, omma sure kohto ette. Agga nemmai) ütlesid keik: Olled sinna siis Inmmala
Poeg? Agga Temma ütles nenda wasto:
Teie ütlete, sest minna ollen se. Agga nemmad ütlesid: Mis meil ennam tunnistust tarwis
on? sest meie olleme isse Temma suust kuulnud. Siis nemmad andsid Iejust Pontiusse
Pllatusse katte, kes olll Roma wallitsussest seatud Ma wallltsejaks Jerusalemma. Sest, et
Iuda< rahwas Roma wallitsusse al ollid, siis
ep olnud neil lubba keddagi arratappa. S i i s
laks Pilatus nende jure wälja ja ütles: Mis
teil on kaebamist selle innimesse peäle? Agga
nemmad ütlesid: Tedda olleme meie leidnud, et
T a rahwast arrapörad, ja kelab Keisrile kohto
rahha andmast, ja ütleb ennast Krislusse ühhe
kunninga ollewad. Agga Pilatus küssis Temmalt ja ütles: Olled sinna Inda-rahwa kunningas? Aaga Jesus waotas temmale ja ütles: J a h , ollen. Siis läkkitas Pilatus I s fandat Iesust kunninga Herodesse jure: sest ta
olli tuulta sanud, et ta Herodesse wallitsusse
alt olli. Agga Herodeo sai wagga röömsaks,
kui ta Iesust nähha sai; sest ta olleks Tedda
hea melega jo ammogl näinud. Kül ta küssis
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Temmalt mitme sannaga: agga Temma ei
waatand temmale üktegi. Sepärrast läkkitati
Tedda jälle kohto kotta, Pilatusse jure. J a
sel päwal said Pilatus ja Herodes teine seistga
sõbraks. Agga Pilatus kutsus need üllemad
preestrid ja üllemad, ja sedda rahwast kokko.
Agga pühhiks olli Ma wallitsejal se wiis, rahwale ühhe wangi lahti lasta, kedda nemmad
tahtsid. Aoga siis olli neil üks kulus wang,
kedda hüti Parrabaks. J a Pilatus ütles nende wasto: Kumba tahhate, et ma teile pean
lahti laffma, Parrabast ehk Iesust. Agga keik
se hulk kissendas wägga ja ütles: Hukka Tedda ärra, ja lasse meile Parrabast lahti. Pilatus ütles nende wasto: Mls minna siis pean
teggema Jesusaga? Agga nemmad kissendasid weel ennam ja ütlesid: Sago Temma risti
lödud. Agga kui Temma kohto järre peäl istus, läkkitas, temma naene temma jure ia laskie öölda: Ärgo olgo sulle ühtegi teggemist sefinnatse ölgega, sest minna ollen tänna unnes
palio kannatanud Temma pärrast. Siis wöttlö nüüd Pilatus Iesust, ja peksis Tedda piitsäga, \<x panni ühhe kroni kibbowitsust Temma
pahha, ja ühhe purpuri mantli Temma ümder. J a nenda ehhitud näitis Pilatus Iesust
rahwale ja ütles nende wasto: Ennä innimest! Ag'«a Inda'rahwas kostsid temmale:
Meil on käff, ja meie käeso järrele peab Temma surrema, sest Ta on isseennast Jummala
Potaks teinud, Sest aiast otsis Pilatus Tedda laiuti lasta Agga Iuda * rahwas kissenda«

sid ja ütlesid: Kül sa seddasinnast lahti lasseb,
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siis ep olle sinna Keisri söbber mitte. Wimaks
küssis Pilatus nettt weel: ^Kas mmnapean
teie kunningast risti poma? Üllemad preestrid
wastasid: Meil ep olle kunningast, kui Ketser.
S l i s wöttis Pilatus wet ja pessis kassi rahwa nähhes, ja ülles: M a ollen ilma süta sellesinnatse oige werrest, kül teie säte nähha. S l i s
wastas kelk rahwas ja ütles: Temma werri
ofgo meie peäle. &u$ laskis temma neile
Parrabast lahti, agga Iesust andis temma ürra, et Tedda piddi risti lödama.
Õ p p e t u s s e d .

I. Iesust widi ösel ühhest kohhast teise.
Olgo kcikide meles, kes omma li^erlikko elloa,«
ööd päwaks teinud, et nemmad Issandale Je?
sussele ni rasket ööd on teinud.
I I . Kui Pernus küssis, mis ta Icsussega piddi
teggema, siis rahwas hüdis sure heälega: Lö Ted^
da risti, lö Tedda risti!
Sest näme rahwa kerget meelt. Palmivude
pühhapäwal rahwas hüdis Hosianna Taw:ti
Pöiale, ja surel redel olli hopis teine luggu.
I I I . Parrabast antakse lahti: Iesust lüakse risti.
Polnud se öige
kohtomoistminne mitte.
Parrabas olli innimesse tapnud, ja tem»
ma peäle heideti armo. Jesus olli surnuid
ellawaks teinud, j» Temma peäle mõistelt
surma.

)

266
Waggad
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mottet».

Ennä innimesi.' Pilasusse sanna se olli.
Kui pärrast »iitsapeksmist, werrise naht, Iesusi.
Siiski armota rahwa-hulk se armo ei heitnud;
Lö Tedda risli, temma waljuste hüda wöttis.
önnisteggia, et sind nenda wõiksin kä nähha,
Kui rnuif wiimne ots jõuab, isse sedda mull' annal

46.

Lllggeminne.

Iesusse Kristusse kannataminne
ja surm.
Matt. 2.6, 27. Mark. 14, , 5 . Luk. 22, 23. Joan.
»8, 19 Peatük.

Iesusse Kristusse surem waew hakkas peäle
olli mäel Ketsemanis, stl ösel rnü Tedda ärra
anti. Sest seäl Ta hakkas kurwaks sama ja
hirmust ahhastust tundma, ja ütles omma
jüngntte wasto: Minno hing on wägga kurb
surmani. J a Temma Heins põlwel» mahha
ja pällus Jummalat ja ütles: Issa, kni sinna
tahhaksid sedda karrikast minnust ärrawõtta!
ommeti ärgo sündko minno, waid sinno tahtmmne. Kül ingel näitis ennast Temmale taewast ja kinnitas Tedda; agga ommeti olli Temma surmaga wõitlemas, ja Temma higgi olN
kui werrepissarad, need langsid Ma peäle. Kui
Temma pärrast sedda üllema preestri kolas
olll, sits löi üks tener Temma kõrwa äre.

Teised süiiitasid Te»nma silmi ja loid Tedda

ja furm.
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russikaga- J a monningad katsid Temma fiU
mad kinni, ja löld Temma wasso silmi, ja
küssisid Temmale ja ütlesid: Mõista, kui vrohwet, kes se on, kes sind löi? Kui Ta H>>rodesse jures ollt, sils temma teenrid naersid
Tedda, ja pannid ühhe walqe ride Temma
ümber. Pilatusft jures pekstl Tedda piitsaga, ja
wöetl Temma nded seliast ärra, ja pand« Temma ümber purpuri mantli. Teised punnusid
kroni klbbowltsust ja pannid sedda Temma pahhä, ja andsid pilliroo Temma parre,na kätte,
kuninngllkko wallitsusse keppi assemele, ja heitsid Temma ette pölweli mahba, naersid Tedda
ja ütlesid: Terre, Iuda < rahwa kunningas! T a
nemmad loid Temma kõrwa äre, ja süllrtasid
Temma peäle, ja wõtsid sedda pillirogo, ja
lõld sega Temma pähhä. J a nemmad wisid
Tedda Kolgata paika, ft on ärraselletud, pealaeasse. J a Temma kandis isse omma risti.
Pärrast nemmad said kätte ühhe mehhe, S i meon nimmi, kes wäljalt tulli, ja temma peäle
pannid nemmad risti, et ta sedda Iesusse järrele piddi kandma. J a km T a senna paika
sai, siis andsid nemmad Temmale ädikast jua
sappiga seggatud, ja kui Ta sai maitsnud, ei
tahtnud T a mitte jua. Siis nemmad loid
Tedda senna risti. J a kuriateggiad nemmad
loid ka risn, üht parrema, telst pahhema pole.
J a Jesus pällus Jummalat ja ütles: Issa
anna neüe andeks, sest nemmad ei tea, mis
nemmad tewad. Risti peäle pandi ka ühhe
peälekma: agga se olli kirjotud: Jesus Naatsarettlji, Juda-rahwa kunningas. Km niiua
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i need sõamehhed Jesu st ollid risti ponud, w ö t ,
fid „emmad Temma rided ja teggid neile ossa,
igga soamchhele ühhe ossa, ia Temma kue par^
rast, mis olli ömblematta, üllewelt ülleültse
koolud, heitsid nemmad liisko. Agga Iesusse
risti jures seisis Temma emma, ja temma körwas se jünger Joannes, kedda Jesus ni wagga armastas. J a Jesus ütles omma emma
wasto: Naene, wata,, se on sinno poeg.' J a
se jüngri wasto Temma ütles: W a t a , se on
sinno emma! Agga need kes möda laksid, teolasid Tedda ja ütlesid: Muid on Temma alt,
nud, isseennast ei wõi Temma mitte aidata.
J a üks nelst kurjateggiaist, kes olli üllespodud
Iesusse parremal kael, teotas Tedda ja ütles:
Kui sa olled Kristus, siis aita isseennast ja
meid. Agga teine, kes olli üllespodud Temma
parremal kael, sõitles tedda ja ütles Jesussele: Issand, mötle minno peäle, kui sa omma
kunningriki tulleb. J a Jesus ütles temmale:
Töest, minna ütlen sulle, tänna pead sa minnvga Paradisis ollema. Agga kui kues tund
olli, sai pimmedus keige ütle se M a , ül)heksamast tunnist sadik. J a selsammal tunnil kisfendas Jesus sure heälega ja ütles: Mo I u m mal! mo Jummal! miks sa mind olled mahhajätnud? Pärrast ütleb Jesus, mul on zanno! J a nemmad tüttsid ühhe käsna adlkaga,
ja pistsid Isop! õtsa, ja pannid sedda Temma
su ette. Kui nüüd Jesus sedda ädikast sai
wõtnud, ütled Temma: S e on löppetud. ^Pärrast kissendas Temma sure heälega ja ütles:
Issand, sinno katte annan <ma omma waimo!
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Kui Ta nenda sai üttelnlid, nõrgutas Temma
Pead ja heitis hinge. Ja ft olli ühheksamc.l
tunnll. Ja wata, se ettepodud tek, mis tempus
keige pühhama ees, kärrlles löhki kahheks/ üllemast otsast allamast sadik. Ja Ma warrises, ja kaljud laksid löhkl. Ja hauad laksid
lahti, ja tousid üllee paljo nende pühhade ih,
husid, kes ollld magganud. S i i s kelk rahwas
ütlesid: Toest sesinnane innimmne oU> oige ja
Iummala 'Poeg? Keigewimako pistis üks „eist
söamehhlst oddaga Temma külge, ja seddamaid
tulli werri ja wessi walja.
öppetussed.
I. Uhheksamal tunnil heitis Issand Jesus omma hinge.
Iuda-rahwaS ei arwad omma pawa tunnid mitte,
nenda kui meie, kejk ööst, waid hommiknst sa?
dik. Nende eesimenne tund olli meie kueS;
nende kolmas, meie ühheksae; nende kueS, meie
lõuna, ja nende ühheksas, meie kolmas tund
pärrast launat. Meie arro jarrel, on Kristus
siis kello kolme aial, pärrast launat omma hin?
ge heitnud.
I I . Wiis hawa, lödi Issandale risti sambas.
Temma mollematte kätte, ja Temma mollemat?
te jalge löid nemmad naelad, ja teggid Temma
külge oddaga hawa.
I I I . Seitse sanna on kirja pandud, mis Kristutz
risti sambas on räkinud.
1. Issand, anna neile andeks.
2. Naene, w«ta, se onsinnopoeg.
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z. Tänna sa pead minnoga Paradisi« ollema.
4. Mo Inmmal! miks sa mind olled mahha:
jätnut»?
5. Mul on janno.
6. Se on lövvctud.
7. Issand sinno katte annan ma omma waimo.
Waggad

mötted.

M a kulen allati need seitse pühha sanna.
M i s sa, mo Iesute! weel risti sambas üttelnd.
S e wiimne on mu! we?>, se leige kallil» ikka.
M a sedda ollen ka, mo süddamesse wõtnud:
J a nendasammoti, kui surren, tahhan »ninna.
Wist sinno kät« ka, oh Inmmal! waimo anda.

47. Lllggeminne.
Issanda Iesusse matmisstst.
M a t t . 27, Mark. 15. Luk. 23 ja Joan. ,9Peatük.

Agga kui öhto katte sai, tulli Josep Arimaliast }a laks Pilatusft jure. Ja Josep olli
rikkas mees ja aus rae-issand. J a temma
ei olnud mitte nendega ühhes nõus olnud, waid
temma olli wagga mees. J a temma olli ka
Iesusse jünger, agga sallaja, kartusse pärrast
Iuda-rabwa eest. S e Josep pällus Pllamese
käest ennesele Ielusse lhho. J a Pilatus kaskis sedda ihho temmale anda. J a Josep wõttis lhho, ja mähkis sedda puhta kalll lmnase
viU sisse. Sllb tulll ka Nikodemus, ja toi

Uess tejt.

Slrxztnft utaetutfi.
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seggatud mini ja aloe, ligqi sadda naela. J a
nemmad pannid Iesusse ihlw übte nde Kauda,
mis Josep ommas aedas olli lassnud raiuda
kaljo sisse, ja kuhho ep olnud ükski ial pandud. J a Josep werstas sure kiwwi !,aua ukse
ette, ja laks ärra. Agga Maria Mahdalena
ja teine Maria ollid seal istumas haua kohhal, ja waatsid kuhho Iesusse ihho pandi. J a
nemmad läksid taggasi ja walmistasid kallid
rohhud ja salwi. Agga teisel päwal tullid üllemad preestrid ja Wariserid kokko Pilatuose
jure, ja ütlesid: Issand, meie mele on tulnud,
et Temma, se pettis, ütles, Fui Ta alles ellus
olli: Minna tõusen kolme päwa pärrast ülles.
Sepärrast kässi sedda hauda hästi Holda iolmandama päwani, et Temma jüngrid ösel ei
tulle, ja Tedda ärra ei warrasta, ja ei ütle
rahwa wasto: Temma on surnust üllestousnud; et wahhest wiimne pettus pahhem ei olle,
kui essimenne. Agga Pilatus ütles nende wasto: Hoidjald on teil, minge ja hoidke hästi,
nenda kui täe tunnete. J a nemmad laksid ärra ja holdsid hästi sedda hauda holdjattega/ ja

pannld se kiwwi pitseriga finni»

õ p p e t u s s e d .
I Iggas ello stisussts on rahwas, kes Jummea
lat kartwad.
Jerusalemma linna sure-kohto wannem ld ollid
jummalakartmatta rahwas; ommeti olli ka üks
wagga, Josep, nende hulkas. J a Wariserid
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ollid ilmakartmatta sallalikkud; ommeti olli ta
õige wees, Nikodemus, nende seas.
II. Kui innimenne kurja ci jõua keelda; ommeti
ta ei pea aitma selleqa toime samast.
Nenda teggi se wagga rae-issand Arimatiast.
K ü l temma üksi ei woind kelata, et teised )esufl
hukka mõistsid; ommeti loeme temmast, et tu
ei olnud nendega ühhes nõus.
l i l . Nenda kui mees, nenda selts.
Kui Iesust risti podi, kaks öalat, Pilatus ja
HcrodeS, sõbraks siis said, ja kui Iesust maeti
kaka wagga meest, Josep ja Nikodemus, kokko
siis piddid juhtuma.
Waggad

möttcd.

Aedas Issand Jesus omma waewa hakkas
Kui Istariot rahwa katte Tedda audis.
Aeda nemmad pannid Temma kallist ihho.
Kui, Pilatusse käest, Josep sedda pällus.
Wälja kustutud nenda, emma Ewa pat sai.
Mis Jummala wasto ta, aedas olli teinud.

48- Luggeminne.
Issanda Iesusse Kristusse üllestousmisftst.
Matt. 28, Mark. 16, Luk. 24 ja Joan. iQ Peatük.

Agga lihhawetti päwal, warra hommikul,
tõusis Jesus hauast ülles: J a wara, >uur war*

riseminne sündis / sest Issanda ingel tulli lae-

u lles to \X9\xmm e
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wast mahha. S e läks haua jure, ja werstas
se kiwwl ukse eest ärra, ja istus senna peäle.
J a temma näggo olli otsigo wälk, ja temma
rided walged kui lummi. Agga hirmo pärrast
temma eest wärrisesid need hoidjad, ja said otsego surnuks. J a kolm naest tullid linnast Jesusse haua jure; Maria Mahdalena, Maria,
Iakobusse emma, ja Salome. Need naesed
ollid kallid rohhud ostnud, et nemmad piddid
tullewa ja Iesusse ihho woidma. J a ütlesid
issekeekis: Kes werctab meile st kiwwi haua
ukse peält ärra? Agga kui nemmad wagga
warra, päwa tõustes, haua jure tullid, näggid nemmad, et se kiwwi olli ärrawõetud.
S i i s jookseb Maria Mahdalena ruttuste lmna
taggasi, ja kutsub Peetrust ja Ioannest: agga
need teised naesed jäid senna, ja läksid haua
liggemale. J a se ingel kulutas nrUe need roomsad sannumed et Jesus olli üllestõusnud. S e
ingel wits neid ka haua sisse ja ütles: W a dage <e asse, kus Issand on magganud. J a
kui nemmad sisse laksio, wata, sits seisid kaks
meest nende kõrwas hiilgawa ricttega. ja ütlesid nende wasto: Mis teie sedda ellawat surnud« jures vlsite? Ei Ta polle siin, wald T a
on üllestõusnud. J a nemmad laksid ruttuste
haua jurest ärra, kartussega ja sure römoga,
ja jooksid sedda Temma jüngrittele kulutama.
Agga nüüd olll ka Maria Mahdalena haua
jure taggasi tulnud, ja Pernus ja Joannes
ollid temmaga. J a need kaks jüngrit näggid
need surno -linnad maas ollewad, ja se higgi
rättlko, mis Temma Pea peäl olnud, ja lak-
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s,d jälle ommade jure. Agga Maria seisis haua
jures wäljas ja nuttis. Kui ta nüüd nuttis,
walis temma kummarkülle haua sisse, ja näeb
kaks inglit walge riettega istwad. J a kui nemmad ütlewad temmale: Naene, missa nuttab?
siis temma wastab: Nemmad on minno I s sandat ärrawinud, ja minna ei tea kuhho nemmad Tedda on pannud. J a tui ta sedda siu
üttelnud, pöris temma ennast ümber, ja näab
Iesust seiswad, ja ei teadnud et se Jesus olli;
ja temma mölles et se piddi kärner ollema, ja
ütles Temmale: Issand, kui sinna olled Tedda ärrakäinud, siis ütle mulle, kuhho sa Tedda olled pannud, ja ma tahhan Tedda ärrawötta. Siis ütleb. Jesus temmale: Maria,
ja Maria hüdis: Õppetaja. Agga se Maria
olli sesamma, kellest Jesus seitse kurja waimo
olli wälja äianud. J a Jesus tulli ka nende
teiste naeste wasto, kes ärra ollid läinud, Temma jüngnttele sedda kulutama, ja terretas neid.
J a kui nemmad läksid, wata, siis tullid monmd sest wahhist linna, ja kulutasid üllemapreestridele kelk, mes olli sündinud. Ja nemmad tullid wannematega kokko, ja piddasid issekeskis nou, ja andsid neile sõameestele rahha
kül, ja ütlesid: Üttelge et Temma jüngrid öse
tulnud, ja Tedda ärrawarrastanud, kui meie
maggasime. Agga nemmad wötsid sedda rahha, ja teggid nenda kül neid öppeti. Selsammal päwal pärrast lõunat, näitis Jesus ennast
ka kahhe jüngrile, kes Emausse läksid. Agga
nende silmad peti et nemmad Tedda mitte ei
tunnud. J a kui nende silmad lahti peäsid, n
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uemmad Tedda tundsid, siis kaddus Temma
nende eest ärra. Kui nüüd öhto-aeg ollt, ja
uksed lukkus ollid ftäl, kus need teised jüngrid
kous ollld, kartusse pärrast Iuda-rabwa eest,
siis tulli Jesus ja ftlsis keff nende wahhel, ja
ütles neile: Rahho olgo teile! Ilgga nemmad
kohkusid ja kartsid, ja arwasid ennast waimo
näggewad. Agga Jesus näitis neile ommad
käed ja külje, ja siis said need jünarid röömsaks,
kui nemmad Issandat näggid. Agga Tomas,
üks neist kahheteistkümnest, ei olnud mltte nendega. J a kui need teised jüngrid lemmale said
üttelnud, ennast Issandat nämud, siis temma
ei uoknud mitte. Agga kahheksa pawa pärrast
tulll Jesus te»st korda omma jüngrltte jure, ja
Tomas olll nendega. S i i s plstis Tomas
vmma jonne Issanda katte, ja panni omma
kät Temma kül,e sisse. J a , sils uskus T o mas, agga Issand ütles: Önsad on need, kes
ei nü, ja siiski ustwad.
ö p p e t u s f e d.
I. Warra hommikul, pawa tõustes tullid need
kolm pühha naest Iesusse haua jure.
Nemmad siis »viitsisid warra üllestousta, ja ei
weddelend mitte ni kaua ommas sängis, tui
monni teine kül wöttab lehha.
I I . Maria Mahdalenale, kes olli pattune olnud,
on Jesus ennast keigcesmalt näitnud.

Sest on nähha kuida innimenne pattnstpöör?

misse läbbi hopis teiseks woib sada. Kui Ma:
via alles omma pattude sees olli, siis tenis ftitft
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kurratit; agga parrast vattust pöörmist olli I s ?
fand Jesus wägga kallis termini melest.
III. Essimenne sanna, mis Jesus pärrast üllesa
tõusmist omma jüngrittcle ütles, olli se: Rahi
Ho olgo teile.
S e olgo niaenitsusseks Jummala teenriltele, et
ka nemmad ei pea armaetama ei rido egga
taplemist, waid rahho ja waitest asja.
Waggad

möttöd.

Kui pärrast ilmlikko ello, teisi ello ei olleks lota;
Waene luggu innimeste! siis olleks.
N i tõest kui Issand haua seest isse on tõusnud ülles,
Tulleb meite!' üllestõusmist ka lota.
Sepärrast minnagi haua pärrast ei kohku.
M a lõustu ülles ka, tui aeg katte mull' jõuab.

49. Luggeminne.
Krisrusse kahhestreistkümnest jüngrist.
Matt. 12 ja 28. Mark. 16. Luk. 6 ja Joan. 20,
Peatük.
Pissut aega parrast sedda kui Iesust ristiti
kutsus Temma ommad kaksmstkümmmd jüngril ennese jure. Agga nemmad ei olnud mitte
surest suggust egga rikkad ja targad mehhed,
waid kallapüüdjad, tölnnd ja nisuggused rahwas. Essimenne olli Simon nimmetud Peetrusseks. Teine, Peetrusse wend Andreas.
Kolmas olll Iakobus, Sebedäuese poeg. 9M»

U*£ tejt
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jas olli Joannes, Iakobusse wend/ Wies olli
Wilippus. Kues olli Partolomeus. Seitsmes olli Tomas. Kaht)eksas,Mattcus Ühheksas,
Iakobus, Alweusse poeg. ^Kümnes, Simon,
kedda Seloteks kütakse. Üksleistkümnes, J u das, Iakobusse poeg. Kakstelstkümnes, Judas
Iskariotes, kes frn ärraandjaks. Temma assemel arwati pärrast Mattias nende ühheteistkümne Apostli sekka. J a nende wasto ütles
Jesus eemalt: kes teid kuled, f> kuled mind,
ja kes teid arrapölgab, se põlgab mind ärra.
Agga pärrast üllestõusmist ütles Jesus nende
wasto: Rahho olgo teile! Nenda kui Issand
mind on läkkitanud, nenda läkkitan minna «id
ka. S i i s Temma andis neile sedda melewald
da, panud andeks anda. Sest Temma puhhus nende peäle ja ütles neile: Wölke pühha
Waimo. Kellele teie ial pattud andeks annate,
neile on need andeks antud: kellele teie ial paltud kinnitate, nelle on need kinnitud. Pissut
aega enne Issanda taewaminnemist, käskis T a
neid Kalilea-male ühhe mäe peäle minna. Säel
T a andis neile käsko õppetada ja ristitava.
Sest Temma ütles nende wasto: Minnule Ö»
anlud kelk melewald taewas ja Ma peäl, sepärrast minge ja öppetage keik rahwast ja ristige neid Issa, ja Pöia ja pühha Waimo
nimmel. J a kulutas neile se römustamlsse
sanna: Wata, mlnna ollen iggapäwa teie jures mailma õtsaal. Wimaks, kui need üksteistkümmend laudas istsid, tulletas Ta õppetaja ammeti seadmist ta nende mele; sest Temma
ütles nende wasto: Mrnge keige ma-ilma; j«
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kulutage armo õppetust keige lomale. Ka tulletas Temma pühha ristmlsft seadust nende
sannadega mele: Kes ussub, ja kedda ristitakse, se peab önsaks sama; agga kes ei ussu,
tedda peab hukka moistetama. J a keigewimaks andis Temma neile weel wõimust immeteggusid tehha, sest Temma ülles, et nemmad
Temma nimmel piddid kurje waimusid wälja
aiama, usi kelesid räkima, ussa üllewötma, ja
kui nemmad ühhe surma jomist peaksid joma,
et sest neile ühtegi wigga ei piddand sama; ja
kui nemmad haigede peäle kässi piddid pannema, et haiged siis terweks piddid sama.
Õ p p e t u s s e d .
I . Jesus ülles omma jüngritte wa«to: Kellele
teie ial pattud andeks annate, neile on need andeks
antud; ja kellele tei« ial pattud kinnitate, neile on
need kinnitud.
Sedda nimmetakse katekismusses pattude andeks
andmisse ja kinnitamiese woimusseks; ja sedda
on öppetajattel, Iesuese seadmist möda, praego
weel heaks neile, kee pattust pöörwad, agga
sureks kahjuks neile, kes ei pöra.
I I . Jesus ütles omma jüngrittele se römustamis5
se sanna: Wata, minna ollen igga päwa teie jru
res, ma ilma otsani.

M a-.ilma otsani tetifyab Jesus omma jüngritte
jures olla. Agga ammo jo on nemmad sur,
nud, ja ei olle ma-ilma õtsa näinud. Iesusse
meles ollid siis wist keik nende järrele tulliad
wiimse pawani.

Sivistmft tanvavmiwxutmu.
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III. Jesus andis omma jüngrittele woimust ,'nft
Nltteggusid tchha.

Sel aial
dns weel
ga nüüd
koggodus

olli ftvda tarwis, sest et riSti koqgoasstt olli leidmatta M a peält. Ag«
ep õlle ftdda ennam tarwis, sest et
jubba'assct leidnud.
Waggad

mötted.

Kes teid kuleb, st kuleb mind, st olli Iefusst fanna,
Mis siin ma-ilmas Ta, omma jüngrittele ütles.
Se so meles siis olgo, wend, kes alles ilmas sa ei*
lad.
Ja wötta mõista st fanna tähhendamist sinna!
Hui Iummala teenntte suust, armo fanna ma tulen;
Eiis Issanda ennest Waim, mulle kulutab sedda.

50. Luggeminne.
Kristusse taewaminnemissest.
3nk. 24 ja Apost. tegg. ram. « Peatük.

Parrast üllestousmist näitis Jesus ennast
Äawalt nellikümmend pärna, ja rakis I u m nala riki asjad. J a Temma käskis omma
jmgrid, et nemmad ei piddand Ierusalemmast
arra minnema enne, kui Temma tõotus neile
loeks piddi sama, se Waimo parrast mis Ta
neile olli tõotanud. Agga jüngrid küssisid
Temmalt ja ütlesid: Issand, kas sinna selsinnetftl aial Issraelile jälle ülleschhitad kunningrili. Agga Temma ütles neile: Teile ei fünni
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aega egga tundi teäda, mis Issa omma ennese
melewalda pannud. Ayga Temma wiis neid
wäl,a Petaniast sadik ölli mäe peäle, ja tös,
tis ommad kaed ülles ja õnnistas neid, ja lahkus neist faxa. Sest Tedda tõsteti nende nähhes ülles, ja pilw wõttis Tedda ülles nende
silma eest ärra. J a istub nüüd Jummala parremal polel. J a kui nemmad üksi silmi taewa
pole waatsid, kui Temma ärraläks, wata, siis
seisid nende jures kaks meest walgis ridis, kes
ütlesid: Kalilea-ma mehhed, mis Teie seisate
ja waiate ülles taewa? Sesinnane Jesus, kes
teilt on ülleswõetud taewa, se peab tullema sel'
sammal kombel, kui teie Tedda ollete näinu>
taewa ärraminnewad.

õppetussed.
I. Kui jüngrid Iesussclt küesisid, millal wiinnc
pääw piddi tullema, siis Isjand wastas ja au
les: Teile ei sünni aega egga tundisid teäda, niS
Issa omma ennese melewalda pannud.
Kes sii« ütleb ennast teadwad millal wiimn:
pääw tulleb, se on üsna wallelik ja pettis.

II. Kui Jesus taewa läks, siis Temma istuj
Jummala omma keigcwäggcwama Issa parrtt
ma täele.
Oh mis suur au ja auustuS se on waese innfc
messel, et kolm aino Jummala ollemisse seeS
ka üks on, kel meie lihha ja werri, ja kedla
meie, öigusstga, ommaks wennaks wõime nin»
Metada.
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IN. Need inglid ütlesid jüngrittele. Issand,« J «
sust jälle tullewad, selsanimal kombel, kui Temma
neist »cchtud ärraminncwad.
Temma on agaa meie eele läinud, meile asset
walmistama, ja tulleb jälle taggasi meid kutsu»
ma, et ka meie Temma jures veame ollema
ja Tedda nähha sama. Temma sure jummalik.»
to au sees.
Waggad

mötted.

Jummala parremal kael Issand Jesus nüüd istub.
Ja Issaga taewa riki wallitseb Temma,
Issand se Onnisteggia isse meile on Peaks,
Ja meile ta liikmil' taewas asset ka tulleb.
Jah tulleb! ma julgeste sedda wõin lota.
Et päwa kül selgeste minna »i tea.

51. Luggemmne.
Pühha Waim wallarakst wälja Apostlide peäle.
Ap osi. tegg. ram. 2 Peatük.

Ühheksa päwa pärrast Kristusse taewaminnemist olli nellipühhi. J a selsammal päwal
wallali pühha W a i m wälja Apostlide peäle.
Sest kül nellipühhi-pääw kätte sai, siis ollid
nemmad keik ühhel melel kous. J a taewast
sündis äkkitselt üks kohhisemmne, otsego kange
tuul olleks puhhunud, ja tältis keik sedda kodda, kus nemmad istsid. J a neist nähtl ftf|
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lohkutud tulle kcled, ja pühha W a i m seisis
iggaühhe peäl nende seast. J a nemmad said
keik täis pühha W a i m o , ja hakkasid räkima
reisi keli, nenda kui se W a i m neile andis selgeste üllesrükida. Tlgga Jerusalemmas ollid
Iuda-rahwas ellamas, jummalakartlikkud mchhed keige sugguse rahwa seast, mis taewa al
on. K u i nüüd sesinnane heäl sündis, siis tulli
rahwa hulk kokko, ja said ommas mõttes seggaseks; sest iggaüks kulis neid omma kele murde räkiwad. J a nemmad ehmatasid keik ärra,
ja pannid immeks, ja ütlesid teine teise wast o : W a t a , eks needsinnatsed kelk, kes räkiwad, Kalilea-ma mehhed ei olle? Kuida meie
siis iggaüks kuleme omma kele murde, mis sees
meie olleme sündinud. J a nemmad ehmatasid
kelk ärra, ja ollld otsego kahhe peäl, ja ütlesid teine teise wasto: M i s se kül peaks ollema? Agga teised pannid sedda naeruks, ja ütlesid: Nemmad on tais maggusat wma.

Õ p p e t u s s e d .
I . Km pühha Waim Aposilide peäle wallali,
fxxt nemmad ollid keik ühhel melel kous.
Olgem siis ka meie üllemelelissed, armolissed,
wendade armastajad, hallastajad, ja olgo meil
ikka öige föbra i meel, et Jummala rahho Waim
ka meie jure woits tulla.
N . Pühha Waim seisis jüngrilt« peäl nähtawalt
ja kui lbhhutud lulle keel.

Nest tv|t

*p (xulxxs f ö ml* 3 e f usi« p o £2
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Tulli annab ikka walqust ja soja. J a «enda
«valgustab pühba Waim ka innimessc mõistust
omma töcga ja süiendab nende külmad südda^
med omma armaStussega.
iil. Kui Iesusft jüngrid täis ollid pühha W a n
rno, siis monningad ütlesid neid täis ollcwad mag?
gusat wina.
Sest name selgeSte, et innimenne pühha W a ü
mo armo tö pea naeruks peab, kui temma uSx
sin on, onuna rummnla arro järrcl, sest räkida
mis lemmale weel ei õlle antud teada eqga
tunda.

Waggad mötted.
Qmmad jüngrid, Issand, isse öppetasid sinna.
J a taewast pühha Wai«« neile sa andsid.
Ussin ollen olnud kuulda minnagi so fanna.
Kui pühha ello tele sinna mind hüüdsid.
Anna nüüd omma Waimo, oh Issand, ka mulle;
<Et õiges ello kombes ma kitust (Uff annan,

52. Luggeminne.
Paulus pörab Iesusst pole.
Apost. tegg. ram. 7, 8 ja 9 Peatük.

Essimenne kannataja parrast Iesusse tarna*
minnemist olli pühha Tehwanus.

Tedda wis-

sali kiwwtdcga surnuks, sest et temma Jesus,
fest tunnistas. Agga temma olli täis pühha
Waimv/ ja watis üksi filmi taewa pole, ia

)
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näggi Iesust seiswad Jummala parremal polel. Agga Saulussel olli hea mee! temma surmast. Tenima olli Warlseer ja kiusas kaddeda wihhaga Kustusse koggodust takka. Sest
ta pillutas sedda koqqoduj^, läks möda koddasid, töi wälja mehhi ja naest ia andls neid
ärra wangi. Issearranis turtsus temma ähwardamisse ja tavmissega Itzsanda jüngritte
wasto, ja läks üllema preestri jure, ja pällus
lemmalt ramatuid Tamaskusse linna koggoduste katte, kui ta ial monned piddi leidma
usso tee peäl ollemas, ni hästi mehhed kui
naesed, et temma neid wõiks kinni sidduda, ja
Jerusalemma wia. Agga kui ta olli minnemäs, sils sündis, et temma Tamaskusse llggi
sai: ja äkkitselt paistis temma ümber walgus
taewast. J a temma langes M a peäle mahba,
ja kulis ühhe heale, mis temmale ütles:
S a u l , S a u l , miks sa mind takkakiusad?
Agga temma ütles: Issand, kes sa olled?
Agga Issand ütles: Mmna ollen Jesus, kedda sa takkakmsad; se tulleb sulle raskeks, astla wasto takka ülleslüa. S i i s ütles temma
wärristes ja ehmates: Issand, mis sa tahhab,
et ma pean teggema? J a Issand ütles temmale: Tõuse ülles ja minne linna, ja seäl peab
sulle ööldama, mis sa pead teggema. Agga
need mehhed, kes temmaga tee peäl ollid, seisid
ja ollid ehmatud, kuulsid kül sedda heält agga
ei näinud keddagit. Agga Saulus tõusis ülles maast, ja, kui ta ommad silmad lahti teggi,
«i näinud temma keddagi. Agga nemmad tal-

)

2?5

(

lotasid, tedda kassi piddi, ja wisid tedda T a maskusse linna. J a temma ei näinud kolmil
päiwil, ja ei jonud eaga »onud middagi Agga Tamakusfts olll üks jünger, Ananias nlmmi, ja Issand ütles temma wasto ühhes näggemisfts: Anamas. J a temma ütles: I s fand, wata siin ma ollen. Agga Issand ütles temma wasto: Wötta katte, ja minne
senna Ulitsale, mls oigeks hütakse, ja küssi
Inda koias ühhe järrele, Saulus nimmi, kes
Tarsusftst; sest wata temma pallub Iummalat. J a temma on ühhes näggemisfts näinud
ühhe mehhe, Ananias nimmi, sisse tullewad,
kät ennese peäle pannewad, et ta omma näggo piddi jälle sama. Agga Ananias wastas:
Issand, ma ollen mitmest kuulnud sest mehhest, kui paljo kurja temma sinno pühhadele
Jerusalemmas on temud. J a temmal on siin
lubba üllemllt preestndelt kelk sidduda, kes sinno nlmme appi hüüdwad. Agga Issand ütles temma wasto: Minne, sest sesinnane on
mul üks ärrawallitsetud asti. Sils läks Ananias ärra, ja sai senna kotta, ja kui temma
kat sai temma peäle pannud, ütles temma:
Saul, wend, Issand on mind läkkitanud, (Jesus, kes sinnust on nähtud, seäl tee peäl, mis
sinna tuilld) et sa omma näo pead j'älle sama,
ja täis sama pühha <Waimo. J a seddamaid
puddus temma silmade peält otsigo somuksed,
ja temma sai warsi omma näo jälle. J a tõusis
ülles, ja tedda ustut; ja kui ta sai leiba wõtnud, sai temma tuggewaks. Agga ft Saulus
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sai Issanda wäggewaks Apostliks ja hütakst
Paulusseks.
õppetussed.
f. Saulussest, kes olli hirmsa wihha täis, sai täit
seine Paulus.
Sest näeme kuida Jummal kiwwist süddant in:
nimesse seest wõib wötta ja lihhast süddant
temmale anda.
I I . Kui Saulus Issanda Iesusse healt sai kuulnud,
kohhe temma siis ütles, Issand, mis sa tahhad,
«t ma pean teggema?
Kui meie mnneme Jummalat tööd teggcwad
meie süddame kallal, heitkem ennast, siis ka Tem«
ma tahtmisse alla, sanna kuulmisse ja allam
dussega.
I I I . Ühhe näggemisse läbbi on Jummal Paulust
teiseks pöörnud.
E i meie wõi nisugguse peäle mitte ennam lota,
stst meil on Mostst ja prohwetid; kuulgem neid.
W a g g a d mötted.
Saulus, miks sa kiusad mind takka? nenda Jesus
fftsfM,
Ja ommeti põlnud Tedda ilma peäl ennam.
Tanhad sa ehk wahhest ka seista usso meeste wasto;
Kui ennese wasto seistud sedda Ta arwab.
Kedda siis Jesus omma assemel sead.
Tedda ma au sees ikka piddada tahhan.

Juhhataja
mis naeab

missilggust lehhe küljest need luggemis«
ftd leirakft, mis wannast testamentist
on wäljakirjotud.
lugg.
lehhe
i . Iummal loob taewast ja maad.
2. Iummal loob innimest. ,
3. Essiwannematte önsast pölwest.
,
4. Essiwannematte pattolangmissest. *
5. Kain lappab omma wenda Abelit. »
Ö. Wee > upputussest.
»
7. Pabcli torni ühhesehhitamissesi.
»
8. Abraamist ja Sarast.
*
9. Sodoma ja Komorra linna ärrahukkamissest.

10.
11.
12.
13.
,4.
»5.
16.
17.

«

-

-

-

Abraam piddi Isaaki ohwerdama.
Isaaki nacsewötmissest.
»
Kuida Isaak ommad lapsed önniStab.
Taewa-reddelist, mis unnes nähti.
Jakob wöttab kaks naest. <°
«
Jakob woitleb Iummala Pöiaga. «
Iosepit müakse.
«
<
*
Iostp saab reangi omma puhta «No
parrast.
•
•
#
, 8 . Iosep peaseb wangist.
.»
•

m$.
14.
15»
17.
19.
21»
23.
26»
37,
30,

3-.
34»
37.
42.
42,
45.
43.
ji.
53.

)
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(
lehhe külg.

19. Josepi wennad tullewad nälja aial
Egiptusse-male.
*
57.
20. Josep annab ennast wendadele tunda.
61,
21. Israeli rahwas ellawad sure orjusse
seeS Egiptusfts.
64.
22. Warao ei holi Iehowast. *
»
67.
23. Moses wiib Israeli lapsed Epiptussest
wälja.
»
»
24. Jummal wiib Israeli lapsed körbest
Kanaani-male
«
25. Jummal annab Sinai mäe peäl küm-

26.
27.
28.
29.
30.
31.
3».
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
4;

me käsko.
=
•
Simsonist.
.
,
Samuelist.
•
->
Preester Eli. *
«
«
Kunningas Saul.
«=
»
Tawet tapleb Koliatiga.
=
Tawetit kiusatakse takka.
»
Patsebast.
.Absalomist.
°
Suur katk Taweti aial.
Kunningast Salomonist. Paali pappidest.
->
Naboti wina-mäest.
*
Elias läab taewa ellawalt.
=>
tesse naese olli - krusist.
Iuda-rahwast wiakse Pabeli wangi.
Estrist. *
Aman ist.
»
<Jobist.
«
Kolm meest tulle ahj s. Taniel tõukoerte aukus.
»

71.
74.

77.
81.
85.
88>
91.
94.
97.
100.
104.
107.
129.
112.
116.
119.
121.
123.
125,
128.
133.
137.
140.
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Lugg-
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)
lehhe külg-
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46.
47.
48.
49.
50.
51.

Ninlwe linnast.
•
«
=
Iuditist.
»
•
•
•
Wanna Tobia wjlletsussest.
•
Nore Tobia reisimissest. «
»
Nore Tobia naesewötmissest.
«
Noor Tobias lähhäb taggasi omma
wannematte jure.
*
*
52. Susannasi.
*
•
»
«

144,
147.
151.
154.
158.
161.
165,

Juhhataja
mis näitab

Missugguse lehhe küljest need luggemise
std leitakse, mis uest testainentist
on wüljakirjotud.
«ugg.
lehhe külg»
170.
l . Sakariast.
•
172.
2. Maria kulutamissest.
3. Maria katsmaminnemissest.
«73.
4» Iosepisi ja Mariast. «
176.
5, Ristia Ioannesse sündimissesi.
i?8.
•
180.
6. Kristusst sündimissest.
•
7. Karjatsed PetlcmmäS.
i8i.
8. KriStusse ümberleikamissest.
»83.
9. Maria puhhastamissest.
l84.
10. Kuida targad hommiko poolt tulnud
Kristust kummardama.
186.
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lehhe külg.

* * • Iesusse pöggenemissest Egiptusse ning
wagga lapsokestest Petlemmas. «
3 2. Kuida kahheteistkümne aastane Jesus
olli kaddund ja jälle leitud.
13. Kuida ristia Joannes jutlust teinud.
14. Kuida Iesust ribtitati.
15. Kuida Kristust kiusatakse kurratist.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

188,
190.
192.
194.
196.

<&amaria naesest.
<= 198
Söapealikkust Kapernaummas. 221.
Petesda tigist.
202.
ühhest Naini-linna lessest naesest.
204.
Neljasuggusest põllust.
»
206.
Kergesta meestest.
208.
Ühhest innimesstst kelle kässi olli ärrakuinud.
«
210,
23. Umbrohhust nisso seas.
212.
24. Ristia Ioannesse Pea raiutakse otsast
ärra. 214.
25. Jesus södab immelikkult wiis tuhhat
meest. '
*
217.
26. Kuida Peetrus wee peäl köndind.
219.
27. Kananea-ma naesest.
221.
28. Kristust mudetakse Tabori mae peäl. 22z.
29. Ühhest ku - többisest.
225.
Zo. ühhest innimesstst, kes pimme olli sündinud. «
«
227.
31. Martast ja Mariast.
*
230.
32. Ärrakaddunud pöiast.
»
*
231,
33. Rikkast mehhest.
«
234.
34. Jesus õnnistab lapsokesse 236.
35. Sakkeussest meiswigipu peäl.
238.
36. Jesus arratab taatsarust surnust ülles. 240.
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3?. Jesus neab üht wigipuud ärra. »
Ohwrirahha-kirstust Jerusalemmas.
Kümnest neitsist.
,
«
Wiimsest kohtopawast.
«
Kristus lähhäb Jerusalemma. Pühha öhto-sömaaeg seätakse. IudaS annab Kristust ärra.
Pcetrusse ärrasalgaminne. Iesusse peäle mõistetakse kohhut.
Iesusse Kriscu?se kannataminne ja surm.
Issanda Iesisse matmissest.
Issanda Iesusse Kristusse üllestouSmissest.
*
Kristusse kahhestteistkümuest jüngrist.
Kristusse taewaminnemisscst.
*
Pühha Waim wallatakse wälja Apostlide peäle.
«
*
Paulus pörab Iesusse pole.
=•

243.
245.
247.
249.
252.
254.
256.
260.
262.
266.
270,
27z.
276»
279.
281»
283»
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Juhhataja
mis näitab

kuida need luggemissed pühhavaiwil ja
suril pühhal! wõib luggeda.
Lugg. L. lülg,

i Kristusse tullemisse pühhal.

*

41» 353.

2
—
—
—
3
—
—.'',—
4
—
—
—
1 J õ u l o pühhal.
5
2 —
—
«
3 ——
e

«-

6.
24.
13.
6.
7.
49»

»
«
0

3
a

23.
314.
192.
180.
i8l.
276»

Pühhapawal parrast Jõulo.
*
21. 64.
Nari päwal.
°
8. 183.
Pühhapawal pärrast Näri päwa. * n . 188ja 14. i 9 4 '
Kolme kunninga pühhal. «
10. 186.
1 pühhap. pärrast kolme kunninga pühha. 12. 190.
2 —
.—
—
—
— 14. 42.
3 —
—
1—
—,
—• 17. 201,
4 —
—
«=>
—
— 26. 219,

6 —
—
—
—
— 28. 223.
Maria puhhastamisse päwal.
•
9. 184Ühheksamal pühhap. enne Kr. üllest.püh. 11. 34.
Kahheksamal — — — — — 20. 206.
Paaoto pühhapawal.
3
30. 227.
1 pühhapawal Paastus. —
*
15. 196.
3
—
~—
«
27. «21.
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«ugg. L.külg
21. 223.
35. 217.
10. 32.
2. 172.
*
23. 7 1 .
42. 254.
46. 266.
ja 47. 270.
Kristusse üllestousmisse 1 pühhal.
48. 272.
—
—
2 —
36. 240.
—
—
3 —
20. 6l»
« pühhapawal parrast Kr. üttest, pühha. 49. 276»
2,
30. 94,
3
——
—
7. 2 6 .
4
—
—
—
18. 53»
5
—
—
—
16. 198»
Kristusse taewaminnemisse pühhal.
50. 279.
6 pühhapawal pärr.Krist.ülleSt.pühha. 52. 283»
Nellipühhi i päwal.
- . «
51. 28l.
—
2 —
->
«3. 4 a .
—
3 —
3» *7»
Kolmaino Jummala pühhal.
14. 194»
1 pühhapawalparr.kolmainoIum.püh. 33. 234.
J a n i päwal. »
1. 172»
2 pühhapawal pärr. kolmaino I u m . püh. 50. 158»
Maria katsmaminnemisse päwal. 3. 173.
3 pühhapäwal parr. kolmaino I u m . püh. 32. 2 3 1 .
4
—
—
—
—
38. 2 4 5 .
5
39. 121.
6
—
—
—
—
31. 97.
7
—
—
—
—
24. 74.
3 pühhapawal Paastus.
4
—
—
5
—
—
Maria kukutamisse päwal.
Palmipude pühhapawal.
S u r e l neljapawal. S u r e l redel.
»
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-

-

—

—

37» 243.
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ypühhapäwalparr. kolmainoIum.püh. 37. 1 1 6 .
10
—
—
— —
40. 1 2 3 .
11

—

—

—

—>

12

—

—

—
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41. 125.

1.
2.
13
—
—
— —
25.
14
—
—
— —
ig.
15
—
—
— ^—
20.
16
—
—
— —
19.
Mihkli päwal.
<•
»
*
34,
17 pühhalpawalparr.kolmainoIum.püh. 22.
18
—
—
— —
31.
19
—
5SO
45.
21
29.
22
43.
23
—
—
— —
34.
24
—
—
— —
38.
25
—
—
— —
9.
26
—
—
— —
40.
37
—
—
— —
39.
Palwe pühhal.
«
»
46.
ja 44.
i<x 4.
ja

14.
15.
77.
202.
61.
204,
236.
21a.
230.
2l.
140.
225.
133.
i°7.
119.
3°.
249»
247.
144.
260»
19.
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kuida lavs need waggad mötted, mis
ta selle ramato seest loeb, ka katkismusse
öpvemsre jures woib prukida ia nenda
iggaühr katkismusse övvemst luggemisse
ja salmiga woib kinnitada.
Iummala kümnest kassusi.
Essimennekäsk. Paali pappid.
Teine
Peetrusse arrasalgaminne.
Kolmas
Maria ja Marta.
-

Lehhekülg.
116.
262.
231.

Wies

Salomoni pühha koia ehhitaminne. *
ii2.
" Wannematte toitmissest.
64.
Wannematte sanna peab kuulma. 7 1 .
Samueli kasso täitmissest.
88.
Preestri Eli laStekaswatamissest. 90.
Oalast Absalomist.
107»
- Kain tappab omma wenda

Kues

-

Neljas

Abelit.

-

-

-

Roppo ello ots. Taweti abbiellorikmissest.
Seitsmes ' Iuda ahnussest.
- Kahheksag * Susanna walletunnistajattest.
Ühheksas - Naboti wina-mäest.
Kümnes « Iosepi kassina ja puhta ellust.

23.

85»
103.
259.
167.
118.
53.
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eehh
Wiimsed sannad. Jummal annab Sinai mäe
peäl iv käsko.
8i.
Essiwannematte pattolangmissest.
21.
Usso wiljakandmissest. «
228.
Puhhast risti ussust.
Et kolm
Jummal
Jummal
Jummal
Jummal
Jummal

on Jummala aino ollemisse sees.
on üks Waim.
»"
on keigewäggewam. «
»
teab keik. - «
'
on öige. >
?
*
on tõssine.
-

196.
200.

29.

116.
32.
40,

iomissesi.

Ussust.
•
•
«
«
47 <
Jummal loob taewast ja maad.
15 •
Jummal loob innimesse.
17,
Innimenne olli Jummala nao järrele lodud.
19.
Inglidest.
°
°
°
15?'
Jummal ei jätta innimesse eest murret
kandmatta.
•
123.

Analunnastamissesi.
Iesusse nimmest. *
184Iesusse samissest ja mis Immanuel täh- hendab. i??,
Iesusse sündimissest.
i8r<
Iesusse ristist.
«
266,
Iesusse kannataminne ettetähhcndud Pasatalle werre läbbi.
72,
Iesusse surmast risti sambas. 272,
Iesusse macmisscst.
.272,

> *

o

(
Lehhe tu lg.

Iesusse üllestouSmissest.
Iesusse taewamilmemissest. Temma istub
Jummala parremal kael ja tulleb wiimsel päwal kohhut mõistma. •
Iesust mudetakse Tabori mäe peäl. •

276.
28i.
225,

Pühhitsemissest.
Pühha Waim wallatakse wälja Apostlide
peäle.'

-

-

-

-

-

283.

Jesus lakkitab ommad jüngrid.
279.
Puhhast risti koggodussest. Taewa reddclisi,
mis unnes nähti.
•
42.
Pühhade ossasamissest. Salomoni pühha
koia ehhitamissest.
=
112.
Pattude andeksandmiSsest.
«
262.
nhha üllestouSmissest.
<74. 243.
Iggawessest ellust.
«
,
27, 60.
Mailma ots.
»
°»
26»
Rikkast mehhest põrgo wallus. •,
236.
Issa meie palwest.
Taniel pallub Jummalat igga päwa. «
Palwest mis tehhakse waimus ja töes.
Essimenne palwe. Saulus prukib Jummala
nimmi kurjaste.
Teine
- Sadan külwas umbrohto nissude hulka.
»
Kolmas
- Jummala tahtminne on wag^
gadus.
J a sedda teggi Josep. Neljas
- Jakobi önnistamislest. - *

143.
220.
286.
214.
51.
57.
4«?.

)

o

(
kesik? külg.

Wies palwe. Tawet ei maksnud kurja kätte, ioo,
Job püab ennast õigeks panna
Iummala ees.
=
137.
Kues - Iummal kiusab Abraamiissalikkult. 34.
Kolm meest kiusatakse tulle ahjus. 139.
Seitsmes - Iudit peästab Petulia-rahwast
waenlasse käest. •
151.
Tobias lodab ommas willetsusses
Iummala peale. =
154.
Wiimsed sannad. Elieser hakkas omma tö palwega ja löppetas sedda kites.
36,
Pühhast risimissest.
Iesusse ristmissest. Jesus õnnistab lapsokessi.
*

°
-

196.
237,

Pihtisi.
Niniwe-rahwa pattustpöörmissest.
Maria ussust.
Sakkeusse pöörminne Iesusse pole.
.Peetrusse pöörmissest Iesusse pole.

«
=
-

146.
173»
239.
262.

Pühhast altari sakramcntist.
Pühha altari sakrament! seädmissest. 256.
Mannast, pühha altari sakramenti ettctähhendaminne.
*
»
<=
77»

»

Trükki wigga,
mis pallutakse parrandada.
(Wahhest on t,T assemele trükkisse juhtimud: agga
sedda polle seia mitte üllespandud.)
Essimesses

ramatus.

ekülg-Nidda. Kuida trükkitud.
Kuida tulleb luggedu.
22
8
neid luggemisst
need luggemissed
28
9
lapse wannemad
lapsewannemad
Ib
9
inniscasse
õnnistas se
1»
G
järrerele
järrele
II
mis ta olli
mis ta on
12
piddant
piddand
25
28
I6
piddant
piddand
30
2?
iglid
inglid
2
2?
linnolinno1
peäl
peäle
4'
46
32
Iabok
Jakob
16
47
loe nenda: Usk mis süddames, annab w
nimessele leigesuremat wägge i« jouds
54
5»
*9
60
66
7*
76
80
82
91
97
98
99
JOO

33
22
21

18

26
26
l3

26
28

4
24
30
5
13
?
23

101
102

2

32
16

103

2

s

13

S

1?
4

I°5

se
loeks

so
toeks

olle
olle
poeglapsokest
peäl

olgo
olgo
poeglapsokessi
peäle

Mäs
an
jo

mäe
on

Tänno
hoitma

Tänno
hoidma

kui

kue

ja ei ükski
temmalegi
loe nenda: Mikal
juttoga
kaske
maggus
weiksed
weiksed
ennast peawad
- palio
salgad»
pallun»

ja ükski
temmale
pettis omma issa wall^
lasko
maggas
weikiid
weiksid
peawad ennast
patto
sallat»
f«lluu

Lehhe külg. Ridva. Kuid« trükkitud.
Ilo
118
119
I2J

125
1

138

l5l
> 132
133
134
136
140
150
IS2
,56

163
171
175
179
ISI
,8y
J92
197
193
20O
301

ao8
S2Q

224
227

-

230
232
233
23?
262
264
?.68
s

3
?
17
20

»4
' 2
lo
I
8
*4

1
9
11
6
'3

5
25

ja au

igaas paigas

kui au
kätte
ollid walmid
iggast paigast

kedda

Mls

koggoniste

koggoniste
üksnes
temma
ei

ätte
walmid ollid

seasnenda: Jummalseesotab mittokõrd kaua
loe
innimeste elloparrandamist

ülskes
temmale
et ei

ja se

lehtud

Laulis

jo

25

2
:sl
13
lo
II

1

13
21
26
1?
22
2

;

9

18
15
53

ja

Jummalat

issand
Iumm«l«t

Ärge

Alge

wagga
kotto
kassi
nenda

wägga

kahhe aastassd
mõistis, jubta
peäle wotjomesse
anda
leidnunb
walwama
maile
Ellast
peäle

wäggewaks
panna
2? , Temma
1

laulis

Issan»

13
23

24 .

se
tehtud

sadane
sabana
eest
ceo
Iummalakartusses Iummalakaitusse
Ünikoer»
lõukoera

II
2

5
7
6

Kuida tulleb luggeda.

tedda
pattostd
peäl'
piddant
Temma
»Attentat
Ütle

kotta

kassi
nende
kahhe aastased
mõistis jubba
veale
lomisse
andmatta
leidnud
waewama
mäele
Eliast
peäl

wäggewaks
panna
temma

tedda

pattused

peäle
piddand
temma
pahhemal

ülle

Teises ramatus.
Lehhe külg.
6
16
23
4«

44
«6

tl
6i
62
69
81
82

19
SO
I
13
14
12

18
26
18
39
3l
12

7

83

15

95

3o
33
19

*>6
701
102

I06
J07
1O9
112

114
118
124
I26
127
130
J 33
139
143
144

10

22
9
9
2
6
25
7
29
3i
22
5
3°
28
15
2

Kuida tlüktitud. Kuida tulleb lugged»«.
armatseda '
armastada
pöllu
pöllo
piddant
piddand
sedda kulutakse
lulutalse sedda'
aino
agga
neljandiklo
nelja neljandiklo
säamehhe
söamehhe
ilma - süta
ilm« sü ta
mitte saand
ci saand mitte
ellema
ellama
loe nenda: prnkit 1 ja püti seäl
meil ei olle
ei olle meil
sinnul
sinnust
ülles
ütles
sinna
finn«
ilmliklud
ilmalikkud
loe nenda: awwalikkult ja sure auga kül»..
tud sama
ütles
ülles
loe nenda: olnud sedda lubba mitte
fiddant nendes
piddand umdes
lada
jada;
need sammad
Needsammad
lui ta
kui

jo

himmustago
kiitke

kui

kinni
piddant
dant
suga« jo änatunba
õeks
woide-anbi
ustust
ilmlitko
hopis

«a

himmustage
tiitkt

les

kinni
piddand
dand
ärratunda
olleks
wõid» - andt
ussust.
ilmaüklo
koggonc

