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Õndsa Lutteruse

Katekismuse Õppetus,
kus sees o n :

1) Wiis Peatükki.
2) Õppetus Melewallaft pattud andeks anda.
3) Patto tunnistuse Sõnnad.
4) Koddo-Öppetus.
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5) Küssimiste ja 5vostmiste Sõnnad.

Matteuse Ewang. Ram. XXII. Peatut, 37 -39. salmist sadik.
Jesus ütleb:
S i n n a pead Issandat, omma Jummalat armastama
kõigest ommast süddamest, ja kõigest ommast hingest,
ja kõigest ommast melest. Sesamma on essimene
ja suur kässosönna.
Agga teine on selle sarnane:
Sinna pead omma liggimest armastama kui isseennast.
Rom. Ram. I I I . Peat., 31. salmis.
Kas meie siis käsko tühjaks teme usso läbbi?
Ei mitte, waid meie kinnitame käsko.
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Meie N i s t i Õppetuse w i i s Peatükki.
Essimene PeatiiK.
Jummala kümnest kässuft.
Essimene Kast.
Minna ollen Issand, sinno Jummal. S u l ei pea
mitte teisi jummalaad ollema minno kõrwas.
Mis se on?
Meie peame Jummalat ülle käige asjade kartma, armastämä ja temma peäle lootma.

Teine Kask.
S i n n a ei pea mitte Jummala, omma Issanda nimme
ilma asjata suhhu wõtma: sest Issand ei jätta tedda
nuhtlemata, kes temma nimme kurjaste prugib.
Mis se on?
Meie peame Jummalat kartma ja armastama, et meie
temma uimme jures mitte ei nea, ei wannu, ei lausu, ei
walleta egga petta, waid et meie sedda käige hädda sees appi
hüame, pallume, kidame ja tänname.

Kolmas Kask.
S i n n a pead pühhapäwa pühhitsema.
Mis se on?
Meie peame Jummalat kartma ja armastama, et meie
jutlust ja Jummala sõnna ei põlga; waid et meie sedda
pühhaks peame, heal melel kuleme ja õppime.

Neljas Kask.
S i n n a pead omma issa ja omma emma auustama,
et sinno kassi hästi käib ja sinna kaua ellad ma peal.
. Mis se on?
Meie peame Jummalat kartma ja armastama, et meie
omma wannemaid ja issandaid ei põlga egga wihhasta; waid
et meie neid auustame, tenime, nende sõnna kuleme, ja neid
armsaks ja kalliks peame.

Wies Kask.
S i n n a ei pea mitte tapma.
Mis se on?
Meie veame Jummalat kartma ja armastama, et meie omma

Essimene Peamk.
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liggimese ihhule ühtegi kahjo egga kurja ei te; waid et meie
tedda aitame, ja temmale head teme kõige ihho hädda sees.

Kues Kask.
S i n n a ei pea mitte abbiello ärrarikkuma.
Mis se on?
Meie peame Jummalat kartma ja armastama, et meie
kassinaste ja puhtaste ellame könnede ja teggude fees, ja et
iggaüks peab omma abbikasat armastama ja auustama.

Seitsmes Käjk.
S i n n a ei pea nutte warrastana.
Mis se on?
Meie peame Jummalat kartma ja armastama, et meie
omma liggimese rahha ehk warra ei wõtta, ei kawwala kauba,
egga pettise töga enneste pole ei kisfu; waid et meie temma
warra ja peatoidust aitame kaswatada ja hoida.

Kahhekjas Käjk.
S i n n a ei pea mitte üllekohhut tunnistama omma
liggimese wasto.
Mis se on?
Meie peame Jummalat kartma ja armastama, et meie
omma liggimese peale mitte kawwalaste ei walleta, tedda
mitte ei petta, keelt ei peksa egga kurje kõnnesid temma peele
ei tõsta; waid et meie temma eeft kostame, kõik head temmast
kõnneleme, ja kõik asjad heaks käname.

Ühheksas Kask.
S i n n a ei pea mitte himmnstmna omma liggimese kodda.
Mis se on?.
Meie peame Jummalat kartma ja armastama, et meie
omma liggimese pärrandust ehk kodda kawwalusega ei pila,
egga õiguse nimmel enneste pole ei kisu; waid et meie tedda
aitame, et temma sedda ennese! wõiks piddada.

Kümnes Kask.

S i n n a ei pea mitte himmuotama onuna liggimese
naest, sullast, ümmardajat, weiksid egga muud, mis
temma pärralt on.
Mis se on«
Meie peame Jummalat kartma ja armastama, et meie
omma liggimese naest, perred egga weiksid ärra ei ahwatele,
egga wäggise ei wõtta; waid et meie neid maenitseme, et
nemmad paigale jäwad, ja tewad, mis nende kohhus on.
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Teine Peatul.

M i s ütleb nüüd Jummal kõigist neiftsmnatstst
käskudest?
Temma ütleb nmda: Minna, Issand, sinno Jummal,
oflen üks wägga wihhane Jummal, kes wanncmatte
pattud lmhtleb laste kätte, kolmandamast ja neljandamast põlwest sadik neile, kes mind wihkawad. Agga
neile, teo mind armastawad, ja minno käsmd peawad,
teen minna head tnhhandest põlwest sadik.
Mis se on?

Jummal ähwardab nithhelba töiki, kes needsinnatsed kässud
ülleastuwad; sepärrast peame meie temma wihha kartnm, ja
ei mitte nendesinnaste käskude wastu teggema; .gga temma
tõutab armo ja kõik head kõigile, kes need kässud peawad;
sepärrast peanie meie tedda ka armastama, temma peale
lootma, ja hea meiega temma käsko möda teggema.

Leme PeatiiK.
Puhhast Ristiussust.
Essimene Õppetus:

Lomisest.
Minna ussun Jummala
taewa ja ma ^oja sisse.

Issa,

kõigewäggewama

Mis fe on?

Minna ussun, et Jummal mmd ja toit lomad on lönud,
mulle ihho ja hiuge, silmad, kõrwad, ja kõik liikmed, mõistuse
ja kõik meled on annud, ja weel hoiab; ja pealegi rided,
kingad, samise ja jomise, koia ja maia, naese ja lapse, pöllo,
weiksed, ja kõik wilja, kõik ihho ja ello tarwidust ja toidust
rohkeste ja igapääw ka annab, ja kõige hädda ja kurja eest
boiab ja kaitseb; ja seda kõik teeb temma issalikkust jumma»
likkuft armust ja heldusest, ja ei mitte sepärrast, et minna sedda
wäärt ehk teninud olen; se eest on minu kohus tedda kita,
tännada, temda ja temma sõnna kuulda; se on tõeste tõssi.
Teine Õppetus:
Ärralunnastamijest.
Hiiuna ussun Ieime Kristuse Jummala aiuo Pöia,
Issanda sisse, kes ou sadud puhhast Waimusta

Kolmas Peatut.

7

ilmale todud neitsist Mariast, kannatanud Pontsiuse
Pilatuse aial, r i s t i lodud, surnud ja nrahamaetud, allaläinud pörgohauda, kolmandamal päwal jälle üllestõusnud surnuist, ülleoläinnd taewa, istub Jummala
omma kõigewäggewama Issa parremal käel, sealt temma tulleb kohhut mõistma ellawate ja surnute peale.
Mis fc on?

Minna ussun, et Jesus Kristus, tõssine Jummal, kes ommast
Isfaft iggawest on sündinud, ja ka tõssine innimene, kes neitsist
Mariast ilmale todud, minno Issand un, kes mind ärakaddunud
ja hukkamöistetud innimese on peästnud ja lunnastanud kõigest
pattust, furmaft ja kurrati wäest, ei mitte kulla egga höbbedaga,
waid omma pühha kalli werrega, ja omma ilinasüta kannatamise
ja surmaga; sepärrast et minna temma omma piddin ollema,
temma rikis temma al elama, ja tedda tenima iggaweses õiguses,
waggadufes ja õnnistuses, nenda kui temma on ülestõusnud
surnuist, ellab ja wallitseb iggaweste, se on tõeste tõssi.
Kolmas Õppetus.

Pühhitsemiseft.
Minna ussun pühha Waimo sisse, üht pühha ristikoggudust, pühhade ossafamift, pattude andeksandmist,
lihha üllestõusmist ja iggawest ello, Amen.
Mis 1e on?

Minna ussun, et minna ommast melest' ja wäest mitte ei wõi
Jesuse Kristuse omma Issanda sisse uskuda, egga temma jure
sada; waid pühha Waim on mind Ewangeliumi läbbi kutsunud, omma annetega walgustanud, ja õige usso sees pühhilsenud ja hoidnud: nenda kui temma käik pühha ristikoggoduse
ma peal kutsub, koggub, walgustab, pühhitseb, ja Jesuse Kristüse jures õige ja aino usso sees hoiab; fessammas ristikogguduses temma minnule ja kõige-usklikkudele iggapääw
kõik pattud rohkeste andeks annab, ja wiimsel päwal nnnd
ja kõik surnud üllesärratab, ja minnule kõige usklikkudega
Kristuse sees iggawefe ellu annab, se on tõeste tõssi.

Kolmas peatiik.
Puhhast Issa meie Palwest.
7>5i'a meie, kes sa olled taewas, pühhitsetud sago sinno
nimmi, tulgo meile sinno riik, sinno tahtmine sündko kui
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taewas, nenda ka ma peäl, meie iggapäwast leiba anna
meile tännapääw, ja anna meile andeks meie wõllad, kui
meie andeks anname omma wõlglastele, ja ärra sada
meid mitte kiusatusse sisse, waid peasta meid kurjast ärra,
sest sinno pärralt on riik, ja wäggi, ja au iggaweste, Amen.

Essimesed Palwe sõnnad.
Issa wäe, kes sa olled taewas.
Mis se on?

Jummal tahhab meid se läbbi
peame uskuma, tedda meie õige
lapsed ollewad, et meie julgeste ja
palluma, nenda kui armsad lapsed

armulikult kutsuda, et meie
Issa ja meid temma õiged
kindla lotusega tedda peame
omma armast issa palluwad.

Essimene Palwe.
Pühhitsetud sago sinno nimmi.
Mis se on?
Jummala nimmi on kül isseenneses pühha; agga meie pallume sessinnatses palwes, et se ka meie jures saaks pühhitsetud.
Kuida sünnib se?
Kui Jummala sõnna selgeste ja puhtaste õppetakse, ja meie ka
pühhaste kui Jummala lapsed sedda möda ellame: sedda aita
meid armas taewane Issa! Agga kes teist wisi õppetab ja ellab,
kui Jummala sõnna õppetab, se ei pühhitse mitte meie seas
Jummala nimme; se eest hoia meid, armas taewane Issa!

Teine Palwe.
Tulgo meile sinno riik.
Mis se on?

Jummala riik tulleb kül ilma meie palweta isseenneseft; agga
meie pallume sessinnatses palwes, et se ka meie jure tulleks.
Kuida sünnib se?
Kui taewane Issa omma pühha Waimo meile annab, et
meie temma pühha sõnna temma armo läbbi ussume, ja I u m mala mele pärrast ellame siin aialikult ja seal iggaweste.

Kolmas Palwe.
Sinno tahtmine sündko kui taewas, nenda ka ma peal.
Mis se on?

Jummala hea armuline taht,nine sünnib kül ilma meie palweta; agga meie pallume sessinnatses palwes, ?t Ui ka mele
jures sÜNNiks.

Kuida sünnib se?

Kui Jummal kõik kurja nõuu ja tahtmist rikkub, ja kelab »«id,
kes meid ei tahha lasta Jummala nimmepühhitseda, egga temwa

Kolmas Peatük.
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riki meie jure tulla, kui on kurrati, mailma ja meie lihha tahtmine; waid kinnitab ja hoiab meid kindlaste ommas sõnnas ja
uskus meie otsani, see on temma armuline ja hea tahtmine.

Neljas Palwe.
Meie iggapäwast leiba anna meile tännapääw.
Mis se on?
Jummal annab iggapäwast leiba kül ilma meie palweta
kõige kurja innimestele, agga meie pallume sessinnatfes palwes, et temma meile annaks sedda mõista, ja tännuga wastowõtta meie iggapäwast leiba.
Mis on iggapäwane leib?

Koik, mis meie ihho toiduftks ja üllespiddamifeks tarwis lähheb: fömine, jomine, rided, kingad, kodda, maia, põld, weiksed,
rahha, warra, wagga abbikasa, waggad lapsed, wagga perre,
waggad ja truid üllemad, hea wallitsus, hea ilm, rahho, terwis,
auus ello, head sõbrad, truid nabrid, ja muud nisuggused asjad.

Wies Palwe.

J a anna meite andeks meie wõllad, kui meie andeks
anname omma wõlglastele.
Mis se on?
Meie pallume sessinnatfes palwes, et taewane Issa mitte
ei tahhaks wadata meie pattude peäle, egga nende pärrast meile
sedda keelda, mis meie pallume; sest meie ep olle sedda mitte
wäärt, mis meie pallume, egga polle sedda ka mitte teninud;
waid temma tahhaks meile sedda kõik armust anda; sest et
meie iggapääw palju patto teme, ja selget nuhtlust tenime.
Siis tahhame meie ka süddamest andeks anda, ja heal melel
head tehha neile, kes meie wasto eksiwad.

Kues Palwe.
Ja ärra lada meid mitte kiusatuse sisse.
Mis fe on?

Jummal ei kiusa kül keddagi, agga meie pallume sessinnatfes palwes, et Jummal meid tahhaks hoida ja üllespiddada,
et kurrat, mailm ja meie lihha meid ei petta, egga sada
ebba-ussu, kaksipiddi mõtlemise ja mõnne mu sure patto ja
häbbi sisse, ja kui meid sega peaks kiusatama, et meie kummatagi wiimfelt ärrawöidame ja wõimust same.

Seitsmes Palwe.
Waid pealta meid kurjast ärra.
Mis se an?

Meie pallume sessinnatfes palwes kui ühhel hobil, et taewane
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Neljas Peatük.

Issa meid tahhaks peasta köigesuggusest ihho- ja hinge-, «arranduse- ja auukahjust, ja wimaks, kui meie surma tunnike
tulleb, õndsa otsa meile anda, ja armuga sestsinnatsest hädda
orrust ennese jure taewa wõtta.

Wiimsed palwe sõnnad.
Sest sinno pärralt on riik, ja wäggi, ja au iggaweste, Amen.
Mis on Amen?

Se on, et minna pean kindlaste uskuma, et taewane Issa
meie palwed heldeste on wastowõtnud ja kuulnud; sest et
temma isse on meid käskinud nenda palluda; ja tõutanud,
et temma meid tuhhad kuulda. Amen, Amen, se on: jah,
jah, se peab tõeste nõnda sündima.

Neljas Peatük.
Puhhast Ristimisest.
Mis on ristimine?

Ristimine ep ole mitte paljas messi, waid nisuggune wessi,
mis Jummala laskus on seatud, jaIummala sõnnaga iihtepandud.
Mis Jummala sõnna se on?

Kui meie Issand Ie)u*J ftnsms nt leo Matteuse ramatus
wnmses peat. (28,19): Minge ja öppetage kõik rahwast, ja ristige neid Jummala Issa, ja Poja ja pühha Waimo nimmel.
Mis annab chk sadab ristimine?

Temma sadab pattude andeksandmist, peästab ärra furmait
ja kurratist, ja annab iggawest õnnistust kõigile, kes sedda
ussuwad, mis Jummala sõnna ja tõutused kulutawad.
Missuggused on need Jummala sõnnad ehk tõutused?

Kui meie Issand Jesus ftnstus ütleb Markuse ramato
wiimses peat. (16, 16): Kes usub, ja kedda ristitakse, se peab
õndsaks sama, agga kes ei ussu, tedda peab hukkamöistetama.
Kuida wõib wessi ni suri asjo tehha?

Wessi ei te sedda tõeste mitte, waid Jummala sõnna, mis wega
ja wee juures on, ja usk, mis seddasamma Jummala sõnna wee
sees ussub; sest ilma Jummala sõnnata on wessi paljas wessi,
ja ei mitte ristimine; agga Jummala sõnnaga on ta üks ristimine-; se on üks ello wessi täis armo, ja uesündimise pessemine
pühha Waimo läbbi, kuida pühha Paulus ütleb Tituse ramato
kolmandamas peatükkis: Iumnml on meid õndsaks teinud uesündimise pesemise ja pühha Waimu uendamise läbbi, kedda temma
on wäljawallanud meie peale rohkesteIesn>e Kristuse meie Õnnis-

Wies Peatut.
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teggia läbbi, et meie temma armo läbbi õigeks tehtud, iggawese
ello pärriaks piddime sama lotuse järrele; se on üks tõssine sõnna.
Mis tähhendab nisuggune wee ristimine?
Se tähhendab, et wanna Adam (se on meie pattune südda) peab
iggapäwase kahhetsemise ja pattustpöramise läbbi meie sees ärraupputatud sama ja surrema, kõige patto ja kurja himmudega, ja
iggapääw jälle ettetullewa ja üllestõusma se uus innimene, kes
õiguses ja puhhastuses Jummala ees peab iggaweste ellama.
Kus se on kirjutud?
Pühha Paulus ütleb ommas Roma rahwale kirjutud ramatus,
kuendamas peatükkis: MeieollemeKristusega mahhamaetud ristimise läbbi surma sisse, et, otsego Kristus on üllesärratatud surnuist Issa auu läbbi, meie ka nenda peame udes ellus käima.

Wies Peatiik.
Puhhast Altari Sakrameutist.
Mis on Altari Sakrament?
Se on meieIssanda Jesuse Kristuse tõssine ihho ja werri,leiwa
j a wina al meile ristirahwale süa ja jua,Kristusest ennesest seatud.
Kus se on kirjutud?
Nenda kirjutawad pühhad Ewangelistid: Matteus, Markus, Lukas ja pühha Paulus:

äfteie Issand Jesus Kristus sel ösel, mil tedda
ärraanti, wõttis leiwa, tännas, murdis ja andis onuna
Jüngritele ja ütles: wõtke, sõge, se on minu ihho, mis
teie eest antakse, sedda tehke minno mällestuseks.
Selsammal kombel wõttis temma ka karrika pärrast
õhto sömaaega, tännas ja audis onuna Jüngritele ja
ütles: wõtke, jõge kõik sealt seest, sesinnane karrikas on se
uus seadus miuuo werre sees, mis teie ja mitme eest
ärrawallatakse pattude audcksaudmiseks: sedda tehke,
ui mittokõrda, kui teie sest jote, uunno mällestuseks.
Mis kasso on meil sesuggusest s^misest ja jomisest?
Sedda näitawad meile needsinnatsed Kristuse sõnnad: mis
teie eest ärraantakse ja ärrawallatakse pattude andeksandmiseks: se on, et meile sakramenti sees pattude andeksandmist,
ello ja õnnistust nende sõnnade läbbi antakse; sest kus pattude andeksandmine on, ieal on ka ello ia onnist,^
Kuida wõib ihhulik jomine ja jomine nisugusid suri asjo tehha?
Sömine ja jomine ei te sedda tõeste mitte, waid need Kristuse

12 Õppetus melewallast pattud andeks anda ja kinnitada.
sõnnad: mis teie eest ärraantakse ja ärrawallatakfe pattude
andeksandmiseks, need sõnnad on ihhulikko sömise ja jomise
jures kui üllem assi fakramentis, ja kes needfammo sõnno ussub,
sel o n , mis nemmad tunnistawad, pattude andeksandmine.
Kes wõttab ausaste sesinnane sakramenti wasto?

Paastuda ja ihho polest ennast walmistada, on üks kaunis
wäljaspiddine kombe; agga se on õiete ja hästi walmistatud,
kellel usk on nendesinnaste Kristuse sõnnade peäle: mis teie
eest ärraantakse ja ärrawallatakfe pattude andeksandmiseks;
agga kes neidsinnatsid sõnno ei ussu, ehk kaksipiddi mõtleb, se
ep olle mitte wäärt, egga hästi walmistatud, sest se sõnna:
teie eest! tahhab selgid usklikustd süddamid.

Õppetus melewallast pattud andeks anda
ja kinnitada.
Mis on pattude andeksandmise ja kinnitamise melewald?

Pattude andeksandmise ja kinnitamise melewald on se wõimus, mis meie Issand Jesus Kristus ma peäl armoõppetuse
kulutamises on seadnud, neile pättustele, kes pattust pörawad,
pattud andeks anda, ja neile, kes pattust ei pöra, pattud
kinnitada, nenda kui Kristuse sõnnad tunnistawad.
Kuida siis Issand Kristus ütleb?
Temma ütleb nenda Ioannese ramatus 20,21 —23: Nenda kui
Issa mind on läkkitanud, nenda läkkitan minna teid ka. Wõtke pühha Waimo; kellele teie ial pattud andeks annate, neile on need andeks antud, kellele teie ial pattud kinnitate, neile on need kinnitatud.
Mis kasso sadab se melewald?
Sedda tunnistawad meile need sõnnad: Kellele teie ial pattud andeks annate, neile on need andeks antud; se on, et pattud andeks antakse usklikudele Jesuse Kristuse nimmel, kes sedda
omma surma ja werre läbbi on saatnud, et usk kinnitakse ja
südda julgust ja rahho tunneb. Sest kui pattud on andeks
antud, siis südda usso läbbi raho tunneb.
Kuida wõib innimene pattud andeks anda?

Innimene ei wõi pattud andeks anda isseennesest ehk ommast
wäest, waid ammeti polest ja Issanda Jesuse Kristuse kässo peale,
nenda kui need sõnnad tunnistawad: Wõtke pühha Waimo; kellele
teie ial pattud andeks annate, neile on need andeks antud. Sest
otsego innimese Pöial :na peal melewald on, pattud andeks anda.
nenda on temma selle rnelewalla Ewangeliumi ehk armoõppetuse
kulutamise ammetile annud, kui temma ütleb: Nenda tui Issa

Patto tunnistuse Sõnnad.
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mind on läkkitanud, nenda läkkitan minna teid ka. Joan.
20, 21. ja Luk. 10, 16. Kes teid kuled, se kuled mind.
Kellele peab paitud andeks antama?

Neile, kes omma patto hädda tõeste tunnewad, kahetsewad,
allandliko ja usklikko süddamega üllestunnistawad, ja Jesuse Kristufe pärrast armo ja rõmustamist,ihhaldawad; sest nenda ütleb
Issand Jesus selle alwatud wastu: Olle julge minno poeg, sinno
pattud on sulle andeks antud (Matt. 9, 2.), ja patto kahhetfewa
naese wasto: Sinno pattud on sulle andeks antud, sinno usk
on sind aidanud, minne rahhuga. Luk. 7, 48. ja 8. 48.
Kellele peab pattud kinnitadama?

Kõigite, kes pattust ei pöra, egga usso mitte, waid kes melega
pattosissejäwad ellama ja kõik head maenitsust Põlgawad, nenda
kui meie Issand Jesus Kristus õppetab. Matt. 18,15—17: Kui
sinno wend sinno wasto eksib, siis minne ja nomi tedda sinno
ja temma keskis üksipäini: kui temma sind kuled, siis olled sinna
omma wenna kassuks sanud. Agga kui temma sind ei kule, siis
wõtta weel üks ehk kaks ennesega, et kõik assi kahhe ellik kolme
tunnistaja suus seisaks; agga tui temma neid ei kule, siis
anna koggodusele teada; agga kui temma koggoduftki ei kule,
siis olgo ta sinno melest kui paggan ja tölner.
Missuggused pattud peab üllestunnistama?

Jummala ees peab innimene ennast köikipiddi pattuseks
tunnistama, ka nende pattude polest, miska temma teadmata
eksinud, nenda kui meie Isfa-meie palwes teme; agga õppetaja ees tullewad need pattud üllestunnistada, mis meie
teame ja ommas süddames tunneme.
Missuggused pattud need on?

Siin pead sa omma ello kombed läbbikatsuma Jummala
kümne kässo järrele, olgo sa issa ehk emma, poeg ehk tüttar,
issand ehk emmand, perremees ehk perrenaene, sullane ehk
ümmardaja; kas sa olled olnud sönnakuulmata, kas sa kellegile olled kurja teinud sõnna ehk töga, kas fa olled warastanud, holeto ja wihhane olnud, ebbausko piddanud, roppus
ellus ellanud ja walletanud, ja kahjo teinud.

Pattu tunnistuse Sõnnad.
Armas õppetaja! minna pallun sind, et sa minno patto tunnistust
kuled, ja Jummala polest pattude andeksandmist kulutad.
Minna waene pattune innimene tunnistan Jummala ja sinno
ees, et ma ei olle üksipäini patto sees sündinud ja ilmale tulnud,
waid et ma ka Jummala kümne kässo wastu saggedaste ollen
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eksinud, Jummalat ja omma liggimeft wihhastanud, ja sega
Jummala wihha ja iggawest nuhtlust ennese peäle saatnud.
Agga minna kahhetsen omma pattusid kõigest süddamest, ja
ussun Jesuse Kristuse läbbi õndsaks sada. Sepärrast tullen
minna armo ajal, ja pallun sind. Issanda Jesuse sullast, et
sa mulle pattude andeksandmist kulutad, ja minno nõdra usso
kinnituseks mind Issanda Jesuse Kristuse ihho ja werrega
södad ja jodad. Minna tahhan Jummala armo ja pühha
Waimu abbi läbbi omma pattust ello parrandada, pattude eest
hoida, ja nenda ellada, kui wagga ristiinimese kohhus on.

Koddo Õppetus,
Ehk mönningad pühha kirja tunnistused köigesugguste innimeste
maenitsuseks üllespandud, kuida nemmad peawad omma ammeti
üllespiddama, ja mis nende kohus on tehha.
Piiskopide ehk üllewatajate ja Õppetabate kohhus.
Koggoduse üllewataja peab ollema laitmata, ühhe naese mees,
küssin, mõistlik, puhtaste ehhitatud, wõõraste wastowõtja, kes
kõlbab õppetama, ei mitte jodik, ei mitte taplik, ei mitte roppo
kasso püüdja, waid kes järele annab, ei mitte riakas, ei mitte
rahha peale ahne, kes omma maiarahwa ülle hästi watad, kes
ommad lapsed peab sönnakuulmises kõige tössise wisiga (sest kui
kegi omma ennese maiarahwa ülle ei märka üllewaataja olla,
kuida wõib temma Jummala koggoduse eest hoolt kanda?), ei
mitte sesuggune, kes usko hilja wastowõtnud. I.Tim.3,2—6.
Kes kinni peab sest ustawast sõnnast minno õppetuse järrele,
et ta wõiks wäggew olla, ni hästi maenitsema terwe õppetuse
läbbi, kui ka neid, kes wastoräkiad on, nomima. Tit. 1,7—9.
Kuuljate kohhus omma Õppetaja wasto.
Nenda on ka Issand seadnud neile, kes armoõppetust kulutawad, et nemmad armoöppetusest peawad ellama. I.Kor.9,14.
Kedda õppetakse sõnnaga, se jaggago kõik head sellele, kes
tedda õppetab. Ärge eksige mitte, Jummal ei anna ennast
mitte pilgata. Kalat. 6, 6. 7.
Neid wannemaid, kes omma ammeti hästi üllespiddawad, peab
kahhewörra auustuse wäärt petama, käigeennamiste neid, kes tööd
tewad sõnnas ja õppetuses. Sest kiri ütleb: Sinna ei pea mitte
härja suud kinnisidduma, kes pahmast tallab, ja: üks töteggia
on omma palga wäärt. 1. Tim. 5, 17. 18. Luk. 10, 7.
Meie pallume teid, et teie wõttate nisuggusid, kui nemmad on,
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neid piddada, kes teie seas tööd teggewad, ja teie üllematajad on Issanda sees, ja teid maenitsewad; ja et teie wõttate
neid üllewägga armsaks piddada nende to pärrast. Piddage
rahho issekeskis. 1. Tesf. 5, 12. 13.
Kuulge ommad juhhatajad ja wõtke nende sõnna, sest nemmad walwawad teie hingede eest, nenda kui need, kes wastust
peawad andma, et nemmad sedda rõmuga tewad, ja ei mitte
öhhates; sest teil polle sest mitte kasso. Ebr. 13, 17.
^ltualiko üllemate kohhus.
Igga hing heitko ennast üllemate alla, kellel kõige üllem
melewald on; sest üllemad ep olle muido kui Jummalast; agga
kes üllemad on, need on Jummalast seatud. Kes nüüd üllemate
wasto panneb, see panneb Jummala seadmiste wasto; agga kes
wastopannewad, need sadawad isseenneste peale nuhtlust. Sest
ta ei kanna mõõka mitte ilmaasjata; sest temma on Jummala
tener, kättemaksja, nuhhelda sedda, kes kurja teeb. Rom. 13,
1. 2. 4.
Allamate kohhus üllemate wasto.
Andkem Keisrile, mis Keisri kohhus, ja Jummalale, mis
Jummala kohhus on. Matt. 22, 21.
Sepärrast on tarwis, et teie ennast allaheidate, ei mitte üksipäinis nuhtluse, waid ka süddame tunnistuse pärrast. Sepärrast
makske ka makso; sest nemmad on Jummala sullased, kes õtse se
eest murret kannawad. Siis tasfuge nüüd köikile, mis teie kohhus
on: makso, kellele makso, tollirahha, kellele tollirahha, kartust,
kellele kartust, auu, kellele auu tulleb anda. Rom. 13, 5—7.
Sepärrast maenitsen minna käige essite, et peab tehtama
pallumisi, palwesid, pallumisi teiste eest, ja tännamisi kõikide
innimeste eest, kunningate ja kõikide eest, kellel köigeüllem melewald on, et meie rahhulist ja tasfast ello wõiksime ellada kõige
jummalakartuse ja ausa ello sees; sest se on armas ja hea
Jummala meie Õnnisteggia melest. 1. Tim. 2, 1—3.
Tulleta nende mele, et nemmad würstide ja üllemate wasto
allandlikud on, nende sõnna wõttawad kuulda, ja kõige hea
teule walmis on. Tit. 3, 1.
Heitke kõige innimeste seadmise alla. Issanda pärrast, olgo
kunninga kui üllema alla, ellik pealikute, kui nende alla, kes
temmast on läkkitatud, kurjateggia tele kül nuhtluseks, agga
heateggiatele kituseks. 1. Peetr. 2, 13, 14.
Abbiellorahwa kohhus.
Teie mehhed, ellage omma naestega targaste ja tehke naeste-
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rahwale kui nõdrema asjale auu nenda kui neile, kes ka armo
ello pärnad on, et teie palwesid ärra ei kelata. 1. Peetr. 3, 7.
Mehhed, armastage ommad naesed, ja ärge sage wihhaseks
nende wasto. Koloss. 3, 19.
Naesed, kuulge omma meeste sõnna, kui Issanda sõnna,
nenda kui Sara Abraami sõnna kulis, ja hudis tedda issandaks. kelle lapsiks teie ollete sanud, kui teie head tete ja ühtegi
hirmo ei karda. Ewes. 5, 22. 1. Peetr. 3 , 1 . 6.
Lastewcmnemate kohhus.
Issad, ärge ärritage mitte omma lapsi wihhale, et nemmad
meelt ärra ei heida, waid kaswatage neid karristamifes ja
Issanda maenitsemises. Ewes. 6, 4. Koloss. 3, 21.
Laste kohhus.
Lapsed, kuulge omma wannemate sõnna Issanda sees, seft
se on õige. Auusta omma issa ja emma (se on essimene
kässo sõnna tüütusega): et sinno kassi wõiks hästi käia, ja
sinna wõiksid kaua ellada ma peal. Ewes. 6, 1. 2. 3.
Perrewannemate kohhus.
Issandad, tehke sedda sullastele, mis õige ja kohhus on,
ja jätke ähwardamisi mahha, ja teadke, et ka teil ennestel
Issand taewas on, ja temma ei pea ennam luggu ühhest kui
teisest. Ewes. 6, 9. Koloss. 4 , 1 .

Sullaste, ümmardajate, päiliste ja teoliste kohhus.
Teie sullased, kuulge nende sõnna, kes teie issandat on lihha
polest, kartuse ja wärristusega, omma süddame waggaduses,
nenda kui Kristuse sõnna; ei mittesilmakirjakstenides, kui need,
kes innimeste mele pärrast püawad olla, waid kui Kristuse sullased, kes Jummala tahtmist süddamest tewad, kes heal melel
Issandat teniwad, ja mitte innimesi, ja teadke, mis head kegi
ial saab teinud, sedda temma saab Issanda käest, olgu sullane
ehk wabbat innimene. Ewes. 6, 5—8. Koloss. 3, 22.
Nore rahwa kohhus.
Teie nored, olge wannemate wasto allandlikad, agga kõik
olge teine teise wasto allandlikud, ja ehhitage ennast seestpiddi allandliko melega; seft Jummal panneb sureliste wasto
agga allandlikuile annab temma omma armo. Siis allandage ennast nüüd Jummala wäggewa käe alla, et temma teid
wõiks üllendada õigel aial. 1. Peetr. 5, 6. 5.
Lesknaeste kohhus.
Kes tõeste lesknaene on, ja üksi järrele jänud, se lodab
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Jummala peale, ja jääb kindlaste pallumiste ja palwete sisse
ööd ja päwad; agga kes lihha himmus ellab, se on ellawalt
surnud. 1. Tim. 5, 5. 6.
Iggaühhe ristnnnimese kohhus.
Sinna pead omma liggimest armastama kui isseennast. Sellesinnatse kässo sisse on kõik kässud llhte pandud. Rom. 13, 9.
Tehke pallumist kõikide innimeste eest. 1. Tim. 2, 1.
Kui iggaüks teeb omma tööd,
S i i s on kõik asjad maias head.

Õndsa LutterufeKüssimistejaKostmiste sõnnad.
1. Kas sa ussub, et sa pattune olled?
J a h minna ussun; ma ollen pattune.
2. Kus sa sedda tead?
Jummala kümnest kässuft; neid ei olle minna mitte piddanud.
3. Kas sinna kahhetsed omma pattusid?

Jah, minna kahhetsen, ja se teeb mulle wägga haiget, et
minna Jummala wastu ollen eksinud.
4.

Mis olled sinna omma pattudega teninud?

Jummala wihha, aialiko surma ja iggawest hukkatust.
5. Kas sa usud õndsaks sada?
Jah, minna ussun sedda kindlaste.
6. Kelle peäle pead sinna lootma?

Omma armsa Issanda Jesuse Kristuse peale.
7. Kes on Kristus?

Jummala Poeg, tõssine Jummal ja tõssine innimene.
8. Ons ennam kui üks Jummal?
Üks ainus Jummal on, agga tolm temma aino ollemise sees;
Issa, Poeg ja pühha Waim, ja need kolm on üks. 1. Joan. 5,7.
9. Mis on Kristus sinno eest teinud, et sa temma peäle lodad?

Temma on minno eest surnud, ja on omma werre risti
sambas minno eest ärrawallanud pattude andeksandmiseks.
10. Ons Issa ka sinno eest surnud?
Ei olle, sest Issa on Jummal, ja pühha Waim ka; agga
Poeg on tõssine Jummal ja tõssine innimene, kes minno
eest on surnud, ja omma werre minno eeft ärrawallanud.
11. Kust sa sedda tead?
Pühha armuõppetuseft ja sakramenti sõnnadest, ja temmo
ihhuft ja werrest, mis mulle sakramentis on pandiks antud
12.

Ütle mulle nced sõnnad.

Meie Issand Jesus JUteius sel ösel, ja need teised sõnnad
13. Kas sinna ussub, et sakramentis Kristuse tõssine ihho ja werri ow
J a h , minna ussun sedda.
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14. Mikspärrast ussub sa sedda?

Kristuse sõnnade pärrast: Wõtke, sõge, se on minno ihho;
jõge kõik sealt seest, se on minno werri.
15. Mis peame meie teggema, kui meie temma ihho [ime, ja temma
werd jome, ja nenda selle pandi Wõttame?

Meie peame temma surma ja werre ärrawallamist kulutama
ja se peale mõtlema, kuida temma meid on õppetanud: Sedda
tehke, ni mittokõrd, kui teie sedda tete, minnu mälestuseks.
16. Mikspärrast peame temma surma mälletama ja sedda kulutama?

Et meie öppime uskuma, et ükski loom ei olle wõinud meie
pattusid leppitada, kui ükspäinis Jesus Kristus, tõssine Iummal ja innimene, ja et meie õiget hirmo tunneme omma pattude pärrast, ja neid raskeks arwame, ja üksipäini Kristusest
rõmustame, ja nenda sesamma usso läbbi õndsaks same.
17. Mis sundis Kristust sinno pattude eest surrema ja neid leppitama?

Temma suur armastus omma Issa, minno ja kõikide pattuste wasto, nenda kui kirjutud on. Joan. 14, 31. Rom 6,
6 — 8. Kal. 2, 20. Ewes. 5, 2.
18. Mikspärrast talead sinna Jummala lana jure minna?

Et minna öppin uskuma, et Kristus surest armust minno
pattude pärrast on surnud, kuida ööldud on, ja et minna
temmast ka öppin Jummalat ja omma liggimest armastama.
19. Mis peab ristiinnimest sundima, saggedaste Altari sakramenti wõtma?

Jummala polest peab tedda sundima Kristuse käik ja tõutus,
pärrast ka temma omma hädda, mis tedda waewab, mis pärrast nisuggune käskimine, kutsumine ja tõutamine sünnib.
20. Mis peab innimene teggema, kui temma nisuggust hädda ei tunne
egga iggatse sakramenti järrele?

Sel ei olle parremat nõuu, kui et temma: 1) omma süddant
läbbikatsub, weelaks temmal pattust lihha ja werd on, ja ussub,
mis pühha kirri kulutab. - Kalat. 5, 16. 17. Rom. 6,18.
2) Et temma tähhele panneb, weelaks temma mailmast on,
ja mõistab, et temma patto ja hädda ei pudu, nenda kui kirri
ütleb: Joan. 15, 18—20; 1. Joan. 2.15. 16; 5, 4. 5.
3) Siis leiab temma ka kurrati ennesfe ümbert, kes walle ja
tapmisega ööd ja päwad seest- ja wäljaspiddi tedda rahhule ei
jätta, nenda kui kirri tunnistab: Joan. 8, 44. 1. Peetr. 5, 8.

II.
Koik

Ewangeliumia
Opistlid
kõige a a s t a l ä b b i ;
ja ka

1) Meie Issanda Jesuse Kriotuse Kannatamine, Surm,
Üllestöusmine ja Taewaminneniine.
2) Jerusalemma Linna Arrarikkumine.

Mönmngate Sõnnade Selletus.
H a l l e l u j a , se on: kiitke Jummalat.
K ü r i e l e i s o n , se on: Issand, heida armo.
J e s u s on A n i n g O, se on: Jesus on Algmine ja Ots.
J es se on kuninga Taweti issa nimmi; sepärrast J esse
j u u r tähhendab T a w e t i s u g g u w õ s s a , kust Kristus
lihha polest piddi sündima.
J e h o w a on kõige üllem Jummala nimmi, mis Ioannes
omma Ilmutamise ramatus 1. peat. 4. salm. nenda ärraselletad: Kes o n , kes o l l i ja kes t u l l e b ; se on:
Kes praego on iggawesest olnud, ja sesamma iggawesest
jääb. Ebr. 1, 11. 12.
J m m a n u e l o n : Iumnial meiega ehk Jummal meie abbi.

Jesus aita!
Epistel essimesel Kristuse Tullemise Pühhal.
Rom. 13, 11—14. salmist sadik.
J a sedda tehkem sepärrast, et meil teada on se aeg,
et se tund on, et meie jo olleme üllesärratud unnest,
(sest nüüd on meie õnnistus lühhem kui siis, kui meie
usklikkuks saime. Ö on möda läinud agga pääw on liggi
tulnud), sepärrast heitkem ennesest ärra pimmeduse teud,
ja ehhitagem ennast walguse söariistadega. Ellagem
ausaste kui päwa aial, ei mitte prassimises, ega liajomises, ei mitte abbielo ärrateotamises, egga kimaluses, ei mitte ridus egga kaddesuses, waid ehhitage
ennast Issanda Jesuse Kristusega, ja ärge kandke
onuna lihha eest hoolt, nenda et himmud sest tõuswad.

Ewang. essimesel Kristuse Tullemise Pühhal.
Matt. 21, 1—9. salmist sadik.
J a kui nemmad Jerusalemma liggi jõudsid, ja Petwage
poole öllimäele said, siis läkkitas Jesus kaks jüngrit,
ja ütles nende wasto: minge senna allewisse, mis
teie kohhal on, ja seddamaid leiate teie ühhe kiuniseutud ennnaccsli ja sällo temma jures, peastke neid lahti
ja toge minno jure. J a kui teile kegi middagi ütleb,
siis öölge: Issandal on neid tarwis; siis läkkitud
temma neid seddamaid. Agga se on kõik sündinud, et
piddi tõeks sama, mis ööldud on prohweti läbbi, kes
ütleb: öölge Sioni tütrele: wata, sinno Kunningas
tulleb sulle tassane, ja istub emmaeesli selgas, ja sällo
selgas, mis on koormakandja emmaeesli poeg. Siio
läksid need jüngrid ärra, ja teggid, nenda kui Jesus
neid olli käskinud, ja töid se emmaeesli ja se sällo, ja
pannid onunad rided nende peale, ja pannid tedda
nende selga istulna. Agga surem hulk lantasid omma
rided tee peale, agga teised raiusid okse puist, ja heitsid
tee peale. Agga rahwas mis eel ja tagga käis kissen-
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das ja ütles: Hosianna Taweti Pöiale! lidetud olgo,
kes tulleb Issanda nimmel, Hosianna kõrges!
Epistel teisel Kristuse Tullemise Pübhal.
Rom. 15, 4—13. salmist sadik.
Sest nris ial enne on kirjutud, se on nreie õppetuseks cnnekirjutud, et wett kannatuse ja kirja rõmustaunse läbbi peab lotus ollema. Agga se kannatuse
ja römustamise Jummal andko teile, et teie üht meelt peate
issekeskis Jesuse Kristuse järrele, et teie ühhe mele ja
ühhe suga auustate Jummalat ja meie Issanda Jesuse
Kristuse Issa. Sepärrast wõtke teine teist wasto,
nenda kui ka Kristus meid on wastowõtnud Jummala
auuks. Agga ma ütlen: et Jesus Kristus on ümberleikamise teenriks sanud Jummala tõe pärrast, et ta
piddi wannemate tõutust kinnitama. Ja et ka pagganad
hallastuse pärrast piddid Jummalat auustama, nenda
kui kirjutud on: Sepärrast tahhan minna sind kita
pagganate seas, ja sinno nimmele mängides laulda.
Ja ta ütleb temma: Olge rõõnNad, pagganad, temma
rahwaga. Ja ta: Kiitke Issandat, kõik pagganad, ja
kiitke tedda kõik rahwas! Ja ta ütleb Iesaia: Se peab
ollema Iesse juur, ja kes tõuseb wallitsema pagganate
ülle, selle peale peawad pagganad lootma. Agga se lotuse
Jummal täitko teid kõige rõmo ja rahuga ussu sees,
et teil wõiks rohkeste wõito olla pühha Waimo wäes
Gwangelium teisel Kristuse Tullemise Pühhal.
Luk. 21, 25—36. salmist südil.
J a päwas, kuus ja tähtedes peawad immetühhed
ollema, ja ma peal peab rahwal ahhastus ollema ilmanõuuta, et merri ja wee woud kohhisewad. J a innimesed lähhewad rammutumaks kartuse ja nende asjade
otamise pärrast, mis mailma peale peawad tullema;
sest taewa wäed peawad kõikuma. J a siis näewad nemmab
innimese Pöia tullewad pilwes sure wäe ja auuga.
Agga kui se kõik hakkab sündima, siis wadage ülles, ja
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tõstke ommad pead ülles, sepärrast et teie ärralunnastamme liggi tulleb. J a temma ütles neile ühhe tähhendamife sõnna: Wadage wigipnud ja käiki pnid; kui
nemmad jo pakkatawad, ja teie sedda näete, siis tunnetc teie isfeennefest, et sui jo liggi on. Nenda ka
teie, kui teie näete sedda sündiwad, siis tundke, et
Jummala riik liggi on. Toest minna ütlen teile, et
sesinnatsc põlwe rahwas ei lõppe mitte ärra, kunni
se kõik saab sündinud. Taewas ja ma lähhewad hukka
agga minno sõnna ei lähhe nutte hukka. Agga hoidke,
et teie süddamed ci sa koormatud liasömisc, ei liajomise, egga peatoiduse murretega, ja et sesamma pääw
äkkitselt teie peäle ei tulle. Sest kui linnopael tulleb
temma kõikide peäle, kes kõige se ma peal asset on.
Sepärrast walwage ja pallnge iggal aial, et teid wäärt
arwatakse ärrapõggeneda kõige se eest, mis peab sündima ja seista innimese Pöia ees.

Epistel tolmand. Kristuse Tullemise Pühhal.
1. Kor. 4, 1—5. salmist sadik.
Nenda arwago meid iggaüks kui Kristuse süllasid ja
maiapiddajaid Jumala sallaja asjade ülle. Agga peale
sedda, siis küositakse nmiapiddajate käest, et iggaüks
peab tru ollenm. Agga ma ei panne sedda mikski, et
teitest minno peale kohhut mõistetakse, ehk innimese
kohto päwast; agga ei minnagi mõista ennese peäle
kohhut. Sest minna ei tea ennese peale ühtegi süüd:
agga sepärrast ep olle ma nutte õigeks arwatud: sest
Issand on se, kes mo peale kohhut mõistab. Sepärrast
ärge mõistke ühtegi kohhut enne aega, kunni Issand
tulleb, kes ka pimmeduse sallajad asjad päwa ette
tõstab, ja süddamele nõud awwalikuks teeb; ja siis
saab iggaüks Jummalalt kitust.

Ewang. tolmand. Kristuse Tullemise Pühhal.
Matt. 11, 2 — 10. salmist iadik.
Agga Ioauncs, kui temma wangitorni kulis Kris-
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tule teggusid, siis läkkitas temma kaks omma jüngrit,
ja ütles temmale: Kas olled sinna fe, kes peab tullema, wõi peame meie teist otama? J a Jesus wastas
ja ütles neile: Minge ja kulutage Ioannesele, mis
teie kulete ja näete. Pimmedaid näewad jälle, ja jallotümad käiwad, piddalitödbisi tehhakse puhtaks, ja kurdid
kuulwad, surnuid ärratakse ülles, ja waestele kulutakse
armooppetust; ja onnis on, kes ial ennast minnust ei
pahhanda. Agga kui ueed said ärraläinud, hakkas Iesus rahwale räkima Ioannessest: Mis teie ollete wäljaläinud kõrbe watama? pillirogo, mis tulest kõigutakse?
ehk mis teie ollete wäljaläinud watama? üht innimest
pehnre rietega ehhitud? waata, kes pehmid ridid kandwad, need on kuningate koddade sees. Ehk mis teie
ollete wäljaläinud watanra! Üht prohweti? toest, minna
ütlen teile, kes weel üllem on kui prohwet: sest se on
sesanllna, kennest kirjutud on: Wata, minna läkkitan
onuna ingli sinno palle ele, kes sinno teed sinno ees
peab walmistama.

Ep. neljandamal Kristllse Tullemise Pühhal.
Wilip. 4, 4—7. salmist sadik.
Olge ikka roiumad Issandas; ta ütlen minna: Olge
rõõmsad. Teie järreleandmine sago teäda kõigite innimestele; Issand on liggi! Ärge murretsege ühtegi;
waid laske kõikis ommad pallumised palwe ja õhkamise
läbbi tännuga Jummalale teada sada. 3its Jummala
rahho mis üllem on, kui kõik mõistus, hoiab teie
süddamed ja teie meled Kristine Jesuse sisse.

Ewang. neljand. Kristuse Tullemise Pühhal.
Joan. 1, 19—28. salmist sadik.
J a se on Ioannese tuunistus, kui Iudarahwas
läkkitasid Jerusalemmast preestrid ja Lewitid, et nemmad
teunnalt piddid küssima, kes sa olled? ja ta tunnistas
ja ei sallauud mitte, ja tunnistas: Minna ep olle
mitte Kristus. J a nemmad küssisid lemmalt: Mis
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siis? olled sinna Elias? Temma ütles: Polle mitte.
Olled sinna se Prohwet? ja temma kostis: Ei mitte.
Siis ütlesid nemmad temma wasto: Kes sa siis olled?
Et meie wastust wõime wia neile, kes meid on läkkitanud:
mis sa ütled isseennesest? Temma ütles: Mina ollen
hüüdja heal kõrbes: Tehke tassaseks Issanda teed,
nenda kui Prohwet Iesaia on öölnud. J a need, kes
ollid läkkitatud, ollid Wariseride seast. J a nemmad
küssisid temmalt ja ütlesid temma wasto: Miks sinna
siis ristid, kui sa ep olle Kristus, egga Elias, egga
Prohwet? Ioanncs kostis neile ja ütles: Minna ristin
weega, agga se seisab kesk teie seas, kedda teie mitte
ei tunne. Se on sesamma, kes pärrast mind tulleb,
kes enne mind on olnud, kelle wäärt minna ep olle, et
ma temma kinga paela lahti peastan. Se sündis Petabaras teisel polel Iordanit, kus Ioannes ristis.

Epistel essimesel Jõulo Pühhal.
TÜ. 2, 11—14. salmin sadik.
Sest Jummala anu, mis õnnistust sadab, on ilnmnud köikile innimestele, ja juhhatab meid, et meie
peame ärrasalgama jummalakartmata ello ja ilmalikud
himmud, ja peame mõistlikult ja õiete ja jummalakartlikult ellama lessinnatses mailmas, ja otame sedda
onnist totust, ja sure Jummala ja meie Önnisteggia
Jesuse Kristuse auu ilmumist, kes issennast meie eest
on annud, et ta meid piddi ärralunnastama kõigest
üllekohtust, ja puhhastama ennesele issirahwaks, mis
ussin on hea töle.
Vwangelium essimesel Jõulo Pühhal.
Luk. 2, 1—14. salmist sadik.
Agga, se süüdis neil päiwil, et sõnna Keisrist Augustufeft wäljaläks, et kõik mailm piodi ülleskirjutud
sama. (Sesinnane kirjutus süüdis enne, kui Kirmius
Siria ma ülle wallitsejaks olli.) J a kõik läksid ennast
üllcskirjutmna, iggaüks omma linna. Siis läks ka
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Josep Kalilea maalt Naatsareti linnast ülles Inda
male Taweti linna, mis hütakse Petlemaks, sepärrast
et ta olli Taweti suggust ja pärrimaalt, et ta ennast
piddi laskma ülleskirjutada Vtaria omma kihlatud naesega, kes olli käima peal. Agga se sündis, kui nemmad seal ollid, sai se aeg täis, et ta piddi mahhasama.
Ja temma töi omma essimese Pöia ilmale, ja mähkis
tedda, ja panni tedda mahha sõime, sest neil ep olnud
muud asset maias. Ja sealsammas wäljas ollid karjatsed öidses, ja hoidsid öse omma karja. Ja wata,
Issanda ingel seisis nende jures, ja Issanda au paistis nende ümber, ja nemmad kartsid üllewägga. Ja
ingel ütles neile: Ärge kartke! sest wata, ma kuulutan
teile suurt rõmo, mis kõige rahwale peab sama, sest
teile on tänna Taweti linnas sündinud se Õnnisteggia, kes on Kristus se Issand. Ja se olgo teile
tähheks: teie leiate se lapse mähhitud ja sõimes maggamast. Ja äkkitselt olli ingliga taewa söawüe hulk,
need kiitsid Jummalat ja ütlesid: Au olgo Jummalal?
kõrges, ja ma peal rahho, innimestest hea meel!

Epistel teisel Jõulo Pühhal.
Tit. 3, 4—8. salmist sadik.
Agga kui Jummala meie Önnisteggia heldus ja
armastus innimeste wasto ilmus, siis on temma meid
õndsaks teinud, ei mitte õiguse teggudest, mis meie
ollime teinud, waid omma hallastuse pärrast, -uesündimise pessemise ja pühha Waimo uendamise läbbi,
kedda temma on wäljawallanud meie peale rohkeste
Jesuse Kristuse meie Önnisteggia läbbi, et meie temma
armo läbbi õigeks tehtud, iggawese ello pärriaks piddime sama lotuse järrele; se on ustaw sõnna.

Gwangelium teisel Jõulo Pühhal.
Luk. 2, 15 — 20. salmik sadik.
J a se sündis, kui inglid neist said ärraläinud taewa,
siis ütlesid karjatsed teine teife toc&ti>: Et lakki nüüd
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Petlcmma, ja wadagem sedda asja, mis on sündinud,
mis Issand on teada annud. J a nemmad tullid
ruttuste ja leidsid Maria ja Josepi ja se lapsukese
sõimes maggamast. Agga tui nemmad said näinud,
lautasid nemmad sedda asja laiali, nris neile sest lapsukesest
olli rägitud; ja kõik, kes sedda kuulsid, pannid sedda
immeks, mis karjustest neile olli rägitud. Agga Maria
piddas kõik need sõnnad meles, ja mõtles nende peäle
ommas süddames. Ja karjatscd läksid tagasi, auustasid ja kiitsid Jummalat kõige se eest, mis nemmad
ollid kuuluud ja näinud, nenda, kui neile otti ööldud.

Epistel kolmandamal Jõulo Pühhal.
Iesaia 7, 14. ja 15. salm.
Wata! üks neitsid saab käima peale, ja toob pöia
ilmale, ja peab temmale pannema se nimme: I M MANUEL. Wõid ja met peab ta söma, kuuni ta
mõistab kurja pöllata, ja head wallitseda.

Gwangelium kolmandamal Jõulo Pühhal.
Joan. 1, 1 — 14. salmist sadik.
Alguses olli Sõnna, ja se Sõnna olli Jummala
jures, ja se Sõnna olli Jummal. Sesamma olli alguses Jummala jures. Koik asjad on temma läbbi
tehtud, ja ilma temmala ep olle ühtegi tehtud, mis
tehtud on. Temma sees olli ello ja se ello olli innimeste walgus, ja se walgus paistis pimmeduses, ja
pimmedus ei wõtnud sedda wasto. (Üks innimene,
Ioannes nimmi, sai Jummalast läkkitud. Sesinnane
tulli tunnistuseks, et ttmma sest walgusest piddi tunnistama, et kõik temma läbbi piddid uskuma. Temma
ep olnud mitte se walgus, waid, et temma piddi
tunnistama sest walgusest.) Se olli se tõssine walgus, kes walgustab kõiki inuimessi, kui ta mailma
sisse tulnud: Temma olli mailmas ja mailm on temma
läbbi tehtud, ja mailm ei tunnud tedda mitte. Temma
tulli omma sisse ja ommaksed ci wõtnud tedda nutte
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wasto: a$$a nimitto, kui tedda wasto wõtsid, neile
andis temma melewalla Jummala lapsiks sada, kes
temma sisse ussuwad, kes ep olle werrest, ei lihhatahtmisest, egga mehhe tahtmisest, waid Jummalast
sündinud. J a se Sõnna sai lihhaks, ja ellas kui
ühhes maias nreie seas, ja meie näggime tenuua auu,
kui Issast ainosündinud Pöia auu, täis armo ja töt.
Epistel Pühhapäwal pärrast Jõulo Pühha.
Kal. 4, 1—7. salmist sadik.
Agga minna ütlen: Ni kaua kui pärria wäeti laps
on, ep olle temma ja sullase wahhel ühtegi wahhet,
ehk ta kül kõige pärranduse iosaud on: waid temma
on järrelekulutaja ja üllewatajate al seks aiaks, mis
issast on seatud: Nenda ta meie, kui meie wäetimad
lapsed ollime, siis ollime meie kui sullased essimeste
mailma seadmiste al. Agga kui aeg täis sai, läkkitas
Jummal omma Pöia, et ta piddi naesest; sündima, ja
kasso alla sania, et temma neid, fe* käoso al ollid,
piddi ärralunnastama, et meie piddime laste õiguse
sama. Agga et teie nüüd lapsed ollete, on Jummal
omma Pöia Waimo teie süddamesse läkkitanud, se
kisscndab: Adda, Issa! Sepärrast ep olle sinna ennaur
sullane, waid laps: agga kui sa olled laps, siis sa
olled ka Jummala pärria Kristuse läbbi.
Ewangelium Pühhapäwal pärrast Jõulo Pühha.
Luk. 2, 33—40. salmist sadik.
Ja Josep ja tenima (Kristuse) emma pannid immeks, mis temmast rägiti. Ja Simeon õnnistas neid,
ja ütles Maria temma emma wasto: Wata! sesinnane
seisab seal langen:iseks ja üllestöusmiseks mitmele
Israelis, ja märgiks, kelle wasto rägitakse (agga sinnugi onunast hingest läbbi peab mõõk tuugnna), et
mitme süddame mõtlemised peawad awwalikuks sama.
Ja seal olli Anna, üks naesterahwas, teo prohwet
Wanueli tüttar, Asseri sugguarrust, se olli wägga
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ellatand, ja olli omma mehhega seitse aastat ellanud
pärrast omma neitsipölwe, ja temma olli liggi nelli
aastat ühheksakümmend lesk; se ei tulnud ial ärra
puhhast koiast, teuis Jummalat paastumise ja palwetega ööd ja päwad. Ja sesinnane tulli senna selsammal tunnil, ja tunnistas Issanda auu ülles, ja
rakis temmast kõigite, kes ärralunnastamist Ierusalemas otasid. Ja kui nemmad kõik said lõppetanud,
mis Issanda kässoöppetust möda piddi sündima, läksid
nemmad taggasi Kalilca male, omma Naatsareti linna,
agga se lapsuke kaswas, ja sai kangeks waimust, täis
tarkust ja Jummala arm olli temma peal.
Epistel Nean päwal.

Kalat. 3, 23—29. salmist sadik.
Agga enne kui usk tulli, hoiti meid kässo al, ja
meie ollime kinnipandud usso peale, mis piddi ilmutadama. Nenda on käsk meie juhhataja olnud Kristüse jure, et meie usso läbbi piddime õigeks sama.
Agga et usk on tulnud, ep olle meie mitte ennam
juhhataja al. Sest teie ollete kõik Jummala lapsed
usso läbbi Kristuse Jesuse sees, sest mitto teid Kristüse sisse on ristitud, teie ollete ka ennast Kristusega
ehhitanud. Ep olle Iudameest agga Krekameest, ep
olle sullast egga wabbat, ep olle meest egga naest,
sest teie kõik ollete Kristuse Jesuse sees; agga kui
teie Kristuse pärralt ollete, siis ollete teie ka Abraami
suggu, ja pärriat tõutuse järrele.
Gwangelium Neäri päwal.
Luk. 2, 21. salmis.
Ja kui kahheksa päwa täis said, et last piddi ümberleigatama, siis paudi temmale nimmi Jesus, mis
inglist olli pandud, cnnego temma emma ihhusse sai.
Epistel Pühhapäwal pärrast Neäripäwa.
Rom. 6, 3. ja 4. salmis.
Ehk eks teie ei tea, et, mitto meid Kristuse Jesuse
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sisse on ristitud, et meid temma surma sisse on ristitud? Siis olleme meie temmaga mahhamaetud ristimise läbbi surma sisse, et, otsego Kristus on üllesärratud surnuist Issa auu läbbi, meie ka nenda veame
udes ellus käima.
Ewangelium Pühhapäwal pärrast Näenpäwa.
Matt. 3, 13. salmist otsani.
Siis tulli Jesus Kalilea maalt Iordani jõele Joannese jure, et tedda piddi temmast ristitama. Agga
Ioannes kelas tedda wägga, ja ütles: Mulle on tarwis, et mind sinnust peaks ristitmna, ja sinna tulled
minno jure. Agga Jesus wastas ja ütles temma
wasto: Olgo nüüd nenda; sest nenda on meie kohhus,
kõik õigust täieste tehha; siis jättis temma tedda. Ja
kui Jesus olli sanud ristitud, tulli temma seddamaid
weest wälja, ja wata! taewad tehti temmale lahti;
ja Ioannes näggi Jummala Waimo kui tuikese ennast
mahhalaskwad, ja temma peale tullewad. Ja wata!
heäl taewast ütles: Sesinnane on minno armas Poeg,
kellest mul hea meel on.
Epistel kolme kunninga päwal.
Iefaia 60, 1—6. salmist sadik.
Tõuse ülles, sago sa walgustud, sest. sinno walgus
tulleb, ja Jehowa au tõuseb so ülle. Sest wata,
pimmedus kattab maad, ja pilkane pimme rahwast;
agga sinno ülle tõuseb Jehowa ja temma auu näikse
sinno peal. Ja pagganad peawad so järrel käima,
ja kunningad se paistuse järrel, mis sulle tõuseb.
Tõsta ommad silmad ümberkaudo ülles, ja wata,
need kõik koggutakse, ja tullewad sinno jure, so pöiad
tullewad kaugelt, ja so tütred kaswatakse nende körwas. Siis saad sa nähha, ja kui jõggi nende wasto
jooksta, ja so südda wärriseb, ja saab üpris wägga
rõõmsaks, kni se hulk merre äres so pole pörab, ja
pagganate wäggi so jure tulleb. Kamelide hulk kattab
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sind, Midjani ja Ewa nobbedad kamelid, need kõik
tullewad Seba maalt, neminad kandwad kulda ja wirokid, ja kulutawad röönisast Jehowa kitused.

Gwangelium kolme kunninga päwal.
Matt. 2, 1—12. salmist sadik.
Agga kui Jesus sai sündinud Petlemmas Iuda maal
kunninga Herodese aial, wata, siis tullid targad hommiko poolt Jerusalemma, ja ütlesid: Kus on se sündinud Iuda rahwa kunningas? sest meie olleme temma
tähte näinud hommiko maal, ja olleme tulrntd tedda
kummardama. Agga kui kunningas Hcrodes sedda
kulis, ehmatas temma wägga ärra, ja kõik Jerusalenr
temmaga. J a temma koggus kokko kõik üllemad preestrid
ja kirjatundjad rahwa seast, ja kulas neilt, kus Kristus piddi sündima. Agga nemmad ütlesid tennaale:
Petlemas Iuda maal, sest nenda on prohweti läbbi
kirjutud: Ja sinna Petlen: Iuda inaal, sinna ep olle
milgikombel se wähhem Iuda würstide seas, sest sinnust peab wäljatulema se Wallitseja, kes minno
Israeli rahwast peab kui karjane hoidma. Siis kutsus
Herodes need targad sallaja ja kulas neilt õiete sedda
aega, mil se täht olli paistnud. J a temma läkkitas
neid Petlema, ja ütles: Minge ja kulage õiete hästi
se lapsukese järrele, ja kui teie tedda leiate, siis kulutage mulle, et ka minna tullen tedda kummardama.
Agga kui nemmad said kunningat kuulnud, läksid
nnnmad ärra, ja wata, se täht, mis nemmad hommiko maal ollid närnud, käis nende eel, kunni temma
tulli, ja seisis kohhe seal üllemal, kus se lapsukene
olli. Agga kui nemmad sedda tähte näggid, said
nemmad üpris wägga rõönrsaks. J a kui uennnad
senna kotta said, leidsid nennnad se lapsukese Ntaria
tenima emmaga ja heidsid nmhha ja kummardasid
tedda, ja wõtsid omnm warranduse lahti, ja wisid
temmale andid, kulda ja wirokit ja mirnt. Ja et
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Jummal neid käskinud unnes, et nemmad mitte ei
piddand Herodese jure taggasi minnema, läksid nenrmad teist teed taggasi omma male.

Ep. ess. Pühhap. pärr. kolme kunninga Pühha.
Rom. 12, J—6. salmist sadik.
Sepärrast maenitsen minna teid, wennad, Iummala suure süddameliko hallastuse läbbi, et teie annate
ommad ihhud ellawaks, pühhaks ja Jummala melepärraliseks ohwriks, se olgo teie mõistlik Jummala
tenistus. J a ärge wõtke mitte sesinnatse mailma
sarnatsed olla; waid muutke ennast omma n:ele uendamise läbbi, et teie wõiksite katsuda, mis Jummala
hea, ja melepärraline, ja täis tahtmine on. Sest ma
ütlen se armu läbbi, mis mulle on antud, iggaühhele,
kes teie seast on, et temma ei arwa ennast targemaks,
kui sünnib arwata, waid et iggaüks ennesest arwaks
nenda, kui kohhus on arwata sedda möda, kui Jummal
iggaühhele noso moöta on jagganud. Sest otscgo meil
ühhe ihho sees paljo liikmid on; agga köikil liikmetel
ep olle ühhesuggunc to: nenda on meid paljo üks
ihho Kristuse sees; agga iggaüks ennese kohhal olleme
meie teine teise liikmed. Agga meil on armoannid,
mis sedda armo möda, mis. meile on antud, mõnne-

suggused on.
Gw. ess. Pühhap. pärr. kolme kunninga Pühha.
Luk. 2, 41—52. salmist sadik.
J a temma wannemad käisid igga aasta Jerusalemmäs Pasapühhiks. J a kui temma kahheteistkümne
aastaseks sai, janemmad üllesläksid Jerusalemma, Pasapühha kombe pärrast, ja need päwad täis said et
nemmad jälle koio pole läksid, siis jäi se poeglaps
Jesus Jerusalemma, ja Josep, ja temma (Kristuse)
emma ci teadnud sedda mitte. Agga kui nemmad
mõtlesid tedda tcekäiate seltsis ollewad, tullid nemmad
ühhe päwa teed, ja otsisid tedda suggulaste ja tutwate
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jures; ja fui nemmad tedda ei leidnud, läksid nemmad
tagasi Jerusalemma ja otsisid tedda. J a se sündis
kolme päwa pärrast, et nemmad tedda leidsid puhhast
koiast istumast kesk öppetajate seast, ja neid kuulmast
ja neilt küsstmast. Agga kõik, kes tedda kuulsid,
ehmatasid ärra temma mõistuse ja kostmiste pärrast.
J a kui nemmad 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 otsinud.
J a temma ütles nende wasto: Mis se on, et teie
mind ollete otsiimd? • eks teie ei teawmd, et ma ses
pean ollema, Mis mo Issa pärralt on? Ja- nemmad
ei mõisinud sedda sõnna mis ta neile rakis. J a
temma läks nendega alla, ja tulli Naatsaretti ja kulis
nende sõnna. J a temma emma piddas kõik needsinnatsed sõnnad ommas süddames. J a Jesus kaswas tarkuses, ja pitkuses, ja armus Jummala ja
innimeste jures.

Ep. teisel Pühhap. pärr. kolme kunninga Pühha.
Rom. 12, 6—12. salmist sadik.
Ehk meil on prohweti kulutamine, siis peab se
usso moödo järrele olleme; ehk meil on järrelewataja
ammet, siis olleme meie teine teise liikmed ses järrelewataja ammetis; ehk on, kes õppetab, se on teise
lige õpetuse sees; ehk on, kes maenitseb, se on teise
lige maenitsuse sees; kes jaggab, se tehko sedda wagga
süddamega; kes on' üllewataja, se olgo ussin; kes
waeste ette murretseb, se tehko sedda rõmuga. Armastus ärgo olgo mitte sallalik; hirm olgo teil kurja
eest! hoidke head tagga. Armastage teine teist ellaste
kui wennad; teine jõudko teise ette auustamisega.
Ärge olge laisad ses, mis teie peate teggema; olge
tullised waimus; pange aeg tähhele. Olge rõõmsad
lotuses, kannatlikud ahhastuses, jäge kindlaste palwesse.
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Aidake neid pühhasid, kennel pudu on. Püüdke heal
melel wõõraid wastowõtta. Õnnistage neid, kes teid
taggakiusawad: õnnistage, ja ärge wanduge mitte.
Olge rõõmsad rõõmsatega, ja nutke nutjatega. Olge
ühhemelelised teine teise wasto. Ärge nõudke kõrki
asjo, waid heitke allandlikude seltsi.

Ew. teisel ptthhap. pärrast kolme kunninga Pühha.
Ioh. 2, 1—11. salmist sadik.
J a kolmandamal päwal said pulmad Kanas Kalileamaal, ja Jesuse emma olli seal; agga Jesus ja temma
jüngrid ollid ka pulma kutsutud. J a kui wina pudus,
ütles Jesuse emma temma wasto: Neil ep olle wina.
Jesus ütles temmale: Naene, mis mull on sinnuga
teggemist? minno tund ep olle weel tulnud. Temma
emma ütles teentritele: Mis temma teile ial ütleb,
sedda tehke. Agga senna ollid pandnd kuus kiwwist
weerista Iuda rahwa puhhastamise pärrast, ja iggaühhe sisse läks kaks ehk kolm moöto. Jesus ütles neile:
Täitke need weeriistad weega, ja nemmad täitsid neid
äre tassa. J a temma ütles neile: wõtke nüüd nende
seest, ja wige pulmarahwa tallitajale, ja nemmad wisid.
Agga kui pulmarahwa tallitaja sedda wet maitses, mis
winaks olli sanud, ja ei teadnud mitte, kust se olli
(agga need teenrid teadsid, kes selle wee ollid tonud); siis
kutsus pulmarahwa tallitaja peigmehhe, ja ütles temmale: Iggamees annab essite head wina, ja kui nemmad jo kül sanud, siis lahjemat; sinna olled selle hea wina
siit sadik hoidnud. Se olli nende immeteggude hakkatus,
mis Jesus teggi Kanas Kalileamaal, ja näitas omma
auu ülles, ja temma jüngrid uskusid temma sisse.

Ep. kolm. pühhapäw. pär. kolme kunninga Pühha.
Rom. 12, 17—21. salmist sadik.
Ärge olge enneste melest targad. Ärge makske ühhelegi
kurja kurjaga. Nõudke häid asjo kõikide innimeste nähhes.
Kui se wõib olla, siis piddage kõige innimestega rahho, ni
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paljo, kui teie poolt sünnib. Ärge makske isse kurja kätte,
armsad! waid andke maad Jummala wihhale, sest kirjutud
on: Minno pärralt on kättemaksmine, minna tahhan
kätte maksta, ütleb Issand. $tti nüüd sinno waenlasel nälg on, siis süda tedda, kui temmal janno on,
siis joda tedda. Sest, kui sa sedda teed, siis koggub
sinna tuttisid süssi temma pähhä. Ärra anna ennast
kurjast ärrawöita, -waid wõida sinna kurja ärra heaga.
Gw. kolm. pühhap. pär. kolme kunninga Pühha.
Matt. 8, 1 — 13. salmist sadik.
Agga kui temma (Jesus) mäelt allaläks, käis paljo rahwast temma järrel. Ja wata, üks piddalitöbbine tulli ja
kummardas tedda ja ütles: Issand, kui sa tahhad, wõid
ia mind puhtaks tehha. J a kui Jesus käe sai sirrutanud
putus temma temmasse, ja ütles: Minna tahhan, sa puhtaks. I a seddamaid sai temma piddalitöwwest puhtaks.
J a Jesus ütles temma wasto: Katsu, et sa sedda kellegile ei
ütle, waid minne, näita ennast preestritele, ja wi se and
mis Moses on käskinud, neile tunnistllseks. Agga kui Iesus Kapernauma sisse läks, tulli üks söddapealik temma
jure, pällus tedda ja ütles: Issand, minno sullane on alwatud koddo maas sures wallus. I a Jesus ütles temma
wasto: minna tahhan tulla ja tedda terweks tehha. I a se
söddapealik kostis ja ütles: Issand, minna ep olle mitte
wäärt, et sa minno kattukse alla tulled^ waid ütle agga üks
sõnna, siis saab minno sullane terweks. Sest nunna ollen ka
innimene wallitsuse al, ja minno al on sõamehhi, ja minna
ütlen ühhe wasto: minne, siis lähheb temma ja teise wasto:
tulle, siis tulleb temma, ja omma sullase wasto: te sedda,
siis teeb temma. Agga kui Jesus sedda kulis, immetelles
temma ja ütles nende wasto, kes järrel käisid: tõest,
minna ütlen teile, ei Iöraelistki polle mina ni suurt usko
leidnud. Agga minna ütlen teile: nutto tullewad hommiko
ja õhto poolt, ja istuwad laudas Abraami ja Isaaki ja
Jakobiga taewarikis, agga kunningrigi lapsed lükkatakse
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wälja köigesüggawama pimmeduse sisse, seal peab ollema ulgumine ja hammaste kirristamine. J a Jesus
ütles söapealiku wasto: Minne ja sulle sündko nõnda,
kui sinna olled uskunud. J a tenima sullane sai terweks selsammal tunnil.
Ep. neljand. piihhap. pär. kolme kunninga Pühha.
Rom. 13, 8—10. salmist sadik.
Ärgo olgo teil ühtegi wölgo kellegagi, kuid et teie teine
teist armastate, sest kes teist armastab, se on kässo
täieste piddanud. Iest se: stnna ei pea mitte abbiello ärrarikkuma; sinna ei pea mitte tapma; sinna ei
pea mitte warrastama; sinna ei pea mitte üllekohhut
tuunistama; siuna ei pea mitte himmustama, ja kui
weel teist käsko on, sedda pannakse sellesinnatse sõnna
sisse ühte: -pinna pead omma liggimest armastama
kui isseennast. Armastus ei te liggimesele kurja. Siis
on armastus kässo täitmine.
Gw. neljand. pühhap. pär. kolme kunninga Pühha.
Matt. 8, 23—27. salmist sadik.
Ja kui temma (Jesus) taewa läks, siis käisid temma
jüngrid temma järrel. J a wata, siis tõusis suur laenetamine merre peal, nenda et se laew laenetega katteti, agga
temma maggas. J a temma jüngrid tullid temma jure, ja
ärratasid tedda ülles, ja ütlesid: Issand, aita meid, meie
lähheme hukka. J a temma ütles nende wasto: Mispärrast
ollete teie arrad, teie nõdraussulised? Siis tõusis tennna
ülles, ja ähwardas tuli ja merd, siis lai se koggone waikseks. Agga innimesed innnetellesid ja ütlesid: Missuggune on se, et ka tuled ja merri temma sõnna tulewad.
Ep. wiend. pübhap. pär. kolme kunninga Pühha.
Kol. 3, 12 — 17. salmist sadik.
Sepärrast ehhitage ennast kui Jummala ärrawallitsetud, pühhad ja armastud süddameliko hallastusega, heldusega, allandusega, tassandusega, pitka melega: kannatage teine teisega, ja andke andeks teine teisele, kui
2*
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kellegil on middagi kaebamist teise peale; kui Kristus
teile ka on andeks annud, nenda tehke ka teie. Agga
kõige se peale ehhitage ennast armastusega, se on oige
tuggew sidde. J a Jummala rahhu wallitsego omma
wöidoanniga teie süddametest seks ollete teie ka kutsutud
ühhe ihho sees, ja olge tännolikud. Kristuse sõnna ellago
rohkeste teie sees kõige tarkusega; öppetage ja maenitsege isseennast mängi ja kituse lauludega, ja mu waimuliko lauludega; laulge kauniste Issandale ommas
süddames. Ja kõik, mis teie ial wõttate tehha sõnna
ehk töga, sedda tehke kõik Issanda Jesuse nimmel, ja
tännage Jummalat ja Issa temma läbbi.
Ew. wiend. pühhap. pär. kolme kunninga Pühha.
Matt. 13, 24—30. salmist sadik.
Teise tähhendamise sõnna panni temma (Jesus) nende
ette ja ütles: Taewariik on ühhe innimese sarnane, kes
head semet omma pöllo peäle külwas. Agga kiu innimesed
maggasid, tulli temma waenlane ja külwas umbrohto kesk
msso sekka ja läks ärra. Kui uüüd orras kaswas ja wilja
kandis, siis nähti ka sedda umbrohto. Agga maia issanda
sullased tullid temma jure ja ütlesid temmale: Issand, eks
sa olle head semet omma pöllo peale külmanud, kust temmale nüüd se umbrohhi tulleb? Agga temma ütles neile:
Sedda on teinud üks innimene, kes waenlane. Siis ütlesid
sulased temma wasto: Kas sa siis tühhad, et meie peame
minnema ja sedda kokkokogguma? Agga temma ütles: (5i
mitte, et teie ühtlasi sega nisso wälja ei kissu, kui teie
umbrohto kokkokoggute. Laske mollemad ühtlase kaswada leikuseks, ja leikuse aial tahhan minna leikajatelc
öölda: kogguge enne umbrohhi, ja sidduge wihko sedda
ärrapõllctada, agga nisso pange kokku minno aita.

Gp. wend. pühhap. pär. kolme kunninga Pühha.
1. Tess. 5, 1 — 11. salmist sadik.
Agga, wennad, neist aegust ja tundidest ep olle tarwis
teile kirjutada. Sest teie isse teate õiete hästi, et Issanda
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pääw nenda tulleb, kui Warras ösel. Sest kui nemmad üttewad: rahho on, sa polle ühtegi hädda; siis tulleb äkkiline
hukkatus nende peale, nenda kni lapse waew selle peale, kes
käinia peal on, ja nemmad ei pease mitte. Agga teie, wennad, ep olle mitte pimmeduses, et see pääw teid peaks kui
Warras kinni sama. Teie kõik ollete walguse lapsed ja päwa
lapsed; meie ep olle mitte ö, egga pimmeduse lapsed. Sepärrast nüüd, ärgem maggagem ka mitte kui need teised, waid
walwagem ning olgem kassinad. Sest, kes maggawad,
need maggawad ösel, ja kes joobnnks sawad, need on ösel
joobnud. Agga meie, kes meie päwa lapsed olleme, olgem
kassinad, ehhitud usso ja armastuse raudridega, ja raudkübbaraga, se on: õnnistuse lotusega. Sest Imnnml ep olle
meid seadnud wihha alla, waid et meie peame õnnistust
kätte sama omma Issanda Jesuse Kristuse läbbi, kes meie
eest on surnud, et meie, kas walwanie, kas maggame, tcmmaga ühtlase peame ellama. Sepärrast macnitscge ennast
issekeskes, ja öppetage teine teist, nenda kui teie ka tete.
Gw. tuend. pühhap. p. kolme kunninga Pühha.
Matt. 25, 1—13. salmist sadik.
Siis on taewariik kümne neitsi sarnane, kes ommad lambid wõtsid, ja läksid wälja peigmehhe wasto. Agga wiis
nende seast ollid mõistlikud, ja wiis rummalad. Kes rummalad ollid, need wõtsid ommad lambid, agga nemmad ei
wõtnud mitte olli ennestega; agga need mõistlikud wõtsid
olli omma astjate sisse ühtlase omma lampidega. Agga
kui peigmees wibis, jäid nemmad kõik nnniseks ja uinusid
maggama. Agga kesk öse kuuldi healt: Wata, peigmees
tulleb, minge wälja temma wastu. Siis tõusid kõik needsammad neitsid ülles, ja walmistasid ommad lambid. Agga
need rummalad ütlesid mõistlikude wasto: Andke meile
teie öllist, sest meie lambid kustumad ärra. Agga need wõistlikud kostsid ja ütlesid: ei mitte, et ei meil egga teil ei pudu;
waid minge ennemine kaupmeeste jure ja ostke ennestele.
Agga kui nemmad ärraläksad ostma, tulli peigmees, \a
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kes walmis ollid, läksid temmaga pulma, ja uks pandi
lukku. Agga wimaks tullid ka need teised neitsid ja
ütlesid: Issand, Issand, te meile lahti. Agga temma
kostis ja ütles: Tõest, minna ütlen teile, ma ei tunne
teid mitte. Sepärrast walwage, sest teie ei tea ei päwa
egga tundi, millal innimese Poeg tulleb.

Epistel ühheksamal pühhapäwal enne Kristuse
üllestõusmist Pühha.
1. Kor. 9, 24—10, 5. falmst sadik.
Eks teie ei tea, et, kes wõito jookswad, need jookswad kül kõik, agga üks saab jooksmise wõido anni.
Jookske nenda, et teie sedda kätte säte. Agga iggaüks,
kes wõitleb, on kõikis asjus kassin. Nemmad on kül
sepärrast küssinad, et nemmad kadduwat kroni sawad,
agga meie same hukkaminnemata kroni. Sepärrast jooksen minna nüüd nenda, ei mitte kui teadwata asja peale.
9Jla wõitlen nenda, ei mitte kui se, kes tuult peksab,
waid minna sunnin omma ihho, ja tallitsen sedda, et
minna muile jutlust ei ütle, ja isse ei jä lwatunmks.
Agga minna ei tahha mitte, wennad, et tei peab teadmata ollema, et meie wannemad kõik on pilwe al olnud,
ja on kõik merrest läbbikäinud, ja on kõik Mosese peale
ristitud pilwe ja merre sees: ja kõik on ühhesuggust
waimoliko röga sõnud, ja kõik on ühhesuggust waimoliko
jomaaega jonud, sest nemmad jõid waimolikust järrele
tullewast kaljust; agga se kaljo olli Kristus. Agga
surem hulk nende seast ep olnud mitte Jummala mele
pärast, sest nemmad on kõrbe mahhalõdud.

Gw. ühheks, pühhap. enne Kristuse üllest. P .
Matt. 20, 1—16. salmist sadik.
Sest taewariik on ilhhe innimese sarnane, kes maia issand ja kes warra hommiko wäljaläks töteggiaid palkmna
onuna winamäela Agga kui temma töteggiatega sai leppinud ühhe tenari rahha peale päwa palgaks, siis läkkitas
tenuna neid onuna winamäela. J a temma läks wälja kot-
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mandamal tunnil, ja näggi teisi turro peal töta seiswad, ja
ütles nende wasto: Minge ka teie winamäele, ja mis ial
oige on, tahhan nunna teile anda; ja nemmad läksid ärra.
Ta läks temma wälja kuendamal ja ühheksamal tunnil, ja
teggi nendasammoti. Agga üheteistkümnemal timrnl läks
temma wälja ja leidis teisi töta seismast, ja ütles nende
wasto: Mis teie siin kõige päwa töta seisate? Nemmad
ütlesid temmale: Meid ep olle ükski palganud. Temma
ütles neile: Minge teiegi winamäele, ja mis ial õige
on, peate teie sama. Agga kui õhto sai, ütles winamäe
issand onnua üllewataja waoto: Kutsu ueed töteggiad
ja anna neile nende palk, ja hakka wiimsest essimesest
sadik. J a kui need tullid, kes üheteistkümnemal tunnil
ollid palgatud, said nemmad iggaüks ühhe tenari rahha.
Agga kui need essimesed tullid, mõtlesid munnad, ennast
ennam sania, ja Needsammad laid ka iggaüks ühhe tenari rahha. Agga kui nemmad sedda sanud, nurrisesid
nemmad se maia. issanda wasto ja ütlesid: Needsinnatsed
wiimsed on agga ühhe tuum tõõd tehtud, ja siuna olled
neid meie arruliseks teinud, kes meie päwa koormat ja
pallawal olleme kannud. Agga temma kostis ja ütles
ühhele nende seast: Söbber, minna ei te sulle nutte
liga, eks sa olle miunuga ühhe tenari rahha peale leppinud? wõtta sa omma ja mitme omma teed; agga
minna tahhan sellesinnatsele wiimsete anda nenda kui sullegi; ehk eks mul olle lubba minno ommaga tehha, mis
ma tahhan? ehk ons sinno meel pahha, et minna hea
ollen? Nenda sawad wiimsed essimeseks ja essimesed wiimseks; sest paljo on kutsutud, agga Pissut ärrawallitsetud.

Epistel kahbekfamal pühhapäwal enne Kristust
üllestõusmist Pühha.
2. Kor. 11, 19., 12, 9. salmist sadik.
Sest teie sallite rummalaid heal melel, et teie mõistlikud
ollete: Sest teie sallite, kui teid kegi sullasiks teeb, kui kegi teie
omma ärrasööb, kui kegi palka wõttab, kui kegi surustclleb,
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kui kegi teid wasto silmi lööb. Se teotuse pärast rägiu
minna sedda, fui olleksime meie nõdraks läinud. Agga, mis
peale kegi julge on (ma ragin rummaluses), se peale ollen
minna ka julge. Nemmad on Ebrea mehhed, minna ka;
nemmad on Israeli lapsed, minna ka; nemmad on
Abraami suggu, minna ka; nemmad on Kristuse teenrid
(ma ragin rummalaste), minna ollen üllem, ma ollen
ennam waewa näinud, palju ennam hopa sanud, ennam wangis ja saggedaste surma häddas olnud. Iuda
rahwa käest ollen minna wiiskord sanud ühhe hobi wähhem kui nellikümmend. Kolmkõrd ollen ma witstega
pekstud, ükskord kiwwidega wissatud, kolmkõrd on laew
käest ärra hukka läinud, terwe ö ja päwa ollen ma
süggawas merres olnud. Saggedaste on mul teekäimisi
olnud, ma ollen olnud jõggede peal mitmes häddas,
mitmes häddas mõrtsukate seas, mitmes häddas omma
rahwa seas, mitmes häddas pagganate seas, mitmes häddas linnas, mitmes häddas kõrbes, mitmes häddas merre
peal, mitmes häddas wallewendade seas. To ja waewa
sees, saggedaste mitmes walwamises, nälja ja janno
sees, saggedaste pastumistes, külmas ja allastuses;
ilma selleta, mis wäljast ou, käib se murre kõikide
koggoduste eest hulgal mo peale. Kes on nõdder, ja
minna ei peaks nõdraks jäma? kedda pahhandakse,
ja mo südda ei peaks sees põllema? Kui peab kiitlema, siis tahhan minna neist asjust, mis minno nõdruses on, kidelda. Jummal ja meie Issanda Jesuse
Kristuse Issa, kes on iggaweste kidetnd, se teab, et
ma mitte ei walleta. Tamaskuses hoidis Areta, kuuninga pealik, Tamasko rahwa linna, ja tahtis mind
kinniwõtta, ja mind lasti aknast korwi sees mahha muri
möda, ja minna peasesin temma käest. Kiitlemisest ei
olle mul kül kasso, siiski tullen minna näggemisi ja
Issanda ilmutamist üllesräkima. Ma tunne:: ühhe innimese Kristuse sees, kedda ueljateistkümue aasta eest
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(kas temma ihho sees olnud, ei tea minna, wõi ihhust
ärra olnnd, ei tea ma mitte, Jummal teab), kisti
kolmandamast taewast sadik. J a ma tunnen seddasamma
innimest (kas ta ihhus, wõi ihhust ärra olnud, ci tea
ma mitte, Jummal teab). Tedda kisti Paradisi sisse,
ja kulis sõnno, mis ei wõi üllesräkida, mis innimesele ei
sünni räkida. Sestsammast tahhan minna kidelda; agga
isieennesest ei tahha ma kidelda muido, kui agga omma
nödruste sees. Sest kui minna ka tahhaksin kidelda, ci
olle minna sepärrast rummal, sest ma tahhan töt räkida; agga nia jättan sedda nenda, et ei ükski nlinnnst
ei arwa ennam, kui ta mind näeb ollewad, ehk mis
ta minnust kuled. J a et ma nende üllewägga suurte
ilmutamistc pärrast ei pea surustcllema, on mulle lihha
sisse wai antud, sadana ingel, et ta mind peab russikaga loma, et minna nutte ei surustelc. Sesamma
pärrast ollen minna kolmkõrd Issandat pallunud, et se
minnust peaks ärralahkuma; agga temma on mulle ööluud: Sulle saab kül Minno armust, scst mo wäggi
laab nõdruse sees täie wõimuse. Sepärrast tahhan ma
palju ennam omma nödruste sees kidelda, et Kristuse
wäggi miuno ülle wõiks warjata.
Gwangelium kahheksamal pühhapäwal enne Kristuse
üllestöusmise Pühha.
Luk. 8, 4—15. salmist sadik.
Agga kui paljo rahwast ühheokoos olli, ja kõikist
linnadest temma jure totsid, rakis ta tähheudamise
sõnna läbbi: Üks külwaja läks wälja omma semet
fsllwama, ja kui ta külwas, kukkus muist te ärc, ja
sõtkuti ärra, ja linnud taewa al sõid sedda ärra; ja
muist kukkus kaljo pcale, ja kui temma tõuns, kuiwas
temma ärra, sepärrast ct temmal ep olnud märga; ja
muist kukkus kesk ohhakate sekka, ja ohhakad tõusid ühtlase ülles ja lämmatafid sedda ärra. Ja muist kukkus
hea ma pcale, \a kui temma tõusis, kandis temma
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saakordist wilja. Kui ta sedda ütles, hüdis temma: Kel
kõrwad on kuulda, se kuulgo! Agga temma jüugrid
küssisid temnmlt ja ütlesid: mis tähhendamise sõnna se
piddi ollelna? agga temma ütles: Teile on antud Iummala rigi sallajaid asjo mõista; agga teistele tähhendamise sõnnade läbbi, et nemmad nähhes ei nä, ja
kuuldes ci mõista. Agga se on se tähhendamise sõnna:
Se seme on Jummala sõnna. Agga teäärtsed on need,
kes sedda klwlwad; pärrast tulleb kurrat ja wõttab se
sõnna nende süddamest ärra, et nemmad ei pea uskma,
egga õndsaks sama. Agga kaljopealsed on need, kes,
kui nemmad kuulwad, sedda sõnna rõmuga wastowõtwad, agga neil ei olle nutte juurt, ürrikeseks aiaks
ussuwad nemmad, ja kiusatuse aial taggauewad nemmad ärra. Agga nris ohhakate sekta kukkus, ueedsiunatsed on need, kes kuulwad ja lähhewad omma töle, ja
neid lämmatakse ärra mailma murrest, ja rikkusest, ja
fesinnatse ello hnnmudeft, ja ei kanna walmift wilja.
Agga, tuis hea ma sees on, need on needsinnatsed, kes
sedda sõnna kuulwad ja kanni hea süddame sees peawad ja kandwad wilja kannatades.

Epistel seitsmel Pühhapäwal enne Kristuse üllestöusm. Pühha ehk Paasto Pühhapääw.
1. Kor. 13. 1—13. salmist sadik.
Kui ma innimese ja ingli keeltega rägiksin, agga mul
ei olleks armastust, siis olleksin minna wask, mis kmniniseb, ja kelloke, mis helliseb. Ja kui ma wõiksin prohweti
wisil räkida, ja teaksin kõik sallajad asjad, ja kõik tuudmise, ja kui mul olleks kõik usk, nenda et ma wõiksin
wäggesid assemelt ärratösta, agga mul põlleks armastust,
siis ei olle minnust ühtegi. Ja kui ma kõik onuna warra
ärrajaggaksin, ja kui nia onuna ihho annaksin ärrapõlletuda, ja mul ei olleks armastust, siis ei olleks
minnul sest ühtegi kasso. Armastus on pitkameleline,
ja näitab omma heldust ülles, armasus ei olle kadde,
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armastus ei te wallatust, temma ei surustclle. Temma
ei näita ennast kurjastc, temma ei otsi onuna kasso,
temma ei sa wihhaseks, temma ei mõtle knrja peäle.
Temmal ep olle rõmo üllekohhnst, agga toe pärrast on
temmal teistega rööm. Temma sallib kõik, ta ussub
kõik, ta lodab kõik, temma kannatab kõik. Armastus
ei wässi ial ärra: Agga olgo prohweti kulutamiscd,
nccd lõppewad ärra; olgo keeled, need jäwad mahha;
olgo tundmine, se lõppeb ärra. Sest Pissut on, nüs
meie tunneme, ja Pissut on, uus meie prohweti wisil
rägime. Agga kui se täis assi tulleb, siio lõppeb se
ärra, mis polikult ou. Kui ma wäeti laps ollin, siis
räkisin minna kui wäeti laps, ma ollin tark kui wäeti
laps, ja mul ollid wäetima lapse mõtted; agga kui ma
mehheks sain, siis jätsin minna mahha wäetima lapse
kombed. Sest meie näeme nüüd kui ühhes peeglis mõistatuscs, agga siis pallcst pallesse; nüüd tunnen minna
pissut, agga siis saan ma ärratunda, nenda kui minna
ka ollen ärratuntud. Agga nüüd jääb usk, lotus armastus, need kolm; agga surem neist on armastus.

Gmang. seitsmel Pühhapäwal enne Kristuse üllestöusm. Pühha, ehk Paasto Pühhapäwal.
Luk. 18, 31—43. salmist sadik- :
Agga temma (Jesus) wõttis need kakstcistkümnrend
ennese jure, ja ütles neile: Wata, meie lähheme ülles
Jerusalemma ja kõik peab löppetadama, uus prohwetite
läbbi on kirjutud innimese Pöiast. Test tedda antakse
ärra pagganate kätte, ka tedda naertakse ja tcotakse
ärra ja temma peäle süllitakse, ja kui nemmad tedda
sawad pitsaga peksnud, siis tapwad nemmad tedda
ärra ja kolmandamal päwal peab temma jälle ülles-tõusma. Agga nemmad ei mõistnud sest middagi, ja
sesinnane könne olli nende eest warjul ja nemmad ei
mõistnud mitte, :uis ööldi. Agga se sündis, kui temma
Ieriko linna liggi sai, siis istus üks pimme tee äres
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ja kerjas. Agga kui ta rahwa kulis mödaminncwad,
kulas temma, mis se piddi ollema. Agga nemmad kulutasid temmale: Jesus Naatsarettist lähheb möda. Siis
kissendas temma wägga ja ütles: Jesus, Taweti poeg,
heida armo minno peale! Agga need, kes eel käisid,
sõitlesid tedda, et ta piddi wait ollema: agga temma
kissendas paljo ennam: Taweti poeg, heida armo minno
peale! Agga Jesus jäi seisma, ja käskis tedda ennese
jure tua; agga kui temma liggi sai, küssis ta temmalt
ja ütles: Mis sa tahhad, et ma sulle pean teggemaa
agga temma ütles: Issand, et ma wõiksin jälle nähha.
Ja Jesus ütles temmale: Et näe jälle, sinno usk on
sind aidanud! Ja seddamaid nägi temma jälle, ja
käis temma järel, Jummalat auustaks.
Ja köit
rahwas, kes sedda näggi, andis Jummalale kitust.

Epistel essimesel pühhapäwal Paastus.
2. Kor. 6, 1—10. salmist sadik.
Agga nreie, kui abbimehhed, maenitsema teid ka, et
teie Jummala armo ei pea asjata wastowõtma. Sest
temma ütleb: Minna ollen sind arnrsal aial kuulnud,
ja ollen sind õnnistuse päewal aidanud. Wata, nüüd
on õige armas aeg, wata, nüüd on õnnistuse pääw.
Meie ei anna ühhegi asja sees ei ühtegi pahhandusa
et meie ammet ei sa ärranaertud, waid kõikis näitame
:neie ennast wälja kui Jummala teenrid: sures kannatuses, mitmes willetsuses,mitmes häddas, mitmes ahhastuses, hawus, wangis,, mässamises, mitmes töös, mitmes walwamises, mitmes paastumises, puhhastuses,
tundmises, pitkas meles, helduses, puhhas Waimus,
armastuses, uus ep olle sallalik, tõe sõnnas, Jummala
wäes, õiguse sõariistade läbbi parremal ja pahhemal
polel, auu ja häbbi läbbi, kurja könne ja hea könne
läbbi, kui eksitajad, ja siiski tössised; kui tundmata, ja
ommeti kül tutwad, kui need, kes surrewad, ja wata,
meie ellame; kui need, kedda karristakse, ja kedda om-
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meti ei surmata; kui kurwastud, agga ikka rõõmsad;
kui waesed, agga kes paljo rikkaks tewad; kui need,
kellel middagi ei olle, ja kelle käe ommeti kõik on.

Ewan. essimesel pühhapäwal Paastus.
Matt. 4, 1—11. salmist sadik.
Siis widi Iesust puhhast Waimust kõrbe, et tedda
piddi kurratist kiusatama. Ja kui temma nellikümmend
päwa ja nellikümmend ööd sai paastuuud, siis tulli
temmale pärrast nälg kätte. Ja kiusaja tulli temma
jure ja ütles: Kui sa Jummala Poeg olled, siis ütle,
et needsinnatsed kiwwid leibuks sawad. Agga temma
wastas ja ütles: kirjutud on: innimene ei ella mitte
ükfipäinis leiwast, waid iggaühhest sõnnast, mis I u m mala suust läbbi käib. Siis wõttis tedda kurrat
ennesega pühha linna, ja panni tedda pühha koia
harja peale seisma, ja ütles temmale: Kui sa I u m mala Poeg olled, siis kukkuta ennast mahha, sest kirjutud on: temma tahhab omma inglid sinno pärrast
käskida, ja nemmad peawad sind kätte peale wõtma,
et sinna omma jalga kiwwi wasto ial ei pea tõukama. Jesus ütles temmale: ta on kirjutud: Sinna
ei pea Issandat omma Jumalat nutte kiusama. Ta
wõttis tedda kurrat ennesega ühhe wägga kõrge mäe
peale, ja näitas temmale kõiki mailma kunningrikisid
ja nende auu, ja ütles temmale: sedda kõik tahhan
minna sulle anda, kui sa mahhaheidad ja mind kummardad. Siis ütles Jesus temmale: Taggane minnust sadan, sest kirjutud on: Sinna pead Issandat
onuna Iuuunalat kummardama, ja tedda üksipäiuis
tenima. Siis jättis tedda kurrat mahha, ja wata,
inglid tullid temma jnre ja teenisid tedda.

Epistel teisel pühhapäwal Paastus.
1. Tesf. 4, 1—?. salmist sadik.
Mis muud weel, wennad, kui et meie teid pallume
ja maenitseme Issanda Jesuse sees, nenda kui teie ollete
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meie käest sanud sedda, mil wisil teie peate ellam, ja
Iumlnala mele pärrast ollema, et teie weel täiemaks
fate. Sest teie teate, mis käsfud meie teile olleme annud Issanda Jesuse läbbi. Sest se on Jummala
tahtmine, teie pühhitsemine, et teie hoiate horaello
eest, et iggaüks teie seast teaks omma astjat hoida
pühhitsemine ja auu sees; ei mitte himmotöwwes,
nenda kni pagganad, kes Jummalat ci tunne; et
ükski ei te üllekohhut, egga petta omma wenda sestnatse asja sees, sepärrast, et Issand on kättemaksja
kõige nendesinnaste asjade pärrast, nenda kui meiegi
teile enne olleme öölnud ja tunnistanud. Sest Iummal ep olle meid mitte kutsunud rojuseks, waid pühhitsemiseks.

Gwangelium teisel Pühhapäwal Paastus.
Matt. 15, 21 — 28. salmist sadik.
J a Jesus tulli sealt ärra, ja läks Tiruse ja Sidoni
pole. J a wata, üks Kanauea ma naene tulli sealt
raiadest wälja, ja kissendas ja ütles temmale: Issand,
Taweti poeg, hallasta minno peale, minno tüttart
waewatakse kurjast waimust kurjaste. Agga temma ei
wastanud temmale sönnagi. Siis astusid temma jungrid temma jure, ja pallusid tedda ja ütlesid: Sada
tedda ärra, sest temma kissendab meid tagga. Agga
temma kostis ja ütles: Minna ep olle mitte läkkitud,
kui agga Israeli suggu ärrakaddunud lammaste jure.
Agga se naene tulli ja kummardas tedda ja ütles:
Issand, aita mind! Agga temma kostis ja ütles:
Se ep olle mitte hea, et laste leib wõetakse ja koerte
ette heidetakse. Agga temma ütles: Jah, Issand,
kunnnatagi söwad koerukesed neid rasokesi, mis nende
issandate laua pealt mahhalangewad. Siis kostis
Jesus ja ütles temma wasto: Oh naene! sinno usk
on suur, sulle sündko nenda kui sa tahhad. J a temma tüttar sai terweks sestsammast tunnist.
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Epistel kolmandamal plthhapäwal Paastus.
Ewes. 5, 1—9. salmist sadik.
Siis olge nüüd Jummala järrelkäiad, kui arinsad
lapsed, ja käige armastuse sees, nenda kui ka Kristus
meid on armastanud, ja on isseennast meie eest ärraannud anniks ja ohwriks, Jummalale maggusaks haisuks; agga horajaht ja kõik rojastus ehk ahnus olgo
nimmetamata teie seas, nenda kui pühhadele süunib,
ja häbbemata to ja jölle tönne ehk naljaheitmine, mis
ei sünni, waid ennemine tännamist olgo teie seas.
Sest seda teate teie, et ei ühhelgi horapiddajal egga
roppnl, egga ahnel, kes on woora jummala tener, ep
olle pärrimist Kristuse ja Jummala rikis. Ükski ärgo
petko teid tühja sõnnadega, sest nende asjade pärrast
tulleb Jummala wihha sönnakuulmata laste peale:
sepärrast ärge sage mitte nende seltsimehhiks. Sest
teie ollite ennemuiste pimmedus, agga nüüd ollete
teie walgus Issanda sees; ellage kui walguse lapsed.
Sest Waimo kasso näitab ennast köigesugguse headuse
ja õiguse ja töe sees.
Ewang. kolmandamal pühhapäwal Paastus.

Luk. 11, 14 — 28. salmist sadik.
J a temma aias ühhe kurja waimo wälja, ja sesamma olli keleto; agga kui se kurri waim sai wäljaläinud, siis sündis, et se keleto rakis, ja rahwas
panni sedda immeks. Agga mönningad nende seast
ütlesid: Temma ajab kurjad waimud wälja Peeltsebnli,
kurja waimude üllema läbbi. Agga teised kiusasid tedda,
ka küssisid tennnalt immetähte taewast; agga temma
mõistis nende mõtted ärra ja ütles nende wasto:
Igga kunningriik, mis isekeskes ridus on, lähheb
hukka; ja se kodda, mis teisega ridus on, langeb; kui
sadan ka isseennesega ridns on, kuis wõib temma kunningriik jada seisma? et teie ütlete mind Peeltsebnli
läbbi kurjad waimud wäljaaiawad. Agga kui mitmet
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Peeltsebuli läbbi kurjad waimud wäljaaiau, kelle läbbi
aiawad teie pöiad neid wälja? sepärrast peawad nemmad teie kohtomõistjad ollema; agga kui minna Iummala sõrme läbbi kurjad waimud wäljaateni, siis on
Jummala riik teie jure tulnud. Kui üks wäggew soariistadega ehhitud sõddamees omma koddo hoiab, siis
on temma warra rahhul; agga kui üks wäggewam
tedda temma peale tulleb, ja tedda ärrawõidab, siis
wõttab ta ärra kõik temma sõariistad, mis peale ta
lotis, ja jaggab temma sagi wälja. Kes minno poolt
ei olle, se on minno wasto, ja kes minnoga ei koggo,
se pillab ärra. Kui rojane waim innimesest saab
wäljalMud, siis käib temma kuiwad paigad läbbi ja
otsib hingamist, ja kui tennna ci leia, siis ütleb temma:
Ma tahhan ümberpöõrda onuna kotta, kust ma ollen
wäljatulnud. J a kui temma tulleb, siis leiab ta sedda
tuaga pühhitud ja ehhitud ollemast. Siis lähhäb
temma ja wõttab ennescga seitse teist waimo, kes
kurjemad on tedda ennast, ja kiu nemmad senna sissetullewad, siis ellawad nemmad seal, ja lähheb selle
innimese wiimne luggu pahhemaks kui essimene. .Agga
se sündis, kui ta sedda rakis, tõstis üks naene rahwa
seas omma healt, ja ütles temmale: Onnis on se
ihho, mis sind on kannud, ja need rinnad, mis sinna
olled immenud. Agga temma ütles: Jah! õndsad on
need, kes Jummala sõnna knulwad ja sedda tallele
pannewad.

Epistel neljandamal pühhapäwal Paastus.
Kalat. 4, 21—31. falmift sadik.
Öõlge mulle, kes teie tasso al tahhate olla, eks teie
ei kule käsko? sest kirjutud on, et Abraamil kaks poega
olnud, teine ümmardajast ja teine wabbatnaesest.
Ja
teine sest ümmardajast on lihha polest sündinud, agga
teme sest wabbatuaesest, tõutuse läbbi. Need asjad
tähhendawad middagi. Sest need kaks naesterahwast
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on need kaks seadust, teine Sinai mäelt, mis sullase
pblwcks sünnitab, se on Agar; sest Agar on Sinai
mäggi Arabia maal, ja sünnib selle Jerusalemmaga
ühte, mis nüüd on, agga ta orjab omma lastega;
agga se Jerusalem, mis üllewel on, se on se wabbatnaene, mis meie kõikide emma on. Sest kirjutud on:
Olle rõmus, sa siggimata, kes sinna ei kanna ilmale;
tõsta healt ja kissenda wägga, kes sa lapscwacwas ei
olle, sest sel, kes mehheta on, on palju ennam lapsi
kui sel, kellel mees on. Agga wennad, meie olleme
kui Isaak, tõutuse lapsed. Agga kui sel ajal se, kes
lihha polest olli sündinud, tedda taggakiusas, kes Waimo polest olli sündinud, nenda ka nüüd. Agga, mis
ütleb kirri? lükka ümmardaja ja temma poeg wälja,
lest ünmmrdaja poeg ei pea mitte pärrima wabbatnaese pöiaga. Sepärrast, wennad, ep olle meie mitte
ennam ümmardaja, waid wabbatnaese lapsed.

Ewang. neljandamal pühhapäwal Paastus.
Joan. 6, 1 — 15. salmist sadik.
Pärrast sedda läks Jesus ärra ülle Kallilca järwe
Tiberia linna kaudo, ja paljo rahwast käis temma
järrel, et nemmad temma immetähtesid näggid, mis
temma haigetele teggi. Agga Jesus läks ülles mäe
peäle, ja istus sinna omma jüngritega. Agga Iuda
rahwa Pasapühha olli liggi. Kui nüüd Jesus ommad
silmad üllestõstis ja näggi paljo rahwast ennese jure
tullewad, siis ütles temma Wilippuse wasto: Kust
peame meie leiba ostma, et needsinnatsed sawad süa?
(agga sedda ütleb temma tedda Ansates, sest ta teadis
kül, nris ta piddi teggema). Wilippus wastas temmale: Leibo kahhe saa tenari rahha eest ei lõ neile
mitte ette, et iggaüks neist agga pisnt wõttaks. Üks
temma jünger, Andreas, Simona Petruse weud, ütleb
temmale: Siin on üks poisike, sel on wiis ohra
leiba ja kaks kallukcst, agga mis se on ni mitmele?
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Agga Jesus ütles: Saatke need innimesed mahhaistnma. Agga seal paikas olli paljo rohto; siis istusid
mahha arro järrele liggi wiistuhhat meest. Agga I e sus wõttis need leiwad, ja tännas, ja andis jüngritele,
aga jüngrid neile, kes maas istusid; selsammal kombel
ka neist kallukesist, ni paljo kui nennnad tahtsid. Agga
kui nende köhhud täis sanud, ütles temma omma jungritele: Korristage üllejänud pallukesed kokko, et ühtegi
ei sa hukka. Siis korristasid nemmad kokko, ja täitsid
kaksteistkmnmend korwi täit pallukest neist wiest ohra
leiwast, mis ollid üllejänud neist, kes ollid sönud.
Kui nüüd rahwas sedda imnretähte näggid, mis Jesus
teggi, ütlesid nemmad: Sesinnane on toest se prohwet,
kes mailma sisse peab tullema. Kui nüüd Jesus mõistis, et nennnad tahtsid tulla, ja tedda wäggise wõtta,
et nemmad tedda piddid kunningaks tõstma, siis läks
ta jälle kõrwale mäe peale ainoüksi.

Epistel wiendamal Pühhapäwal Paastus.
Ebrea 9, 11—15 salmist sadik.
Agga Kristus on tulnud, kui tullewate hea asjade
üllem preester, ja ühhe surema ja täiema telgi läbbi,
mis ei olle kattega tehtud, se on mis ei olle sedda
wisi ehhitud, ja ei mitte sikkude egga wassikate werre
läbbi, waid omma werre läbbi on temma ükskord
senna pühha paika sisseläinud, ja iggawese ärralunnastamne leidnud. Sest kui härgade ja sikkude werri
ja lehma tuhk, mis nende peale, kes rojaseks sanud,
ripputakse, pühhaks teeb lihha puhhastuseks; kui paljo
ennam Kristuse werri, kes iggawese Waimo läbbi
ennast isse ilma wiggata Jummalale on ohwrinud,
puhhastad teie süddame-tunnistuse surnuist teggudest
ellawat Jummalat tenima. Ja sepärrast on temma
ue seaduse wahhemees, et need, kes on kutsutud, iggawese pärranduse tõutuse piddid sama, pärrast sedda.
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tui Kristuse surm sai olnud ärralunnastamiseks neist
eksitusist, mis essimese seäduse al ollid.
Gwang. wiendamal Pühhapäwal Paastus.
Joan. 8, 46—59. salmist sadik.
Kes teie seast wõib patto minno peale tõeks tunnistada? agga kui minna töt ragin, mikspärrast ei
usso teie mind mitte? Kes Jummalast on, se kuleb
Jummala sõnna, sepärrast ei kule teie mitte, sest et
teie Jummalast ci olle. Siis kostsid Iuda rahwas ja
ütlesid temmale: Eks meie õiete ei ütle, et sinna
Samaria tnces olled, ja et sul kurri waim on? Jesus
kostis: M u l ei olle kurja waimo, waid minna auustan omma Issa, ja teie teotate mind. Agga minna
ei otsi mitte omma auu; üks on, kes sedda otsib ja
kättemaksab. Tõest, tõest, minna ütleu teile, kui kegi
minno sõnna saab piddanud, se ei pea mitte surma
näggema iggaweste. Siis ütlesid Iuda rahwas temma
wasto: Nüüd ollenre meie tunnud, et sinnul kurri
waim on. Abraam on surnud ja prohwetid, ja sinna
ütled: Kui kegi minno sõnna saab piddanud, se ei
pea mitte surma maitsma iggaweste. Sinnaks surem
olled, kui meie issa Abraam, kes on surnud? ja prohwetid on surnud; kelleks sinna isseennast panned?
Jesus kostis: Kui minna isseennast auustan, siis ei
olle minno au middagi; minno Issa on, kes mind
auustab, kedda teie ütlete, et temma teie Jummal
on; ja teie ei olle tedda mitte tunnud; agga minna
tunnen tedda, ja kui ma peaksin ütlema, et minna
tedda ci tunne, siis olleksin minna teie sarnane, üks
wallelik; agga minna tunnen tedda, ja pean tennaa
sõnna. Abraam teie issa sai wägga rõõmsaks, et
temma minno päwa piddi nägema, ja temma näggi
sedda ja olli rõmus. Siis ütlesid Iuda rahwas temma
wasto: Sinna ei olle weel wiiskümmend aastat
wanna, ja olled Abraamit näinud? Jesus ütles nende
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wasto: Tõest, tõest, minna ütlen teile, enne kui Abraam
sai, ollen minna. Siis wõtsid nemmad kiwwa ülles,
et nemmad tedda piddid wiskama; agga Jesus peitis
ennast ärra, ja läks keskelt nende wahhelt minnes
puhhast koiast wälja, ja nenda peasis temma ärra.
Ep. kuend. Pühhap. Paast, ehk Palmipude P .

Wilip. 2, 5—11. salmist sadik.
Sest sesannnasuggune meel olgo teie sees, mis Kristüse Jesuse sees ka; olli, kes kui ta Jummala näul
olli, sedda ei arwanud sagiks, et temma Jummalaga
ühhesuggune olli; waid allandas isseennast ja wõttis
sullase näo ennesele, ja sai innimeste sarnatseks, ja
leiti wäljaspiddist kombest kui innimene, ja allandas
isseennast, ja sai sõnnawõtlikas surmani, pealegi
risti surmani Sepärrast on ka Jummal tedda wägga
üllendanud ja on temmale annud ühhe nimme, mis
ülle kõige ninnnede on, et Jesuse nimmel kõik nende
põlwed peawad ennast nikkutama, kes taewas, ja ma
peal, ja ma al on, ja kõikide keel peab üllestunnistämä, et Jesus Kristus on se Issand, Jummala
Issa auuks.
Ewang. kuend. Pühhap. Paastus, ehk Palmipude

Pühhapäwal, on sesamma, mis leitakse essimese
Kristuse Tullemise Pühhal.
Matt. 21, 1—9. salmist sadik.
Ja kui nemmad Jerusalemma liggi said n. t. s.
wata 20. lehhe küljes.
Epistel Surel Neljapäwal.
1. Kor. 11, 23—32. salmist sadik.
Sest minna ollen Issandalt sedda sanud, mis ma
teilegi ollen annud, et Issand Jesus sel ösel, kui
tedda ärraanti, leiwa wõttis ja tännas, ja murdis ja
ütles: Wõtke, sõge, se on minno ihho, mis teie eest
inurtakle; sedda tehke minno mällestuseks. Selsammal

ja Eoistlid.

53

konidel wõttis temma ka karrika pärrast õhto sömaaega ja ütles: Sesinnane karrikas on se uus seadus
minno werre sees: sedda tehke ni mittokõrd, kui teie
ial sedda jote, minno mällestuseks. Sest ni mittokõrd,
kui teie ial sedda leiba söte, ja sest karrikast jote, siis
kulutage Issanda surma, senni kui temma tulleb.
Sepärrast kes ial sedda leiba sööb, ehk Issanda karrika seest joob kölwatumal wiisil, sel on Issanda ihhust
ja werrest süüd. Agga innimene katsko isseennast
läbbi, ja nenda sögo temma sest leiwast, ja jogo se
karrika seest. Sest kes kõlwato sööb ja joob, se sööb
ja joob isscennesele nuhtlust, sest et temma ei te
wahhet Issanda ihho wahhel. Sepärrast on ka paljo
nödro ja haigid teie seas, ja paljo maggawad. Sest
kui meie isseeneste peale kohhut mõistame, siis ei
mõisteta mitte meie peale kohhut. Agga kui meie
peale kohhut mõistetakse, siis antake meile Issandast
hirmo, et meie maaibnaga ei pea hukkanwistetama.

Ewang. surel Neljapäwal on pühha Gwangelisti
Ioannese ramatus 13. peat. 1—15. s. s.
Agga enne Pasapühha, kui Jesus teadis — kui
minna teile ollen teinud. Wata 116 lehhe küljes.'
Epistel surel Redel on Iesaia ramato 53. peatük.

Ewang. surel Redel on meie Issanda Jesuse
Kristuse matmisest,
mis on wiimne tük meie Issanda Jesuse Kristuse
kannatamisest ja surmast. Wata 137 lehhe küljes.
J a wata, kui jo õhto kätte tulnud — — ja pannid se kiwwi pitseriga kinni.
Ep. Kristuse üllestöusm. Pühha essimesel p.
1. Kor. 5, 6—8. salmist sadik.
Teie kiitlemine ep olle mitte hea. Eks teie ei tea,
et Pissut happotaignat kõik taignat happuks teeb?
Sepärrast pühkige wälja se wanna happotaigen, et
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teie uus taigeu wõiksite olla, nenda kui teie hapnemata ollete; sest ka meie Pasatal Kristus on meie
eest tappetud. Sepärrast piddagem pühhad, ei mitte
wannas happotaignas, ei kurjuse egga kawaluse
happotaignas, waid selge mele ja töe hapnemata
taignas.
Gwang. Kristuse üllestõusmist Pühha esstm. p.
Mark. 16, 1—8. salmist sadik.
J a kui hinganlise pääw sai mödaläinud, ostsid
Vtaria Magdalena, ja 3Naria, Iakobuse emma, ja
Salome kallid rohtusid, et nemmad piddid tullema ja
tedda wöidma. J a essimesel näddala päwal tullid
nemmad wägga warra päwa tönstes haua jure, ja
ütlesid issekeskis: Kes werretab meile se kiwwi haua
ukse pealt ärra? J a kui nemmad senna watasid, näggid nemmad, et kiwwi olli ärraweretatud; sest temma
olli wägga suur. J a nemmad läksid haua sisse ja
näggid ühhe nore mehhe parramal polel istuwad, sel
olli pitk walge rie selgas, ja nemmad ehmatasid wägga.
Agga temma ütles nende wasto: ärge ehmatage! teie
otsite Iesust Naatsaretist, kes olli risti podud. Temma
on üllestõusnud, tedda ep olle siin; wata sedda asset,
kuhho nemmad tedda ollid pannud. Agga minge, öölge
temma jüngritele, ka Peetrusele, et temma teie ele
lähheb Kalilea male, seal säte teie tedda nähha, nenda
kui temma teile on öölnud. J a nemmad läksid ruttuste wälja, ja jooksid haua jurest ärra; sest nende
peale olli wärristus ja ehmatus tulnud, ja ei öölnud
kellegile ühtegi, sest nemmad kartsid.
Ep. Kristust üllestöusm. Pühha teisel päwal.
Ap. t. Ramat 10, 34—43. salmist sadik.
Agga Peetrus teggi omma su lahti ja ütles: nüüd
mõistan minna tõeste, et Jummal ei pea luggu,
misfugguseft suggust innimene on, waid kõige rahwa
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seast on se, kes tedda kardab ja õigust teeb, armas
temma melest. Se on se sõnna, mis ta Israeli lastele on läkkitanud, ja cm lasknnd rahho kulutada Iesuse Kristuse läbbi; sesamma on kõikide Issand. Teie
teate sedda asja, mis on sündinud kõik ülle Inda ma,
ja on hakkanud Kalilea maalt pärrast sedda ristmist,
mis Ioannes kulutas, Iesusest, kes ou Naatsaretist,
kuida Iunnnal tedda on wõidnud pühha Wainu) ja
wäega, kes ou möda maad käinud, ja head teinud, ja
terwist saatnud kõikile, kelle peale kurrat olli waimust
sanud, sest Jummal olli temmaga. J a meie olleme
kõige nende asjade tunnistajad, mis ta on teinud
Iuda rahwa maal ja Jerusalemmas, kedda nemnmd
on tapnud, kui nemmad tedda pu külge said ponud.
Tedda on Jummal üllesärratanud kolmandamal päwal, ja on tedda lasknud ilmsiks sada, ei mitte kõige
rahwale, waid neile tunnistajatele, kedda Jummal
enne olli ärrawallitsenud, meile, kes ineie tennnaga
olleme sönnd ja jonud pärrast sedda, kui ta surnuist
sai üllestõusnud. J a temma on meid käskinud rahwale kulutada ja tuunistada, et sesamma on se Iummalast seatud ellawate ja surnute kohtumõistja. Sest
sinnatsest tunnistawad kõik prohwetid, et temma nimme
läbbi kõik, kes temma sisse ussuwad, peawad pattude
andeksandmist sama.
Ewang. Kristuse üllcstöusm. Pühha teisel päw.
Luk. 24, 13 — 35. salmist sadik.
Ja wata, kaks nende seast ollid minnemas selsammal päwal ühte allewisse, mis Jerusalemmast liggi
kuuskümmend waggo maad olli, selle nimmi olli (5mmaus, ja nemmad räkisid issekcskis kõikist neist asjust,
mis ollid sündinud. Ja se sündis, kui nemmad teine
teisega jutto äiasid, ja teine teiselt küssisid, siis tulli
ka Jesus isse nende jure ja käis nendega. Agga
nende silmad peti, et nemmad tedda mitte ei tunnud.
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J a temma ütles nende wasto: Mis kõnned need on,
mis teie isfekeskis könnelete käies, ja ollete kurwanäolised? Agga teine, Kleapas nimmi, wastas ja
ütles temmale: Sinnaks üksi kui wooras ellad Ierufalemmas ja ei olle teada sanud, mis neil päiwil sealsammas on sündinud? J a temma ütles neile: mis
siis? Agga nemmad ütlesid temmale: Sedda, Icsust
Naatsaretist, kes olli Prohwet, wäggew teggudest ja
sõnnast Jummala ja kõige rahwa ees, kuida meie
üllemad preestrid ja wannemad tedda on surma kohto
alla ärrawinud, ja tedda risti lönud. Agga meie
lootsime tedda sesamma ollewa, kes Israeli rahwast
piddi ärraluunastama, ja peale sedda kõik on tänna
kolmas pääw, kui se on sündind. Agga ka mõnningad naesed meie seast on meid ärraehmatanud, kes
warra hommiko haua jures ollid olnud, ja kui nemmad temma ihho ci leidnud, tullid nemmad ja ütlesid,
ennast ka inglite näo näinud, kes ütlewad tedda ellawad. J a mönningad meie seast läksid haua jure, ja
leidsid nenda, kui need naesed ka öölnud; agga tedda
ennast ei näinud nemmad mitte. J a temma ütles
nende wasto: Ch teie rummalad ja süddamest pitkaldased sedda kõik uskuma, mis prohwetid on räkinud!
Eks Kristus sedda piddanud kannatama, ja omma
auu sisse minnema? J a temma hakkas Mosesest peale
ja kõikist prohwetidest, ja selletas neile ärra kõige
kirjade seest sedda, mis temmast olli kirjutatud. J a
nemmad said se allewi liggi, kuhhu nemmad läksid.
J a temma teggi ennast emale minnema. J a nemmad
pallusid tedda wäggise ja ütlesid: I ä meie jure, sest
õhto jõuab, ja pääw wereb; ja temma läks sisse
nende jure jäma. Ja se sündis, kni ta nendega laudas istus, wõttis temma leiwa, õnnistas ja murdis
ja andis neile; siis peasid nende silmad lahti, ja
nemmad tundsid tedda ja temma kaddus nende eest

ju Epistlid.

57

ärra. Ja nemmad ütlesid teme teise wasto: Ets meie
südda meie sees ei põllenud, kni ta meiega rakis tee
peal, ja km ta meile kirja ärraselletas? Ja nemmad
tousid selsammal tunnil ülles, ja läksid taggasi Ierusalemma, ja leidsid need üksteistkümmend, ja need,
kes nende jures ollid, koos ollemast, kes ütlesid: I s sand on tõeste üllestõusnud, ja ennast Simonale näidannd. Ja nemmad räkisid sedda ülles, mis tee peal
olli sündinud, ja kuida nemmad tedda leiwamurdmisest
ollid tunnud.

Epistel Kristuse üllestdusm. Pühha kolmand. p.
Ap. t. Ramat 13, 26 — 32. salmist sadik.
Mehhed, wennad, Abraami suggu lapsed, ja kes
teie seast Jummalat kardawad, teile on sesinnatse
õnnistuse sõnna läkkitatud. Sest kes Jerusalemmas
ellawad ja nende üllemad, et nemmad seddasinnast
Iesust ei tunnud, on, Tedda hukkamõistes, tõeks teinud nende prohwetide sõnnad, mis igga hingamise
päwal loetakse. Ja kui nemmad ühtegi surma süüd
ei leidnud, pallusid nemmad Pilatust, tedda ärrahukkata. Agga kui nemmad kõik said lõppetanud, mis
temmast olli kirjutatud, wõtsid nemmad tedda pu pealt
mahha, ja pannid tedda hauda. Agga Jummal on
tedda üllesärratanud surnuist, kes on nähtud mitto
päwa neist, kes temmaga ollid läinud Kalileamaalt
Jerusalemma, kes on temma tunnistajad rahwa ees.
Ja meie kulutame teile sedda tõutust, mis meie waunematele on sanud, et Jummal sedda meile, nende
lastele, on täieste tõeks teinud, kui temma Iesust sai
üllesärratanud.

Ewangelium Kristuse üllestõusmist Pühha
kolmand. päwal.
Luk. 24, 36—47. salmist sadik.
Agga kui nemmad sedda räkisid, seisis Jesus isse
kesk nende wahhel ja ütles neile: Rahho olgo teile!
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Agga nemmad kohkusid ja kartsid ja mõtlesid ennast
waimo näggewad. Ja temma ütles neile: Viiks teie
ollete ni wägga ärraehmatand? J a mikspärrast tõuswad nisuggused mõtlemised teie süddanrete seest? Et
wadage mo kassi ja mo jalgo, et minna sesamma
ollen; katske mind kattega ja wadage, sest waimul ep
olle mitte lihha ja luid, nenda kui näte mul ollewad.
J a kui ta sedda sai öölnnd, näitas temma neile omma kassi ja jalgo. Agga kui nemmad rõmo pärrast
weel ei nsknud, ja immeks pannid, siis ütles ta nende
wasto: Kas teil on siin middagi süa? J a nemmad
pannid temma ette tükki küpsetud kalla ja kerjeniet.
J a temma wõttis ja sõi nende ees. Agga temma
ütles nende wasto: Need on need kõnned, mis ma
teile räkisin, kui minna alles teie jures ollin: Sest
kõik peab tõeks sama, mis Mosese kässo õppetuse ja
prohwetide ja lauln ramatusse minnust on kirjutud.
Siis teggi temma nende mõistuse lahti, et nemmad
kirja mõistsid. J a temma ütles neile: Nenda cm kirjutud, ja nenda piddi Kristus kannatama, ja üllestõusma surnuist kolmandamal päwal, ja temma nimmel
piddi knlutadama meleparrandamist ja pattude andeksandnust kõige rahwa seas, allatama Jerusalemmast.

Ep. essimesel Piihhap. p. Kristuse üllest. p.
I. Joan. 5, 4—12. salmist sadik.
Sest kõik, mis Jummalast on sündinud, wõidab
mailma ärra, ja meie usk, se on se wõimus, mis
mailma on ärrawõitnud. Kes muido on, kes mailma
ärrawõidab, kui agga se, kes ussub, et Jesus Iummaia Poeg on. Se on sesamma, kes tulleb wee ja
werre läbbi, Jesus Kristus, ei mitte weega üksipäinis,
waid wee ja werrega. J a Waim on, kes tunnistab,
et waim on tödde. Sest kolm on, kes tunnistawad
taewas, Issa, Sõnna, ja pühha Waim, ja need
kolu: on üks: J a kolm on, kes tunnistawad ma

ja Epistlid.

59

peal, Waim ja wessi, ja werri, ja need kolm on
ühheks tunnistuseks. Kui meie innimeste tunnistust
wastowöttame, siis on Jummala tuunistus surem,
sest se ou Jummala tunnistus, mis temma on tunnistanud ommast Pöiast. Kes ussub Jummala Pöia
sisse, sel on tunnistus ennese sees. Kes ei ussu
Jummalat, se on tedda wallelikuks teinud, sest temma
ei olle utitte uskunud sedda tunnistust, mis Jummal
ou tunuistanud ommast Pöiast. Ja se on tunnistus, et
Iunnual meile on iggawese ello annud, ja sesamma ello
on temma Pöia sees. Kellel Poeg on, sellel on ello, kellel
Jummala Poega ei olle, sellel ei olle sedda ello mitte.

Ewangelium esstm. Pühhapäwal pärrast Kristuse
üllestõusmist Pühha.
Joan. 20, 19—31. salmist sadik.
Kui uüüd õhto aeg olli, selsammal essimesel näddala päwal, ja uksed lukkus ollid, seal kus jüngrid
ühhesoos ollid kartuse pärrast Iuda rahwa eest, siis
tulli Jesus ja seisis kesk nende wahhel, ja ütles neile:
Rahho olgo teile! J a kui ta sedda sai öölnud, näitas
temma neile jomma kassi ja külge; siis said jüngrid
rõõmsaks, kui nemmad Issandat näggid. Siis ütles
Jesus neile jälle: Rahho olgo teile! nenda kui Issa
mind on läkkitanud, nenda läkkitan minna teid ka.
J a kui ta sedda sai öölnud, puhhus temma nende
peale, ja ütles neile: Wõtke pühha Waimo. Kellele
teie ial pattud andeks annate, neile on need andeks
antud: kellele teie ial pattud kinnitate, neile on need
kinnitud. Agga Tonms, üks neist kahheteistkümuest,
kedda nimuretakse kaksikuks, ei olnud mitte nendega,
kui Jesus tulnud. Siis ütlesid teised jüngrid telumale: sJ>ieie olleme Issandat näinud. Agga tenima
ütles neile: Ei ma ussu mitte, kui minna ei nä
temma kätte sees naelte asset, ja ei panne omma
sõrme naelte asseme sisse, ja ei panne onuna kät

60

Ewangeliumi

temma külje sisse. J a kahheksa päwa pärrast ollid
jüngrid jälle sealsammas, ja Tomas nendega; siis
tulleb Jesus, kui uksed lukkus ollid, ja seisis kesk nende
wahhel, ja ütles: Rahho olgo teile! Pärrast ütleb
temma Tomale: Pista omma sõrm seie, ja wata
minno kassi, ja anna omma kassi seie, ja panne
minno külje sisse, ja ärra olle uskumata, waid usklik. J a Tomas wastas ja ütles temmale: Minno
Issand, ja minno Jummal! Jesus ütles temmale:
Tomas, sa olled uskunud, sest et sa mind olled näinud; õndsad on need, kes ei nä, ja siiski ussuwad.
Agga Jesus on kül muid paljo immetähtesid teinud
omma jüngrite ees, mis ep olle ülleskirjutud sesiunatse ramato sisse; agga needsinnatsed on kirjutud,
et teie peate uskuma, et Jesus on Kristus, Iummaia Poeg, ja et teie peate uskuma ja ello sama
temma nimme sees.

Ep. teisel Pühhap. p. Kristuse üllestöusm. P .

1. Peetr. 2, 21—25. salmist sadik.
Sest seks ollete teie kutsutud, et ka Kristus on
teie eest kannatanud, ja teile tähhe jätnud, et teie
peate temma jälgi möda käima, kes ep olle patto
teinud, ja kelle suust polle pettust leitud; kes ei söimänd wasto, kui tedda sõimati; kes ei ähwardand,
kui ta kannatas; waid andis selle holeks, kes õiete
kohhut mõistab. Kes meie pattud isse on kannud
ommas ihhus ülles pu peal, et meie piddime pattust
ärra sama, ja õigusele ellama, kelle wennete läbbi
teie ollete terweks sanud. Sest teie ollite kui eksiad
lambad, agga nüüd ollete teie pöördud omma hinge
karjatse ja üllewataja pole.

Gwangelium teisel Piihhapäwal pärrast Kristuse
üllestõusmist Pühha.
Joan. 10, 11—16. salmist sadik.
Minna ollen hea karjane; hea karjane jättab omma
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ello lammaste eest. Agga palgaline, kes ei olle karjane, kelle ommad lambad ei olle, näeb hundi tullewad, ja jättab lambad mahha ja pöggeneb; ja hunt
wõttab neid kinni, ja pillab lambad laiale. Agga
palgaline pöggeneb, sest et temma on palgaline, ja
temma ei holi lammastest mitte. Viinna ollen hea
karjane ja tunnen ommaksid, ja minno ommaksed
tundwad mind, nenda kni mind Issa tunneb ja minna
tunnen Issa, ja jättan omma ello lammaste eest. Ja
minnul on weel teised lambad, need .ei olle mitte
sestsinnatsest laudast, ja neid pean minna ka seie
toma, ja nemmad tulewad mino healt, ja peab üks
karri ja üks karjane ollema.
Epistel kolmandamal Pühhapäewal pärrast Kris-

tüse üllestöusmise Pühha.
1. Peetr. 2, 11—20. salmist sadik.
Armsad, minna maenitsen teid kui maialisi ja
wõõraid, et teie hoiate lihhaliko himmude eest, mis
hinge wasto sõddiwad, ja et teie head ello peate pagganate seas, et nemmad se eest, mis nemmad teist
kui kurjateggiaast pahha rägiwad, wõttaksid teie hea
teggude pärrast, nns nemmad teist näwad, Jummalat
auustada katsumise päwal. Sepärrast heitke kõige innimeste seadmise alla Issanda pärrast, olgo kunninga,
kui üllema alla; ehk pealikute, kui nende alla, kes
temmast on läkkitud, kurjateggiatele kül nuhtluseks,
agga heateggiatele kituseks. Sest nenda on Jummala
tahtminne, et teie head tehhes mõistmata innimeste
rummalust kinnisullute, kui wabbad, ja ei mitte otsego
olleks teil se wabbadus kurjuse katteks, waid kui Junimala sullased. Auustage kõiki, armastage wendi, kartke
Jummalat, auustage kunningaa Teie sullased, kuulge
kõige kartusega omma issandate sõnna, ei mitte üksipäini heade sõnna, kes järrele annawad, waid ka tiggedate sõnna. Sest se on arm, kui kegi süddame-tunnis-
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tüse pärrast Jummala ees kõik kurwastust heaks wöttab, ja üllekohhut kaunatab. Sest mis kitus on se,
kui teid sü pärrast peksetakse, ja teie nenda kannatlikud ollete? Agga kui teie head tehhes, ja kurja
nähhes kannatate, se on arm Jummala jures.

Ew. kolm. Piihhap. p. Kristuse üllestöusm. p.
Joan. 16, 16—23. salmist sadik.
Ürrikese aia pärrast, siis ei nä teie mind mitte, ja
ta ürrikese aia pärrast, siis näete teie mind, sest minna
lähhen Issa juure. Siis ütlesid mönningad temma
jüngritest issekeskis: Mis se on, mis temma meile ütleb:
Ürrikese aia pärrast, siis ei nä teie mind mitte, ja ta
ürrikese aia pärrast, siis näete teie mind, ja et minna
Issa jure lähhen? Sepärrrast ütlesid nemmad: Mis se
on, mis temma ütleb: Ürrikese aia pärrast? Meie ei
tea mitte, mis temma rägib. Siis mõistis Jesus, et
nemmad temmalt tahtsid küssida, ja ütles nende wasto:
Sedda küssite teie issekeskis, et minna ollen öölnud:
Ürrikese aia pärrast, siis ei nä teie mind mitte, ja ta
ürrikese aia pärrast, siis näete teie mind. Toest, tõest
minna ütlen teile: Teie peate nutma ja ulguma, agga
mailm on rõmus. Teid peab kurwastadama, agga
teie kurwastus peab rõmuks minnema. Naesel, kui
temma last ilmale toob, on kurwastus, sest temma
tund on tulnud, agga kui temma saab lapse sanud,
ei mõtle temma ennam ahhastuse peale se rõmo pärrast, et innimene ilmale on sündinud. Ja teil on
kül ka murred, agga minnna tahan teid jälle nähha,
ja teie südda peab rõmus ollema, ja ükski ei pea teie
rõmo teilt ärrawõtma. Ja selsammal päwal ei küssi
teie mult middagi.

Ep. nelj. Pühhap. p. Kristuse üllestöusm. P.
Iak. 1, 1 6 - 2 1 . salmist sadik.
Ärge eksige mitte, mo armsad wennad. Koik hea
andmine, ja kõik täis and on üllewelt, ja tulleb mahha
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walguse Issaft, kelle jures ei olle muutmist egga wah^etamise warjo. Temma on meid sünuitauud omma tahtmise järrele toe sõnna läbbi, et meie piddime kui üks essimene sugu ollema temma lomade seast. Sepärrast, minno
armsad wennad, olgo igga innimene nobbe kuulma, pitkaline räkima, pitkaline wihhale. Sest innimese wihha ei
te mitte, mis Jummala ees õige on. Sepärrast heitke
ennesest ärra kõik rojust ja kurjust, mis wägga paljo
on, ja wõtke tassase melega wasto se sõnna, mis teie
sisse on istutud, ja wõib teie hingesid õndsaks tehha.

Gw. nelj. Pühhap. p. Kristuse üllestöusm. P.
Joan. 16, 5—15. salmist sadik.
Agga nüüd lähhen minna selle jure, kes mind on
läkkitanud, ja ükski teie seast ei küssi mult: Kuhhu sa
tähhed? Waid et minna sedda teile ollen öölnud, on
teie südda täis kurwastust sanud. Agga minna ütlen
teile töt: Se tulleb teile heaks, et minna ärralähhen,
sest kui minna ärra ei lähhe, siis ei tulle römustaja
mitte teie jure; agga kui minna saan ärraläinud,
tahhan minna tedda teie jure läkkitada. Ja kui fesamma saab tulnud, annab temma mailmale märko
patto pärrast, ja õiguse pärrast, ja kohto pärrast
Patto pärrast, et nemmad ei usso minno sisse; agga
õiguse pärrast, et minna Issa jure lähhen, ja teie mind
ennam ei nä; ja kohto pärrast, et sesinnatse mailma
würsti peale kohhut on mõistetud. Minnul on teile
weel paljo ütlemist, agga teie ei wõi sedda nüüd
mitte kanda; agga kui temma, se tõe Waim, tulleb,
se juhhatab teid kõige tõe sisse, sest temma ei rägi
nutte isfeenneseft, waid mis temma kuled, sedda rägib
temma ja tullewaid asjo kulutab temma teile. Sesamma auustab mind, sest minno ommast wõttab
temma, ja kulutab teile. Kõik se, mis Issal on, se
on minno; sepärrast ollen minna öölnud, et temma
peab minno ommast wõtma ja teile kulutama.
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Ep. wiend. Pühhap. p. Kristuse üllestöusm. P.
Iak. 1, 22—27. salmist sadik.
Agga olgo sõnna teggiad, ja ei mitte üksipäini kuuljad,
et teie wallemötlemise läbbi ennast ei petta. Sest kui
kegi on sõnna kuulja, ja ei mitte teggia, se on selle mehhe
sarnane, kes omma ihhuliko pallet peglis katsub. Sest ta
on /nnast katsunud, ja ärraläinud, ja seddamaid ärraunnustanud, missuggune temma olli. Agga kes wabbadnse täie kasso sisse kummardades watad, ja selle
jure jääb, sesinnane ei olle mitte unnustaw kuulja, waid
teoteggija, sesinnane on wast õnnis omma teggemised
Kui kegi teie seast arwab Iumnrala tenia ollewad, ja
ei tallitse mitte omma keelt, waid pettab omma süddant, selle Jummala teenistus on tühhine. Üks puhhas
ja laitmata tenistus Jummala ja Issa ees on se:
waeste laste ja lesknaeste järrele kulata nende willetsuses, ja isseennast ilma wiggata ilmamaast piddada.

Ew. wiend. Pühhap. p. Kristuse üllestöusm. P.
Joan. 16, 23—30. salmist svdik.
Toest, toest minna ütlen teile: Mis teie ial Issalt pallute minno nimmel, sedda annab temma teile. Tännini
ep olle teie middagi pallunud minno nimmel. Palluge,
siis peate teie wõtma, et teie rõõm wõiks täis olla. Sedda
ollen minna teile tähhendamise sõnnadega räkinud; agga
se tund tulleb, et minna tähhendamise sõnnadega ennam
teile ei rägi, waid kulutan teila julgeste ommast Issast.
Selsammal päwal peate teie palluma Minno nimmel.
J a minna ei ütle teile mitte, et minna tahhan Issa

teie eest palluda, sest Issa isse armastab teid, sest et
teie mind ollete armastanud, ja uskunud, et minna
Jummalast ollen wäljaläinud. Minna ollen Issast
wäljaläinud, ja tulnud mailma sisse; ta jättcrn minna
mailma mahha, ja lähhen Issa jure. Siis ütlesid
temma jüngrid temma wasto: Wata, nüüd rägid sinna
julgeste, ja ei ütle ühtegi tähhendamise sõnna. Nüüd
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teame meie, et sinna kõik asjad tead, ja sulle ep olle
tarwis, et sinnult kegi küssib. Sest Ussume meie,
et sinna Iiunnralast olled wäljaläinud.
Epistel Kristuse Taewaminnennse Pühhal.
Ap. t. Ramat. 1, 1 — 11. salmist sadik.
Essimese ramato ollen nunna kül teinud, Teowilus,
kõigest sest, mis Jesus hakkatusest teggi ja õppetas se
päwani, mil tedda ülleswoeti, kui ta Apostlitele (kedda
ta olli ärrawallitsetud) pühha Waimo läbbi sai kässo
annud; kellele temma ka pärrast omma kannatamist
isseennast ellawalt olli näidanud mitme tössise märgiga, ja olli neist nähtud nellikümmend päwa, ja rakis
Jummala rigi asjo. J a kui ta neid sai kokkokoggunud, käskis temma neid, et nemmad ei piddand Ieruf al emmast ärraminnema, waid Issa tõutust otama, mis
teie, ütles temma, minnnlt ollete kuulnud. Sest Joaunes on kül weega ristitanud, agga teid peab pühha
Waimuga ristitama, ei mitte kaua pärrast neidsinnatsid päiwi. .Kes nüüd ollid kokkotulnud, küssisid
temmalt ja ütlesid: Issand, kas sinna selsinnatsel aial
jälle Israelile üllesehhitad kunningrigi? Agga temma
ütles neile: Teile ei sünni aega egga tuudisid teäda,
mis Issa omma ennese melewalda pannud; waid teie
peate pühha Waimo wägge sama, kes teie peale saab
tullema, ja peate minuo tunnistajad ollema, ni hästi
Jerusalemmas, kui ka kõigel Iuda- ja Samaria-maal,
ja mailma otsani. J a kui ta sedda sai öölnud, tösteti tedda nende nähhes ülles, ja pilw wõttis tedda
ülles nende silma eest ärra. J a kui nemmad üksisilmi
taewa pole watasid, kni temma ärraläks, wata, siis
seisid nende jures kaks meest walgis ridis, kes ka ütlesid: Kalilea ma mehhed, mis teie seisate ja watate
ülles taewa? Sesinnane Jesus, kes teilt on ülleswõetud taewa, se peab tullema selsammal kombel, kui
teie tedda ollete näinud taewa ärraminnewad.
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Ew. Kristuse Taewaminnemise Pühhal.
Mark. 16, 14—20. salmist sadik.

Wiimaks kui need üksteistkümmend laudas istusid,
näitas ta ennast, ja sõitles nende uskumata ja kõwwa
süddant, et nemmad urid ep olnud uskunud, kes tedda
ollid näinud üllestõusnud ollewad. J a temma ütles
neile: Minge kõige mailma, ja kulutage armoöppetust
kõige lomale. Kes ussub, ja kedda ristitakse, se peab
õndsaks sama; agga kes ei uss, tedda peab hukka
möistetama. Agga neile, kes ussuwad, peawad nisuggused tähhed jures ollema: Minno nimmel peawad
nemmad kurje waimusid wäljaaianm, usi kelefid rakima, ussa ülleswõtma, ja kui nemmad üht surmajoki
peaksid joma, ci pea neile sest ühtegi wigga lama;
haigete peäle peawad nemmad kassi panncrna, siis sawad nemmad parremaks. J a Issand, kui ta nendega
sai räkinud, wõeti ülles taewa, ja istub Jummala
parramal poolel. Agga nemmad läksid wälja, ja ütlesid
jntluft kõikis paikus, ja Issand aitas neid, ja kinnitas
se sõnna nende immetähtede läbbi, mis seal jures süüdisid.

Ep. wend. Pühhap. p. Kristuse üllestöusm. P.
1. Peetr. 4, 7—11. salmist sadik.

Agga kõige asjade ots on liggi sanud; sepärrast
olge mõistlikud ja walwsad palwetele." Agga köigeenamiste piddage issekeskis ühtepuhko armastust; sest
armastus kattab pattude hulga. Olge issekeskis wööraste wastowõtjaa, ilma nurrisemata. Sedda möda
kui iggaüks on armoanni sanud, nenda aidage teine
teist sellega, kui Jummala mönnesarnatse armo head
majapiddajad. Kui kegi rägib, kui Jummala sõnna räkigo temma sedda, kui kegi teuib, se tenigo kui sest
puust, mis Jummal auuab, et kõikis Iumnml saaks
auustud Jesuse Kristuse läbbi; kellel on au ja wäggi
iggaweste iggaweseks aiaks, Ameu.
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Ew. kuend. Pühhap. p. Kristuse üllestöusm. P.
Joan. 15, 26. — 16. peat. 4. salm. s.
Agga kui se römustaja saab tulnud, kedda nunna teile
tahhan läkkitada Issast (see töe Waim, kes Zsfaft wäljalähheb) sesamma peab minnust tunnistama; ja teie
peate ka tunnistama, sest teie ollete algusest minnuga
olnud. Sedda ollen minna teile räkinud, et teie
ennast ci pahhanda. J a nemmad lükkawad teid koggodusest wälja; ja tulleb se tund, et iggaüks, kes teid
tappab, nrötleb ennast Jummalale melehead kui ohwriga teggewad. J a sedda tewad nemmad teile, se
pärrast, et nemmad ei olle tnnnud Issa egga mind.
Agga sedda ollen ma teile räkinud, et kui se tund
saab tulnud, teie se peale mõttete, et ma teile sedda
ollen öölnud; agga sedda ep olle minna algusest teile
mitte öölnud, sest et ma teiega ollin.

Epistel Nellipühhi essimesel päwal.
Ap. t. Ram. 2, 1—13. salmist sadik.
Ja kui Nellipühhi pääw kätte sai, siis ollid nemmad
tõik ühhel melel koos. Ja taewast sündis äkkitsett kohhisemine, otsego kange tuul olleks puhhunud, ja täitis
kõik se kodda, kus nemmad istusid. Ja iggaühhe peal
nende seast nähti kui löhhutud tulle keled seiswad.
J a nemmad said kõik täis pühha Waimo, ja hakkasid
räkima teisi keli, nenda kui Waim neile andis selgeste üllesräkida. Agga Jerusalemmas ollid Iuda rahwas ellamas, jummalakartlikud mehhed köigesugguse
rahwa seast, mis taewa al on. Kui nüüd sesinnane
heal sündis, siis tulli rahwa hulk kokko, ja said ommas
mõttes seggaseks, sest iggaüks kulis neid omma kele
murret räkiwad. Ja nemmad ehmatasid kõik ärra, ja
pannid immeks, ja ütlesid teine teise wasto: Wata,
eks needsinnatsed kõik, kes rägiwad, Kalilca ma mehhed
ei olle? Kuida siis meie iggaüks kuleme omma kele
nmrret, mis sees meie olleme sündinud? Olgo meie
3*
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Parti rahwas ja Meda ja Elami rahwas ja kes meie
ellame Mefopotamia, ja Inda, ja Kappadokia, Po:rtüse ja Asia maal, Wrigia ja Pamwilia, Egiptilse ja
Libia rikide sees, Kirene kaudo, ja Roma rahwa woorad, Iuda rahwas ui hästi, kui need, kes Iuda rahwa
usko heitnud, Kreta ja Arabia rahwas, siis kuleme
meie neid räkiwad meie omma keeli Jummala suri asjo.
J a nemmad ehmatasid kõik ärra, ja ollid otsego kahhe
peal, ja ütlesid teine teise wasto: Mis se kül peaks
ollema? Agga teised pannid sedda naeruks ja ütlesid:
Nemmad ou täis maggusat wiua.

Gwangelium Nellipühhi essimesel päwal.
Joan. 14, 23—31. salmist sadik.
Jesus wastas ja ütles temmale: Kui kegi mind
armastab, kül se peab miuno sõnna, ja minno Issa
armastab tedda, ja meie tahhame temma jure tulla,
ja eloasset temma jure tehha. Kes mind ei armasta,
se ei pea minno sõrata; ja se sõnna, mis teie kulete,
ep olle mitte minno, waid selle Issa, kes mrnd on
läkkitanud. Sedda ollen minna teile räkinud, teie
jures olles. Agga se röumstaja pühha Waim, kedda
minno Issa tahhab läkkitada minno nimmel, sesamma
peab teid õppetama kõik, ja teie mele tulletama kõik,
mis minua teile ollen öölnud. Rahho jättan miuua
teile, omma rahho anuan ma teile; minna ei anna
teile mitte, nenda kui mailm annab. Teie südda ärgo
ehmatago, egga sago mitte arraks. Teie ollete kuulnud, et ma teile ollen öölnud: Minna lähhen ärra,
ja tullen jälle teie jure. Kui teie mind armastaksite,
kül teie siis olleksite rõõmsad, et ma ollen öölnud:
Minna lähhen Issa jure, sest minno Issa on surem
mind. J a nüüd ollen minna teile öölnud enne kui
se süuuib, et teie ussutc, kui se sünuib. Miuua ei
sa ennam paljo teiega räkida, sest sesinnatse mailma
würst tulleb, ja ei sa minnust ühtegi. Agga et mailm
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mõistaks, et minna Issa armastan, ja nenda teen, kui
Issa nrind on käskinnd: Tönske ülles, mingem siit ärra.

Epistel Nellipühhi teisel päwal.
Ap. t. Nam. 10, 42—48. salmist sadik.
J a temma (Jesus) on meid käskinud rahwale kulutada ja tunnistada, et sesamma on se Jummalast
seatud ellawate ja surnute kohtomõistja. Sestsiuuatsest
tunnistawad kõik prohwctid, et temma ninnue läbbi
kõik, kes temma sisse ussuwad, peawad pattude andeksandmist sama. Kui Peetrus neid sõnno alles rakis,
langes pühha Waim kõikide peale, kes sedda sõnna
kuulsid. J a need usklikud ümbcrleikauüsest, ni nutto
neid Pcetrusega olli tulnnd, ehmatasid ärra, et ka
pagganate peale pühha Waimo and,sai wallatud. Sest
nemmad kuulsid neid wõõraid keli räkiwad, ja Iinumalat wägga auustawad. Siis kostis Peetrus: Kas
kegi wõib wet kelata, et neid ci peaks ristitama, kes
pühha Waimn on sanud nenda kui meiegi'^ Ja temma
käskis neid ristida Issanda nimmel.

Gwaugelium Nellipühhi teisel päwal.
Joan. 3, 16—21. salmist sadik.
Sest nõnda on Inmnml mailma armastanud, et
temma ounua ainosündinud Pöia on aunud, et ükski,
kes temma sisse ussub, ei pea hukka sama, waid et
iggawene ello temmal peab ollema. Sest Jummal ep
olle omma Poega mitte läkkitanud mailma, ct tenima
mailma piddi hnkkanröistma, waid ct mailm temma
läbbi piddi õndsaks sama. Kes temma sisse ussub, tedda
ei mõisteta mitte hukka; agga kes ci ussu mitte, jubba
se on hukkamöistctnd, sest temma ep olle uskuuud
Jummala aiuosliudiuud Pöia nimme sissc. Agga sc
on se hukkanlöistmiuc, ct Walgus on tulnud mailma
sisse, ja innilnesed armastasid pimrnedust ennam tui
Walgust: sest nende teud ollid kurjad. Sest iggaüks,
kes kurja teeb, wihkab Walgust ja ei tulle Walguse
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jure, et temma teggusid et pea laidetama, aQQa kes
töt teeb, se tulleb Walguse, jure, et temma teud wõiksid
awwalikuks sada, sest nemmad ou Jummalas tehtud.

Epistel Nellipühhi kolmandamal päwal.
Ap. t. Ram. 8, 14—17. salmist sadik.
J a kui need Apostlid, kes Jerusalemmas ollid, said
kuulda, et Sarnaria lin Jummala sõnna olli wastowötnnd, läkkitasad nemmad nende jure Peetruse ja
Ioauucse. Kili need senna said, pallnsid nemmad
Jummalat ueude eest, et nemmad pühha Waimo piddid
sama. (Sest temma ei olnud weel ühhegi peale nende
seast langennd, waid nemmad ollid agga Issanda
Iesnsse nimmel ristitud.) Siis pannid nemmad kassi
nende peale, ja nemmad said pühha Waimo.

Ewangelium Nellipühhi kolmandamal päwal.
Joan. 10, 1—20. salmist sadik.
Toest, toest minna ütlen teile: Kes ei lähhe uksest
sisse lamba lauta, waid astub maialt sisse, se on
Warras ja röwel. Agga kes uksest sisse lähheb, se on
lammaste karjane. Sellele teeb uksehoidja lahti, ja
lambad kuulwad temma healt, ja temma kutsub ommad
lambad nimme pärrast, ja wiib neid wälja. J a kni
ta ommad lambad saab wäljaaianud, siis käib temma
nende eel, ja lambad käiwad temma järrel, sest nemrnad tuudwad temma healt. Agga woora järrel ei
käi nemmad mitte, waid pöggenewad temma eest, sest
nemmad ei tunne wõõraste healt mitte. Sedda tähhendamise sõnna ütles Jesus ueile; agga nemmad ei
mõistnud mitte, mis se piddi ollema, mis temma neile
rakis. Sepärrast ütles Jesus jälle nende wasto: Tõest,
tõest minna ütlen teile: Minna ollen lammaste uks.
ilöif, kes enne mind on tulnud, need on wargad ja
rööwlid; agga lambad ei olle neid mitte kuulnud.
Minna ollen se uks; kui kegi minno läbbi sisse lähheb,
se peab õndsaks sama, ja peab sisse ja wälja minnema
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ja sõnust leidma. Warras ei tulle mu pärrast, kui
warrastama ja tapma ja hukkama; minna ollen tulnud, et neil peab ello ja kõik rohkeste ollema.

Epistel kolmaino Jummala Pühhal.
Rom. 11, 33—36. salmist sadik.
Oh sedda Jummala rikkuse ja tarkuse ja tundmise
süggawust! Kui ärraarwamata on temma kohtonwistmised, sa ärramöistmata temma wisid! Sest kes on
Issanda meelt tunnud? Ehk kes on tenima nõuandja
olnud? eht kes on temmale iniddagi enne annud, et
sedda peaks temmale jälle taosutama? Sest tenima
seest, ja temma läbbi, ja tennaa sisse on kõik asjad;
temmale olgu au iggaweste, Amen.
Ewangelium kolmaino Jummala Pühhal.
Joan. 3, 1-15. salmist sadik.
Agga üks innimene olli Variseride seast, Nikodemus
nimmi, Juda rahwa üllem. Sesinnane tulli Jesuke
jure ösel, ja ütles temmale: Õppetaja, meie teame,
et sa olled Jummalast tulnud õppetajaks: sest ükski
ci wõi neid innnetähtcsid tehha, mis sinna teed, kni
Jummal ei olle temmaga. Jesus wastas ja ütles temmale: Tõest, tõest nunna ütlen sulle, kui kegi ei süüni
üllewelt, ei wõi temma mitte Jummala riki nähha.
Nikodemns ütles temma wasto: Kuis wõib innimene
sündida, kui ta wauua on? Kas ta wõib teistkorda
omma emma ihho sisse minna ja sündida? Iesns wastas: Tõest, tõest minna ütlen sulle, kui kegi ei süüni
weest ja Waimust, siis ei wõi temma mitte Iunnnala
riki sada. Mis lihhast süudinud, se on lihha, ja mis
Waimust sündinud, se on waim. Ärra panne immeks,
et ma sulle olleu ööluud: Teie peate üllewelt sündima.
Tuul puhhub, kuhhu ta tahhab, ja sinna kuled temma
healt, agga sinna ei tea mitte,. knst ta üilleb ja kuhhu
ta lähheb; ucnda on iggaüks, kes Waimust on süudinud.
Nikodemus wastas j a . ütles temmale: Kuida se wõib
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sündida? Jesus wastas ja ütles temmale: Olled sinna
Israeli õppetaja ja ei möiSta sedda mitte? Toest, tõest
minna ütlen sulle: Meie rägime, mis meie teame, ja
tunnistame, mis meie olleme näinud, ja teie ei wõtta
meie tunnistust nutte wasto. Kai nunna teile ragin
neist asjnst, mis ma peal on, ja teie ei usso mitte;
kuida ussuksite teie, kui ma teile rägiksin neist asjust,
mis üllewel taewas on? Sest ükski ei olle taewa
läinud, kui agga se, kes taewast mahhatulnud, se innimese Poeg, kes taewas on. Ja nenda kui Moses
ussi ou kõrbes üllendatmd, nenda peab innimese Poeg
ülleudatama, et ükski, kes temma sisse ussub, ei pea
hukka sama, waid, et tennnal iggawene ello peab ollema.
Ep. esstm. Ptthhap. p. tolmaino Jummala P .
1. Joan. 4, 16—21. salmist sadik.
Jummal on armastus, ja kes armastuse sisse jääb,
se jääb Jummala sisse, ja Jummal temma sisse. Ses
on armastus täieks sanud meie jures, et meil wõiks
julgust olla kohto päwal, sest otsego temma on, nenda
olleme ka meie sessiuuatses mailmas. Kartust ei olle
mitte arlnastuses, waid täis armastus aiab kartuse
wälja, sest kartusel on wallo; agga kes kardab, se ei
olle mitte täieks sanud armastuses. Armastagem tedda,
sest ta on meid essite armastanud. Kui kegi ütleb:
Ma armastan Jummalat, ja wihkab omma wenda, se
on wallelik; sest, kes ei armasta omma wenda, kedda
ta näeb, kuida se wõib Jummalat armastada, kedda
temma mitte ei nä? Ja sesinnane kässosönna ou meil
temmalt, et se, kes Jummalat armastab, se peab ka
omma wenda armastanda.

Gwang. esstm. Pühhap. p. kolm. Jummala P.
Luk. 16, 19—31. salmist sadik.
Agga üks rikkas innimelw olli, ja se ehhitas ennast
purpuri ja kalli linnase ridega, ja ellas iggapääw rõõmsaste ja snreste Agga üks waene olli, Laatsarus
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nimmi, se oli maas temma wärrawa ees täiõ paisid,
ja pudis omma kohto täis sada neist leiwa rasokesist,
mis rikka laua pealt lnahhalangesid-, agga koeradki tullid
ja lakkusid temma paisid. Agga se sündis, et se waene
surri, sa et tedda iuglitest tauti Abraami sülle; agga
see rikkas surri ka sa maeti mahha. Ja kui ta põrgus
sures wallus olli, ja ommad silmad üllestõstis, siis
näggi ta Abramuit kaugelt, ja Laatsarust temma sülles.
J a temma hüdio ja ülles: Issa Abraam, heida armo
mo peale, ja läkkita Laatsarus, et ta omma sõrme
õtsa wette kaotaks, ja minno keelt jahhutaks, sest rniud
waewatakse wägga sesinnatse tullelekeo. Agga Abraam
ütles: Poeg, uiötlc, et sa omma hea põlwe ommas
ellus olled kätte sauud, ja nenda sammoti Laatsarus
kurja; agga nüüd römuõtatTc tedda sihi, ja siud waewatakse. J a pealegi on meie ja teie wahhele suur wahhe
kiuuitud, et need, kes siit tahtwad senna teie jure
miüna, ci wõi mitte, egga need, kes seal on, ei sa
sealt tenna meie jure tulla. Agga temma ütles: Ma
pallun siis sind, issa, et sa tedda läkkitad minno iosa
kotta, sest mul on wiis wenda, et ta neile kinnitaks,
et nemmadki ei sa seia wallo paika. Abraam ütles
temmale: Neil on Moses ja prohwetid, kuulgo nemmad
neid. Agga temma ütles: Ei mitte, issa .Abraam,
waid, kui kegi surnutest nende jure tähheks, siis parrandaksid nemmad meelt. Agga ta ütles temurale: Kui
nemmad Mosest ja prohwetid ei kule, egga nemmad
ialgi wõttaks nou, kni kegi surnuist üllcstöuscks.

Ep. teisel Pühhap. p. kolm. Jummala Pühha.
1. Joan. 3, 13—18. salmist sadik..
Ärge pange immeks, minno weuuad, kui mailm teid
wihkab. Meie teame, et meie surmast olleme tuluud
ello sisse, sest et meie armastame weudi; kes wenda
ei armasta, se jääb surma sisse. Iggaüks, kes omma
weuda wihkab, se on innimese tapja; ja teie teate, et
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ei ühhelgi innimese tapjal ei olle iggawest ello ennese
sisse jäwad. Ses olleme meie Jummala armastust
tnrnrnd, et temma ello meie eest on jätnud; ja :neie
peame ka ello wendade eest jätma. Agga kel mailma
peatoidust on, ja näeb omma wennale middagi tarwis
ollewad, ja panneb omma süddame temma eest kinni,
kuidas jääb Jummala armastus temma sisse? Minno
lapsukesed, ärge armastagem mitte sõnnaga egga kelega,
waid teoga ja toega.

Ewang. teisel Pühhap. p. kolm. Jummala P.
Luk. 14, 16—24. salmist sadik.
Üks innimene teggi sure öhtosömaaia, ja kutsus
paljo, ja läkkitas omma sullase öhtosömaaia tunnil,
neile kes ollid kutsutud, ütlema: Tulge, sest kõik on
jo walmis. J a uemmad hakkasid ennast kõik ühhest
suust wabbandama. Essimene ütles tcnnuale: Minna
ollen pöllo ostnud, ja pean wäljaminnema ja sedda
watama; ma pallun sind, wabbanda mind. J a teine
ütles: Ma ollen wiis pari härgi ostnud, ja lähhen
neid katsuma; ma pallun sind, wabbanda mind. J a
teine jälle ütles: Ma ollen naese wõtnud, ja sepärrast
ei wõi minna tulla. J a sullane tulli taggasi ja kulutas sedda omma issandale. Siis wihhastas koia
issand ja ütles omma sullasele: Minne warsi wälja
linna laia ulitsate ja pöikulitsate peale, ja to seia
sisse waesed ja wiggased ja jallotumad ja pimmedad.
J a sullane ütles: Issand, se on sündinud, nenda kui
sa käskisid: agga weel on maad. J a Issand ütles
snllase wasto: Minne wälja teede peale ja aedade äre,
ja sada neid sisse tullewa, et minno kodda täis saaks:
sest minna ütlen teile, et ükski neist kutsutud mehhist
ei pea minno öhtosömaacga rnaitsiua.
Ep. kolm. Pühhap. V- kolmaino Jummala P .
1. Peetr. 5, 6—11. salmist sadik.
3iiõ allandage ennast nüüd Jummala wäggewa käe
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alla, et temma teid wõiks üllendada õigel aial. Heitke
kõik omma murred tennaa peale, sest ta murretsea
teie eest. Olge kaosinad, walwage, sest teie waenlane,
kurrat, käib ümber kni möiraja lõukoer, ja otsib, kedda
temma wõiks ärranelata: selle wasto seiske kindlaste
uskus, ja teadke, et Needsammad kannatarnised täieste
sawad teie wendade seltsi kätte, kes Mailmas on. Agga
kõige armo Jummal, kes meid on katsunud onuna
iggawese auu sisse Kristuse Jesuse sees, se varrandago, kinnitago, tehko wahwaks, ja raiago teid tuggewaste, kni teie ürrikeste satc kannatanud. Sellesammale olgo an ja wäggi iggaweste iggaweseks
aiaks, Aamen.

Gwangelium kolmandamal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Luk. 15, 1—10. salmist sadik.
Agga kõik tölnerid ja pattused tullid temma jnre
tedda kuulma. J a Wariserid ja kirjatundjad nürrisesid ja ütlesid: Sesinnane wõttab pattused wasto, ja
sööb nendega. Agga temma rakis neile sedda lähhendamise sõnna, ja ütles: Missuggune innimene teie
seas on, kellel sadda lammast oleks ja üks neist
temma käest ärrakauks, eks ta jätta ühheksakümmend
peale ühheksa kõrbe ja eks ta lähhe selle järrele mis
ou ärrakaddunud, kunni ta sedda leiab? J a ui ta
saab leidnud, siis panneb ta sedda omma õllade peale
rõmuga. J a kui temma koio saab, siis kn sub ta
kokko sõbrad ja naabred, ja ütleb neile: Olge minnuga
rõõmsad, sest ma ollen leidnud omma lamba, nüs olli
ärrakaddunud. Minna ütlen teile, et nenda rõõm on
taewas ühhe pattuse pärrast, kes meelt parraNdab,
ennam kui ühheksaküMne peäle ühheksa õige pärrast?
kellele meleparrandamist ci olle tarwis. Ehk niissuggune naene on, kellel kümme trahnra rahha on, kui
ta käest üks trahrna rahha ärrakauks, eko ta luualt
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ei süta, ja ets ta kodda ei pühhi, ja eks ta holega ei
otsi, senni km ta sedda leiab! Ja km ta sedda leidnud, siis kutsub ta kokko sõbrad ja naabred, ja ütleb:
Olge minnuga rõõmsad, sest ma ollen se trahma
rahha leidnud, mis olli ärrakaddunud. Nenda ütlen
minna teile, on rõõm Jummala inglite ees ühhe
pattuse pärrast, kes meelt parrandab.
Epistel neljandamal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.

Rom. 8, 18—23. salmist sadik.
Sest mmna arwan, et sesinnatse aia kannatamised
ep olle ühtegi wäärt selle auu wasto, mis meile peab
ilmutadama. Sest loom otab pitkisilnn Jummala laste
auu ilmumist. Sest loom on tühja põlwe alla heidetud,
ei mitte hea melega, waid selle pärrast, kes tedda on
senna alla heitnud, se lotuse peale, et ka sesamma loom
peab peästetud fcmia sest kadduwa asja tenistusest
Jummala laste auu wabbaduseks. Sest meie teame,
et kõik loom ühtlase äggab, ja ühtlase sures waewas
on tännini. Agga mitte ükspäinis se, waid ka need
isse, kellel Waimo essimesed aünid on, la meie isse
äggame isseenestes ja otame laste õigust, se on:
omma ihho ärrapeastmist.
Ewangelium neljandamal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.

Luk. 6, 36—42. salmist sadik.
Sepärrast olge armulised, nenda kui teie Issagi
armuline on. J a ärge mõistke kohhut, siis ei mõisteta
ka mitte teie peale kohhut; ärge mõistke hukka, siis ei
mõisteta ka teid mitte hukka. Andko andeks, siis
antakse teile andeks; andke, siis peab teile antama,
üks hea kinniwautud ja kuhja peaga ja puistatud mõõt
peab teie rüppe antama; sest sellesamma mõõduga,
miska teie mõõdate, peab teile jälle mõõdetama. Agga
emma ütles neile tähhendamife sõnna: Kas pimme
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wõib pimmedale toed juhhatada? Eks nemmad möllemad auko ei lange? Ei jünger ei olle mitte üllem kui
temma õppetaja. Agga mis sa pinda näed omma
wenna silmas, agga palki so omma silmas ei panne
sa mitte tähhele? Ehk knida wõid sa omma wenna
wasto öölda: Wend, lasse ma kissun pinna so silmast
wälja; ja isse ei näe sa palki ommas silmas? Oh
sinna sallalik! kissn essite palk onrmaft silmast wälja,
ja siis selletad sinna pinda wäljakistuda omma wenna
silmast.
Epistel wiendamal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
1. Peetr. 3, 8—15. salmist sadik.
Agga wimaks, olge kõik ühhemelelised, ärda melega
teiste wasto, wendade arnmstajad, süddamest halledad,
lahked. Ärge makske kurja kurjaga, ehk sõimamist
sõimamisega, waid se wasto õnnistage, sest et teie
teate, et teie seks ollete kutsutud, et teie õnnistamist
peate pärrima. Sest kes ello tahhab armastada, ja
häid päiwi nähha, se waigistago omma keelt kurja
eest, ja ommad mokkad kawwalust räkimast. Temma
pöõrgo karjast ärra, ja tehko head, temma otsigo
rahho, ja nõudko sedda tagga. Sest Issanda silmad
watawad õigete peale, ja temma kõrwad knulwad
nende pallumist; agga Issanda palle on wasto neid,
kes kurja tewad. Ja kes on, kes teile peaks kurja
teggema, kui teie head taggauõuate? Ja kui teie ka
peaksite kaunatama õignse pärrast, siis ollete teie
õndsad; agga ärge kartke nende hirmo ja ärge ehmatage nutte wägga ärra. Agga pühhitsege Issandat
Innunalat onuna süddame sees.
Gwangelium wiendamal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Luk. 5, 1—11. salmist sadik.
Agga se sündis, kui rahwas tenuna (Iesnse) jure
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tungis Jummala föuna kuulma, ja temma isse seisis
Kcnetsarctti järwe äres, ja näggi kaks laewa järwe
äres seiswad, agga kallamehhed ollid neist wäljaläinud,
ja lopputasid notc ärra; siis läks temma ühhe laewa
peale, mis Simona pärralt olli, ja pällus tedda, et
ta mäelt uattukese piddi ärrasöudma; ja temma istns
mahha, ja õppetas rahwast laewa seest. Agga kui ta
lõppes räkimast, ütles tema Simona wasto: 3öua
feuna süggawa kohta, ja laske ommad nodad sisse
ühhe loma katseks Ja Simon wastas ja ütles temmale: Õppetaja, meie olleme kõige se õ tööd teinud,
ja ep olle ühtegi sanud, agga sinno sõnna peale tahhan minna nota sisselasta. Ja kui nemmad sedda
teggid, said nemmad sure hnlga kallo; agga nende noot
kärrises lõhki. Ja nemmad tõmbasid käega omma
seltsimeeste wasto kes teises laewas ollid, et nemmad
piddid tullema ja neid aitama. Ja nemmad tnllid
ja täitsid mollemad laewad täis, nenda et nemmad
waiusid. Agga kui Simon Peetrns sedda näggi,
heitis temma Jesuse põlwede ette mahha ja ütles:
Issand minne minnust ärra, sest ma ollen pattune
innimene! Sest sunr ehmatus olli temma peale tulnnd
ja kõikide peale, kes temmaga ollid, se kallasagi pärrast, mis nemmad ühhes ollid sanud. Nendasammuti
ka tulli suur ehmatus Iakobuse ja Ioannese, Sebedeuse poegade peale, kes Simona seltsimehhed ollid.
J a Jesus ütles Simona wasto: Ärra karda, sest
aiast pead sa innimesi püüdma. Ja nemmad äiasid
laewadega mäele, ja jätsid kõik mahha, ja käisid
temma järrel.
Epistel kuendamal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Rom. 6, 3—11. salmist sadik.
Eks teie ei tea, et, mitto :ueid Kristuse Jesuse sisse
on ristitud, et meid temma surma sisse on ristitud?
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Siis olleme meie temmaga mahhamaetud ristmise läbbi
surma sisse, et otsego Kristus ou üllesärratud surnuist Issa auu läbbi, meie ka nenda peame udes
ellus käima. Sest kui nrcie Tenuuaga olleme istutud
temma surma sarnaduscks, siis peame meie ka Temma
üllestöusmise sarnatsed ollema. Et meie sedda teame,
et meie wanna innimene Temmaga on risti lodud,
et patto ihho peab tühjaks minnema, et meie mitte
ennam patto ei teni; sest kes surnud on, se on õigeks
uiöistctild pattust. Agga kui meie Kristnsega olleme
surnud, siis ussume meie, et meie ka temmaga peame
ellama, sest et meie teame, et Kristus surnuist üllesärratud mitte ennam ei surre, surm ei wallitse ennam
temma ülle. Sest, mis temma on surnud, sedda on
ta pattulc surnud ükskord; agga mis ta ellab, sedda
ellab temma Jummalale. Nenda arwage ka teie ennast
pattule kül surnud ollewad, agga Jummalale ellawad
Kristuse Jesuse, meie Issanda, sees.
Ewangelium kuendamal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 5, 20—26. salmist sadik.
Sest minna (Jesus) ütlen teile: Kui teie õigus ep
olle paljo üllem kui kirjatundjate ja Wariserite õigus,
siis ei sa teie mitte taewariki. Teie ollete kuulnud, et
wannematele on rägitud: Sinna ei pea mitte tapma;
agga kes ial tappab on kohto wäärt. Agga minna
ütlen teile, et iggaüks, kes omma wenna peale ilmaasjata wihha kannab, on kohto wäärt; agga kes ial
omma wenna wasto ütleb: Rake, se on snre kohto
wäärt; agga kes ial ütleb: S a jölle! se on põrgo
tulle wäärt. Sepärrast, kui sinna omma ande altari
ette tood, ja seal so mele tnleb, et sinno wennal on
middagi sinno wasto: siis jätta senna omma anne altari
ette, ja minne ja leppi omma wennaga ärra, ja siis
tulle ja to omma anne. Olle pea heameleline omma
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wihhameeste wasto, ni kaua kui siuua temmaga tcc
Peäl olled, et wihhamees siud ei auua ärra kohtomõistja kätte, ja kohtomõistja sind ei anna ärra sullase
kätte, ja sind ei wissata wangitorni. Tõest, minna
ütlen sulle, siuua ei pease sealt wälja, cunego siuua
ka wiimse tiuga saad ärramaksnud.

Epistel seitsmendamal Whhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Rom. 6, 19—23. salmist sadik.
Miuna rägilr innimese kombel teie lihha nõdruse
pärrast; sest otsego teie ommad liikmed ollete annud
rojastusele ja üllekohtule orjaks, üllekohtuks: nenda
andke nüüd ommad liiklued õiguse orjaks, pühhitsuseks.
Sest kui teie patto sullased ollite, siis ollite teie öigusest lahti. Mis kasso olli teil siis ueist asjust, mispärrast uüüd teil häbbi on? Sest nende ots on surm.
Agga nüüd, et teie ollete pattust lahti ja Jummala
orjaks sauud, on teil omma kasso, et teie pühhaks
satc, ja se ots on iggawene ello. Sest surm ou patto
palk, agga iggawene ello on Jummala armoand Kris-

tüse Jesuse, meie Issanda sees.
Ewangelium seitsmendamal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Mark. 8, 1—9. salmist sadik.
Neil päiwil, kui wägga paljo rahwast koos olli, ja
neil ep olnud ühtegi süa, kutsus Jesus omma jüugrid
ennese jure, ja ütles neile: Mul on wägga halle meel
se rahwa pärrast, sest nemmad on jo kolm päwa
minno jures olnud, ja ueil ep olle middagi süa. J a
kui minua neid lassen koio minna sömata, siis nõrgnwad nemmad ärra tee peale, sest mõnned ollid
kaugelt tulnud. J a temma jüngrid wastasid temmale:
Kust wõib kegi siin kõrbes ueid leiwaga täita? J a
temma küssis ueilt: Mitto leiba teil ou? J a nemmad
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ütlesid: Seitse. Ja tenima kastis rahwa mahhaistuda
ma peäle, ja wõttis need seitse leiba, tännas', nmrdis ja andis jüngritele, et nemmad piddid ettepannema. Ja nemmad pannid rahwa ette. Ja neil
olli pissut kallnkesi, ja temma õnnistas ja käskis ka
neid ettepanna. Agga nemmad sõid, ja nende kohhad
said täis, ja korjasid kokko üllejänud pallukest seitse
korwi täit. Agga neid, kes ollid sönud, olli liggi
nelli tuhhat, ja temma laskis neid minna.

Elvanqelium, mis Kirriko Seaduse ramato järrel selsinnatsel seitsmendamal Pühhapäwal pärrast
lolmaino Jummala Pühha ka kästakse etteluggeda
ja ärraselletada.
Matt. 17, 1—9. salmist sadik.
J a kue päwa pärrast wõttis Jesus ennefega Peetruse
ja Iakobuse, ja Ioannese, temma wenna, ja wiis
neid ülles ühhe kõrge mäe peäle isscpäinis, ja tedda
mudeti nende ees, et temma palle paistis otsego päike,
ja temma rided said walgeks otsego walgus. Ja mata,
Ntoscs ja Elias ilmusid ueile ja kõnnelesid temmaga.
Agga Peetrus wastas, ja ütles Iesuscle: Issand, siin
on meil hea olla; kui sa tühhad, siis teme seie kolm
maia, ühhe sinnule, ja ühhe Mosesele ja ühhe Eliale.
Kui temma alles rakis, waia, siis warjas üks selge
pilwe, ja wata, üks heal pilwest ütles: Sesinnane
on mo armas Poeg, kes minno mele pärrast on, tedda
kuulge. J a kui jüngrid sedda kuulsid heitsid nemmad
silmili mahha ja kartsid wägga. J a Jesus tulli nende
jure, putus neisse ja ütles: Tõuske ülles ja ärge
kartke mitte. Agga kui nemmad ommad silmad
üllestöstsid, ei näinud nemmad keddagi, kni Fesust
üksi. J a kui nemmad mäelt alla läksid, käskis neid
Jesus ja ütles: Teie ci pea sedda uäitamist kellelegi ütlema, kuum innimese Poeg surnuist saab üllestõusnud.

82

Ewangeliumi!»

($pi$tel kahheksamal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Rom. 8, 12—17. salmist sadik.
Sepärrast nüüd, wennad, ep olle meil wölgo lihhaga, et meie peaksime lihha järrele ellama. Sest kui
teie lihha järrele ellate, siis peate teie surrema; agga
kui teie Waimo läbbi ihho teud surretate, siis peate
teie ellama. Sest ni mitto kui Jummala Waimo
läbbi juhhatakse, needsinnatsed on Jummala . lapsed.
Sest teie ep olle sanud sullase põlwe waimo, et teie
jälle peaksite kartma, waid teie ollete lapse põlwe
Waimo sanud, kelle läbbi meie kissendama Abba,
Issa! Sesamma Waim tunnistab meie waimuga, et
meie olleme Jummala lapsed. Olleme meie nüüd lapsed, siis olleme meie ka Pärriad, ni hästi Jummala
Pärriad, kui Kristuse Pärriad, kui meie Temmaga
kannatame, et meie ta Temmaga auu sisse same.

^Ewangelium kahheksamal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 7, 15—23. salmist sadik.
Agga hoidke walle prohwetide eest, kes teie jure
tullewad lamba rides, agga seestpiddi on nemmad
kiskujad hundid. Nende wiljast peate teie neid tundma.
Kas winamarjo noppitakse kibbowitsust, ehk wigimarjo
ohhakaist? Nenda igga hea pu kannab head wilja, agga
pahha pu kannab pahha wilja. Hea pu ei wõi pahha
wilja kanda, egga pahha pu ei wõi head wilja kanda.
Igga pu, mis head wilja ei kanna, raiutakse mahha
ja wissatakse tullesse. Seepärrast nende wiljast peate
teie neid tundma. Ei sa kõik, kes minno wasto ütleb:
Issand, Issand, taewariki, waid kes tewad minno
Issa tahtmist, kes taewas on. Paljo ütlewad minno
wasto selsammal päwal: Issand, Issand, eks meie
olle sinno nimmel prohweti wisil räkinud, ja sinno
nimmel kurje waimusid wäljaaianud, ja sinno nimmel
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paljo wäggcwaid teggusid teinud? J a siis tunnistan
miuna neile: Minna ei olle teid ellades tunnud; tagganege minnust ärra, kes teie üllekohhut tcte.
Epistel ühheksamal Pübhapäwal pärrast
tolmaino Jummala Pühha.
1. Kor. 10, 6—13. salmist sadik.
Agga need asjad on meile cttetähhcndamiseks sündinud, et meie kurje asjo ei pea himmustama, nenda
kui nemmad on hinnnustanud. Ärge sage ka mitte
woora jummala teenriks, nenda kui mönningad neist,
kui kirjutud on: rahwas istus mahha söma ja joma,
ja tõusis ülles mängima. Ärge piddagcm ka horacllo,
nenda kui mönningad neist on horacllo piddanud, ja
langesid ühhel päwal kolnttuhhat kolmatkümmend. Ärge
kiusage ka Kristust, uenda kni mönningad neist kiusasid,
ja ucid rikkuti maddndcst ärra." Ärge nurriscge ka
mitte, uenda kui mönningad neist nurrisesid, ja said
hukka ärrarikkusa läbbi. Agga se loik on sündinud neile
ettctähhendamiseks: agga se on kirjutud meile maenitsnscks, kelle peäle mailma ots on tulnud. Sepärrast,
kes ennast arwab seiswad, se katsugo et temma ei
lange. Teile ei olle weel muud kui innimese kiusatus
kätte tuluud; agga Jummal on ustaw, kes teid ei
lasse kiusata ennam, kui teie sudate kanda, waid tahhab
kiusatusega ka sedda otsa tehha, et teie sudate' kanda.

Ew ühheks. Pühhap. p. kolmamo Jummala P .

Luk. 16, 1—9. salmist sadik.
Agga ta ütles omma jüugrite wasto: Üks innimene
olli rikkas; temmal oli majapiddaja, ja selle peale olli
temma ette könne tõstetud, kui peaks ta temma warra
ärrahnkkama. Ja temma kutsus tedda ja ütles temmale: Kuida ma sedda sinnust kulen? te arro ommast
maiapiddamiscst, sest sinna ci wõi mitte ennam maia
piddada. Agga se maiapiddaja mõtles isseenneses: Mis
pean ma teggema? minno issand wõttab maiapiddamise
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minnult ärra; kaewata ei süda minna mitte; häbbi
on mul kerjates. Ma tean, mis ma tahhan tehha, et
kui minna maiapiddamisest lahti saan nemmad mind
wastowõtwad omma koddadesse. Ja temma katsus
ennese jure iggaühhe omma Issanda wõlglasist, ja
ütles essimese wasto: Paljuks sul mo Issandaga wälgo
on? Ja se ütles: Sadda wati olli. Ja temma ütles
temmale: Wõtta omma ramat, ja istu mahha, ja kirjuta warsi wiiskümmend. Pärrast ütles ta teisele:
Agga paljuks sul wölgo on? Temma ütles temmale:
Sadda wakka nisso. Ja temma ütles temmale: Wõtta
omma ramat, ja kirjuta kahheksakümmend. Ja se issand
kitis sedda üllekohtust maiapiddajat, et ta targaste olli
teinud, sest sesinnatse mailma lapsed on omma suggu
rahwa seas mõistlikumad, kui walguse lapsed. Ja
minnagi ütlen teile: Tehke ennestele sõbro üllekohtusest
Mammonast, et kui teie köikist lahti säte, nemmad
teid wastowõtwad iggaweste maiadesse.
Ep. kümn. Pühhap. p. kolmaiuo Jummala P .

1. Kor. 12, 1—11. salmist sadik.
Agga waimolikast andist, wennad, ei tahha minna
mitte, et teil peab teadmata ollema. Teie teate, et
teie ollite pagganad, ja läksite keletumate wõõraste
jummalate jure, nenda kui teid sadeti. Seepärrast
annan ma teile teäda, et ükski, kes Jummala Waimo
läbbi rägib, Iesust ärra ei nea. J a ükski ei wõi
Iesuft Issandaks nimmetada, kui agga pühha Waimo
läbbi. Kül armoannid on mitmesuggused, agga sesamma Waim. J a ammetid on mitmesuggused, agga
sesamma Issand. J a teud on mitmesuggused, agga
sesamma Jummal on, kes kõik kõikide sees teeb. Agga
iggaühhele antakse Waimo walgustamist teiste kassuks.
Sest ühhele antakse Waimo läbbi tarkuse sõnna; agga
teisele andid terweks tehha sesamma Waimo sees; agga
teisele wäggewaid teggusid tehha; aga teisele prohweti
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kulutamist; agga teisele waimusid ärraarwata; agga
teisele antakse mönuesuggusid keli; agga teisele keelte
ärraselletamist. Agga sedda kõik teeb üks ja sesamma
Waim, ja jaggab iggaühhele omma, nenda kui
tennna tahhab.
Ew. kümn. Pühhap. p. kolmaino Jummala P .
Luk. 19, 41—48. salmist sadik.
Ja kni temma (Jesus) liggi sai ja linna näggi,
nuttis ta temma pärrast, ja ütles: Kni sinnagi teaksid
sedda, ja weelgi selsinnatsel ommal päwal, mis sinno
rahhuks tarwis lähheb? Agga uüüd ou se sinno silma
eest warjule pandud. Sest aeg tulleb sinno peale, et
so waenlased sinno ümber walli tewad, ja sinno ümber
piirwad, ja sind köikipiddi waewawad; ja nemmad
löwad sind mahha, ja sinno lapsed sinno sees, ja ei
jätta kiwwi kiwwi peale, sepärrast et sa ei olle tunnud omma armo katsmise aega. Ja temma läks pühha
kotta, ja hakkas.wäljaaiama neid, kes seal sees müsid
ja ostsid, ja ütles neile: Kirjutud on: Minno kodda
on palwe kodda, agga teie ollete sedda rööwli auguks
teinud. Ja temma olli iggapääw puhhas koias õppetamas. Agga üllemad preestrid ja kirjatundjad ja
rahwa üllemad püüdsid tedda hukka sata, ja ei leidnud
mitte, mis nemmad piddid teggema; sest kõik rahwas,
niis tedda kulis, hoidsid temma pole.
Epistel ühheteistkümnemal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
1. Kor. 15, 1—10. salmist sadik.
Agga ma anuan teile teada, wennad, sedda armoõppetust, mis ma teile ollen kulutanud, mis teie ka
ollete wastowõtnud, mis sees teie ka seisate, mis läbbi
teie ka õndsaks säte, kui teie sedda nenda pcatc, mil
wisil nunna teile ollen kulutanud, olgo siis, et teie
ollete ilmaasjata uskunud. Sest ma ollen köigeessite
teile sedda annud, mis minna ka ollen sanud, et
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Kristus on surnud meie pattude eest kirjade järrele.
J a et tedda on maetud, ja et ta on üllestõusnud
kolmandamal päwal kirjade järrele. J a et tedda on
nähtud Kewast, pärrast neist kaheteistkümnest. Pärrast
on tedda nähtud ennam kni wiest saast wennast ühhel
hobil, kelle seast weel siitsadik surem hulk ellus on,
agga mönningad on ka maggama läinud. Pärrast
on tedda nähtud Iakobusest, pärrast kõigist Apostlitest.
Agga wiinaks kõikide järrel on tedda ka minnust kiu
ühhest enneaegsest nähtud. Sest ma ollen köigewähhem
Apostlite seast, kes ei olle wäärt, et mind Apostliks
hütakse, sepärrast, et ma Jummala koggudust ollen
taggakiusanud. Agga Jummala armust ollrn minna,
mis wa ollen, ja temma arm minno wastu ei olle
mitte tühhine olnud, waid ma olleu paljo ennam
tööd teinnd, kui nemmad kõik; agga ei mitte minna,
waid Jummala arm, inis minnuga on.

Gwangelium ühheteistkümnemal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Luk. 18, 9 — 14. salmist sadik.
Agga ka mönningate wasto, kes isseennese peale
lootsid, et nemmad piddid õiget ollema, ja teisi pölgasid, ütles temma (Jesus) sedda tähheudamise sõnna:
Kaks innimest läksid ülles pühha kotta palwet piddama,
teine olli Wariseer, ja teine tölner. Wariseer seisis
ja lugges isseenneses sedda: Oh Jummal! minna
tännan sind, et minna ep olle nenda kui muud innimesed, risujad, üllekohtused, abbiellorikkujad, egga nenda
kui sesinnane tõlner. Vtinna paastnn kakskord näddalas, ma annan kümnest kõikist, mis mul on. Ja tölner
seisis emalt, ja ei tahtnud silmigi taewa pole üllestõsta, waid löi omma wasto rindo ja ütles: Oh
Jummal, olle mulle pattusele armuline! Minna ütlcn
teile: Sesinnane läks alla omma kotta parremine
õigeks mõistetud kui teme. Sest iggaüks, kes ennast
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isse üllendab, tedda allandatakse; agga kes ennast isse
allandab, tedda üllendatakse.
Epistel kahheteistkümnemal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
2. Kor. 3, 4—11. salmist sadik.
Agga nisuggune lotus on meil 5tristuse läbbi Iummaia pole. Ei mitte, et meie isseennestest kõlbame
middagi arwanra kui isseennestest, waid meie kölbdus
tulleb Jummalast, kes meid ka on teinud kõlbawaks
ue seäduse teenriks, ei mitte kirja tähhe, waid Waimo
sullasiks, sest kirjatäht surretab, agga Waim teeb ellawaks. J a kui surma ammet kirjatähtes, mis kiwwide
sisse olli tikkitud, auu sees olnud, nenda et Israeli
lapsed ei wõinud mitte ükstsittni Moscse pallesse wadata temma palle auu pärrast, mis siiski piddi ärralõppema: kuis ei peaks paljo ennam Waimo ammet
auu sees ollema? Sest kui hukkamõistmise ammetit au
olnud, paljo ennam on hopis surema au sees õiguse
ammet. Sest ka se, mis auustud olnud, ci olle mitte
auuks arwata selle asja sees, selle üllewägga sure auu
wasto, mis Waimo ammetit on. Sest kui auu sees
olli se, mis piddi ärralõppema, paljo ennam on auu

sees se, mis jääb.
Ewangelium kahheteistkümnemal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Mark. 7, 31 — 37. salmist sadik.
J a kui temma (Jesus) jälle Tiruse ja Sidoni raiadest wäljaläks, tulli temma Kalilea järwe äre kesk
kümne liuna raiasse. J a nemmad töid temma jure
ühhe kurdi, kel kidda keel olli, ja pallusid tedda, et
ta piddi kät temma peale pannema. J a temma wõttis
tedda rahwa seast kõrwale, ja pistis ommad sõrmed
temma kõrwo, ja süllitas ja putus temma telesse,
ja watas ülles taewa, õhkas ja ütles temmale: Ewata
se on: sa lahti! J a seddamaid said temma kõrwad tai)ti,
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ja ta rätis selgeste. Ja tennaa kelas neid sedda kellelegi
räkimaft; agga sedda ennam temma neid kelas, sedda
ennam kulutasid nemmad sedda. Ja nemmad ehmatasid
üllewägga ärra, ja ütlesid: Temma on loik hästi teinud, kardid teeb temma kuulma ja keletnmad räkima.
Epistel kolmeteistkumnemal Pühbapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.

Kalat. 3, 15—22. salmist sadik.
Wennad, minna ragin innimeste wisil; ei innimescgi wimist seadust põlga ükski ärra, kui se kinnitud on, egga vanne middagi senna kõrwa. Agga
nüüd on tõutused Abraanrile ja temma Seemnele
rägitud. Temma ci ütle nutte: ja sinno seemnetele,
kui mitmest, waid kui ühhest, ja sinno Seemnele, kes
on Kristus. Agga minna ütlen sedda: Se käsk, mis
nelja saa kolmekümne aasta pärrast on antnd, ei te
mitte kõlwatudaks sedda seadust, mis Jummalast Kristüse peale on ennekinnitnd, et käsk selle tõutuse piddi
tühjaks teggema. Sest kui pärrandus kässust olleks,
ei se siis ennam olleks töutusest; agga Jummal on
sedda Abraamile tõutuse läbbi armust annud. Mis
tarwis on siis käsk? Se olli ülleastmise pärrast senna
jure antnd, (kunni se Seme piddi tullema, kellele se
tõutus olli sündinud), ja on seatud inglite läbbi
wahhemehhe käe läbbi. Agga wahhemees ep olle mitte
ühhe ainsa wahhemees, agga Jummal on üks. Kas
siis käsk on Jummala tõutuse wasto? Si olle mitte.
Sest kui käsk olleks antud, mis wõiks ellawaks tehha,
siis tulleks õigus tõeste kässust. Agga kirri on kõik
kinnipannnd patto alla, et tõutus piddi Jesuse Kristüse ussust antama neile, kes ussuwad.

Ewangelium kolmeteistkümnemal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Luk. 10, 23—37. salmist sadik.
Ja temma (Jesus) pöras ennast jüngrite pole ja
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ütles neile isfeärranis: Õndsad on need silmad, kes
näewad, mis teie näete: sest nunna ütlen teile, et
paljo prohwetid ja kunningad on tahtnud nähha, mis
teie näete, ja ei olle nutte näinud, ja kuulda mis
teie kulete ja ei olle mitte kuulnud. J a wata, üks
kässotundja wõttis kätte, kiusas tedda ja ütles: Õppetaja, mis pean ma teggema, et ma iggawese ello
pärrin? Agga temma ütles temmale: Mis on kässo
ramatusse kirjutud? kuida sa loed? Agga temma
wastas ja ütles: Sinna pead Issandat, omma Iummalat, armastama kõigest ommast süddantast, ja kõigest
ommast hingest, ja kõigest ommast wäest, ja kõigest
ommast melest, ja omma liggimest kui isseennast.
Agga ta ütles temmale: Sinna olled õiete wastanud:
te sedda, siis pead sa ellama. Agga temma tahtis
isseennast õigeks panna ja ütles Jesuse wasto: Kes
siis on mo liggimene? Agga Jesus wastas ja ütles:
Üks innimene läks Jerusalemmast alla Ieriko pole, ja
sattus rööwlite katte; kui need temma rided said ärrarisund ja pealegi hopa annud läksid nemmad ärra,
ja jätsid tedda pool surnud mahha. Agga üks preester
läks koggemata sedda teed alla, ja kui ta tedda näggi,
läks temma möda; ja nendasammoti ka üks Lewit,
kui ta senna paika sai, tulli temma ja watas, -ja läks
möda. Agga üks Samaria mees käis sedda teed, ja
tulli temma jure; ja kui ta tedda näggi, sai temma
südda halledaks. J a temma astus liggi, ja siddus
temma hawad kinni, ja wallas olli ja wina sisse,
tõstis tedda ka omma ennese weikse selga, ja wiis
tedda ommale, ja kandis hoolt temma eest. J a kui
temma teisel päwal ärraläks, wõttis ta kaks tcnari
rahha wälja, andis perremehhele, ja ütles temmale:
Kanna hoolt temma eest, ja mis sa ial weel peaksid
kullutama, sedda tahhan ma taggasi tulles sulle maksta.
Kedda sa nüüd neist kolmest arwad selle lahhema
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ollewad olnud, ^ kes rööwlite kätte sattunud? Agga
tennaa ütles: Sedda, kes temma peäle hallastas.
Siis ütles Iesns tennaa wasto: Minne, ja te sinna
nendasammoti.
Epistel neljateistkümnemal Pübhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühhha.
Kalat. 5, 16—24. salmist sadik.
Agga minna ütlen: Käige Waimus, siis ei te teie
mitte lihha himmo järrele. Sest lihha hiunnustab
Wanno wasto, ja Waim lihha wasto; agga needsinnatsed on teine teise wasto, et teie sedda mitte ei te,
mis teie ial tahhate. Agga kui teid Waimust juhhatakse, siis ci olle teie mitte kässo al. Agga awwalikud
on lihha teud, mis on needsinnatsed: abbiellorikkunnne,
horus, rojus, kimalns, woora jummala tenistus,
nöidns, waen, riid, kadde wihha, wihhastellemised,
riidlemised, lahknnnscd, seggased öppctuscd, kaddcdus,
tapnnscd, liigjomine, prassimine, ja mis nende sarnatsed on, kellest minna teile enne ütlen, nenda kui
minna ka enne ollen öölnnd, et need, kes nisuggust
tewad, ci pea mitte Jummala riki pärrima. Agga
Waimo kasso on armastus, rööm, rahho, pitk meel,
heldns, headns, truus, tassandus, kassinus: nisngguste
wasta ep olle käsk mitte. Agga kes Kristuse pärralt
on, need on omma lihha risti lönnd ihhaldamistega
ja himmudega.
Ewangelium neljateistkümnemal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Luk. 17, 11—19. salmist sadik.
J a se sündis, kui ta (Jesus) Jerusalemma läks,
siis käis temma keskelt Samaria ja Kalilea Inaast
labhi. J a kui ta ühhe allewisse sai, siis tullid temma
wasto kümme piddalitöbbist meest, kes emalt seisid.
J a nemmad tõstsid omma healt ja ütlesid: Jesus,
õppetaja, heida armo meie peale! J a kui ta neid
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näggi, ütles temma neile: Minge ja näidage ennast
preestritele. Ja se sündis kni nemmad said ärraläinud, said nemmad puhtaks. Agga üks nende seast,
kni ta näggi, et ta olli terweks sanud, se läks taggasi
ja annstas Jummalat sure healega; ja heitis temma
jalge ette silmili mahha, ja tännas tedda: J a sesamma
olli Samaria mees. Agga Iesns wastas ja ütles:
Eks kümme polle puhtaks sannd? agga kus need ühheksa on? Eks muid polle leitud, kes olleksid taggasi
tulnud Jummalate aun andma, kni agga sesinnane
woora ma mees? J a ta ütles temmale: Tõuse ülles
ja mitme, so usk on sind aidannd.
Epistel wieteistkümnemal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Kalat. 5, 25. — 6 , 10. salmist sadik,
ftrn meie Waimus ellame, käigem ka Waimus.
Urge olgem tühja auu peale ahned, teine teist ärritades ja teine teist kaetsedes. Wennad, kui innimene
ka ühhe eksituse sisse sattuks, siis parrandage nisuggust
jälle tassase waimuga, kes teie waimulikud ollete; ja
wata hästi isseenese peale, et sind ka ei kiusata.
Kandke teine teise koormaid, ja nenda täitke Kristuse
käsko. Sest kui kegi mõtleb, ennast middagi ollewad,
kui temma ühtegi ep olle, se pettab isseennast. . Agga
iggaüks näitko omma teo laitmata ollewad, ja siis
on temmal ennesest üksipäinis kiitlemist, ja ei mitte
teisest. Sest iggaüks peab omma koormat kandma.
Agga kedda õppetakse sõnnaga, se jaggago kõik head
sellele, kes tedda õppetab. Ärge eksige mitte! Jummal
ei anna ennast mitte pilgata; sest mis innimene ial
külwab, sedda temma ka leikab. Sest kes omma lihha
peale külwab, se leikab lihhast hakkatust; agga kes
Waimo peale külwab, se leikab Waimust iggawest ello.
Agga kui meie head teme, siis ärge tüddigem mitte
ärra, sest meie peame ommal aial leikanra, kui meie
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järrele ei anna. Sepärrast nüüd, et meil aega on,
tehkem head köikile, agga köigccnamiste neile, kes
meiega ühhes uskus on.
Ewanqelium wieteistkümnemal Pübhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 6, 24—34. salmist sadik.
Ükski ei wõi kaht issandat tenida, sest ehk temma
wihkab teist ja armastab teist; ehk hoiab teise pole,
ja põlgab teise ärra. Teie ci wõi mitte Jumalat
tenida ja Mammonat. Sepärrast ütlen minna teile:
ärge muretsege mitte omma ello eest, mis teie peate
söma, ja mis teie peate joma, egga omme ihho eest,
mis teie peate selga pannema. Eks ello ennam olle
kui toidus, ja ihho ennam kui rided? Pange tähhele
linnud taewa al: nemmad ei külwa egga lcika, egga
panne kokko aitade fisfe, ja teie taewaue Issa toidab
neid. Eks teie olle paljo üllemad, kui ueed? Agga
kes ou teie seast, kes omma murrega ennese pitkuse
jure wõib ühhe küüudra jätkata? Ja mia murretsete
teie riete pärrast? Pange tähhele lillikescd wälja peal,
kuida nemmad kaswawad; nemmad ei te tööd egga
kedra. Agga minna ütlen teile, et Salomongi kõige
omma auu sees ep olle mitte nenda olnud ehhitatud
kui üks ueistsinnatsist. Kui nüüd Jummal rohto wälja
peal, mis tänna on ja homme ahjo wissatakse, nenda
ehhitab, eks siis paljo ennam teid, teie nödrausklikud?
Sepärrast ei pea teie mitte murretsema ja ütlema:
Mis peame meie söma? ehk mis peame meie joma?
ehk miska peame meie ennast katma? Sest kõik sedda
nõuawad pagganat takka; sest meie taewaue Issa teab,
et teile sedda kõik tarwis lähheb. Agga nõudke essite
Jummala riki ja temma õigust, siis sedda kõik peab
teile pealegi antama. Sepärrast ärge murretsege mitte
hoomse'ette, sest kül hoomne pääw omma eest murret
peab. Igga päwale saab kül ommast waewast.
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Epistel kueteistkümnemal Pühhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Ewes. 3, 13—21. salmist sadik.
Sepärrast pallun minna, et teie mitte ärra ci tüddi
minno willetsust sees teie pärrast, uus teie au on.
Sepärrast uikkutau minna omma põlwed meie Issanda
Jesuse Kristuse Issa ette, kellest kõik sugguwössad
taewas ja ma peäl lapsiks nimmetakse, et temma
teile auuaks omma auu rikkuse järrele, kaugeks sada
temma Waiuw läbbi sestpiddise innimese polest, et
Kristus usso läbbi teie süddamele sees wõiks ellada,
ja teie Jummala armastuse sees juurdunud ja kiuuitud olleksite, et teie wõiksite ärranwista kõige pühhadega, mähhärdune se armastuse laius, ja pitkus, ja
süggawus ja kõrgus on; ja tunda Kristuse armastust,
mis üllem ou kui kõik mõistus, et teie kõige Iummala täiusega saaksite täidetud. Agga sellele, kes
enuaur kui rohkeste wõib tehha ülle kõige selle, mis
meie pallume ehk mõistame, sedda wägge möda, mis
meie sees wäggew on, sellesammaa olgo au koggoduses Kristuse Jesuse sees kõige rahwa põlwes iggaweseks aiaks iggaweste. Amen.
Ewangelium kueteistkümnemal Pühhapäwal ^
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Luk. 7, 11—17. salmist sadik.
J a se sündis teisel päwal, et temma (Jesus) ühte
linna läks, mis hütakse Nainiks, ja temmaga läksid
paljo temma jüugrid ja paljo rahwast; agga kui ta
liggi linna wärrawat sai, wata, siis kanti suruud
wälja, se olli omma emma ainus poeg, kes olli lesk;
ja paljo liuna rahwast olli temmaga. J a kui Issand
tedda näggi, siis olli temmal wägga halle meel temma
pärrast, ja ütles temmale: Ärra nutta mitte. J a
kui ta liggi sai, hakkas temma pusärgist kinni (agga
kandjad seisid), ja temma ütles: Noor mees, ma ütlen

94

Ewangeliumid

sulle, tõuso ülles? J a surnud tõusis istuma, ja hakkas
räkima, ja ta audis tedda temma emmale. Agga
nende kõikide peale tulli hirm, ja auustasid Jummalat,
ja ütlesid: Suur prohwet ou meie seas tõusnud, ja
Jummal ou omma rahwast tuluud katsuma. J a sesinnane köune widi temmast laiali kõige Iuda ma
läbbi, ja kõiki paiko seal ümberkaudo.
Epistel stitsmeteistkümnemal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Ewes. 4, 1—6. salmist sadik.
Sepärrast maeuitseu minna teid, kes minna I s sanda pärrast waug ollen, et teie nenda käite kui teie
kohhus on, se kutsumise järrel, miska teie allete kutsutud, kõige allanduse ja tasandusega, ja pitka melega teine teist sallides armastuse sees. Ja olge ussinad üht meelt piddama waimus rahho siddeme läbi.
Nks ihho on ja üks waim, nenda kui teie ka ollete
kutsutud ühhes lotuses teie kutsumise polest; üks I s sand, üks usk, üks ristiminne, üks Jummal ja koikide Issa, kes on kõikide ülle, ja kõikide läbbi, ja
teie kõikide sees.
Ewangelium stitsmeteistkümnemal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.

Luk. 14, 1—11. salmist sadik.
J a se sündis, kui temma (Jesus) ühhel hingamise
päwal ühhe Wariserite üllema kotta tulli leiba wõtma,
siis wahtisid nemmad tedda. J a wata, üks weetöbbine
innimene olli temma ees, ja Jesus wastas ja rakis
kässotundjate ja Wariserite wasto, ja ütles: Kas
hingamise päwal sünnib terweks tehha? Agga nemmad jäid wait. J a temma hakkas temmast kinni ja
teggi tedda terweks, ja laskis tedda minna. J a
temma wastas neile ja ütles: Kes on teie seast,
kellel esel ehk härg kaewo langeb, et ta tedda warsi
wälja ei tõmba hingamise päwal? Ja nemmad ei
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wõinud temmale se peale mitte wastata. Agga
tennaa ütles neile, kes ollid kutsutud, tähhendvmisc
sõnna; et temma mötStiS, kuida nennnad wallitsesid
üllema vaika istuda, ja ütles neile: Kui sind kellestki
pulma on kutsutild, siis ärra istu nutte üllema paika
mahha, et ei olle wahhest kegi ausam sind temmast
kntsutud, ja se, kes sind ja tedda on kutsunud, tulleks ja ütleks sulle: Auua sellesiuuatsele maad! ja
sinna siis peaksid häbbiga allama paika istuma. Agga
kui sinna olled kutsutud, siis nrinne ja istn allama
paika mahha, ja kni se tulleb, kes siud ou kutsunud,
ja ütleks sulle: Söbber, minne senna üllemale, siis
on sul auu. uende ees, kes siuuga laudas istuwad.
Sest iggaüks, kes ennast isse üllendab, tedda peab
allandatama; ja kes ennast isse allandab, tedda peab
üllendatama.
Epistel kahheksateistkümnemal Pübhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
1. Kor. 1, 4—9. salmist sadik.
Minna tännan ikka omma Jummalat teie pärrast
se Iumnrala armo eest, mis teile on antud Kristuse
Jesuse sees, et teie temma sees köikist ollete rikkaks
sanud kõige õppetuse sõnna, ja kõige tundmise sees.
Sedda möda kni Kristuse tunnistus teie sees. on
kinnitud, nenda et teil ühhestki armoannist ei olle
pudo, ja otate meie Issanda Jesuse Kristuse ilmumist; kes ka teid tahhab kiuuitada otwui, et teie
laitmata wõiksite olla meie Issanda Jesuse Kristuse
päwal. Jummal on nstaw, kelle läbbi teie ollete
kutsutud temma Pöia, meie Issanda Jesuse Kristuse
ossasamiseks.

Ewang. kahheksateistkümnemal Pühhapäewal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 22, 34—46. salmist sadik.
Agga kui Wariserid said kuulda, et temma (Jesus)
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Sadduserlte suud olli ftnnisulgunud, siis tullid ucmmad ühhel melel kokko. Ja üts nende feerst,. kes
köösotuudja, küssis ja kiusas tcdda, ja ütlcs: Oppotaja, missuggune on se suur kässosönna käskus. Agga
Jesus ütles temma wasto: Sinna pead Issandat
omma Jummalat armastama kõigest ommast südda
mest, ja kõigest ommast hingest, ja kõigest ommast
melest. Sesamma on se essimenne ja suur kässosönna.
Agga teine on selle sarnane: Sinna pead onuna ligginrist armastama kui issicuuast. Neis kahhes kässosõnnas on kõik käsk ja prohwetid koos. Agga kui
Wariserid ühhes koos ollid, küssis neilt Jesus, ja üt
les: Mis teie arwate Kristusest, kelle Poeg temma
on? Nemmad ütlesid temmale: Taweti poeg. Ta
ütles nende wasto: Kuida siis Tawet tedda waimus
Issandaks hüab, kui temma ütleb: Issand on öölnud
mo Issandale: istu minno parrema pole, kunni mu
sinno waenlased saan pannnd sinno jalgealluseks järjeks. Kui nüüd Tawet tedda Issandaks hüab, kuida
ta siis temma poeg on? J a ükski ei wõinud temmala
sõnna wastata, ja ükski ei jullenud sest päwast tem
malt middagi ennam küssida.

Epistel ühheksateistkümnemal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Ewes. 4, 22—28. salmist sadik.
Et teie enneste pealt peate ärraheitma endise ello
polest selle wanna innimese, kedda rikkutakse pettuse
himmude läbbi; agga et teie peate ueks sama omma
mele waimus, ja enneste peale wõtma selle ue inninrese, kes Jummala sarnatseks on lodud tõssise õiguse
ja pühhitsuse sees. Sepärrast jätke mahha walle, ja
räkige töt, iggaüks omma liggimesega, sest et meie
olleme teine teise liikmed. Olge wihhased, agga ärge
tehke patto. Ärge laske päwa loja minna omma
wihhastanud ülle, ja ärge andke maad kurratile.

ja Epistlid.

97

$eö warrastanud, se ärgo warrastaqo mitte ennam,
waid tehko ennemine tööd ja saatko kattega head, et
temmal olleks sellele jaggada, kellel pudu on.

Ewang. ilbheksateistkumnemal Pübhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 9, 1—8. salmist sadik.
Ja temma (Iesns) läks laewa ja tnlli ülle järwe,
ja sai omma linna. Ja wata nemmad kandsid temma
jnre ühhe alwatnd, kes woodis maas olli. Ja kui Iesus nende nsko näggi, ütles temma alwatnd wasto:
Olle julge, minno poeg, sinno paitud on sulle andeks
antud. Ja wata, mönningad kirjatundjate seast räkisid
isseenneses: Sesinnane teotab Jummalat. Agga kui
Jesus nende mõttid näggi, ütles temma: Mikspärrast
mõttete teie kurja onunas süddames? Sest mis on
kergem öölda: pattud on sulle andeks antud, ehk öölda:
tõuse ülles ja kõnni? Agga et teie peate teadma, et
innimese Pöial melewald on pattad ma peal andeks
anda (siis ütleb temma alwatnd wasto): Tõuse ülles,
wõtta omma wodi ja minne omma kotta. Ja temma
tõusis ülles, ja läks omma kotta. Agga kui rahwas
sedda näggi, pannid nemmad sedda immeks, ja auustasid Jummalat, kes nisugguse melewalla inimestele
annab.
Epistel kahhekümnemal Pübhapäwal pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Ewes. 15, 5—21. salmist sadik.
Sepärrast katsuge, kuida teie õiete hästi ellate, ei
mitte kni rummalad, waid kui targad. Ja piddage
aeg kalliks, sest ueed päwad on pahhad. Sepärrast
ärge olge rummalad, waid mõistke, mis Issanda tahtmine on. Ja ärge jõge ennast täis wina, kust üks
õnneto ello tulleb, waid sage täis Waimo, ja räkige
issekeskis laulude ja kitule luggudega, ja waimuliko
lauludega: laulge, ja laulge mängides Issandale
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ommas süddames, ja tännage ikka kõige asjade eest
Jummalat ja Issa, meie Issanda Jesuse Kristuse
nimmel. J a olge allandliknd teine teise wasto Imn
mala kartuse sees.
Gwangelium kahhekümnemal Pühhapäwal
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 22, 1—14. salmist sadik.
J a Jesus wastas ja rakis neile ta tähhendamis,.
sõnnade läbbi, ja ütles: Taewariik on ühhe rnmincK
sarnane, kes kunningas, ja kes onuna pöiale pulnmd
teggi. J a temma läkkitas ommad sullased wälja neid
kutsutuid pulma kutsuma, ja nemmad ei tahtnud mitte
tulla. Ta läkkitas temma teisi süllasid wälja, ja ütles:
Öölgc ueile, kes on kutsutud: Wata, omma sömaaia
ollen :na walmistanud, mo härjad ja nuumweiksed on
tappetud, ja kõik on walmis, tulge pulma! Agga
nemmad ei holinud sest, ja läksid ärra, teme wimm
põllule, agga teine omma kauba jure. Agga teised
wõtsid temma sullased kiuni, teotasid ja tapsid neid
ärra. Agga kui kunningas sedda kulis, sai temma
wihhaseks, ja läkkitas omma sõawäed wälja, ja hukkas
Needsammad tapjad ärra, ja sütas nende linna põlkema. Siis ütles temma omma sullaste wasto: Pulmad on kül walmis, agga need, kes kutsutud, ep olle
mitte sedda wäärt. Sepärrast minge telahkmite peale,
ja kutsuge pulma ni mitto kui teie ial leiate. J a
Needsammad sullased läksid wälja tede peale, ja koggusid kõik kokko, ni mitto kui nemmad leidsid, kurje
ja häid, ja pulma kodda sai täis ueid, kes laudas istusid. Siis läks kunningas sisse neid watama, kes
laudas istusid, ja näggi seal ühhe innimese, kellel
pulmariet ep olnud selgas. J a ta ütles temma wasto:
Söbber, kuida sinna seie olled sisse tulnud, ja siuuul ep olle pulmariet? Agga temma ei sanud sounagi suust. Siis ütles kunningas teenritele: Sidduge
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temma käed ja jallad kinni, ja wõtke tedda ja heitke
tedda köigesüggawama purnnednse sisse, seal on nlgumine ja hammaste kirristamme. Sest paljo on kutjutud, agga Pissut ärrawallitsetud.
Ep. essimesel PüHHapäwal kolmatkümmend
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Ewes. 6, 10—17. salmist sadik.
Mis muud, mo wennad, kui sage wäggewaks I s fanda sees, ja temma kange wäe sees. Wõtke enneste
peale kõik Jummala sõariistad, et teie wõite seista
kurrati kawwalate nõuude wasto. Sest meil ep olle
mitte wõitlemist werre ja lihha wasto, waid suurte
würstirikide ja waldade wasto, sellesinnatse mailma
pimmeduse wallitsebate wasto, waimuliku kurjuste
waoto taewaste asjade sees. Sepärrast wõtke kõik
Jummala sõariistad kätte, et teie wõite wastopanna
kurjal päwal, ja wõite seisma jada, kui teie kõik säte
ärrateinud. Sepärrast seiske, ja teie niuded olgo
tõega kni wöga ümbcrpandud, ja ehhitage ennast
õiguse raudridega, ja kingad olgo teie jalges, et teie
walmis ollete rahho rõõmust sönnumet kulutama.
Köigeennamiste wõtke usso kilp kätte, miska teie
wõite ärakustutada kõik tiggeda kurrati tullisid noli.
J a wõtke õnnistuse raudkübbar ja waimo moök, se
on Jummala sõnna.

Ew. essimesel PüHHapäwal kolmatkümmend
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Joann. 4, 47—54. salmist sadik.
J a üks kunninga mees olli, selle poeg olli haige
Kapernaumas; kui sesinnane sai knulnud, et Jesus
olli tulnud Iuda maalt Kalilea male, läks ta temma
jure, ja pällus tedda, et ta piddi alla tullema ja
temma pöia terweks teggema, sest ta piddi jo ärra*
surrema. Siis ütles Jesus temma wasto: Kui teie
ei nä immetähtesid egga nnmeteggusid, siis. ei ussu
4*
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teie mitte. Se kunninga mees ütles temmale: Issand tulle alla, ennego mo poioke surreb. Ieiuo
ütleb temmale: Minne, sinno poeg ellab; ja se innimene uskus sedda sõnna, mis Jesus temmale ütles,
ja läks ärra. Kni temma jo olli alla tullemas, tullid temma sullased temma wasto, ja kulutasid ja ütlesid: sinno poeg ellab. Siis kulas temma neilt ledda
tundi, millal temma olli parramaks sanud ja uemmad ütlesid temmale: Eile seitsme tnnni aial lahkus
soetöbbi temmast ärra. Siis mõistis issa, et se olli
sündinnd selsammal tunnil> millal Jesus temmale
öölnud: Sinno poeg ellab. J a temma uskus, ja kõik
temma perre. Sesinnatse teise immetähhe teggi Iesus jälle, kiu ta Iuda maalt tulli Kalilea male.
Ep. teisel Pühhapäwal kolmatkummend pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Wilip. 1, 3—11. salmist sadik.
Ma tännan onuna Jummalat, ni saggedaste kui
minna teie peale mõtlen (kes minna iggakord kõiges
ommas palwes teie kõikide eest rõmuga palwed teen),
teie ossasamise pärrast arnwöppetusest, essimesest päwast siit sadik: ja ollen se peale julge, et se, kes
teie sees on allanud sedda head tööd, sedda ka lõppetab Jesuse Kristuse päwani, nenda kui se ka minno
kohhus on sedda teist köikist mõelda, sepärrast et teie
ollete mo süddames minno wangipölwes ja minno
kostmises arrnoöppetuse eest, ja selle kinnitamises, sest
et teie kõik minnuga sest armu# ossa säte. Sest
Jummal on minno tunnistaja, kuida minna teid kõiki
süddamest iggatsen Jesuse Kristuse süddameliko halkastusega. J a sedda palluu nunna, et teie armastus
weel ennam ja ennam rohkemaks saaks mõistmises ja
kõiges tundmises, et teie wõite läbikatsuda, mis
ühte ei sünui, et teie olleksite selged, ja teisi ei pahhandaks Kristuse päwast sadik, täidetud õiguse kas-
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suga, mis Jesuse Kristuse läbbi tulleb, Jummala
auuks ja kituseks.
Gw. teisel Piihhapäwal kolmatkümmend pärrast
kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 18, 23 — 35. salmist sadik.
Sepärrast on taewariik ühhe kunninga sarnane,
kes omma sullastega tahtis arro piddada. Agga kui
temma hakkas arwama, todi üks temma ette, sel olli
temmaga kümme tuhhat talcutit wölgo. Agga kui
temmal ep olnud maksta, käskis temma issand müa
tedda ja temma naese ja lapsed, ja kõik mis temmal
olli, ja maksta. Siis heitis se sullane mahha, kummardas tedda ja ütles: Issand kannata minnuga, ja
minna tahhan sulle kõik maksta. Siis olli issandal
halle moel sesamma sullase pärrast, laskis teda lahti,
ja se wõlla jättis temma temmale mahha. Agga sesamma sullane läks wälja, ja leidis ühhe omma kasullasist, sel olli temmaga sadda tenari rahha wölgo;
ja tennna wõttis tedda kinni, kägistas tedda ja ütles:
Maksa nmlle, mis sul wölgo on minnuga. Siis heitis
se kasullane temma jalge ette mahha, pällus tedda ja
ütles: Kannata minnuga, ja minna tahhan sulle kõik
maksta. Agga temma ei tahtnud mitte, waid läks
ärra ja heitis tedda wangitorni, kunni temma omma
wõlla ärramaksis. Agga kui temma kasullased näggid,
mis sündis, said nemmad wägga knrwaks, ja tullid
ja öördasid omma issandale kõik, mis olli sündinud.
Siis kutsus temma issand tedda ennese ette, ja ütles
tennna wasto: Sinna tigge snllane, kõik selle wõlla
ollen minna snlle nrahhajätnud, sest et sinna nlind
pallusid, eks siis sinna ka piddand armo heitma omma
kasullase peale, nenda kui minna ka sinno peäle ollen
armo heitnud? Ja temma issand sai wihhaseks, ja
andis tedda ärra waewajate kätte, kunni tennna piddi
maksma kõik, mis temmal temmaga wölgo olli. Nenda
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teeb ta minno tacwane Issa teile, km teie iggaüks süddamest andeks ei anna onuna wennale temma eksitusi.
Epistel kolmandamal Pül?hapäwal kolmatkümmend
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Wilip. 3, 17—21. salmist sadik.
Käige minno järrel, wennad, ja wadage nende
peale, kes nenda käiwad, kni meie teile märgiks olleme. Sest mitto käiwad, kellest ma teile saggedaste
ollen öölnud, agga nüüd ütlen minna ka nuttes, ued
Kriotnse ristiwaenlased ollewad, kelle ots on hakkatus,
kelle Jummal on nende koht, kelle au on nende häbbi
sees, kes nmpealsid asjo nõuawad. Sest meie ello
on taewas, kust meie ka otame Önnisteggiat, Issandat Iesust Kristust, kes meie alwa ihho tahhab muta,
et se temma ärraselletud ihho sarnatseks veab sama,
sedda wägge möda, miska temma ka kõiki asjo wõib
ennese alla heita.
Gwangelium kolmandamal Pühhapäwal kolmatkümmend pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 22, 15—22. salmist sadik.
Siis läksid Wariserid ärra, ja piddasid nõuu ühheskoos, kuida nemmad tedda (Iesust) temma kõnnest
piddid wörgutama, ja läkkitasid temma jure ommad
jüngrid Herodese seltsiga ja ütlesid: Õppetaja, meie
teame, et sa tõssine olled, ja öppetad Jummala teed
tõe sees, ja ei holi ühhestki, sest sinna ei pea innimeste surnsest luggu. Sepärrast ütle meile, mis
sinna arwad, kas sünnib kohtorahha Keisrile anda,
wõi mitte? Agga kui Jesus nende tiggedust mõistis,
ütles temma: Teie sallalikud, mis teie mind kiusate?
näidage mulle üks kohtorahha tük, ja nemmad tõid
temma kätte ühhe tenari rahha. Ja temma ütles
nende wasto: Kelle kuio ja pealkirri se ou? Nemmad
ütlesid temma wasto: Keisri. Siis ütles temma
nende wasto: Andke siis Keisrile, mis Keisri kohhus,
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ja Jummalale, mis Jummala kohhus ou. Ja kui
nennuad sedda kuulsid, pannid nemmad immeks, ja
jätsid tedda mahha, ja läksid ärra.

Epistel neljandamal Pühhapäwal kolmatkümmend pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Koloss. 1, 9—14. salmist sadik.
Sepärrast ka meie sest päwast, kui meie sedda olleme kuuluud, ei jätta meie mitte mahha teie eest palwed
teggemata, egga pallumata, et teid peab täidetama temma
tahtmise tundmisega, köigcs tarkuses ja waimuliko möistmises, et teie nenda wõiksite ellada, kui kohus on I s sanda ees kõige temma meleheaks, ja wilja kanda kõige
hea to sees, ja kaswada Jummala tundmises, ja kõige
wäega wäggewaks sada, temma auu wägge möda,
kõiges kannatuses ja pitkas meles röuiuga; sedda Issa
tännades, kes meid on kõlbawaks teinud, et meil piddi
ossa ollema pühha rahwa parrandusest walguse sees;
kes meid on ärrapeastuud pimmeduse wöinmsest, ja
on meid saatnud omma armsa Pöia kunningriki, kelle
sees meil on lunnastamine temma werre läbbi, se on
pattude andeksandmine.
Ewangelium neljandamal Pühhapäwal kolmatkümmend pärrast' kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 9, 18—26. salmist sadik.
Kui temma (Jesus) sedda nende wasto rakis, wata,
siis tulli üks üllem, ja kummardas tedda ja ütles:
Minno tüttar on praego ärrasurnud, agga tulle ja
panne omma kät temma peale, siis saab temma ellawaks. J a Jesus tõusis ülles ja käis temma järrel,
ja temma jüngrid. ( J a wata, üks naene, kellel kaksteistkümmend aastat werritöbbi olnud, tulli temma
selja tahha, ja putus temma kue pallistusesse. Sest
temma ütles isseenneses: Saaksin minna agga temma
kuesse putuda, siis saaksin minna terweks. 3(gga Iesus pöras ennast ümber, ja näggi tedda, ja ütles:
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OTe julge, tüttar, sinno usk on sind aidannd. J a se
naene sai terweks selsammal tunnil.) Ja fui Jesus
selle üllema kotta sai, ja näggi willcpnhhujad ja rahwo
mässamad, siis ütles temma nende wasto: Tagganege,
sest se neitsikene polle mitte surnud, waid temma
maggab. J a nemmad naersid tedda. Agga kui rahwas
olli sanud wäljaaetnd, läks tennaa sisse ja hakkas
temma kätte kinni, ja se neitsikene tõusis lilles. J a
sesinnane könne läks laiali köit ülle selle ma.
Epistel wiendamal Pühhap. kolmatkümmend
pärrast kolmaino Jummala Pühha.

1. Tess. 4, 13—18. salmist sadik.
Agga minna ei tahha, et teil peab teadmata ollema,
wennad, nende järg, kes maggama läinud, et teie ei
lähhe ka nenda kurwaks kni need teisedki, kellel ep
olle lotnst. Sest kni meie ussume, et Jesus on snrnud ning üllestõusnud'; nenda tahhab Inmmal ka
neid, kes Jesuse läbbi on läinud maggama, temmaga
ettetna. Sest sedda ütleme meie teile kui Issanda
sõnna, et meie, kes meie ellame ja üllejäme Issanda
tullemise aiani, ei pea nende ette jõudma, kes on
maggama läinud. Sest et Issand isse tahhab mahhatulla taewast söakissendamise, Peaingli heale ning
Jummala passnnaga, ja kes Kristuse sees surnud,
need peawad üllestõusma esmalt; pärrast peab meid,
kes meie ellame ja üllejäme, ühtlase nendega pilwete
sees kistama Issanda wasto taewa pole; ja nenda
peame meie ikka Issandaga ollema. Kinnitage nüüd
teine teist nendesinnaste sõnnadega.
Gwang. wiendamal Pühhap. kolmatkümmend
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Ma.'. 24, 15—28. salmist sadik.
Kni teie nüüd näete sedda hirmust ärrakautamise
tööd, mis ööldud on prohweti Tanieli läbbi, mis seal
puhhas paikas seisab (kes sedda loeb, se pango täh-

ja Epistlid.

105

hele), siis pöggenego neeb> fcö Inda lüaal cm, wäggede peäle. Kes kattukse peol cm, ärgo tulgo se mitte
mahha, middagi ärrawõtma ommast koiast: ja kes
wäljal cm, ärgo mingo se mitte taggasi omma rided
ärrawõtma. Agga hädda neile, kes käinm peal on,
ja neile, kes immetawad neil päiwil. Agga palluge
et teie põggenemise ei jnhtn talwel, egga hingamise
päwal. Sest siio tulleb snur willetsas, luähhärdust ep
olle olnnd mailma algusest siit sadik, egga peagi mitte
tullema. J a kui need päwad ei saaks lühhendud, siis
ei peaseks ial ei ükski lihha; agga nende pärrast, kes
ärrawallitsetud, lühhendatakse need päwad. Kui siis
kegi teie wasto ütleb: Wata, siin on Kristus ehk seal,
ärge uskuge mitte. Sest walle kriotused, ja walle
prohwetid tõusewad ülles, ja tewad sured tähhed ja
immeteud, et nemmad eksitaksid ka neid, kes ärrawallitsetud (kui se wõiks süudida). Wata, minna ollen
teile sedda ette öölnud. Sepärrast kui nimmiad teile
ütleksid: Wata, temma on kõrbes; ärge minge mitte
wälja; wata temma on kambrites, ärge uskuge mitte.
Sest otsego wälk tõuseb hommiko poolt, ja paistab
õhto pole, nenda peab ka innimese Pöia tullemine ollema. Sest kus ial raibe on, senna kogguwad kotkad.
Epistel kuendamal Pühhap. kolmatkümmend
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
2. Peetr. 3, 3—13. salmist sadik.
Ja sedda peate teie kõigeessite teadma, et wiimsil
päiwil tullewad pilkajad, kes omma enneste himmude
järrele ellawad, ja litlewad: Kus on teinum tullemise
tõutus? Sest, sest aiast, kui wannemad maggama läinud ilmast ärra, jääb kõik nenda, kui loma algusest
on olnud. Agga neil kes sedda arwawad, on se teadmata, et taewad Wannast olnud, ja ma weest ja wee
sees ühhes seisnud Jummala sõnna läbbi; sepärrast

106

Ewangeliumi

on se mailm, mis siis olli, weega ärraupputud ja
hukka läinud. Agga taewad ja ma, mis nüüd on, on
sesamma sõnna läbbi tallele pandud, ja hoitakse tulle
tarwis kohto ja jummalakartmata innimeste hukkatuse
päwani. Agga se üks assi ärgo olgo teile mitte teadmata, minno armsad, et üks pääw Issanda jures on
kui tuhhat aastat, ja tuhhat aastat kui üks pääw.
Issaud ei wiwita mitte tõutust (nenda kui mõnningad sedda wiwituseks pannewad), waid temma on
pitka melega meie wasto, ja ei tahha mitte, et mönned peawad hukka minnema, waid et kõik peawad
meleparrandamist kätte sama. Agga Issanda pääw
tulleb kui Warras öse, millal taewad raksumisega peawad hukka minnema ja ilmalikud asjad ärrapöllema
ja lõppema, ja ma ja need teud, mis seal on, peawad ärrapöllema. Et nüüd se kõik peab ärralöppema,
Missuggused teie siis peate ollema kõiges puhhas ellus
ja juuuualakartuses, odates, ja töttates Jummala tullemise päwa pole, millal taewad tulle läbbi peawad
ärrapöllema, ja ilmalikud asjad ärrapöllema ja ärrasullama? Agga meie otame usi taewaid ja uut maad
temma tõutuse järrele, kus õigus sees ellab.
Gwangelium kuendamal Pühhap. kolmatkümmend
pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Matt. 25, 31—46. salmist sadik.
Agga kui innimese Poeg tulleb omma auu sees, ja
kõik pühhad inglid temmaga, siis istub temma omma
aujärje peal. Ja siis peab kõik rahwast temnm ette
koggiltama, ja temma lahhutab neid ühhest ärra,
nenda kui karjane lambad ärralahhutab sikkudest, ja
temma panneb lambad omma parrama käele, agga
sikkud pahhema käele seisma. Siis ütleb kunningas
neile, kes temma parremal käel on: Tulge tenna,
minno Issa õnnistud, pärrige sedda kunningriki, mis
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teile on walmistud mailma assutamilest. Sest mul
ou nälg o t a b , ja teie ollete mulle süa annud; mul
on janno olnud, ja teie ollete miud 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 katsuma; nunna ollen wangis oluud, ja teie
ollete mo jure tulnud. Siis wastawad need õiged
temuiale: Issaud, millal olleme meie näinud sul nälja
ollewad, ja olleme sind söötnud, ehk sul jauuo ollewad,
ja olleme sind jootnud? Millal olleme meie sind
näinud woora ollewad, ja olleme sind korristanud?
ehk allasti, ja olleme sind katnud? Millal olleme
meie sind näinud haige ollewad, ehk wangis, ja olleme so jure tuluud? Siis wastab kunningas, ja
ütleb neile: Tõest, minna ütlen teile, mis teie ial
ollete teinud ühhele ncndesinnaste mo wähhemate wendade seast, sedda ollete teie mulle teiuud. Siis ütleb
temma ka neile, kes pahhemal käel on: Minge ärra
minnust, teie ärranetud, iggawese tullesse, mis walmistud on kurratile ja temma inglitele. Sest mul on
nälg olnud, ja teie ep olle mulle süa annud; mul on
janno olnud, ja teie ep olle mind jootnud; minna
ollen wooras olnud, ja teie ep olle mind korristanud;
minna ollen allasti olnud, ja teie ep olle mind katnud; minna ollen haige ja wang olnud, ja teie polle
tulnud mind katsuma. Siis ütlewad ka Needsammad
temmale: Issand, millal olleme meie näinud uälja
ehk jauuo sul ollewad, ehk sind woora/ ehk allasti,
ehk haige, ehk wangis ollewad, ja ep olle sind mitte
teninud? Siis wõttab temma neile wastata ja öölda:
- Tõest, minna ütlen teile: mis teie ial ep olle teinud
ühhele ncndesinnaste wähhemate seast, sedda ep olle
teie minnulegi teiuud. J a needsinnatsed lähwad iggawese wallusse, agga õiged iggawese ellusse.
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Ep. Maria Puhhastamise ehk Küündla-Päwal.
Malak. 3, 1-4. salmist sadik.
Wata, ma läkkitan omma ingli, ja temma peab
mo palle eel teed walmistama; ja pea tulleb omma
templi jure se Issand, kedda teie otsite, ja seaduse
Ingel, kedda teie tahhate; wata, ta tulleb, ütleb wäggede Jehowa. Agga kes kannab temma tullemise
päwa, ja kes jääb seisma, kui ta ilmub? Sest temma
on kui sullataja tulli, ja nenda kui wannutanate seep.
J a temma istub kui se, kes sullatas ia puhhastad
höbbedat; temma puhhastad Lewi lapsed, ja sullatab
neid kui kulda ja höbbedat; siis towad nemmad Iehowale roaohwri õiguses. Siis on Inda ja Ierusasalema roaohwer Jehowa melest maggus, kui ennemuiste
ja amnuift aiast.
Gw. Maria Puhhastamise ehk Küündla-Päwal.
Luk. 2, 22—32. salmist sadik.
J a kui nende puhhastamise päwad Mosesse kässoõppetuse järrele täis said, siis wisid nemmad tedda
Jerusalema, et nemmad tedda piddid Issanda ette
seadma. (Nenda kui Issanda kässoöppetusesse on kirjutud: Igga poeglaps, kes emma essimene laps on,
peab Issandale pühhaks hütama.) I a et nemmad piddid ohwri andma sedda möda, kui Issanda kässoöppetuses on ööldud: Üks paar turteltuikesi ehk kaks tui
poega. J a wata, üks innimene olli Jerusalemas,
Simeon nimmi, ja se innimene olli õige ja jummalakartlik ja otis Israeli rõmo ja pühha Waim olli
temma peal. J a temma olli sõnna sanud pühhalt Waimult, et tennaa ei piddand mitte surma näggcma,
enne kui ta piddi Issanda Kristust sama näinud. Ja
temma tulli Waimo läbbi pühha kotta. I a fui wannemad lapsukese Jesuse seüna tõid, et nemmad temma
pärrast piddid kässoöppetuse kombe järrele teggema:
siis wõttis tcnnna isse tedda omma sülle, ja kitis
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Jummalat, ja ütles: Island, nüüd lasfcd sinna omma
sullase rahhus ärraminna omma sõnna järrele. Sest
mo silmad on sinno õnnistnst näinnd, mis sinna olled
walmistanud kõige rahwa nähhes, walguseks, pagganaid walgustawa, ja omma Israeli rahwa anuks.

Ep. Maria Kulutamise ehk Paast-Maria P.
Iesaia 7, 10—15. salmist sadik.
Ja Jehowa wõttis weel Ahasi wasto räkida ja ütles: Küssi ennesele üks innnetäht Jehowa onuna Inmmala käest, küssi sedda süggawast, ehk kõrgest üllewelt.
Kui Ahas ütles: Ei :na tahha mitte küssida, egga
Ichowat kiusaba; siis ütles Iesaia: Et kuulge Taweti
snggn! ons se weel pissut teie melest, et teie inm-lneotele waewa tete et teie ka mo Jummalale waewa
tete? Sepärrast tahhab Issand isse teile immetähhe
anda: wata, üks neitsit laab käima peale, ja toob
pöia ilmale, ja peab temmale pannema se nimme:
I W M A N U E L . Wõid ja met peab ta söma, kunni
ta mõistab kurja pöllata, ja head wallitseda.

Ew. Maria Kulutamise ehk Paast-Maria P.
Luk. 1, 26—38. salmist sadik.
Agga knendamal kuul läkkitati ingel Kabriel Inmmalast Kalilca male ühte linna, Naatsaret nimmi,
ühhe neitsi jnre, kes olli kihlatud ühhe mehhele, Jofep nimmi, kes Taweti suggu, ja selle neitsi nimmi
olli Ätaria. J a se ingel tnlli temma jure ja ütles:
Terre, kes sa olled armo sanud! Issand olgo sinnuga,
sinna õnnistad naeste seas! Agga kui ta tedda nähha
sai, ehmatas ta tennna sõnna pärrast wägga ärra, ja
mõtles, Ntähyärdnne terretamine se piddi ollema? Ja
ingel ütles tennna wasto: Ärra karda Viaria, sest
sinna olled armo leidnnd Jummala jurest. J a wata,
la pead käima peäle sama ja Pöia ilmale toma, ja
sinna pead temnlalc nimme pannema: J E S U S . Sesinnane peab snnr ollema, ja Kõigekõrgema Pöiaks
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hütama; ja Issand Jummal tahhab temmale anda
temma issa Taweti aujärje. J a temma peab kui kuuningas wallitsema Jakobi suggu ülle iggaweste, ja
temma kuuningrigil ei pea õtsa ollema. Agga Maria
ütles ingli wasto: Kuida se peab sündima? sest et
ma mehhest ei tea. J a ingel wastas ja ütles temmale: Pühha Waim peab so peale tullema, ja Kõigekörgenm wäggi so ülle warjama, sepärrast peab ka se
pühha, uÜ5 sinnust sünnib, Jummala Pöiaks hütmna.
J a wata, Elisabet, sinno suggulane, sesamma on ka
pöiaga kähna peal, omma wanna ea sees, ja se on temmale
kues ku, kedda ööldi siggimata ollewad, sest Jummala
jures ei olle ühtegi asja wõimata. Agga Maria ütles:
Wata, siin on Issanda ümmardaja: mulle sündko so
sõnna järrele. J a ingel läks temma jurest ärra.

Epistel Ristia Ioannese ehk Iani-Päwal.
Ier. 40, 1—5. salmist sadik.
Trööstige, trööstige minno rahwast, ütleb teie I u m mal: Räkige Jerusalemma mele pärrast ja kuulutage
temmale, et tcnnna suur waew otsa sanud, et ta üllekohhus on leppitud; et ta Jehowa käest on sanud kahhewõrra kõige omma pattude sees. Hüüdja heal on:
Walmistage kõrbes Jehowa tee, tehke laggeda ma
peal maante tassaseks meie Jummalale. Kõik orgusid
peab üllendatama, ja kõik mäggesid ja mäekinko peab allandatanm, ja mis mätlik on, peab tassaseks sama,
ja mis ohhakaist umbne on, silledaks maaks. Siis
ilmub Jehowa au, ja kõik lihha näeb ühtlase, et
Jehowa su on räkinud.

Gwangelium Ristia Ioannese ehk Iani-Päwal.
Luk. 1, 57—80. salmist sadik.
Agga Elisabeti aeg sai täis, et ta piddi mahhasama,
ja temma tõi pöia ilmale. J a temma naabrid ja suggulased kuulsid, et Issand omma hallastuse olli sureks
teinud temma wasto, ja ollid rõõmsad temmaga. J a se
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sündis, et nemmad tullid kahheksamal päwal lapsukest
üluberleitama: ja uenuuad unumetasid tedda temma
issa nimme peale Sakariaks. Agga temma emma wastas
ja ütles: Ei mitte, waid temma nimmi peab Ioannes
ollema. J a nemmad ütlesid temma wasto: So sugguwössas polle keddagi, kel sesinnane ninnni on. Agga
nennnad näitasid käega temma issa pole knida temma
tahtis, et tedda piddi nhnmetanm? J a ta küssis ühhe
lauakese ja kirjutas ja ütles: Ioannes * on tennna
ninnni; ja nemmad kõik pannid sedda immeks. Agga
seddamaid peasis temma su ja temma keel lahti, ja
temma rakis ja kitis Jummalat. J a kartus tulli koikidc peale, kes nende mnberkanda ellasid, ja kõik need
asjad rägiti ärra kõige Iuda mäggiscl maal. J a
kõik, kes sedda kuulsid, pannid sedda omma süddamesse ja ütlesid.: Mis peab sest lapsest sama? J a
Issanda kassi olli temmaga. J a Sakarias, temma
isia, sai täis pühha Waimo, rakis prohweti wisil, ja
ütles: Kidetud olgo Issand, Israeli Jummal, et ta
on tulnud katsmua, ja ärraüurnastamist saatma omma
rahwale. J a on nreile ärratanud õnnistuse sarwe,
omma sullase Taweti suggust (nenda kui temma on
räkinud omma pühha prohwetate suu läbbi, kes mailma algusest on olnnd). Et ta meid piddi ärrapeastma
meie waenlaste käest, ja kõikide käest, kes meid wihkawad. Ja meie wannemate peale hallastama, ja
omma pühha seäduse mele tulletama, se wande järrele,
mis ta on wandunud meie issa Abraamile, meile
anda, et meie, onuna waenlaste käest ärapeastetud,
ilmakartmata tedda piddime tenima, pühhitsuses ja
õiguies temma ees kõige omma ello aia. J a sinna,
lapsuke, sind peab Kõigekõrgema prohwetiks hütama;
sest sa pead Issanda palle eel käima, temma teed
walnnstrnna, õnnistuse tnndmist andma temma rahwale, nende pattude andeksandmises: meie Jummala
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süddameliko hallastuse läbbi, miska meid on tulnud
katsuma Se, kes tõuseb kõrgest; ja paistuia neile, kes
istuwad pimmeduses ja surma warjus, ja meie jalgo
õiete rahho tee peäle saatma. Agga se lapsuke kaswas, ja lai kangeks Waimust, ja olli kõrbes lelle
päwam, kui temma ennast Israeli rahwale piddi
näitama.

Ep. Maria katsmamin. ehk Heina Maria P.
Rom. 12, 9-16. sakmist sadik.
Armastus ärgo olgo mitte sallalik . . waid heitke
ennast allandliknde seltsi. Wata Ep. teisel püh. pär.
kolmekun. p.

Ew. Maria katsmamin. ehk Heina Maria P.
Luk. 1, 39 — 56. salmist sadik.
Agga neil päiwil wõttis Maria kätte, ja läks ruttuga wäggise male Inda liuna. J a temma tulli
Sakaria kotta, ja terretas Elisabetit. J a se sündis,
kui Elisabet Maria terretamist kulis, et laps temma
ihhus hüppas. J a Elisabet sai täis pühha Waimo,
ja kissendas sure healega ja ütles: Õnnistud olled
sinna naeste seas, ja õnnistud on sinno ihho sugu!
J a kust se mulle sünnib, et minno Issanda emma
minno jure tulleb? Sest wata, kui sinno terretamise
heäl minno kõrwo sai, siis hüppas lapsuke sure rõmo
pärrast minno ihhus. J a õnnis on se, kes on uskunud, sest se peab tõeks sama, mis temmale Issanda
käest OTT ööldud. Ja Maria ütles: Minno hing auustab wägga Issandat, ja mo waim on wägga rõmus
Jummala, minno Onnisteggia, pärrast: sest temma
on wadanud onuna ümmardaja allanduse peale; sest
wata, sest ajast kidawad mind õndsaks kõige põlwe
rahwas. Sest mulle on suri asjo teinud, se wäggew,
ja kelle nimmi pühha on. J a temma hallastus kestab põlwest põlweale nende ülle, kes tedda kartwad.
Menuna on omma käewarresa suurt wägge üllesnäi-
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tanud, temma on laiali pillanud neid, kes surelii'cd
on onuna süddanie melest. Temma on mahhatönganud wäggewaid aujärgede pealt, ja allandlikud üllendanud. Näljatsit on temma täitnnd hea andidega,
ja rikkaid tühjalt ärrasaatnnd. Temma on wastowõtnud omma sullase Israeli, et ta piddi omma hallastnse omma mele talletama iggaweste, nenda kui
tennaa on räkinnd meie wannemate wasto, Abraamite ja tennaa snggule. Agga Viaria jäi temma jure
kolm kuud, ja läks pärrast taggasi omma kotta.

Epistel Viihkli Päwal.
Joan. Ilmutamise Ram. 12, 7—12. salmist sadik.
J a sõdda tõusis taewas: Mikael ja temma inglid
söddisid lendawa mao wasto, ja se lendaw maddo
söddis ja temma inglid, ja nemmad ei sanud wöimnst
ja nende asset ei leitud mitte Mnam taewast. Ja se
snnr lendaw maddo heideti wälja, se wanna maddo,
kedda hütakse knratiks ja sadanaks, kes kõik ilmamaad ärraeksitab, tedda heideti ma peale, ja temma
inglid heideti mahha temmaga. J a minna knulsin
suurt healt, se ütles taewas: Nüüd on õnnistus ja
wäggi ja kunningriik meie Jummala, ja melewald
temma Kristnse pärralt sannd, sest et mahhaheidetud
on meie wendade pealekaebaja, kes nende peale kaebab
meie Inmmala ees õöd ja päwad. J a Needsammad
on tedda ärrawõitnud Talle werre läbbi, ja omma
tmnristnse sõnna läbbi, ja ei olle omma ello nutte
armastannd snrmani. Sepärrast olge wägga rõõmsad, tacwad, ja teie, kes nende sees ellate.
Gwangelium Mihkli Päwal.
Matt. 18, 1—11. salmist sadik.
Selsammal tunnil tnllid jüngrid Jesuse jure, ja
ütlesid: Kes on kül se surem taewarikis? Ja Jesus
kutsus ühhe lapsukese ennese jure, ja panni sedda
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scislna nende keskele, ja ütles: Toest, minna ütlen
teile: fui teie ei võra ümber, ja ei sa km lapsokesed,
siis ei sa teie mitte taewariki. Kes nüüd isseennast
allandab, kui sesinnane lapsuke, se on se surem taewarikis. J a kui kegi ühhe nisugguse lapsukese minno
nimmel wastowöttab, se wõttab mind wasto. Agga
kes pahhandab ühhe neistsinnatsist pissukesist, kes
minno sisse ussuwad, sellele olleks parrem, et weskikiwwi temma kaela peaks podama, ja tedda ärraupputadmna süggawama merre kohta. Hädda mailmale
pahhandusa pärrast; sest pahhandnsed peawad tullema; agga hädda selle innnnesele, kelle läbbi pahhandus tulleb. Agga kui sinno kassi ehk sinno jalg sind
pahhandab, siis raiu neid ärra, ja heida ennesest
ärra; parrem on sul, et sinna jalluta ehk wiggane
ello sisse tähhed, kui et sul kaks kät ehk kaks jalga
on, ja sind iggaweie tullesse heidetakse. J a kui sinno
silm sind pahhandab, kissu tedda wälja ja wiska
ennesest ärra; parrem on sulle, et sinna ühhe silmaga
ello sisse lähhed, kui et sul kaks silma on, ja sind
põrgo tullesse heidetakse. Katsuge, et teie mitte üht
neistsinnatsist pissukesist ärra ei põlga; sest minna
ütlen teile, et nende inglid taewas allati näwad
minno Issa pallet, kes taewas on. Sest innimese
Poeg on tulnud õndsaks teggema, mis on ärrakaddunud.

III.

Meie Issanda Jesuse Kristuse
kannatamine ja surm,
üllestöusmine ja taewaminnemine.
Nclja Ewangelnuni järrele kokkopandud.

1.
(Matt. 36,1 —13. Mark. 14,1—9. Luk. 22,1. Joann. 12,1—8.)
Agga hapnemata leiwa pühha tulli liggi, mis hütakse Pasapühhaks: Ja Jesus rakis omma jüngrite
wasto: Teie teate, et kahhe päwa pärrast Pasapühha
on ja innimese poeg antakse ärra ja tedda peab risti
podama. Siis tullid kokko üllemad preestrid ja kirjatundjad ja rahwa wannemad üllema preestri kotta,
kedda hüti Käiwaks ja piddasid issekeskis nõuu, et
nemmad Jesuse kawwalusega piddid kiuniwötma ja
ärratapma. Agga nemmad ütlesid: Ei mitte pühhade
aial, et mässamist rahwa seast ei tõuse. Agga kui
Jesus kuus päwa enne Pasapühha tulli Petania, kus
Laatsarus olli, kes surnud olli olnud, kedda temma
olli üllesärkanud, siis teggid nemmad temmale piddalitöbbise Simona koias öhtosömaaia ja Marta tallitus kõik; ja Laatsarus olli üks neist, kes temmaga
laudas istusid. Siis wõttis Maria ühhe alabastri
riista selge ja kalli nardi salmiga, murdis riista katki
ja wallas sedda temma pähhä, kui temma laudas istus, ja wöidis Jesuse jalgo ja kuiwatas temma jalgo
omma juustega. Agga kodda sai täis salwi haiso.
S i i s ütles üks temma jünger, Iudas, Simona poeg,
Iskariot, kes tedda pärrast ärraandis: Mikspärrast ci
olle se salw mitte ärramüdud kolme saa tenari rahha
eest ja waestele antud? Ja ka mönningate teiste
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jüngrite mecl sai pahhaks ja nemmad ütlesid: Mis
tarwis on sesinnane huklemline? Agga Iudas ütles
sedda, ei mitte et ta waeste eest murret kandis, waid
et ta Warras olli ja et temma käes kukkur olli ja
kandis, mis sisse pandi. Agga kui Jesus sedda mõistis, ütles ta nende wasto: Miks teie selle naesele
waewa tete, sest temma on head tööd niulle tarnib;
sest waesi on ikka teie jnres, ja kui teie tahhate, wõite
teie neile head tehha, agga mind ei olle teil mitte
ikka. Temma on teinud, mis ta wõinud. Et temma
sedda salwi minno ihho peäle on wallanud, sellega on
temma ette joudnnd minno ihho wöidma niatnnseks.
Tõest, minna ütlen teile, kus ial sesinnane armoõppetus kulutakse kõiges mailmas, seal peab ka rägitämä tenima mällestuseks, nris sesinnane on teinud.
Agga sadanas olli läinnd Iuda sisse, kedda lianimn:ega hütaksc Iskariotiks, kes nende kahheteistkümne
arrust olli. Ja temma läks ärra ja rätis üllemate
preestrite ja söapealikkudega sedda, kuida temma tedda
piddi nende kätte ärraandma ja ütles: Mis teie tahhate mulle anda, siis tahhan ma tedda teie kätte ärraa\\M'i Kui nennnad sedda kuulsid, said nemmad rõõmsaks ja pakkusid temmale kolmkümmend höbbetükki. J a
temma tõotas ja otsis sest aiast parrast aega, tedda
neile ärraanda ilma tüllita.

2.
(Matt. 26, 17 — 20. Mark. 14, 12 — 17. Su?. 22, 7—14 ja
24—30. ^oan. 13, 1—20)

Agga enne Paiapühha, kui Hesus teadis et temma
tnnd olli tulnud, et ta siit mailmast piddi arramrnrnmta
Issa jure — otsego temma olli armastanud ommaksid, kes mailmas ollid — nenda on ta neid annastanud õnani. Agga hapnemata leiwa Pärno tulli, millal
Pasatalle piddi tappetama. Ja temma läkkitas Peetruse
ja Ioannese ja ütles: Minge ja walmistage meile
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Pasatal, et meie sedda wõime süa. Agga nemmad ütlesid temmale: Kas sa tahhad et meie sedda peame
walmistama? Agga temma ütles neile: Minge linna,
ja üks innimene tulleb teie wasto, se kannab krnsi wet,
käige temma järrel. J a seal, knhho temma sisse lähheb,
öölge koia issandale: Õppetaja ütleb, mo aeg on liggi,
ma tahhnn sinno jures Pasatalle walmistada ja süa
omma jüngritega: kus on wõõraste tubba, kus ma
Pasatalle wõin süa'^ J a sesamma näitab teile ühhe sure
ehhitud toa üllewel, senua walmistage meile. J a
temma jüngrid läksid ärra ja said linna ja leidsid nenda,
kui temma neile olli öölnud ja walmistasid Pasatalle.
Agga kui õhto sai, tulli temma nende kahheteistkümnega. Agga kui nüüd öhtosömaaeg kä olli (ja jüngrid
tahtsid mahhaistuda), tõusis uende seas ka riid, kes
neist suremaks piddi arwatama. Agga temma ütles
neile: Pagganate kunningad wallitsewad nende ülle ja
kes nende peale wõimust wõttawad, ueid hütatse annulikuks issandaks. Agga teie mitte nenda; waid surem
teie seast olgo kui norem ja üllem kui se, kes tenib.
Sest kes on surem, se kes laudas istub, wõi se kes
tenib? eks se, kes laudas istab? agga miuna ollen
kesk teie seas nenda kui se, kes tenib.
Kui nüüd kurrat olli jo Iuda, Simana pöia I s karioti süddamesse annud, et ta piddi ärraandnud ja
Jesus teadis, et Issa kõik tenima kätte olli annud ja
et tennaa Jummalast olli tulnud ja Jummala jure läks,
siis tõusis temma öhtosömaaiast ülles ja panni onnnad
rided mahha ja wõttis rättiku ja siddus ennese ümber.
Pärrast wallas temma wet waaguasse ja hakkas jüngrite
jalgo pessema ja rättikuga kuiwatama, mis temma ümber
seutud. Siis tulleb temma Simona Peetruse jure ja
temma ütleb temma wasto: Issand, sinnaks nvinno
jalgo pesseb? Jesus wastas ja ütles temma wasto:
Mis minna teen, sedda ei tea sinna nüüd mitte, agga
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pärrast sedda pcad sa tcada sama. Peetrus ütleb temma
wasto: Ellades ei pea sinna minno jalgo pessema.
Jesus wastas temmale: Kui minna sind ei pesse, siis
ep olle sul ossa minnuga. Simon Peetrus ütleb temma
wasto: Ei mitte üksipäini minno jalgo, waid ka kassi
ja pead. Jesus ütleb tennnale: Kes pestud on, sellele
ep olle tarwis muud kui jalgo pesta, sest ta on ülleültse puhhas; ja teie ollete puhtad, agga ei mitte
kõik. Sest tennaa teadis, kes tedda piddi ärraandma,
sepärrast ütles tenima: teie ep olle kõik puhtad. Kui
temma nüüd nende jalgo sai pesnud ja ommad rided
wõtnud, siis istus temma jälle mahha ja ütles nende
wasto: Kas teie teate, mis minna teile ollen teinud?
Teie hüate mind: Õppetaja ja Issand! ja ütlete õiete,
sest minna ollen se; kui nüüd minna, se Õppetaja ja
Issand, teie jalgo ollen pesnud, siis peate teie ka
teine teise jalgo pcsscnm, sest ühhe õppetuse märgi
ollen ma teile annud, et teie ka nenda tete, kui minna
teile ollen teinud. Tõest, tõest, minna ütlen teile:
Sullane ep olle mitte surem, kui temma issand, egga
käsk surem kui se, kes tedda on läkkitanud. Kui teie
sedda teate, õndsad ollete teie, kui teie sedda tete.
Minna ep ütle teist kõigist; ma tean, kedda ma ollen
ärrawallitsenud, waid sepärrast et kirri piddi tõeks
sama: Kes minnuga leiba sööb, se tõstab omma kanda
minno wasto ülles. Sest aiast ütlen minna teile enne
kui se sünnib, et kui se saab sündinud, teie usfyte,
et minna se ollen. Tõest, tõest, minna ütlen teile: kes
wastowõttab, kui minna kcddagi läkkitan, se wõttab
mind wasto, agga kes mind wastowõttab, se wõttab
sedda wasto, kes mind on läkkitanud. Agga teie ollete need, kes minno jure jänud minno kiusatuste sees.
J a minna sean teile kunningriki nenda, kui minno
Issa sedda mulle on seadnud, et teie peate söma ja
joma minno laudas minno kunningrikis ja istuma
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aujärjede peal ja kahheteistkümne Israeli fugguarro
peale kohhut mõistma.

3.
(Matt. 26, 21—35. Mark. 14, 18—31. Luk. 22, 15—38.
Joan. 13, 21—28. I.Korint. 11, 23—25.)

J a temma ütles nende wasto: Minna ollen süddamest iggatsend sedda Pasatalle teiega süa, enne kui
ma kannatan. Sest nunna ütlen teile, et ma sest mitte
enualn ei so, kunni kõik saab sündinud Jummala rikis.
J a kui ta karrita sai wõtnud, tännas temma ja ütles:
Wõtke se ja jäggage ennestele, sest ma ütlen teile, et
minna ei jo mitte sest winapu wiljast, kunni Imnmala
riik saab tuluud. Siioki wata, minno ärraandja kassi
on nlinnuga laudas. J a temma sai koggoni kurwaks
ja tunnistas ja ütles: Tõest, tõest, minna ütlen teile,
et üks teie seast mind ärraannab. Siis watasid jüngrid teine teise silmi ja said wägga kurwaks, ja iggaüks nende seast hakkas ütlema temma wasto: Issand,
minnaks se ollen? Agga temma kostis neile ja ütles:
Kes minnuga kät waagnasse pistab, sesinnane annab
mind ärra. Agga Jesuse sülles olli maas laudas üks
temma jünger, kedda Jesus armastas. Selle pole lõi
Simon Peetrus peaga, et temma piddi kulama, kes
se kül piddi ollema, kellest temma rakis. Agga
scsiunane laskis ennast Jesuse rinna peale ja ütles
temma wasto: Issand, kes se on? Jesus wastas: Se
on sesamma, kellele minna pallukese sisse kastan ja
annan; ja temma kastis pallukese sisse ja andis
tedda Iudale, Simona pöiale, Iskariotile ja ütles:
Kül innimese Poeg lähheb ärra, nenda kui temmast
on kirjutud; agga hädda innimesele, kelle läbbi innimese Poeg ärraantakse; hea olleks nisugguse innimesele,
kui temma ei olleks mitte sündinud. Siis kostis Iudas,
kes tedda ärraandis, ja ütles: Minnaks se ollen Rabbi?
Temma ütles temma wasto: Olled, jah! J a se pällu-
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fcfc järrele läks 1'adau temma sisse. Siis ütles Jesus
temmale: Mis sa teed, sedda te ussinaste. Agga
sedda ei mõistnud ükski neist, kes laudas maas istusid,
mispärrast temma sedda temmale ütles: sest mõnned
mõtlesid, et Iuda käes kukkur olli, et Jesus temmale
piddi ütlema: Osta mis meile tarwis on Pühhiks,
ehk et temma waestele middagi piddi andma, sini
temma nüüd selle pallukese sai wõtnud, läks temma
seddamaid wälja: agga ö olli.
Siis ütles Jesus: Nüüd on innimese Poeg auustud
ja Inmmal on tenima sees auustud. Ons Jummal temma sees auustud, siis allustab Jummal ka tedda isseenneses, ja auustab tedda pea. Agga kui uemmad
sõid, wõttis Jesus leiwa, tännas ja murdis ja ütles:
Wõtke, sõge, se on minno ihho, mis teie eest lilurtakse, sedda tehke minno mällestuseks. Selsammal
kombel wõttis temma ka karrika pärrast öhtosömaaega ja
ütles: Sesinnane karrikas on uus seadus minno werre
sees, mis teie ja mitme eest ärrawallatakse pattude
andeksandmiseks, sedda tehke, ni mitto kord, kui teie
ial sedda jote, minno mällestuseks. — Agga minna
ütlen teile, et minna ei jo mitte sest aiast sestsinnatsest wina pu wiljast sest päwast sadik, kui minna
sedda nut teiega joon omma Issa rikis.
J a kui nemmad kituse laulo said laulnud, läksid nemmeid wälja öllimäele. Agga Issand ütles: Lapsukesed,
minna ollen weel ürikeseks aiaks teie jures: kül teie otsite mind, ja otscgo minna Iuda rahwa wasto olleu õõlnud: kuhho ma lähhen, senna ei wõi teie tulla, nenda
ütlen minna nüüd teile ka: Ühhe ue küososõnlla annan
ma teile, et teie teine teist peate armastama, nenda kni
minna teid ollen armastannd, et teie ka teine teist peate
armastama. Sestsammast tundwad kõik, et teie minno
jüngrid ollete, kui teil armastus on issekeskis. Simon
Peetrus ütleb temma wasto: Issand, kuhho sa tähhed?
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Jesus wastas temmale: Kuhho nunna lähhm, ci wõi
sa nüüd mitte inirnio järrel käia; agga pärrast pead
sa mo järrel kanna. PeetrUs ütleb temma wasto:
Issand, miks ma nüüd ei wõi so järrel käia? Ma
tahhan omma ello sinno pärrast jätta. Jah, Issand,
:na ollen walmis, sinnnga ni hästi wangi kui surma
minnema. Jesus wastas temmale: Tahhab sinna
omma ello minno pärrast jätta? Timon, Simon! wata
sadanas on teid wägga püüdnud söäluda kui nisso, .
agga minna ollen sinno eest pallunud, et sinno usk
ei pea ärralöppema; ja kui sa pärrast saad ümberpöörnud, siis kinnita omma wendi. Siis ütles Jesus
neile kõigile: Selsinnatsel ösel pahhandate teie kõik
ennast nrinnust, sest kirjutud on: Ma tahhau karjast
lüa, ja karja lambad peab laiali pillutadama. Agga
pärrast kui ma saan üllestõusnud, tahhan ma teie ele
nrinna Kalileamale. Agga Peetrus kostis ja ütles
temmale: Ehk ka kõik peaksid ennast sinnust pahhandama, ei tahha minna ennast polegi pahhandada. J a
Jesus ütles temmale: Tõest, minna ütlen sulle, tänna,
selsinnatsel ösel, enne kui kuk saab kakskord laulnud,
salgad sa mind kolmkõrd ärra. Peetrus ütles temma
wasto: Ehk ma ka sinnuga peaksin surrema, ei tahha
ma sind mitte arrasallata; nenda sammuti ütlesid ka
kõik jüngrid. J a temma ütles nende wasto: Kui ma
teid ollen läkkitanud kukruta ja paunata ja kingata,
ons teil middagi waja olnud? Agga nemmad ütlesid:
Ei ühtegi. Siis ütles temma neile: Agga nüüd, kel
kukkur on, se wõtko sedda, nenda sammuti ka pauua,
ja kellel ep olle, se mügo ärra omma kube ja ostko
mõõka. Sest minna ütlen teile, et se weel minnule
peab sündima, mis kirjutud on: Tenrnra on üllekohtuste sekka arwatud^ sest ka sel, mis minnust on kirjutud, on ots. Agga nemmad ütlesid: Issand, ennä!
siin on kaks mõõka; agga temma ütles neile: kül on.
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4.
(Matt. 26, 36 — 56. Mark. 14, 32—52. Luk. 22, 39—53.
Joan. 18, 1 — 12.)

Siis tulli Jesus nendega ühte mõisa, mis hütakse
Ketsnnaneks, kus üks aed olli; senna sisse läks temma
ja temma jüngrid. Agga Iudas, kes tedda ärraandis,
teadis ka sedda paika, sest et Jesus saggedaste senna
omma jüngritega olli kokkotulnud. J a kui temma senna
paika sai, ütles temma nende wasto: Istuge seie mahha,
kunni ma saan senna läinud ja luggenud. Palluge
Jummalat, et teie kiusatuse sisse ei sa. J a temma wõttis
ennese jure Peetruse ja kaks Sebedcuse poega, Iakobuse
ja Ioannese ja hakkas kurwaks sama ja wägga wärriseina ja ahhastust tundma. J a ta ütles neile: Minno
hing on wägga kurb surmani, jäge seie ja walwage minmiaa. J a temma isse lahkus neist ärra, ja läks pissut
emale, ni kaugele, kui kiwwiga wõib süsta ja heitis pölwili ja silmili mahha ja lugges ja ütles: Minno Issa!
kui se wõib olla, siis mingo sesinnane karrikas minnust
möda. Abba Issa! Sinna wõid köit tehha, wõtta se
karrikas minnust ärra; ommeti mitte nenda kui minna
tahhan, waid kui sinna tahhad. J a temma tulli jüngrite
jure ja leidis neid maggamaft ja ütles Peetrusele:
Simon, maggad sa? Eks sa ei süda üht tundi walwata?
Nendaks teie ei süda üht tundi minnuga walwata?
Walwage ja luggege, et teie kiusatuse sisse ei sa; waim
on kül walmis, agga lihha on nõdder. — Ta läks
temma teist korda ärra, lugges ja ütlss: Minno Issa,
kui sesinnane karrikas ei wõi minnust möda minna
muido, kui et ma sedda joon, siis sündko sinno tahtmine. J a temma tulli taggasi ja leidis neid maggamaft,
sest nende silmad ollid rasked unnest, ja nemmad ei
teadnud mitte, mis nemmad temm«le piddid wastama.
J a temma jättis neid ja läks ta ärra ja lugges kolmat
korda ja ütles neidsammo sõnno: Issa, kui sinna tahhak-
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fid selle karrika ärrawõtta! Ommeti ärgo fünoko minno,
waid sinno tahtminne. Agga üks ingel näitis ennast
temmale ja kinnitas tedda. J a kni ta surmaga olli
wõitlemas, pällus temma Jummalat langemine; agga
temma higgi olli kui wcrrcpissarad, need langesid ma
peäle. J a temma tõusis ülles Jummalat pallumast ja
tulli onuna jüngrite jure ja leidis neid nmggamast
kurbduse pärrast ja ütles neile: Mis teie maggate'^
Maggage pärrast ja hingage; aeg on möda. Tõuske
ülles ja palluge Jummalat, et teie kiusatuse sisse ei
sa. Tund on tulnud; wata, se, kes mind ärraannab,
on liggi tulnud.
J a seddamaid, kui ta alles rakis, wata, siis tulli
Iudas, kes olli ennese jure wõtnud wäehulga ja mönningad üllemate. preestrite ja Wariserite sullasist ja
temmaga paljo rahwast, üllemate preestrite ja kirjatundjate ja wannemate poolt läkkitud, lühtide ja lampide, mõõkade ja nuiadega ja temma käis nende ees.
Agga se, kes tedda ärraandis, olli neile tähhe annud
ja öölnud: kellele ma suud annan, se on sesamma,
tedda wõtke kinni ja wige julgeste ärra. J a kui ta
senna sai, tulli ta warsi Jesuse jure ja ütles: Terre,
Rabbi, Rabbi! ja andis temmale suud. Agga Jesus
ütles temmale: Söbber, mispärrast olled sinna siin?
Iudas, annad sinna suandmisega innimese Pöia ärra?
Kui nüüd Jesus teadis kõik, mis temma peale piddi
tullema, läks temma wälja ja ütles nende wasto:
Kedda teie otsite? Nemmad wastasid temmale: Iesust
Naatsarettist. Jesus ütles neile: Minna ollen se.
Agga Iudas, kes tedda ärraandis, seisis nende jures.
Kui Jesus nüüd neile ütles: Minna ollen se, siis
läksid nemmad taggasi ja langssid mahha. Siis küssis
temma neilt ta: Kedda teie otsite? Agga nemmad
ütlesid: Iesust Naatsarettist. Jesus wastas: Ma ollen
teile öölnud, et minna se ollen: kui teie nüüd mind
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otsite, siis laske needsinnatsed ärraminna. Et se sõnna
piddi tõeks sama, mis ta olli öölnud: Minna ep olle
keddagi ärrakantanud neist, kedda' sa mulle olled annud.
Siis tullid nemmad temma jnre, pistsid käed tennaa
külge ja wõtsid tedda kinni. Agga kui need, kes temma
ümber ollid, näggid mis piddi sündinm, ütlesid nennnad
tennaale: Issand, kas meie peaine mõõgaga sekka loma?
J a wata, Simonal Peetrusel olli moök, ja ta sirrntas
kät ja lõi üllema preestri sullast ja raius temma parrema kõrwa ärra; agga selle sullase nimmi olli Malkus. Agga Jesus wastas ja ütles: Jätke siit sadik.
J a tennna putus temma kõrwasse ja teggi tedda terweks. Siis ütles Iesns Peetrnsele: pista oimirn moök
tuppe, sest kõik, kes mõõka wõtwad, need sawad mõõga
läbbi hukka. Eks minna sedda karrikast pea joma, mis
mulle Issa on annud?
Wõi mõtled siuua, et
minna praego ei wõiks onuna Issa palluda, et ta
mulle seie sadaks ennam, kui kaksteistkümmend ligioni
inglid? Agga knida peaksid kirjad tõeks sama? Sest se
peab nenda sündima.
Agga wäehulk ja üllem pealik ja Iuda rahwa sullased wõtsid Jesust kinni ja siddusid tedda. Sel tunnil
wastas Jesus ja ütles neile, kes temma peale tullid:
Teie ollete wälja läinud otsego rööwli peale nwökadega ja nuiadega, mind kinniwötma. Et ma kül iggapääw teie jures ollen istunud ja õppetanud puhhas
koias, ei olle teie minno külge kassi pistnud egga mind
mitte kinni wõtnud: agga se on teie tund ja pimmeduse wõimus. Agga se on kõik sündinud, et prohwetite kirjad piddid tõeks sama. Siis jätsid tedda
kõik jüngrid mahha ja pöggenesid ärra. J a üks noor
mees käis temma järrel, sel olli kallis linnane rie
selgas palja ihho peal, ja sõamehhed wõtsid tedda
kinni. Agga temma jättis selle kalli linnase ride
mahha ja põggenes allasti nende käest ärra.

kannatamine ja surin.

125

5.
(Matt. 26, 57—27, 10. Mark. 14, 53—15, 1. Luk. 22, 54.
Luk. 23, 1. Jõun. 18, 12 — 28.)

Need, kes Jesuse ollid kinni wõtnud ja tedda siddunud, wisid tedda essite Auna jure, sest se olli .^aiwa
äi, kes sel aastal üllem preester olli. (Agga käiwas
olli se, kes Iuda rahwale nõuu annud, et se piddi
heaks tullema, et üht innimest rahwa eest piddi hukkatämä.) Agga üllem preester küssis Iesuselt temma
jüngrite ja temma õppetuse pärrast. Jerns kostis temmale: Minna ollen julgeste räkiuud mailmale; ma
ollen ikka õppetanud koggoduse ja puhhas koias, kuhho
kõikist paikust Iuda rahwas kokko tulleb ja sallaja ep
olle minna ühtegi räkiuud. Agga kui ta sedda sai öölnud, löi üks neist teenritest, kes seal jures seisid, Iesust
keppiga ja ütles: Nendaks sa üllema preestrile wastad?
Jesus kostis temmale: Kui ma kurjaste ollen räkinud,
siis tunnista sedda kurja ollewad, agga kui ma hästi
ollen räkinud, mis sa miud lööd. Agga Annas olli
tedda läkkitand kinni seutud üllema preestri Käiwa
jure. Agga mehhed, kes Iesust kinni piddasid, naersid
ja peksid tedda. J a nemmad katsid temma silmad kinni
ja lõid temma wasto silmi ja küssisid tetnmalt ja ütfid: Mõista kui prohwet: kes se on, kes sind löi! J a
paljo muid asjo räkifid nemmad temma wasto ja teutasid.
J a kui walge sai, tullid rahwa wannemad, üllemad
preestrid ja kirjatundjad kokko ja wisid tedda ülles
onuna stlre kohto ette. Agga üllemad preestrid ja wau::emad ja kõik se suur kohhus otsisid walle tunnistust
Jesuse wasto, et nemmad tedda piddid flurmama, ja
ei leidnud ühtegi. J a et kül paljo tuunistusmehhi ette
tullid, ei leidnud nemmad middagi; sest nende tuunistused ei olnud ühhesuggused. ' Agga wimaks tullid kaks
walle tunnistusmeest ette ja ütlesid: Sesinnane on
öölnud: Minna wõin Jummala templit mahakiskuda
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ja kolme päwaga sedda üllosehhitada. Ja ncndagi ei
olnud nende tunnistus ühhesuggune. J a Mein preester
tõusis ülles ja ütles temma wasto: Eks sa middagi
ei wasta? Mis tunnistawad needsinnatsed sinno wasto?
Agga Jesus jäi waid ja ei wastanud middagi. Ta
fuosis tcnnnalt üllcin preester ja ütles tcnnnale: Mi:ma
wannutan siud ellawa Iunuuala jures, et sa meile
ütled, kas sa olled Kristus, kidetud Jummala Poeg?
Jesus ütles temma wasto: Jah, minna ollen! Agga
temma ütles neile (ka): kui ma teile peaksin ütlema,
ei teie ussu polegi — agga kui minna ka peaksin küssima,
siis teie ei wastaks mulle polegi ja ei lasseks mind
mitte lahti. Onnncti ütlen minna teile: Sest aiast
peate teie näggema innimese Pöia istuwad Jummala
wäe parremal polel ja tullewad taewa pilwete peal.
Siis ütlesid nemmad kõik: Olled sinna siis Jummala
Poeg? Agga temma ütles nende wasto: Teie ütlete,
sest minna ollen se. Siis kärristas üllem preester
ommad rided lõhki ja ütles: Temma on Jummalat teutanud, mis meil ennam tunnistusmehhi tarwis on?
Wata nüüd ollete teie temma Jummala teutamist kuulnud. Mis teie arwate? Agga nemmad kõik mõistsid
kohhut, wastasid ja ütlesid: Temma on surma wäärt.
J a nrönningad hakkasid temma peale süllitama ja temma
filmi kinnikatma ja temma kõrwa äre loma ja temmale ütlema: Mõista meile kui prohwet, Kristus, kes
se on, kes sind lõi? J a sullased loid tedda keppidega.
Agga Simon Peetrus käis kaugelt Jesuse järrel ja
üks teine jünger temmaga üllema preestri koiast sadik.
Agga se jünger olli üllema preestriga tuttaw ja läks
Iesusega üllema preestri kotta. Agga Peetrus seisis wäljas ukse ees; siis läks se teine jünger, kes üllema preestriga tuttaw olli, wälja ja rakis uksehoidjaga ja wiis
Peetruse sisse. Agga sullased ja teenrid seisid ja ollid
kesk öue süttetuld teinud, et külm olli ja istusid ühhes
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mahha ja soendasid ennast. Agga Peetrus istus sullaste
jure mahha ja soendas ennast tulle ääres, et temma õtsa
piddi nähha sama. Agga üks üllema preestri tüdrukuist
uksehoidja tüdruk, kui ta näggi Peetruse tulle äres istuwad ja ennast soendawad, waias ta üksi silmi temma
peäle ja ütles: Eks sinnagi olle sesinnatse innimese
jüngritest? Sinnagi ollid Kalilea mehhe Naatsarcti Iesusega! Ja, ka sesinnane olli temmaga! Agga temma salgas tedda kõikide ees ärra ja ütles: Naene, minna ei
olle mitte, minna ei tunne tedda, ci ma mõista egga
tea, mis sa rägid. J a temma läks wälja ettetöuc, ja
kuk laulis. — Agga kui temma wärrawa pole ärraläks,
näggi tedda üks teine ja ütles neile, kes seal ollid:
Sesinnanegi olli se Naatsaretti Iesusega. J a (uksehoidja)
tüdruk näggi tedda-jälle ja hakkas ütlema neile, kes
seal jures seisid: Sesinnane on üks nende seast. J a
ürikese aia pärrast näggi tedda üks teine ja ütles:
Sesinnane on üks nende seast. J a ürikese aia pärrast
näggi tedda üks teine ja ütles: Sinnagi ollid nende
seast. (Siis tulli temma jälle sullaste jure tulle äre.)
Agga temma seisis ja soendas ennast. Siis ütlesid
nemmad temma wasto: Eks sinna ka olle temma jungrite seast? Ja temma salgas ta wandega: Ei ma
olle, minna ei tunne sedda innimest. J a liggi ühhe
tunni aega kinnitas sedda üks teine ja ütles: Töe polest, sesinnanegi olli temmaga: sest temma on ka Kalilea
ma mees. Agga ürikese aia pärrast tullid temma jure
need, kes seal seisid, ja ütlesid Peetrusele: Toest finnagi ollid nende seltsist, sest sinno keelgi tunnistab sind
ülles. Siis ütleb üks neist üllema preestri sullasist, selle
suggulane, kelle kõrwa Peetrus olli ärraraiunud: Eks
minna sind temmaga näinud aedas? Siis hakkas temma ennast wägga ärraneedma ja manduma: Ei ma
tunne sedda innimest, kellest rägite! J a seddamaid, tui
temma alles rakis, laulis kuk teist korda. J a Island
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pörao ennast ümber ja watas Peetrnie peäle? Siis
tulli Peetruse mele sõnna, mis Jesus temmale olli
öölnud: Enne kui kuk kakskord on laulnud, salgad
sinuna mind kolmkõrd ärra. J a temma läks wälja,
kattio ommad silmad kinni ja nuttis kibbedaste.
Ja warsi warra honnniko piddasid üllenmd preestrid
wannemate ja kirjatuudjatega ja kõik se suur kohhus
nõuu Jesuse wasto, et nemmad tedda piddid surina
saatma. J a nemmad siddusid tedda kinni, wisid tedda
ärra kohto kotta ja andsid tedda ma wallitseja Pontsiuse Pilatuse kätte. Agga se olli warra. J a nemmad
ei läinud isse mitte kohtokotta, et nemmad ei saaks
rojaseks, waid et nennnad piddid Pasatalle sönm. —
Kni Iudas, kes tedda olli ärraannud, näggi, et ta
olli hukka mõistetud, siis kahhetses temma sedda, ja
töi need kolmkümmend höbbetükki jälle üllema preestrite
ja wannemate kätte ja ütles: Minna ollen patto teinud, et ma ollen wagga werre ärraannud; agga nemmad ütlesid: Mis meil sega teggemist, katsu sinna
isse! J a temma heitis need höbbetükkid mahha sinna
templisse, ja läks kõrwale ja poos ennast ärra. Agga
üllemad preestrid wõtsid need höbbetükkid ja ütlesid:
Neid ei sünni mitte ohwri kirsto panna, sest se on
werre-hind. Agga nemmad piddasid nõuu ja ostsid nende
eest ühhe pottiseppa pöllo matmise paigaks wõõrastele.
Sepärrast hütakse sedda põldo werrepölluks tännapäwani. (Siis on tõeks sanud, mis ööldud on prohweti Jeremia läbbi, kes ütleb: J a nennnad on wõtnud
Israeli laste käest kolmkümmend höbbetükki, selle hinna,
kedda ni kalliks arwati, kedda mõnned Israeli lastest
ni kalliks arwasid. J a on annud ühhe pottiseppa
pöllo eest, nenda kui Issand mind on käsknud.)
6.
(Matt. 27, 11—30. Mark. 15, 2—19. Luk. 23, 2 — 25.
Joan. 18, 29—19, 15.)
Siis läks Pilatus nende jure -wälja ja ütles: Mis
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teil on kaebannst selle innimese peäle? Nemmad kostsid
ja ütlesid temma wasto: Kui ep olleks sesinnane mitte
kurjateggia, siis ei olleks meie tedda sulle ärraannud.
Agga Jesus seisis mawallitseja ees. Agga nemmad
hakkasid temma peale kaebama, ja ütlesid: Tedda olleme
meie leidnud, et ta rahwa ärra pörab, ja kelab Keisrile
kohto rahha andmast, ja ütleb ennast Kristuse, ühhe
kunninga ollewad. Siis ütles Pilatus neile: Wõtke
teie tedda ja mõistke omma kässo õppetuse järrele
temma peale kohhut. Siis ütlesid Iuda rahwas temma
wasto: Meil ep olle lubba keddagi ärratappa, — et
Jesuse sõnna piddi tõeks sama, mis ta olli öölnud, kui
ta tähhendus, Missuggust surma temma piddi surrema.
Siis läks Pilatus jälle kohto kotta ja kutsus Jesuse,
küssis temmalt: Olled sinna Iuda rahwa kunuingas?
Jesus wastas temmale: Rägid sinna sedda isseennesest,
wõi on sulle teised sedda minnust öölnud? Pilatus
wastas: ollen minna Iuda mees? Sinno onuna rahwas
ja üllemad preestrid on sind nrulle ärra annud. Mis
sa olled teinud? Jesus kostis: Minno kunniugriik ep
olle mitte sestsinnatsest mailmast, olleks mo kunniugriik
sestsinnatsest mailmast, kül mo teendrid tapleksid, et
mind Iuda rahwa kätte ei saaks ärraantud; agga nüüd
ep olle mo kunningriik mitte siit. Siis ütles Pilatus
temma wasto: Olled sinna ommeti kunningas? Jesus
kostis: Jah ollen, sest minna ollen kunningas; ma
ollen seks sündinud, ja seks ilmale tuluud, et ma tõele
pean tunnistust andma; iggaüks, kes tõe sees on, se
kuled minno healt. Pilatus ütles temmale: Mis on
tödde? J a kui ta sedda sai öölnud, läks temma jälle
wälja Iuda rahwa jure ja ütles üllema preestrite ja
rahwa wasto: Minna ei leia ühtegi süüd sest innimesest.
Agga kui üllema preestritest paljo temma peale kaebati,
siis ei kostnud temma ühtegi. Siis ütles Pilatus temma
wasto: Eks sa middagi ei wasta? Wata, eks sa kule
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mis rasket asja nemmad sinno wasto tunnistawad?
Ja Jesus ei wastanud temmale oi ühhe ainsa sõnna
peäle, nenda et ma wallitseja sedda wägga immeks
panni. Agga üllemad preestrid äiasid peale ja lttlesid:
temma annab rahwale pahha nänn ja õppetab käik
möda Inda maad, ja on alland Kalilea maalt siit
sadik. Agga kni Pilatus Kalilea maad knlis, küssis
temma, kao se innimene Kalilea maa mees piddi ollema?
J a kui temma teada sai, et ta Herodese wallitsuse alt
olli, läkkitas temma tedda Herodese jure, kes neilgi päiwil Jerusalemmas olli. Agga Herodes sai wägga röömsaks, kui ta Icsust nähha sai: sest ta olleks tedda hea
melega jo ammugi näinud sepärrast, et ta olli paljo
temmast kuulund, ja lotis temmast ühhe innnetähhe nähha
sawad. Kül ta tussis temmalt nritmc sõnnaga; agga
tennna ei wastanud temmale ühtegi. Agga üllemad preestrid ja kirjatundjad seisid ja kaebasid wägga waljnste
temma peale. Agga kiu Herodes omma söameestega
tedda sai alwaks pannud ja naernud, siis panni temma
walge ride temma ümber ja läkkitas tedda jälle Pilatuse
jure. J a sel päwal said Pilatns ja Herodes teine
teisega sõbraks; sest enne ollid nemmad teine teise peale
wihhased olnud. — Agga Pilatus kutsns kokko üllemad
preestrid ja rahwa üllemad ja rahwa, ja ütles nende
wasto: ma ollen tedda teie ees kulanud, ja minna ep
olle sest innimesest ühtegi süüd leidnnd, mis teie temma
peale kaebate, egga Herodeski: sest ma ollen teid temma
jure läkkitanud, ja wata, polle ühtegi temmale tehtud,
nns surma wäärt on. Sepärrast tahhan ma tedda
karristada ja lahtilasta. Agga teil on wiis, et minna
ühhe teile lahti lassen Pasa pühhal. Sest Pühhiks olli
ma wallitseja! wiis, rahwale ühhe wangi lahti lasta,
kedda nemmad ial lahti pallusid. Agga siis olli neil
üks knlns wang, kedda hüti Parrabaks, kes olli ühhe
linnas sündinud mässamise ja tapmise pärrast wangi-
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torni heidetud. Agga kui rahwas kissendas ja hakkas
palluma, et ta piddi teggema, nenda kui ta ikka neile
olli teinud, wastas ta neile ja ütles: Tahhate teie,
et ma teile Iuda rahwa kunninga pean lahti laskma?
Kumba teie tahhate, et ma teile pean lahti laskma,
Parrabast wõi Iesust, kedda hütakse Kristuseks? Test
temma teadis, et üllemad preestrid tedda kaddcduse pärrast ollid ärraannud. Agga kui temma kohto järje peal
istus, läkkitas temma naene temma jure ja laskis
öölda: Ärgo olgo sulle ühtegi teggemist sesinnatse õigega,
sest minna ollen tänna unnes paljo kannatanud temma
pärrast. Agga üllemad preestrid ja wannemad kihhutasid ja melitasid rahwast, et nemmad Parraba piddid
lahti palluma ja Iesust hukka saatma. Siis kostis
mawallitseja ja ütles nende wasto: Kumba neist teie
tahhate, et ma teile pean lahti lasknra? Agga nemmad
ütlesid: Parrabast. J a kõik se hulk kissendas ja ütles:
Hukka tedda ärra ja lasse meile Parrabas lahti! Siis
hüdis Pilatus ta nende wasto, et ta tahtis Jesuse
lahti lasta, ja ütles: Mis minna siis pean teggema
Iesusele, kedda hütakse Kristuseks? Mis teie siis tahhate, et ma pean teggema sellele, kedda teie ütlete
• Iuda rahwa kunninga ollewad? Agga nemmad karjusid wasto, ja ütlesid: Lö risti! lö tedda risti
Pilatus ütles kolmat puhko nende wasto: Mis sesinnane
siis kurja teinud? Ma polle Temmast ühtegi surma
süüd leidnud, sepärrast tahhan :na tedda karristada ja
lahti lasta. Agga nemmad kissendasid weel ennam:
Lö tedda risti! ja äiasid peale sure kissendaniisega ja
pallusid, et tedda piddi risti lödama, ja nende ja üllemate preestrite kissendaluilie wõttis wõimust. Agga
kui Pilatus näggi, et temma ei wõinud ühtegi parrata,
waid et weel ennam kärra sündis; siis tahtis ta rahwa
mele pärrast tehha; ja wõttis wet ja pcssi kassi rahwa
nähhes ja ütles: Ma ollen ilma süta sellesinnatse õige
5*
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werrest; kül teie säte nähha. Siis wastas kõik rahwas
ja ütles: Temma werri tulgo meie peäle ja meie laste
peäle! Agga Pilatus mõistis kohhut, et nende palwe
järrele piddi sündima. Siis laskis temma neile selle
lahti, kes mässamise ja tapmise pärrast olli wangitorni heidetud, kedda nemmad lahti pallusid.
Siis wõttis Pilatus Iesust ja peksis tedda piitsaga.
Aggu mawallitseja sõamehhed wõtsid Iesust ennesega
kohtokotta ja koggusid temma jure kõik wäe hulga kokko;
ja wõtsid temma rided seljast ärra ja pannid temma
ümber purpuri mantli, ja punnusid kroni kibbuwitsust
ja pannid sedda temma pähhä, ja andsid pilliroo temma
parrema kätte, — naersid tedda, hakkasid tedda terretämä ja ütlesid: Terre Iuda rahwa kunningas! J a
nemmad süllitasid temma peale ja wõtsid pilliroo ja
lõid sega temma pähhä, lõid tedda keppidega, ja heitsid
põlwili mahha ja kummardasid tedda. Siis läks Pilatus jälle wälja ja ütles nende wasto: Wata, ma
toon tedda teile wälja, et teie tunnete, et minna
temnmst ühtegi süüd ei leia. Siis läks Iesns wälja
ja kandis kibbuwitsa kroni ja purpuri mantli: ja
Pilatus ütles nende wasto: Ennä innimest! —
Kui nüüd üllemad preestrid ja teenrid tedda näggid,
kissendasid nemmad ja ütlesid: Po risti! po risti! Pilatus ütles nende wasto: Wõtke teie tedda ja poge
tedda risti, sest minna ei leia süüd temmast. Iuda
rahwas kostsid temmale: Meil on käsk, ja meie kässo
järrele peab temma surrema, sest ta on isseennast
Jummala Pöiaks teinud. Kui nüüd Pilatus sedda
sõnna kulis, kartis temma weel ennam ja läks jälle
kohtokotta, ja ütles Jesuse wasto: Kust sinna olled?
Agga Jesus ei annud temmale wastust. Siis ütleb
Pilatus Jesuse wasto: Eks sa rägi minnuga? Eks
sa ei tea, et mul melewald on sind risti pua, ja
melewald on sind lahti lasta? Jesus kostis: Sinnul
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ep olleks ühtegi melewalda minno ülle, kui se sinnule
ei olleks antud üllewelt- sepärrast on sellel, kes mind
sulle on ärraauuud, surem pat. Sest aiast otsis PiKatus (weel ennam) tedda lahtilasta; agga Inda rahwas kissendasid ja ütlesid: Kui sa sellesiunatse lahti
lasied, siis ep olle sinna Keisri söbber mitte, sest
iggaüks, kes isseennast kunningaks teeb, se on Keisri
wastane. Km nüüd Pilatus sedda sõnna knlis, wiis
temma Jesuse wälja ja istus mahha kohto järje peale
senna paika, mis hütakse kiwwipörmanduks, agga Ebrea
kele Kabbataks. Agga se olli Pasapühha walmistamise
pääw liggi kuendalnal tunnil; ja temma ütles Inda
rahwa wasto: Ennä teie kuuningat! Agga nemmad
kissendasid: Wi ärra, wi ärra, po tedda risti! Pilatns ütles neile: Kas minna pean teie kunninga
risti poma? Üllenmd preestrid wastasid: Meil ep olle
kunningat kui Keiser. Siis andis temma tedda nende
kätte, tedda risti pua.
7.
(Matt. 27, 31—50. Mark. 15, 20—37. Luk. 23, 26—46.
Joan. 19, 16—30.)
Agga kui nemmad Iesust said naernud, wõtsid nemmad purpuri mantli temma seljast ärra, ja pannid
temma ommad rided temma selga, ja wisid tedda
wälja, et nemmad tedda piddid risti loma. Ja temma
kandis omma r i s t i , ja läks wälja (pealae assemele).
Agga temmaga .widi teist kaks, kes kurjateggiad, wälja,
ärrahukkata. Agga kui nemmad wälja läksid ja Iesust
wälja wisid, said nemmad kätte ühhe innimese, kes
wäljalt tulli ja möda läks, Simon nimmi, Kireni
linna mehhe, Aleksandri ja Ruhwi issa, sedda sundisid
nemmad wäggise ja pannid temma peale temma risti,
et ta tedda Jesuse järrele piddi kandma. Agga temma
järrel käis suur hulk rahwast ja naest, kes ka kaebasid
ja tedda nutsid. Agga Jesus poris ennast ümber nende
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pole ja ütles: Jerusalemma tütred, ärge nutke mind,
waid nutke isseennast ja omma lapsi! Sest mata, päwad tullewad, millal ööldakse: Õndsad on need, kes
siggimata, ja ihhud, mis ilmale ei kannud, ja nissad,
mis ep olle immctanud! Siis hakkawad nemmad ütlema
mäggedele: Langege meie peale; ja mäekinkude wasto:
Katke meid! Sest kui sedda torele pule tehhakse, mis
siis kuiwale peab sündima?
Ja nemmad wisid icdda senna paika, mis hütakse
Ebrea kele kolgataks, se on ärraselletud: Pealae asse;
ja andsid temmale jua nürriga seggatud wina (agga
se olli), ädikas fappiga seggatud: agga kui ta sai
maitsnnd, ei tahtnud ta mitte jua. J a seal posid
nemmad tedda risti ja kaks rööwlit temmaga, teist
parrema, teist pahhema pole, agga Jesuse keskele.
Siis sai kirri tõeks, mis ütleb: Ja temma on üllekohtuste sekka arwatud. Agga se olli kolmas tund,
kui nemmad tedda risti lõid.
Agga Jesus ütles: I s s a anna neile andeks,
sest nemmad ei tea mitte, mis nemmad tewad!
Agga Pilatus kirjutas ka pealekirja, temma surma
süüd! se olli kirjutud: Jesus Naatfaretist, Iuda rahwa
kunningas; sedda pannid nemmad ülle temma pea
risti külge. Sedda pealekirja nüüd luggesid paljo
Iudarahwast; scht se paik olli liggi linna, kus Jesust
risti podi ja se olli kirjutud Kreka, Laddina ja Ebrea
kele tähtedega. Siis ütlesid Iuda rahwa üllemad
preestrid Pilatuse wasto: Ärra kirjuta mitte Iuda
rahwa kunningas; waid et temma öölnud: Minna ollen
Iuda rahwa kunningas. Pilatus kostis: Mis ma
kirjutanud, ollen ma kirjutanud. Kui uüüd sõamehhed
Jesuse said risti pannud, wõtsid nemmad temma rided
ja teggid nelli ossa, igga söamehhele ühhe ossa ja kue;
agga se kuub olli õmblemata, üllewelt ülleültse kootud.
Siis ütlesid nemmad teine teise wasto: Ärge kisku-
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gcm sedda mitto lõhki, waid heitkem liioko selle pärrast,
kelle pärralt se peab ollema; et kirri piddi tõeks sama,
mis ütleb: Nemmad on minno rided issekeskis jägganub, ja minno kne pärrast liisko heitnud. Sedda
teggid ka sõamehhed. J a nemmad istusid ja hoidsid
tedda seal. — J a rahwas seisis seal watamas. Agga
need, kes möda läksid, teotasid tedda, wangntasid pead
ja ütlesid: Wõi! kes sa templi mahhakissud ja kolmel
päwal ülleoehhitad, aita isseennast! Cllcd sinna Junimala Poeg, siis astu risti pealt mahha! J a üllemadgi irwitasid tedda nendega; nenda sammnti naersid tedda ka üllemad preestrid issekeskis kirjatundjate
ja wannematega ja ütlesid: Htuid on temma aitanud,
isseennast ei wõi ta mitte aidata: fui temma on
Kristus, Israeli kunningas, astugo temma nüüd risti
pealt mahha, et meie näeme ja ussume. Aitko temma
isseennast, kui ta on Kristus, Immala ärrawallitsetud. Temma on Jummala peale lootnud, se peastko
tedda nüüd, kui ta temma melepärrast on; sest temma
on öölnud: Minna ollen Jummala Poeg. Agga ka
sõamehheda naersid tedda ja läksid temma jure ja
wisid temmale ädikat, ja ütlesid: Kui sinna olled
Iuda rahwa kunningas, siis aita isseennast! ' Agga
teine neist kurjateggiaist, kes olli ärrapodud, teotas
tedda ja ütles: Kui sa olled Kristus, siis aita isseennast
ja meid! Agga teine kostis ja sõitles tedda ja ütles:
Eks sinnagi ei karda Jummalat, sest et sinna sessammäs hukkatuses olled? J a meie kül õiguse polest, sest
meie same kätte, mis meie to wäärt on, agga sesinnane ep olle ühtegi pahha teinud. J a temma ütles
Jesuse wasto: Issand, mõtle minno peäle, kui sa
omma kunningriki tulleb.
Ja Jesus ütles temmale: Tõest minna ütlen
sulle, tänna pead sa minnuga Paradisia
ollema.

136

Meie Issanda Jesuse Kristuse

Agga Jesuse risti jures seisis temma emma ja
temma emma õdde Maria Kleopa näme ja Maria
Mahdalena. Kui uüüd Jesus omma emma uäggi,
ja se jüugri seal jures seiswad, kedda temma armastas,
ütleb ta omma emma wasto: Naene, wata, se on
sinno poeg. Pärrast ütleb temma selle jüngri
wasto: Wata, se on sinno emma. J a sestsammast
tunnist wõttis se jünger tedda omma kotta.
Agga kuendamal tunnil sai pimmedus kõik ülle ma
ühheksamast tunnist sadik ja päike läks pimmedaks.
J a ühheksamal tunnil kissendas Jesus sure healega
ja ütles: E l i ! E l i ! lama sabahtaui! se on ärrasellerud: Mo J u m m a l ! mo J u m m a l ! miks sa
mind olled mahha jätnud?
Agga kui mönningad neist, kes seal seisid, sedda
kuulsid, ütlesid nemmad: Wata, temma kutsub Eliast.
Pärrast, kui Jesus teadis, et jo kõik olli löppetud, et
kirri piddi tõeks sama, ütleb temma: Mul on janno!
Agga seal seisis üks asti täis ädikat. J a warsi
jooksis üks nende seast, wõttis käsna, täitis sedda
ädikaga, ja pistis Isop: pilliroo otsa ja jotis tedda
(ja ütles ka: same nähha, kas Elias tulleb tedda
mahhawötma!) Agga teised ütlesid: Ota saab nähha,
kas Elias tulleb, tedda aitama. Kui nüüd Jesus
sedda ädikat sai wõtnud, ütleb temma: S e on
löppetud! J a Jesus kissendas jälle sure healega ja
ütles: I s s a , Sinno kätte annan ma omma
waimo! J a kui ta sedda sai öölnud, nõrgutas ta
pead ja heitis hinge.
8.
(Matt. 27, 51—60. Mark. 15, 38—39. Luk. 23, 45. 47. 48.
Joan. 19, 31—37.)
Ja wata, se ette podnd tek, mis templis kõigepühhama ees, kärrises keskelt lõhki tähheks üllemast
otsast allamast sadik. Ja ma wärrises ja kaljud löh-
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lesib lõhki. J a hauad läksid lahti, ja tõusid ülles
paljo nende pühhade ihhusid, kes ollid magganud. Ja
pärrast temma üllestõusmist tullid nemmad haudadest
wälja ja läksid pühha linna, ja näitasid ennast mitmele. Agga se pealik, kes temma kohhal seisis, ja
need kes temmaga ollid ja Iesust hoidsid, kui nemmad
näggid ma wärrisewad, ja sedda mis sündis, kartsid
nemmad wägga, auustasid Jummalat ja ütlesid: Se
innimene olli tõest õige; toest sesinnane olli Jummala
Poeg. J a kõik rahwas, mis sinna tulli sedda watämä, kui nemmad näggid, mis sündis, lõid nemmad
omma wasto rindo ja läksid taggasi. — Agga et
walmistamise pääw olli, ja need kehhad ei piddand
hingamise päwal risti peale jäma (sest se hingamise
pääw olli suur), pallusid Iuda rahwas Pilatust, et
nende säreluud piddi murtama ja neid mahhawöetama.
Siis tullid sõamehhed ja murdsid essimese säreluud,
ja teise, kes temmaga olli risti podud. Agga kui
nemmad Jesuse jure tullid ja näggid tedda jo surnud
ollewad, ei murdnud nemmad temma säreluid mitte;
waid üks neist söamehhist pistis oddaga temma külge,
ja seddamaid tulli werri ja wpssi wälja. J a kes
sedda on näinud, se on sedda tunnistanud, ja temma
tunnistus on tõssine, ja se teab, et ta rägib, mis
tõssi on, et teie peate uskuma. Sest se on sündinud,
et kirri piddi toeks sama: Temmale ei pea luudki
katki murtama. J a ta ütleb teine kirri: Nemmad
peawad näggema, kelle sisse nemmad on pistnud.
J a wata, kui jo õhto kätte tulnud (et walmistamise pääw olli, se on pühhade laupääw), tulli üks
rikkas mees Arimatiast, Juda rahwa linnast, Josep
nimmi, üks aus raeissand, üks hea ja õige mees, se
ei olnud mitte nendega ühhes nõuus, egga kiitnud
nende tööd: sest et issegi Jummala riki ka otas, ja
Jesuse jünger olli, agga sallaja kartuse pärrast Iuda
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rahwa eest. Se julges, ja läks Pilatuse jure ja
pällus ennesele Jesuse ihho, et ta piddi sama tedda
mahhawötta. Agga Pilatus panni immeks, et ta jo
olli ärrasurnud, ja kutsus pealiko ennese jure ja küssis
temmalt, kas ta jo ammo ärrasurnud. J a kui temma
sedda pealikult teada sai, käskis temma sedda ihho
temmale anda. Agga Josep õstis kallist linnast riet,
ja tulli ja wõttis Jesuse ihho mahha. 8 i b tulli ka
Nikodemus (kes enne ösel Jesuse jure olli tulnud),
ja toi seggatud mirri ja aloe liggi sadda naela. Siis
wõtsid nemmad Jesuse ihho, mähkisid sedda puhta kalli
linnaste riete sisse kalli rohtudega, nenda kui Judarahwal wiis on mahhamatta. Agga seal paigal, kus
ta olli risti lodud, olli aed, ja aedas uus haud, kuhhu
ep olnud ükski ial pandud, mis Josep olli laikuuo
raiuda kaljo sisse. Senna pannid neuunad siis Iesnse Iudarahwa walmistanrise päwa pärrast, sest et
hingamise pääw peäle tulli, ja se haud liggi olli. J a
nemmad weretasid sure kiwwi haua ukse ette ja läksid
ärra. Agga naesed, kes temmaga ollid Kalilea maalt
tulnud, Maria Mahdalena ja Maria Iosese emma,
ollid ka järrel käinud, ja ollid seal istumas haua
kohhal, ja watasid hauda, ja kuida temma ihho senna
pandi. Agga nemmad läksid taggasi, ja walmistasid
kallid rohhud, ja salwi, ja hingamise päwal seisid
nemmad rahhul kässo järrel. Agga teisel päwal, mis
tulleb pärrast walmistamise päwa, tullid üllemad
preestrid ja Warriscrid kokko Pilatuse jure, ja ütlesid:
Issand, meie mele on tulnud, et tennna, se pettis,
ütles, kui ta alles ellus olli: Minna tõusen kolme
päwa pärrast ülles. Sepärrast kassi hauda hästi
hoida kolmandama päwani, et temma jüngrid ösel ei
tulle, ja tedda ärra ci warrasta, ja ei ütle rahwa
wasto: temma on surnuist üllestõusnud; siis on
wiimne pettus pahhem kui essimene. Agga Pilatus
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ütles nende wasto: Hoidjaid on teil, minge ja hoidke
hästi, nenda kni teie tunnete. Ja nemmad läksid
ärra, ja hoidsid hända hästi hoidjatega, ja pannid
kiwwi pitseriga kinni.

Meie Issanda Jesuse Kristuse Üllestöusmine.
J a kni hingamise pääw sai möda läinud, ostsid
Maria Viahdalena ja Maria, Iakobnse emma, ja Salome kallid rohhud, et nemmad piddid tullema ja tedda
wöidma. Ja essimesel näddala päwal wägga warra,
kui alles pimme olli ja walge hakkas sama, läksid
nemmad hauda watama ja wisid need kallid rohhud,
mis nemmad ollid walmistanud — ja Joanna ja
mönningad teised ollid nendega.
J a waia, suur. ma-wärrisemine sündis, sest Issanda
ingel tulli taewast mahha, läks senna jure ja werstas
kiwwi nkse pealt ärra ja istus senna peale. J a temma
näggo olli otsego wälk ja temma rided walged kui
lummi. Agga hirnro pärrast temma eest wärisesid
hoidjad ja said otsego surnuks.
Agga need naesed tullid päwa tõustes haua- jure,
ja ütlesid senna minnes issekeskis: Kes weretab meile
kiwwi haua ukse pealt ärra. J a kui nemmad senna
watasid, näggid nemmad, et kiwwi olli ärraweretatud,
sest temma olli wägga suur. Kui nemmad nüüd haua
sisse läksid, ei leidnud nemmad Issanda Jesuse ihho
mitte. J a kui nemmad sepärrast kahhe wahhel ollid, siis
jookseb Maria Mahdalena ja tulleb Simona Peetruse
ja se teile jüngri jure, kedda Jesus armastas, ja ütleb
neile: Nemmad on Issandat haua seest ärrawõtnud,
ja meie ei tea, kuhho nemmad tedda on pannud.
Ja wata, naeste kõrwas seisid kaks meest hiilgawas
rietes ja nemmad ehmatasid wägga ja kartsid ja lõid ommad silmad mahha. Agga neist inglitest näggid nem-
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mao ühhe nore mehhe parramal polcl istuwad, sel olli
pitk walge rie selgas, se kostis neile: Ärge ehmatage
mitte: ma tean, et teie otsite Iesnst Naatsaretist, kes olli
risti lodud; mis teie ellawat surnute jurest otsite? Tedda
ep olle siin, waid ta on üllestõusnud; wadage se asle,
kuhho nemmad tedda ollid pannud. Tulletage mele,
kuida temma teile olli räkinud, kui ta alles Kalilcamaal olli, ööldes: Innimese poeg peab ärraantmua pattuste innimeste kätte ja risti lödama ja kolniandauial
päwal jälle üllestõusma. (Ja temma sõnnad tullid
nende mele.) Agga minge ussinaste ärra ja öölge
tenima jüngritele, ja Peetrusele, et temma surnuist on
üllestõusnud; ja wata, temma lähheb teie ele Kalilea
male, seal säte teie tedda nähha, nenda kui temma
teile on öölnud; wata, nunna ollen teile sedda öölnud.
J a nemmad läksid ruttuste wälja, ja jooksid haua
jurest ärra kartuse ja sure rõmuga, sest nende peale
olli wärristus ja ehmatus tulnud; ja mmmad jooksid,
sedda temma jüngritele kulutama, agga te peal ei
öölnud nemmad ühhelegile ühtegi, jeft nemmad kartsid.
Siis läks Peetrus wälja ja se teine jünger (Ioannes)
ja tullid haua jure. Agga mollemad jooksid ühtlase ja
se teine jünger jooksis ele ussinamine kui Peetrus ja
tulli enne haua jure. J a temma näeb kummarkülle
surnolinnad seal ollewad, agga temma ei läinud mitte
sisse. Siis tulleb Simon Peetrus, kes temma järrel
käis ja kui ta kummarkülle sisse watas ja haua sisse läks,
näeb ta surnolinnad üksi maas ollewad ja et higgirättik,
mis temma pea peal olli, mitte ep olnud surnolinnadega maas, waid issepäinis mäsitud ühte paika; ja
Peetrus panni sedda isseenneses immeks, mis olli sündiMld. Siis läks ka se teine jünger sisse, kes enne olli
tulnud haua jure ja näggi ja uskus; lest nemmad ei
mõistnud weel mitte kirja, et temma piddi surnuist üllestõusma. Siis läksid jüngrid jälle ärra ommakste jure.
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Agga Jesus, kui temma warra olli üllestõusnud,
essimesel näddala päwal, uäitas ta ennast essite Maria
Mahdalenale, kellest temnm seitse knrja wainro olli wäljaäianud. Maria seisis haua jures wäljas ja nuttis; kuita
nüüd nuttis, waias temma kummarkülle hana sisse ja
näeb kaks inglit walges rides istuwad, teist pea ja teist
jalge otsas, kus Jesus olli magganud; ja nemmad ütlewad temmale: Naene, mis sa nuttab? Temma ütles
neile: Nennnad on minno Issandat ärrawinud ja nunna
ei tea, kuhho nennnad tedda on pannud. Ja kni ta sedda
sai öölnnd, poris tenima ennast ümber ja näeb Iesust
seiswad, ja ei tea, et se Jesus on. Jesus ütleb temmale:
Naene, mis sa nuttad? kedda sa otsid? Temma mõtles, et
se piddi kärner ollema ja ütles temmale: Issand, kui
sinna tedda olled ärrakannud, siis ütle mulle, kuhho sa
tedda olled pannnd ja ma tahhan tedda ärrawõtta. Jesus
ütles temmale: Maria! Temma poris ennast ümber ja
ütleb temmale: Rabbnni, se on Õppetaja! Jesus ütleb
temmale: Ärra pndu minnnssc, sest ma polle weel
ülleslaotud omma Issa jure; agga minne mo wendade
jure ja ütle neile: Minna lähhen ülles omma Issa ja
teie Issa jure ja omma Jummala ja teie Jummala
jure. Se peale tulleb Maria Mahdaleua ja kulutab
jüngritele, kes temmaga ollid olnud, kes leinasid ja
nutsid, et ta olli Issandat näinud ja et temmale sedda
olli öölnud. J a need, kui nemmad kuulsid, et ta ellas,
ja temmast olli nähtud, ei uskunud nemmad mitte.
Agga kui need teised naesed ärraläksid, temma jüngritele kulutama sedda, mis ingel neile olli öölnud, wata, siis
tulli Jesus nende wasto ja ütles: Terre! Agga nemmad
tnllid tennna jnre ja hakkasid temma jalge ümber ja kummardasid tedda. Siis ütles Jesus neile: Ärge kartke
mitte, minge, knlutage omma wendadele, et nemmad &alileamale lähhewad, seal sawad nemmad mind nähha.
Agga kui nemmad ärraläksid, wata, siis tullid mõnned
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wahhist linna ja kulutasid üllema preestrile kõik, mis olli
sündinud. J a nemmad tullid wannematega kokko ja piddasid issekeskis nõuu ja andsid sõameestele rahha kül ja
ütlesid: Öölge, et temma jüngrid öse tulnud ia tedda
ärrawarrastanud, kui meie maggasime. I a kui mawallitseja sedda saab kuulda, tahhame meie tedda melitada,
et teie peate ilma murreta ollema. Agga nemmad
wõtsid rahha ja teggid nenda, kui neid öppctati; ja se
könne sai kuulsaks Iuda rahwa jures tännapäwani.
I a wata, kaks jüngrite seast ollid minnemas selsammal päwal ühte allewisse, mis Jerusalemmast liggi kuuskümmend maggo maad olli, selle nimmi olli Emmaus,
ja nemmad räkisid issekeskis köikist neist asjust, mis ollid sündinud. I a se sündis, kui nemmad teine teisega
jutto äiasid, ja teine teiselt küssisid, siis tulli ka Jesus
nende jure ja käis ucndega. Agga nende silmad peti, et
nemmad tedda mitte ei tunnud. I a temma ütles nende
wasto: Mis kõnned need on, mis teie issekeskis könnelete käies ja ollete kurwanäuliscd? Agga üks, Kleopas
nimmi, wastas ja ütles temmale: Tinnaks üksi kui
wooras ellad Jerusalemmas ja ei olle teada sanud, mis
neil päiwil sealsammas on sündinud? I a temma ütles
neile: Mis siis? Agga nemmad ütlesid temmale: Sedda
Iesust Naatsaretist, kes olli prohwet, wäggew teggudeft ja sõnnast Jummala ja kõige rahwa ees, kuida meie
üllemad preestrid ja wannemad tedda on surma kohto
alla ärraannud, ja tedda risti lönud. Agga meie lootsime, et ta piddi sesamma ollema, kes Israeli rahwast
piddi ärralunnastama, ja peale se kõik on tänna kolmas
pääw, kui se on sündinud. Agga ka mönmngad naesed
meie seast on meid ärraehnmtanud, kes warra honnniko
haua jure ollid tulnud, ja kui nemmad temma ihho ei
leidnud, tullid nemmad ja ütlesid ennast ka inglite näo
näinud, kes ütlewad tedda ellawad; ja nwnningad meie
seast laksid haua jure, ja leidsid nenda, kui naesed ka õõl-
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nub; agga tedda ennast ei näinud nemmad mitte. J a
temma ütles nende wasto: Cl) teie rummalad ja süddamest pitkaldased sedda kõik uskuma, mis prohwetid on
räkinud! Eks Kristus sedda piddand kannatama ja omma
auu sisse minnema? J a tenima hakkao Äiosesest ja
köikist prohwctitest ja selletas neile ärra kõige kirjade seest
sedda, mis temmast olli kirjutud. J a nemmad said se
allewi liggi, knhho nemmad läksid ja temma teggi ennast emale minnema. Ja neunnad pallusid tedda wäggise ja ütlesid: I ä meie jure, sest õhto jõuab ja pääw
wereb; ja temma läks sisse, nende jure jäma. J a se
sündis, kui ta nendega laudas istus, wõttis temma
leiwa, õnnistas ja murdis ja andis neile. Siis pcasid
nende silmad lahti ja nemmad tundsid tedda ja temma
kaddus nende eest ärra. J a nemmad ütlesid teine teise
wasto: Eks meie südda meie sees ei põllenud, kui ta
meiega rakis tee peal, ja kui ta meile kirja ärraselletas? J a nemmad tõusid selsammal tunnil ülles, ja
läksid taggasi Jernsalemma, ja leidsid need üksteistkümmend, ja need, kes nende jures ollid, koosollemast, kes
ütlesid: Issand on tõeste üllestõusnud, ja ennast Simonale näidanud. J a nemmad räkisid sedda ülles, mis tee
peal olli sündinud ja kuida nemmad tedda leiwamurdmisest ollid tunnud. Agga ei neidki nemmad uskunud.
Agg wimaks, kui nüüd õhto aeg olli, selsammal essimesel näddala päwal, ja uksed lukkus ollid, seal kus
jüngrid ühheskoos ollid kartuse pärrast Iuda rahwa eest
ja ueed üksteistkümmend laudas istusid ja need kaks jüngrit sedda räkisid, siis tulli Jesus ja seisis kesk nende
wahhel ja ütles neile: Rahho olgo teile! Agga nemmad
kohkusid ja kartsid ja mõtlesid ennast wainro näggewad.
J a temma ütles neile: Miks teie ollete ni wägga ärraehmatand? J a mikspärrast tõusewad nisuggused mõtlemised teie süddamele seest? Et wadage mo kassi ja mo
jalgo, et minna sesamma ollen; katsuge Mind kattega
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ja wadage, sest waimul ep olle mitte lihha egga luid,
nenda kui teie näete mul ollewad. J a kui ta sedda sai
öölnud, näitas temma neile omma kassi ja jalgo; siis
said jüngrid röölnsaks, kui nemmad Issandat näggid.
Agga kui nemmad rõmo pärrast weel ei usknud, ja
immeks pannid, siis ütles ta nende wasto: Kas teil
on middagi süa? J a nemmad pannid temma ette tükki
küpsetud kalla ja kerjemet, ja temma wõttis ja söi
nende ees. J a ta sõitles nende uskumata ja kõwwa
süddant, et nemmad neid ep olle uskunud, kes tedda
ollid näinud üllestõusnud ollewad.
Agga temma ütles nende wasto: Need on need könned, mis ma teile räkisin, kui minna alles teie jures
ollin; sest kõik peab tõeks sama, mis Moscse kässoöppetüse ja prohwetite ja lauloramatusse minnust on kirjutud. Siis teggi temma nende mõistuse lahti, et
nemmad kirja mõistsid. J a temma ütles neile: Nenda
on kirjutud ja nenda piddi Kristus kannatama ja üllestõusma surnuist kolmandamal päwal ja temma nimmel piddi kulutadama meleparrandantist ja pattude
andeksandmist kõige rahwa seas ja allatama Ierusalemmast. Agga teie ollete nende asjade tunnistajad.
Siis ütles Jesus neile jälle: Rahho olgo teile! nenda
kui Issa mind on läkkitanud, nenda läkkitan minna teid
ka. J a kui ta sedda sai öölnud, puhhus temma nende
peale, ja ütles neile: Wõtke pühha Waimo. Kellele teie
ial pattud andeks annate, neile on need andeksantud;
kellele teie ial pattud kinnitate, neile on need kinnitud.
Agga Tomas, üks neist kahheteistkümnest, kedda nimmetakse kaksikuks, ei olnud mitte nendega, kui Jesus tulnud; siis ütlesid teised jüngrid temmale: Meie olleme
Issandat näinud. Agga temma ütles neile: Ei ma ussu
mitte, kui minna ei nä temma kätte sees naelte asset, ja
ei panne omma kät temma külje sisse. J a kahheksa päwa
pärrast ollid jüngrid jälle sealsammas ja Tomas nen-
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õega; siis tulleb Jesus, kui uksed lukkus ollid ja seisis
kesk nende wahhel ja ütles: Rahho olgo teile! Pärrast
ütles temma Tomale: Pista omma sõrm seie ja wata
minno kassi ja anna omma kassi seie ja panne minno
külje sisse ja ärra olle uskumata, waid usklik. J a Tomas
wastas ja ütles temmale: Minno Issand ja minno Iummal! Jesus ütleb temmale: Tomas, sa olled uskunud,
sest et sa mind olled näinud; õndsad on need, kes ei näe
ja siiski ussuwad. Pärrast sedda näitas Jesus ennast
jälle jüngritele Tiberia järwe äres; agga temma näitas
ennast nenda: Simon Peetrus ja Tomas, kedda hütakse
kaksikuks ja Natanael, kes olli Kana linnast Kalilea
maalt ja Sebedeuse pöiad ja weel teist kaks temma jungrit ollid seal koos. Siis ütles Simon Peetrus neile:
Ma lähhen kallo püüdma. Nemmad ütlesid temmale:
Meie tulleme ka sinnuga. Nemmad läksid wälja, läksid
warsi laewa peale ja selsammal ösel ei sanud nemmad
ühtegi. Agga kui jo walge sanud, sesis Jesus järwe
äres ja jüngrid ei teadnud, et se Jesus olli. Siis ütles
Jesus neile: Lapsukesed, eks teil polle ühtegi leiwa körwast? Nemmad kostsid temmale: Polle mitte. Agga
temma ütles neile: heitke noot wälja parrema pole
laewa, siis peate teie leidma. Nemmad heitsid siis ja
ei südanud ennam sedda weddada kallade hulga pärrast.
Siis ütleb sesamma jünger, kedda Jesus armastas,
Peetrusele: Se on Issand. Kui nüüd Simon Peetrus
kulis, tedda Issanda ollewad, siis panni temma särgi
ennese ümber (sest ta olli allasti) ja heitis ennast järwe.
Agga teised jüngrid tullid laewukesega (sest nemmad
ei olnud kaugel mäelt ärra, waid liggi kakssadda künart
maad) ja weddasid nota kalladega. Kui nemmad nüüd
sealt ärratullid mäele, näggid nemmad süttetuld seal
maas ja kallukest peale pandud ollewad ja leiba. Jesus
ütles neile: Toge neist kallukestst, mis teie praego ollete
püüdnud. Simon Peetrus läks ja weddas nota mäele
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täis suri kallo sadda ja folrn kuetküuuncnd, ja noot
ci läinild nutto katki et neid kül ui paljo olli. - Jesus
ütles neile: Tuige wõtke lõunat; agga ükski jüngritest ei jullend tenunalt lüssida: kes sinna olled? lest
nemmad teadsid tedda Issanda ollewad. Siis tulli
Jesus ja wõttis leiwa ja audis ueile ja kallukefe selsammal kombel. Jubba se olli kolmas kord, et Jesus
ennast uäitas omma jüngritele, kui temma surnuist
olli üllestoubuud.
Agga kui nemmad said lönnat so'uud, ütleb Jesus
Sirnona Peetruse wasto: Simon, Jõua poeg! armastad
sinna nünd emmm, kui uecdsiunatsed? Tennaa ütleb
temmale: Jah, Issand, sinna tead, et minna sind
armastan. Temma ütleb tennnalc: Olle mo tallekeste
karjane. Nemma ütleb temmale jälle teistkorda: Simon, Jõua poeg! armastad sinna mind? Temma
ütleb temmale: Jah, Issand, sinna tead, et ma sind
armastan. Temma ütleb temmale: Hoia mo lambad
kui karjaue. Kolrnatkorda ütleb temma temmale: Simou, Jõua poeg, armastad sinna mind? Peetrns sai
kurwaks, et ta temmale kolmatkorda olli öölnud: Armastad siuna mind? ja ütles temmale: Issand, sa
tead kõik, sinna tunned, et ma sind armastand. Jesus
ütleb temmale: Olle mo lammaste karjane. Tõest,
tõest minna ütlen sinnule: kui sinna norem ollid, siis
pannid sa isse omma wö wöle, ja kõndisid, kuhho sa
tahtsid; agga kui sinna saad wanuaks sanud, siis pead
sa omma käed wäljasirrutama ja üks teine panneb
wö so ümber ja wiib siud, kuhho sa ei tahha. Agga
sedda ütles temma tähhendades, rnissugguse surmaga
temma piddi Jummalat annstarna. Ja kui ta sedda sai
räkinnd, ütleb temma temmale: Käi minno järrel.
Agga Peetrus pöras eunast ümber, ja uäggi selle jüngri, kedda Jesus armastas, järrel käiwad, kes ka olli
öhtosömaaial ennast Jesuse rinua peale lasknnd ja
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öölnud: Issand, kes se on, kes sind ärraannab? Kui Peetrus tedda näggi, ütleb tcmnla Jesuse wasto: Issand,
agga mis sesinnane peab kannatama? Jesus ütleb temmale: Kui minna tahhan, et ta peab jäma, kunni ma
tullen, mis sul sellega asja? Käi sinna minno järrel.
Agga need üksteistkümmend jüngrit läksid ärra Kalilea
male senna mäe peale, kuhho Jesus neid olli käskinud
(ja seal on tedda nähtud ennam kui wiest saast wennast
ühhel hobil). J a kui nemmad tedda näggid, kummardasid nemmad tedda, agga mönmngad ollid kahhe wahhel.
J a Jesus tulli nende jure ja rakis neile ja ütles:
Vtinnule on antud kõik melewald taewas ja ma peal.
Sepärrast minge kõige mailma ja kulutage armoöppetust
kõige lomale ja öppetage kõik rahwast ja ristige neid
Issa ja Pöia ja pühha Waimo nimmel ja öppetage
neid piddama kõik, mis minna teid ollen käskinud. Kes
ussub ja kedda ristitakse, se peab õndsaks sama, agga
kes ei ussu, tedda peab hukka möistetama. Agga neile
kes ilssuwad, peawad nisuggused tähhed jures ollema:
Minno nimmel peawad nemmad kurje waimusid wälja
aiania, usi kelesid räkima, ussa ülleswõtma ja kui
nemmad üht surmajoki peaksid joma, ei pea neile sest
ühtegi wigga sama; haigete peale peawad nemmad
kassi pannema, siis sawad nemmad parremaks. J a
wata, minna ollen iggapääw teie jures mailma otsani.

MeieFssandaIesuseKristuseTaewaminnemine.
Jesus olli pärrast omma kannatamist Apostlitele isseennast ellawalt näidanud mitme tõssise märgiga ja sai
neist nähtud nellikümmend päwa ja rakis Jummala rigi
asjo. Ja kui ta neid sai kokkokoggunud, käskis temma
neid, et nemmad ei piddand Jerusalemmast ärraminnemas
waid Issa tõutust otama, mis teie, ütles temma, minnult
ollete kuulnud. Wata, minna läkkitan teie peale omma
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Issa tõutust, agga teie jäge Jerusalemma liuna senniks
kui teid ehhitakse wäega kõrgest. Sest Ioauues ou kül
weega ristinud, agga teid peab pühha Waimuga ristitämä, ei mitte kaua pärrast neidsinnatsid päiwi. Kes
nüüd ollid kokkotulnud, küssisid tennnalt ja ütlesid: I s sand, kas sinna selsinnatsel aial jälle Israelile kunningriki üllesehhitad? Agga temma ütles neile: Teile ei
sünni aego egga tundisid teada, mis Issa omma ennese
melewalda pannud, waid teie peate pühha Waimo wägge
sama, kes teie peale saab tullema ja peate rniuuo
tunnistajad ollema, ui hästi Jerusalemmas, kui ka
kõigel Iuda ja Samaria maal mailma otsani.
J a Issand, kui ta nendega sai räkinud, wiis temma
neid wälja Petawast sadik ja tõstis ommad käed ülles
ja õnnistas neid. J a se sündis, kui ta neid õnnistas,
lahkus temma neist ärra ja tedda wõeti ülles taewa;
tedda tõsteti nende nähhes ülles ja pilwe wõttis tedda
ülles nende silmade eest ärra ja temma istub Jummala
parremal polel. J a kui' nemmad tedda said kummardanud ja üksisilmi taewa pole watasid, kui temma ärraläks, wata, siis seisid nende jures kaks meest walgis ridis,'
kes ka ütlesid: Kalilea ma mehhed, mis teie f etsate ja
matate ülles taewa. Sesinnane Jesus, kes teilt on
ülles wõetud taewa, se peab tullema selsammal kombel, kui teie tedda ollete näinud taewa ärraminnemas
Siis läksid nemmad jälle taggasi Jerusalemma sure
rõmuga sealt mäelt, mis öllimüeks hütakse, mis Ierilsalemma liggi ühhe hingamise päwa teekonna maad olli,
ja ollid allati puhhas koias, kiitsid ja tännasid Iummalat ja ollid ühhel melel allati ühhes koos palwes
ja pallumiscs ja läksid wälja ja ütlesid jutlust kõikis
paikus ja Issand aitas ueid ja kiunitas se sõnna
ntnbe immetähtede läbbi, mis seal jures sündisid..
Agga Jesus on kül muid paljo immetähtesid teinud
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omma jüngrite ees, mis ep olle ülleskirjutud fesinnatfe
ramato sisle. Agga needsinnatsed on kirjutud, et teie
peate uskuma, et Jesus on Kristus, Jummala poeg, ja
et teie peate uskuma ja ello lama tenima nimme sees.

Ftrusalemma linna hirmsast Ärrariklumisest,
mis nellitümmend aastat
pärrast Kristuse taewaminnemift on sündinud.

Km aeg hakkas kättejöudma, et Jummal Ierusalemma linna ja Iuda rahwa peäle omma wimist wihha
tahtis lasta tulla, nenda kni prohwetid ja Issand
Kristus isse neile ähwardades olli ette öölnud, siis
on nisuggusid tähtesid enne nähtud: üks sabbaga täht,
otsego moök, on taewas nähtnd; sesamma on terwe
aasta linna kohhal seisnud, et iggaüks sedda näinud.
Vtahla-kuu kahheksamal päwal, öse kello kahheksa, otse
hapnemata leiwa päiwil, on Jummala koias, altari
jures, nisuggune walge paistmine paistnud, et iggamees mõelnud päwa ollewad. Suur wask, kange
wärraw Jummala koia seestpiddiscl polel, mis kahhekümne mehhele sai tõsta, fiü sedda lahti piddi tehtämä, ja köikipiddi raudlukko ja röngastega olli kinnipandud, se on ennast öse kuendamal tunnil isse lahti
äianud. Jani-kuu essimesel päwal kolmatkümmend
on mitmes paikas taewas ja pilwetes wankrid nähtud, ja otsego suur hulk hooste ja jalla wägge kokkominnewad, ja öse taplewad sure kürrinaga. Nellipühhi
laupäwal, kui preestrid Imnmala koias tahtsid walmistada, mis pühhade aegns tarwis olli, siis on nemmad
suurt mürrinat ja kärrinat kuulnud; pärrast on üks
heal kuuldud, se on kissendanud: Lakki siit ärra! Ehk
kül mönningad ütlewad, et se siis on sündinud, kui
ettcpodud tek kõige pühhama paiga ees Iumnmla
koias Kristuse kannatamise aial on katkenud. Üks
innimene om seal olnud, kelle nimmi olli Jesus
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Anam, ühhe halwa ja waese mehhe poeg, kui sesamma
olli Nellipühhiks Jerusalemma tulnud, siis on temma
sure healega hüüdnud: Oh! üht kissendamist kulukse
honnniko, kissendamist õhto poolt, kissendamist nelja
tule poolt, oh! üks kissendamine ülle kõige Jerusalemma ja Jummala koia; häddaline kaebamine tulleb
prudi ja peigmehhe peale, kissendamine kõige rahwa
peale! Ni halledaste kissendas temma ööd ja Päivad
järrestiko, ja jooksis hullo kombel möda linna. J a
ehk mönningad tedda kül witsa ja piitsadega peksid,
kes sedda karjumist kui kurja tähhendamist linna
peale heal melel ei tahtnud kuulda, siiski ei jätnud
temma mahha nenda kissendamast. J a kui se innimene Roma rahwa nrawallitseja ette widi, kes tedda
piitsadega nenda laskis peksta, et ta umbes werrine
olli, ep olle temma onnneti ühhegi sõnnaga armo
pallunud, egga ühtegi weepiiska temma silmist wäljatulnud, waid temma on allati sure healega kissendanud: hädda, hädda, hädda tulleb sinno peale, sinna
waene Jerusalem! Kohtoissand Albinus on tedda, kui
üht jälledat innimest naeruks pannud. Seitse aastat
järrestiko ei olle sesamma innimene mu rahwa seltsis
paljo olnud, waid on ikka issepäinis käinud, nenda
kui innimene, kes ommas meles ühhe asja peale
jääb mõtlema, ehk sedda püab ärramöelda. J a on
ikka nenda kissendanud: hädda, hädda tulleb sinno
peale, sinna waene Jerusalem! ei olle ka mitte ärramässinud nenda kissendamast. Agga kui Romarahwas
linna al olli, siis ta on walli muri peal ümberkaudo
käinud ja on ikka kissendama: hädda Junnnala koia
peäle; hädda kõige se rahwa peäle! Wiimaks on temma
ka neid sõnno, mis enne ep olle tennaast kuuldud, senna
kõrwa öölnud: hädda ka mo ennese peale! J a otse kui
se sõnna temma suus weel olli, siis on ta koggemata
waenlastest mahhalastud ja nenda ärrasurnud. Neid ja
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muid immctähtcsid on enne nähtud, enncgo Jerusalem
on ärrarikkutud. Nüüd tnllcb sest ärrarikkumisest räkida.
Kui Inda rahwas (nenda tui pühha Tehwanus
ütleb Apostlite Teggude ramatus VII. peatükkis 25. falmis) kui tapjad ja ärraandjad õige ja wagga Kristüse said ärratapnud, siis on kõik se Inda rahwa
rigi luggu köikipiddi ikka kurjemaks läinud. Üllemad
preestrid hakkasid wäekanpa ja üllekohhut teiste preesiritele teggema, teiste üllemate wahhel olli selget
wihkaulist ja kaddedust, ja kõik wallitsus hakkas lahkuma, nenda et nähha olli, et wallitsnsc järg peagi
piddi teisiti tullenra. Nisugguste üllemate rio ja wihkamise pärrast, mis neil issekeskis olli, hakkas mõnni
hnlk neist ärratagganema, ja isse seltsi kokkolöma; se
läbbi tehti möndasuggust kurja, nenda et rahwast
risuti ja tappeti, nisammoti linna sees Jerusalemmas
kui wäljal, ja kõigest asjust olli nähha, et kirriko ja
kohtoasjad piddid. nurja ja hukka minnema. Sepärrast
läkkitas ka Keiser Nero Sestnse ^oruse Iudamale
Inda rahwa wallitsejaks, ja kui temma wägga walli
olli mitmes asjas Inda rahwa wasto, ja omma
ahnust, kõrkust ja wallatust tagga aias, siis äiasid
Iuda rahwas tedda ärra. Kui temma pärrast nendega sai sõddinud, siis lodi temma wäest wiis -tuhhat
meest mahha. Nenda mässasid Iuda rahwas Iummala sallimise läbbi, et nemmad ka Roma rahwa
wasto wõisid panna, ja tagganesid neist ärra. Agga
kui Keiser Nero sedda sai teada, siis läkkitas ta Lawiuse Wespasianusc, tenima pöia Titusega Siriamaale.
Selsammal aial on kõige se hommikomaal sesuggused
kõnned ja sönnumed käinud, et otse sel aial mõrsningad Iudamaalt piddid tullema, kes piddid kõige
mailma sees sureks ja wägga wäggewaks sama. Et
se kül Kristuse waimuliko rigi polest tõeks sai, kui
Kristuse nimmi (kes Iuda rahwa soust on sündinud)
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Ewangeliumi kulutamise läbbi kõik ülle ilmama sureks
läks, siis on mönningad sedda nende kahhe Wespasianuse peale arwanud. Agga Iuda rahwas selletasid
sedda cttekulutannst ennese kassuks. J a kui neile
kolm lahhingit nende waenlaste wasto korda läksid,
siis läksid nemmad sureliseks, tõstsid kolm meest omma
söapealikuks, ja püüdsid Askaloni linna wäggise ärrawõtta. Siis lodi neid kahhe puhhuga mahha, ja
nemmad kautasid (peale se weel, et need söapealikud
hukka said) liggi kakskümmend tuhhat meest ärra.
Siis läks Wespasianus Keisri sõnna peale Kalileama
sisse, mis wäggew ja rikkas olli marahwa polest,
risus, rikkus ja põlletas kõik ärra, nenda et tapmisel,
risumisel ja pölletamisel ei otsa egga mära ei olnud.
Siis said mitto tuhhat Iuda rahwast hukka, ja täppeti ühhel hobil liggi wiiskümmend tuhhat meest,
mis olleksid kõlbanud sõtta minnema, ilma naeste
ja lasteta, mis halw ja tallorahwas olli. Süddawäggi ei annud seal armo ei wannale egga norele
egga lastele, kes kätkis maggasid. Kuus tuhhat noort
meest läkkitas Wespasianus ühhel hawal pärrisorjaks
Assiriamale, sedda kitsast maad kahhe merre wahhel
läbbikaewama. Kolmkümmend tuhhat Iudarahwa sõameest mudi sel aial ühhel hobil ärra pärrisorjaks.
Wiis tuhhat on sure hirmo läbbi ennast kõrge kiwwi
mäelt isse mahhakukkutanud, ja isseennesele otsa peale
teinud. Sel aial olli üks tark ja mõistlik mees Iuda
rahwa seas, Josep nimmi, se olli neil preestriks ja
söapealikuks, sesamma põggenes essimese hirmuga
nattukese rahwaga ühhe kopa sisse, liggi Iotaba Kalileama linna, sealt sadi tedda kätte ja widi Wespasianuse jure. Kui temma Wespasianusele kulutas,
et ta piddi Keisriks sama, siis heitis ta temma peale
armo. J a sesamma Josep on sedda kirjutanud, mis
meie sest asjast teame. Kui se Kalileamaal sündis,
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siis koggus üks suur hulk rahwast, mis liigjulgcd ja
mõrtsukad ollid, Jerusalemma linna; ueid olli üks neist
suremaist issandaist kokkosaatnud, et temma se läbbi
kõik wallitsust ennese katte piddi sania; siis on taas
paljo sallaja tapmist, röwimist ja risumist Jerusalemmäs olnud, ja näitas köikipiddi, et weel surem kahjo
piddi tullema, nenda et se waene lin köikipiddi on
waewatud. Sel aial ou mönningad üllemad precstrid ärratappetud, ja saggedaste on werd ärrawallatud Jummala koiaski. Josep kirjutab, et kaksteistkümmcnd tuhhat parrajat ja üllemad Iuda rahwast
sessinnatses mässamises on ärratappetud, ja nende
warra ja koiad antud halwa rahwale ja sõameestele
risuda. Mönningad ütlewad, et Roma rahwas kawwala nõuuga sedda teinud. Nenda waewati jo Ierusalemma, ennego kibbe assi weel temma peale tulli,
kolmesugguse häddaga: 1) Roma rahwa soast, 2) kõigesuggusest riust ja tüllist linna sees, sest et neil kahtlased nõuud ollid ja 3) tiggedaist ülleannetumaist
issandaist, kes pettisel kombel mitto hulka enneste
seltsi said, ennast issandaks tõstsid, ja paljo werd
ärrawallasid, et nemmad melewalda ja wallitsust piddid ennesele sama. Kui sel aial Kadara rahwas Roma
rahwa wasto hakkas pannema, siis piddi Titus ruttämä talwe korterist wälja tullema, ja wõttis Kadara
linna ärra, ja temma pealik Laatsidus aias kolmkümmend tuhhat koddaniko põggenema; kaks tuhhat wöttis ta wangi, mu rahwakene ja pöggeneja hulk upputas ennast ärra Iordani jõkke ja nende surno kehhad
läksid jõgge möda alla Aswalti järwe, mis hütakse
surno järweks. Siis läksid Roma rahwas senna pole
Iordanit Makaronist sadik kõikis paikus Iuda rahwa
peale, ja Iuda rahwas said sure hirmo alla. Kui
talw ärralöppes ja kewwade aeg kätte tulli, siis todi
Wespasianusele sõnnumid Sesaria linna, et Keiser
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Nero olli ärrasurnud; siis walmistas ta ennast ussinäoto ja läte ärra Sefaria linnast, ja kui temma
kõik Inda ja Idumea rahwa linnad sai ärrawõitnud
(agga monned pissukesed linnad jäid weel woora
sõameeste kätte), siis panni ta Roma rahwa sõawägge kõige linnade sisse, et ta piddi ussinamine Iernsalennna linna peale, mis üksi agga weel ärrawõtmata olli, sama tormi jooksta ja sedda ärrawõtta. Tel aial tõstis Wespasianufe sõddawäggi
tedda Keisriks. Pärrast läks Wcspasianns ärra Egiptüse male, ja sealt tahtis temma Italia male nunna.
Agga se sõa, mis temmal Iuda rahwaga olli, jättis ta omma pöia Tituse holeks.
Agga Titus läks Jerusalemma linna alla, ja kui
ta ühhe puhho ratsa wägga liggi liuna aias watama,
siis olleks temma pea Iuda rahwa kätte sattuuud,
ja' peasis waewalt ärra. Pärrast teggi ta omma
leri Kopuse jure, senna sai werst maad linnast, ja
jaggas nenda omma söawäe, et ta linna ennam kui
ühhelt kohhalt piddi kinnipannema. Se wahhel olli
ilmaotsata paljo rahwast kõigelt poolt kõigest linnadest
Jerusalemma Pasapühhiks kokkotulnud Jummala tenistust piddama. Peäle se olli jo enne paljo kehwa ja
ülleannetumat liigjulget rahwast Ierusalemnm linna
kokkokoggunud, mis Kalileamaalt olli wäljaaetud, ja
nenda olli kolm hulka rahwast linnas, kes ühtemelelist
wallitsust ennam ja ennam (nenda kui siis ikka sünnib) ärrakelasid. Ühhe hulga käes olli Iunnnala
kodda, nende pealik olli Eleasar, Simona poeg; temma
pole hoidsid Selotid, se olli üks tigge ja kawwal rahwas, ja wihkas wägga koddanikusid. Linna allumine
ossa olli Ioannese käes, kellest kõik willetsus tulli.
Pealmine linna ossa olli Simona käes, kel kakskümmend tuhhat Idumeama rahwast abbiks olli, kes
se lina olli kutsutud Selotide wallatuse ja wäe wasto
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linna kaitsma. Neist woöraist rahwas heal melel jälle
tahtnud lahti sada, agga nemmad ci wõinud mitte.
Kui Titus mõistis, et sedda rahwast Jerusalemma
linnas wägga paljo ja liaks olli, siis ruttustas
temma ja walmistas ennast ussinaste linna ümberpirama ja walli temma ümber teggema, nenda kui
Kristus neile olli öölnud, senni kui rahwas weel
kõik ühheskoos olli, et uälg ucid sedda kangcmine
piddi waewama.
Kui Inda rahwas sedda näggi, siis püüdsid ueminad kõigest süddamest, ni paljo kui nemmad suutsid
ja ärrandasid, sedda kelata, et se ei piddand Titusele korda minnema; agga nemmad ei wõinud mitte,
neil ei olnnd ühtegi õnne, Jummal isse tahtis õtsa
nende peale tehha, sepärrast ei läinud neile ükski
nou korda. Ja õtse sel aial tõusis suur mässamine
linnas, et paljo rahwast Jummala koia jures tappeti.
Jerusalemma lm olli wägga kõwwa ja kindel, ja
temmal olli kolm mürist walli sel polel, kust linna piddi
mindama.
Sepärrast kiusasid Roma rahwas sure
wäega muri peale sada, ja tormiga linna ärrawõtta.
Wimaks said nemmad ommeti sure waewa ja töga se
kahhekordse muri kätte. Selsammal aial surri ilmaarwamata rahwast nälga, nenda kui Josep kirjutab:
Ühhe leiwapallukese pärrast' on kõigesuremad sõbrad
teine teist raiunud ja pistnud. Lapsed on onuna
wannemate, issa ja emma su eest ja suust röga ärrakiskunud, ei olle siis wend egga õdde teine teise peale
armo heitnud. Üks wak wilja ou paljo rahha maksnud. Mönningad ou weikse sitta sure nälja pärrast
sönud.
Mönningad on saddula rihmo, ja kilpide
pealt nahka ärrauärrinud ja ärrasõuud. Mõnni on
surnud leitud, Heino suus. Mitto ou peldikut läbbi
otsinud, ja roja ja sittaga püüdnud uälga ärraaiada.
Siis on wägga paljo rahwast nälga surnud, et Alla-
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nias, Eleasari poeg, kes sel waeno aial Tituse jure
olli põggenenud, ütleb et sadda peale wiiskümmend
tuhhat surno kehha linnas on leitud ja mahhamaetud.
Egesippus kirjutab, et ühhest ainsast wärrawast mitto
tuhhat surnud on wäljakantud, et ni kaua kui Titus
liuna al olli, kuus sadda tuhhat innimest on ärrasurnud.
Iuda rahwa käes olli weel Antonia l m , mis kiudel ja tuggew lin olli, ja Jummala kodda olli ka
weel nende käes, sealt läks üks sild linna sisse.
Sedda linna kinniwöttes nähti paljo ennam waewa,
kui kegi mu linnade kallal. Ehk Titus kül teadis,
et nälg Iuda rahwast piddi kautama ja löppetama,
siiski' läks temmale aeg iggaweks, sepärrast maenitses
ja aias ta sõawägge wäggise ja tormiga linna peale
hakkama. Vt se jures kül hädda ja kartust olli, siiski
läks Roma rahwale kõik assi korda, ja Iuda rahwal
ei olnud wõimust egga onne. Kui nüüd se lin jo
Roma rahwa käes olli, siis andis pässuna puhhuja
passunaga tähte, siis tappeti kõik Iuda rahwas ärra,
kes se linna peal ollid, mõnningad heideti walli muri
pealt mahha, mõnningad kukkusid isse surnuks, mönningad peasesid öse linnast põggenema. Pärrast sedda
läks söddawäggi kõwwaste nende peale, kelle käes
weel Jummala kodda olli. Kül ööldakse, et Titus
Jummala kodda Jummala tenistuse pärrast ei olle
tahtnud ärrahäwwitada, agga ots olli käes. Jummal
sünnitas sedda asja nenda, et ükski ei piddand Iuda
rahwa peale armo heitma. Sest, kui jo kaua olli
tappeldud ja waewa nähtud, ja Iuda rahwas siiski
ei ähwardamisega egga maenitsusega ei tahtnud neid
kindlaid paiko Roma rahwa kätte anda, siis mõistis
söddawäggi, et nemmad ei wõinud mu wisil kui näljaga (agga se wõttab paljo aega) ehk tullega se
paiga peale wõimust sada. Sepärrast wõtsid mön-
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ningad sõamehhed tuld Jummala kotta heita, se hakkao warsi põllema. J a nenda pöllcs se illus ja
kallia hone ärra, mis suur ja kulus olli, se tehti
tuhhaks. Need Iuda rahwas, kelle käes pealmine linna
ossa olli, on muist linna puggenud, agga surem
hulk neist sai tulle ja moöga läbbi hnkka. Preestrid
on wägga halledaste pallunud, et nemmad piddid
ellusse jäma, agga seal ei olnud armo ei Jummala
egga innimeste jures. Titns on kostnud: 9tui nende
Jummala kodda ja tenistus on ärrahäwwitatud, ei
olle ka preestrid tarwis. Jummala kodda on õtse
kümnemal rukki leikuse-kuu päwal ärrapõlletand, selsammal päwal, kui Pabiloni kunningas ennemuiste
essimese Jummala koia on ärrapõlletanud. J a se
pääw on selle Jummala koiale õnneto pääw olnnd.
Sedda aega essimesest Jummala koiast ja temma
üllesehhitamisest, mis Salomon olli teinud, Keisri
Wespasianuse teisest wallitsuse aastast sadik, kui se
Iumnrala kodda sutumaks on ärrahäwwitatud, on
üksteistkümmend sadda aastat ja üks. Agga sest
aiast, kui teine Jummala kodda jälle hakkati üllesehhitama, kunninga Siruse teisel wallitsuse aastal,
on wiis sadda ja ühheksa aastat seitsmekümmend.
Kui Iuda rahwast nenda waewati, et kül ükski' ärrapeasemise peale ei wõinud lota, ja mitto tuhhat nälga
surrid, jäid ommeti teised omma mõtte peale. Neil
päiwil, kui Jummala kodda nenda ärrapõlletas ja
ärrahäwwitati, on üks hirmus ja halle assi Ierusalemmas sündinud, mis tullewa põlwe rahwas ei naljaltki ei ussu. Üks auus ja rikkas suurt suggu
enmmnd teiseti poolt Iordanit olli hirmo pärrast mu
rahwaga Jerusalemma põggenenud, kui linnas ni suur
ja raske nälja hädda olli, on ta omma nore weikese
lapsukese kätkist wõtnud (kül iggamees wõib mõista,
Missugguse süddame walluga temma sedda teinud), ja
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sedda tapnud, teise pole on ta küpsetanud ja ärrasönud, teise pole on ta pannud sõameeste ette, kui
need ümberkaudo jooksid ja sömist otsisid. Agga soameestele on hirm peale tulnud; kui nemmad sedda
näinud, on nemmad se waese naese peale hallastanud,
ja sedda asja Jerusalemma linna üllemaile issandaile
kulutanud. Sesinnatse hirmsa asja läbbi sündis, et
nemmad sest päwast nõuu wõtsid, ennast Tituse alla
anda, ja on tulnud Titusega kõnnelema ja leppima.
Agga sepärrast, et nemmad rahhoteggcnnsega wägga
kanaks ollid wibinud, ja siis weel rahho ja wabbadust
pallusid, kui nemmad jo nälja ja mu kombega wägga
ollid ärrawaewatud, ei sanud nemmad ühtegi. Ja
lin on weel Pissut päiwi waewalt üllespetud; se
wahhel on mailmama paljo rahwast sure nälja hädda
ja waewa läbbi linnast wälja waenlaste leri pöggenenud. Siis on neid wägga halwa hinnaga ärramüdud. Sel puhhul on sõamehhed koggemata juhtumrd
näggema üht Iudameest ommast rojast kuldpenningid
noppiwad, mis ta ennese sisse on nelanud. Siis on
seddamaid üks kõnne sõameeste seas tõusnud kõige
leri läbbi, et Inda rahwas, kes leri ollid põggenenud,
ollid kulda ennese sisse nelanud. (Sest mönningad
ollid, kes muud middagi ei wõinud hoida ja ärrawia
kui kulda, sest et sõamehhed kõik läbbiotsisid.) Sesinnatse könne pärrast leikasid sõamehhed ühhel ösel
ennam kui kahhetuhhande Iuda rahwa kohhad lõhki,
et nemmad mõtlesid, igga Iuda rahwa kohtus kuldpenningid ollewad. Ja neid olleks weel ennam lõhki
leigatud, kui Titus ei olleks lasknud kelata, et wangi
ei piddanud tappctama. Wimaks siis wõeti Icrusalemma lil: ärra, ja siis ei antud ci norele egga wannale armo, siiski on awwalikult kulutatud, et rammotumatelc ja kehwa rahwale, kes ei südanud sõariisto piddada ja wastopanna, piddi armo antama.

hirmsast Ärrarikkumisea
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Nenda risuti, süttiti ja pölletati kõik Jerusalemma
lin paljaks ja sutumaks ärra; surem linna ossa rikknti ja häwwitati hirmsaste ärra. Mõnni hone jäeti
seisma Roma rahwa sõameeste marjuks, mis senna
pandi sedda maad wahtima, ja innud tühjad kiwwi
honed ja wökad tornid jäid seisma tähheks ja tnnnistuseks, et seal ennemuiste olli lin olnnd. Nenda
on Jerusalemma lin ärrahäwwitatnd ja sutumaks ärrarikkutud kolm näddalat enne Mihkli-päwa, wiendamal
kuul pärrast sedda aega, kui waenlane essite temma
alla olli tulnud. Wangi wöetnd rahwa hirmsast
surest hulgast läkkitas Titus scitsekünlmend tuhhat
noort meest Aleksandra linna pärrisorjaks, kiwwa
kandum ja muud rasked tööd teggema. Paljo Inda
rahwast mudi alwalt ärra kui karja. Kaks tuhhat
jäeti senna ja tenna ärra Roma rigi made sisse, et
neid wahhest sure herrade woöraspeul rahwa immeks
ja rõmuks metsaliste ette piddi heidetmna ja ärrakistama. Wangistd on kõigist kõiki olnud kahheksakünnnend peale seitse tuhhat, et kül siis, kui esmalt
lmna alla tuldi, künrme sadda tuhhat innimest linnas
on olnud; surem hulk neist olli wooras rahwas, ja
ei mitte linna koddanikud; siiski ollid kõik -Iuda
rahwa soust. Kui Titus sure wäega Jerusalemma linna
sai ärrawõitnud, ärrapõlletanud, wäljakiskunud ja
ärrahäwwiranud, siis panni ta mönningaid sõamehhi
sedda maad hoidma nende maade pärrast, mis seal
ümberkaudo ollid, ja läks isse ärra söawäega Ewrati
jõest sadik, sest ni kaugele käis sel aial Romarigi
raia. Agga kui se tuggew, kulus ja pühha Ierusalenlma lin ärrahäwwitati, siis arwati sedda aega
mailma algmisest nelli uhhat nelli neljatkünvrnend
aastat; Roma linna üllesehhitamisest olli kahheksa
sadda kolm kolmatkümmend aastat. Kristuse kannatammest sai sest sadik nellikümmend aastat. Nenda
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on Jerusalem, köigekuulsam ja üllem lin kõige hommikomaal, hirmsa otsa sanud.
N i raskeste ja hirmsaste on Jummal onuna pühha
jununaliko söuna põlgajaid ja naerjaid nuhhelnud, ja
on se läbbi kõige mailmale üht Mällestuse - tähte ja
maeuitsust annud, et iggaüks Jummala wihha ja
nuhtlust peab kartma ja Iumnrala ja meie Issanda
Jesuse Kristuse tundmise pole pörrnna. Sepärrast
peab iggaüks isse omma meles ussinaste se peale
mötlenra: kui Iumnml sesinnatse omma rahwale ei
olle armo annud, kellele ta mitto kallist tõutust olli
annud, kelle seas mitto kallist suurt pühha Prohweti
ja waunemat on olnud, kellest Issand Jesus Kristus
isse omma innimese ollemise polest on sündinud; et
ta paljo kangemine nmud rahwast nuhtleb, kellele ta
selgest armust omma jummaliko tundmist ja kallist
armoöppetust annud, kui nemmad tedda se eest ei
tänna, ja sedda õiget tossist Jummala tundmist ja
tenistust ärrapõlgawad, ja kange süddamega naerawad
ja mahhajättawad, nenda kui Jummal parrago! kül
näikse meie seas sündiwad.
Sepärrast piddagem Jerusalemma linna ärrahäwwitamise allati meles, jätkem patto mahha ja pöragem kõigest süddamest Jummala pole, ja pallugem
ikka, et armuline Jummal ja Issand selsinnatsel häddalisel aial meid ja meie maad nisugguse hirmsa nuhtluse eest armulikult tahhaks hoida, meie Issanda I e suse Kristuse pärrast. Amen.

IV.
Lühhikene

Palwe Klllnat;
seal sees on

Hommiko-, Õhto-, Kirriko- ja muud taunid
Palwed,
mis wagga ristiilmnncne iggapääw ja iggal aial
omma hinge kassuks wõib tehha.
Joan. Ram. 4. Peat. 25. salm.
Jummal on Waim, ja kes tedda kummardawad, peawad
tedda waimus ja tões kummardama.

Palwe, mis sees meie pallume, et meie ommad
palwed süddamest wõiksime tehha.
Oh taewane Issa, armuline Jummal, minna ollen
üks pattune mullatük ja ep olle wäärt, et ma ommad käed
ja silmad taewa pole tõstan sind palluma; agga et
sinna issi meid olled käskinud palluda, olled meile ka toutanud, et sa meie palwed tuhhad kuulda, siis tean minna,
et mo palwed Jesuse Kristuse pärrast sinno mele pärrast
on. Aita siis, armuline Jummal, et minna öppin õiete
Jesuse nimmel waimus ja toes palluma. Lignta minno
süddant, oh helde Issa, omma sõrmega, tühhenda sesamma kõigest tühjast mõttest. Pühhitse minno suud, ja
paune isse need sõnnad nünno kele peale, mis ma sinno
ette pean üllesräkima. Panne mo silmad ja kõrwad
kinni, et nra ühtegi ei nä, egga kule, mis siin ilma peal
on, waid et südda, meel ja mõtted wõiksid taewa pole
minna. Kule siis ka iggal aial minuo palwid, ja peasta
mind kõigest häddast Jesuse Kristuse pärrast, Amen.

Hommiko palwe.
Oh! helde, armuline, kõigewäggewam Jummal, mere
Issanda Jesuse Kristuse Issa, minna tännan sind koi-
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gest süddamest, et sinna mind sel ösel olled armulikult
hoidnud, et minno hinge waenlased mind ei wötuud
hukkata egga rikkuda. Sinno nimmel ollen minna
onuna ihhnlikust unnest üllestõusnud, siuno pole pörau
minna ennast wiwimata, sest et unna üksipäini mind
olled lönud ja lunnastanud, ja sinna üksi wõid ka
omma pühha Waimo läbbi mind neste lüa ja pühhitseda. Äreata mind ka nüüd ja järgeste ülles waimulikust patto unnest, et minna pääw päwalt wöiksill
õiete nuusta, nris suur minno rummalus on mo pattuse sündimise polest, ja kuida minno kurri südda ikka
püab kadduwad, ilmalikud annid ja hinnnud suremaks
ja kallimaks piddada, kui waimulikkud aunid ja himmud. Auua mulle, armas taewane Issa, armo, sedda
minno suurt söggedust tuuda ja kahhetseda, ja peasta
miud sest hirinsast rummalusest. Auua ja kaswata
miuuo sees õiget usko, waimolikko tarkust ja wägge,
iggapääw siuno sõnna hästi tähhele panna, sedda üksipäini ucckuda, ja wihhata kõik kurje uöuusid, uus knrrätist, kurjest iunilnestest, ja minno kurjast süddamest
mulle antakse, et ni inna sinno armo ja iggapäwase kahhetsemise ja pattustpöranüsc läbbi wõiksin omnm wanna
kurja süddant surrctada kõige pattude ja kurja himmudega. Sepärrast hoia miud, kõigewäggewam Öunisteggia, selsinnatsel päwal kurrati kiusatuse eest, et temMa mind
needmise ja wandiunise, liajonüse, warguse, laiskuse, petmise, sönnakuulmata ello ja mu pattude läbbi ouuna wörkude sisse ei sa, egga se läbbi miuuo wäest hinge ärra
ei hukka. Pühhitse nriud, kallis pühha Waim, et uus iunimene, ehk uus südda, meel ja mõtte iggapääw wõiks
ettetulla, ja ei mitte silmakirjaks innimeste näMes, waid
Iumntala ees õiguse ja pühha ello sees ellada. Aita miud
siis ka, arinas taewane Issa, et ma ommad tööd teen,
ei mitto silmakirjaks, kui se, kes innimeste mele pärrast
püab olla. waid et ma wõiksin onuna wannemate sõnna
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kuulda, wagga süddamega Jummalat kartes, ja hca melega
tehha, mis nemmad kässiwad. Anna mulle armo, et
minna ka nende sõnna wöttan kuulda, teo wagga waljuo on, ja mind lia töga waewawad, et ma nisugguste
wasto ei narrile, waid kindlaste ussun, et ka se minno
heaks peab'tullema, fui minna kannatlik ollen, sest et kõik
peab heaks tullema neile, kes Jummalat armastawad.
Iuhhata nnnd nenda, annas taewane Issa, tänna ja
iggal aial, et tõik minno mõtte, teggo ja ello wõiks sinno
mele pärrast olla. Sinno holeks annan nunna omma
hinge ja ihho, wannemad, suggulased, kõigeennamiste
kõik waggad ristiinnimesed; sinno pühha Waim wallitsego mind, sinno pühha Ingel olgo minno jures, et
kurri waenlane minno peale ei sa wõimust. Alnen.

Õhto palwe.
Oh! helde, armnline, kõigewäggewam Jummal,
meie Issanda Jesuse Kristuse Issa, sind tännan
minna kõigest süddamest, et sinna mind sel päwal omma snre anno ja wäe läbbi olled hoidnud ja kaitsenud, et kurrat omma kawwalusega mind ci wõind
hukkata. Minna ei olle mitte kõige se armo wäärt,
mis sa minnule norest põlwest siit sadik ja ka. tännapääw olled teinud. Mis tänno wõin ma sinnnle se
eest anda? Paljast sõnnast ei holi sinna mitte, waid
sinna ütled: Anna, mo poeg, mo tüttar, omnra südda
minnule, ja olgo sinno tee ehk tahtmine minno mele
pärrast. Minno helde Issa, sa tead, missuggune kurri
südda mul on, se ei tahha mitte sinno teed armastada, waid ikka laia tee peal käia, mis hukkatuse sisse
sadab. Wõtta se turri südda minno seest, ja parranda
pääw Päivalt minno eksitust, ja te inind õige ussu
läbbi kõlbawaks, et minna omma patto hädda süddamest tunnen, kahhetsen, ja omma Önnisteggia Jesuse
Kristuse pole kõwwaste hoian, kes üksipäini wäggew
6*
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on minno patto hawo parrandama, ja minno ihho ja
hinge pühhitsema. Tulleta minno mele, et kuida se
tännane pääw on lõppenud, nenda ka minno ello
päwad peawad otsa sama, ja et sinna siis igga ühhega tahhad arro piddada, kuida temma siin ilmas on
ellanud, ja temma kätte maksta sedda möda, kui iggaüks on teinud, olgo hea ehk kurri. Anna mulle sepärrast iggapäwa pühha murret minno hinge eest piddada, et minna wõiksin tänna ja igga õhto omma
wiggadusi ja eksitusi sulle süddamest üllestunnistada,
ja nende wasto abbi otsida ja leida. Oh Issand!
maenitse mind allati omma pühha Waimo läbbi. Anna
mulle andeks Jesuse Kristuse niinno Issanda pärrast
kõik minno eksitused ja pattud, mis on teadawad ehk
teadmata, misga nunna sinno wasto ollen eksinud, ja
puhhasta minno südda neist armulikult. Hoia mind
selsinnatsel ösel kõige patto, kurja ja kahjo eest, ja
äreata mind homme warra ülles, et minna ue päwaga
wõiksin ue ello sees käia, kõigest lihha ja waimo rojuscft pühha Waimo abbi läbbi ennast puhtaks tehha,
ja omma pühhitsemist lõppetada, Jummala kartuses,
Jesuse Kristuse omma Önnisteggia pärrast, Amen.

Hommiko palwe.
Önnistago mind Jummal Issa, Poeg, ja pühha Waim, Amen.
Minna tännan sind, minno armas taewane Issa,
Jesuse Kristuse sinno armsa Pöia meie Issanda läbbi,
et sinna mind minnewal ösel olled armnlikult hoidnud ja
kaitsenud kõige ihho ja hinge kahjo eest. Minna pallun
sind, anna mulle armo, et minna wõiksin omma pattnd süddamest timda, kahhetseda ja mahhajätta; ja anna
mulle andeks kõik minno pattusid ja eksitusi, misga
nunna sind ollen wihhastanud; kaitse ja hoia mind
selsinnatsel päwal armulikult kõige patto, kurja ja
kahjo eest, et kõik minno mõtte, sõnna, teggo ja ello
wõiks surno mele rärrast olla. Sest minna annan
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omma ihho, ja hinge, meie üllema wallitseja ja köit
muud üllemad, meie wannemad, suggulased, waenlased, kõik ristirahwa, ja kõik, mis mul on, sinno Holeks: Sinno pühha Waim wallitsego mind, sinno
pühha Ingel olgo ntinno jures, et kurri waeulane
ühtegi melewalda minno peale ei sa. Amen.

Palwed enne Sömaaega.
kõikide silmad lodawad, Issand, sinno peale, ja sinna annad neile nende röga ommal aial. Sinna teed lahti ommad
helded ja rohked käed ja täidad kõik, mis ellab, hea melega.
Au olgo Jummalale Issale, Pöiale ja pühha Waimule, Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. f.
Issand Jummal, taewane Issa, õnnista meid ja neidsinnatsid onuna andid, mis meiesinnorohkest armust wastowöttame, Jesuse Kristuse meie Issanda läbbi, Amen.
Kristus ütleb: Innimene ei ella mitte üksipäini
leiwast, waid iggaühhest sõnnast, mis Jummala suust
läbbikäib, Amen.

Palwed pärrast Sömaaega.
Tännage Issandat, sest temma on helde ja temma heldus kestab iggaweste! kes kõige lihhale röga annab,
weistele nende sömist annab, norile kaarnaile, kes tedda
appi hüawad. Temmal ep olle rõmo hobbose wäest,
egga melehead ühhegi luist; Issandal on melehea neist,
kes tedda kardawad ja temma armo peale lodawad.
Au olgo Jummalale Issale, Pöiale ja pühha Wainmle, Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. f.
Meie kannamesind,Issand Jummal, taewane Issa, Icsuse Kristuse omma Issanda läbbi, kõige sinno ande ja heateggemise eest, kes sinna ellad ja wallitsed iggaweste, Amen.
Jummal olgo lidetud ja tännatud lömise ja jomise
ia omma kalli sõnna eest; temma andko meile eddes-
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piddi meie iggapäwast leiba ja önnistago meid ka hinge,

polest Jesuse Kristuse, meie Issanda läbbi, Amen
Issand, linno suur nimmi olgo lidetud muid ja
iggaweste, Amen.

Õhto palwe.
Önnistago meid Jummal Issa, Poeg ja pühha Waim, Amen.
Minna tännan sind, minno armas taewane Issa,
Jesuse Kristuse sinno armsa Pöia meie Issanda läbbi,
ct sinna mind minnewal päwal olled armulikult hoidnud ja kaitsenud käige ihho ja hinge kahjo eest. Minna
pallun sind, anna mulle armo, et minna wõiksin onuna
pattusid süddamest tunda, kahhetseda ja mahhajätta,
ja anna mulle andets kõik minno pattnd ja eksitused,
miska minna sind ollen wihhastanud; kaitse ja hoia
mind selsinnatsel ösel annulikult kõige patto, kurja ja
kahjo eest, et kõik minno mõtte, sõnna, teggo ja ello
wõiks sinno niele pärrast olla. Sest minna annan
onuna ihho ja hinge, meie üllema wallitseja, ja kõik
muud üllemad, meie wannemad, suggulased, waenlased, kõik ristirahwa, ja kõik, mis mul on, sinno holeks: sinno pühha Waim wallitsego mind, sinno pühha
Ingel olgo minno jures, et kurri waenlane ühtegi
melewalda minno peäle ei la. Amen.

Hommiko palwe Pühhapäwal.
Oh! kõigewäggewam Imnmal, ma ja taewa Loja,
sinno jure ma tullen, sinno ette langen minna pölweli :nahha ja tännan sind kõigest süddamest, et sa
mind selsinnatsel ösel omma armo tibadega olled kaitseuud, ja kurja waimo ja temma seltsi eest armulikult hoidnnd. Sepärrast peab minno südda ja su sinno
heldet armo kulutanra. Sulle olgo au, kitus ja tänno
nüüd ja iggaweste. Ma pallun sind ka, et sa tahhaksid nnnd selsinnatsel päwal ja iggal aial kõige kurja eest
hoida. Sinno holeks annan minna omma hinge ja
omma ello ja kõik. mis mul on, ommad mõtted
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ja sõnnad. Õnnista sinna, oh helde Jummal! minno
sissetullemist ja wäljaminnemist. Olgo se pääw mulle
ötgeks pühhapäwaks, et ma muud ühtegi ette ci wõtta,
egga tr, kui ükspäini sedda, mis läbbi sinno nimmi
saaks pühhitsetud, ja sinno riik meie sisse tulleks.
Ärra laose mind nutte üksipäini onuna uledega tännapäwa siud teuida. Te lahti mo südda, et so sõnna
wõiks siuua siyse tungida. Aita et ma sinno sõnna
ja jutlust hea Melega kulen, meles pean ja omma ello
se järrele parrandaa Sel essimesel päwal olled sinna,
kõigewäggewam Jummal, essimest walgust louud, oh!
ärra jätta minno süddant siis mitte pimmeduse sisse,
waid ütle ka nüüd omma kõigewäggewama sõnnaga, et sinno
walgus ka minno süddames peab tõusma, et ma kõigest rummatusest saaksin peästetud ja kui üks walguse laps wõiksin
ellada, Jesuse Kristuse, tössise walguse pärrast, Amen.

Õhto palwe Pühhapäwal.
Iggawene ja armuline Jummal, ma kidau ja tännan sind süddamest, et sa mind tännapääw käige kurja
ja kahjo eest olled hoidnud. S a olled mind omma pühha
sõnnaga rohkeste söötnnd ja minno hinge jahhutauud,
sest on minno südda rõmus, ja minno hing kidab siud
sinuo helduse ja armo pärrast. Ma palluir siud ka
allandlikult, hoia ja kaitse mind weel eddespiddi kõige
hinge ja ihho kahjo eest. Anna mulle, annas Issa,
sedda arino, et ma unneski patto ei te, waid et kõik,
mis ma mõtlen ehk näen, puhhast Waimust wõiks
tulla. Sesamma Nänn. wõtko kõik hirmo minno snddamest ärra, et ma julgeste Jesuse Kristuse nimmel
maggan ja homme warra rahho ja hea terwisega
üllestöusen. Ärrata nund õigel aial ülles, ja sada
mind rõmuga minno to kallale minnema., ja seddasamma sinno tahtmist möda teggeina. J a kui se aea
tulleb, et ma sest ilmast pean ärraminnenia, siis seila
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sinna truiste minno jures onuna abbiga, et ura surmaga nenda wöitlen, et ma sedda ärrawöidau Jesuse
Kristine surma wõitlemise pärrast, Amen.

Hommiko palwe Gsmaspawal.
Oh! mis paljo head olled sinna, armuline ja helde
Jummal, urulle teinud, et ura rahho ja hea terwisega
sedda päwa ollen sanud nähha. Kuida peau minna
sind kõige sinno heateggemiste eest täunama?
Ei
maksa middagi sinno ees, mis sinuo käest ei tulle!
siis läkkita sinna issi mulle omma pühha Waim, et
ma temma puhhatamise ja nõuu läbbi sulle tänno
annan, ja mis mulle tarwis lähheb, sinno käest palluu. Wõtta mind selsinnatsel päwal omma warjo
ja kaitsmise alla, et minno hinge ja ihho waenlased
ühtegi kurja mulle ei te. Wallitse sinua mind, armas
Issa, et ma middagi ei hakka egga lõppeta ilma sinnuta. Õnnista minno tööd ja teggemist. Shhita
mind kõrge pühha kombete ja wistdega. Anna armo,
et ma wõiksin omma pattude pärrast ärdaste nutta,
ühhe ue ja waimoliko ello sees ellada, ja pääw päwalt Jummala tarkuse sees kaswada. Selsinnatsel päwal olled sa, wäggew Jummal, ärralahhutauud sedda
wet, mis üllemal taewa al on, kus pilwed on ja
linnud lendawad, sest weest, mis ma peal on. Oh!
patto wessi on wägga tõusnud minno süddames;
lahhuta sealsammas ka ärra sedda patto wet, et mo
südda wõiks surno Paradisiks sada ja seal sees usk,
anuastus ja kannatus kaswada, nenda et pärrast
ükski pat nrind siunust ei lahhuta. Sinnust rna pean
kinni, siis knle nrind ka Jesuse Kristuse pärrast, Ameu.

Õhto palwe Gsmaspawal. .
Oh iggawene Jummal, minno keel peab järgeste sinrntf*
ütlema: lidetud olgo minno h^d? Issa,
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sest tenima teeb minno hingele ja ihhule paljo head, tenima heldus kestab iggaweste. Sesamma sinno heldnse
pärrast pallun nunna sind: kaitse onuna wäega niind ja
kõik, mis sa nullle olled annnd. Olle sinna mulle isse
marjuks ja olle mulle armuline, sest so peale lodab minno hing. Minna heidan ennast nüüd Icsnle ninunel
niahha ja maggan rahhuga, siuna agga, oh Israeli kaitsia! ei uinn egga magga. Tõsta siis onuna palle walgns
minno peale, fui nia maggan. Minna ollen, annas Iummal, ristimise läbbi sinno armsa Pöia Iesnse Kristusega
temma surma sisse nmhhamactud: siis te nünd ka tenuna
üllestöusmise sarnatseks, et ma siis Kristusega ue ello
sees ellan ja kõige pühhadega surel wiunscl üllestöusmise päwal siuuo tõutud armo- ja anriki saan, Amen.

Hommiko palwe Teisipäwal.
Arnutline Inmmal, ma pöran ennast sinno pole, et
ma enne finnnga ragin, enne kui nia innimestega hakkan
räkima, ja enne kui ma omma to kallale lähhen; enne
tännan nunna sind sinno heateggemise eest, ja pallun sinno
käest õnnistamist, et nünno to ja teggo saaks õnnistud
ja sinno tahtmist möda tehtud. Au olgo sulle, kolmaino
Jummalale, sest sinno armo läbbi tönsen minna praego
ülles; sinno arm on mind sel ösel hoidnud, ja on rahhuga mo waese pattuse kehha lasknud hingata. Et agga
se ö möda läinud, ja pääw meile hakkab paistma, siis
ärra jätta sinna, oh armas Jesus! sa õiguse päilik, mind
mitte pimmeduse ja süddame sõggeduse sisse, waid hakka
nenda minno süddames paistma, et iggaüks saaks nähha,
et sinna nio sees olled. Sel päwal olled sa ma lahhntannd merrest ärra, et ma kuiwaks sannd, ja olled
sedda selsammal päwal pude, rohho ja köigesugguste
rohtudega ehhitanud. Minno südda on, parrago Iummal! weel kui üks wessiue so, mis head wilja ei kauna:
siis lahhuta sinna, armas Immual, minno süddant ka
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sest patto weest, et se saaks tähhedaks ja heaks, ja et
ma saaksin ühhe pu sarnatseks, mis jäe äre on istutud, mis omma wilja annab ommal aial, ja kelle
lehhed ei puddeuc. Oh Issand! aita ja anna, mis
ma so käest pallun, Jesuse Kristuse pärrast, Auren.

Õhto palwe Teistpäwal.
Helde Issa, sinno armo läbbi on täunaue pääw möda
läinud, ja uta jönau ikka ennam surma pole. Kidetud
olgo sinno kallis nimmi, et sa nmlle aega annud pattust pärata, ja et sa mind ep olle äkkitse surma läbbi
siit ilmast ärrakorristanud. Sedda head tahhan minna sinno
pühha Waimo läbbi ikka meles piddada, ja sepärrast kõigest
süddaatest siud kita. Ma pallun sind, minno ello armastaja: Anna mulle weel ui paljo aega, et ma wõin patto
peale wõimust sada ja omma hinge waenlasid omma
jalge alla tallata. Sedda pallun minna sinno käest
kõigest süddamest; sest minna polle, parrago Jummal!
weel mitte nisuggune, kui minna kül sinno sõnna
möda peaksin ollema. Kinnita se nou lninno sees,
et hakkan patto wasto sure holega ja nmrrega pannema,
ja püan sind, oh helde Jummal! kätte sada, et ma
teps ilma sinnuta ei ella, waid et sa minno sees
onuna armo ja wäega wõiksid ellada. Se asja peale mõeldes,
heidan ma mahha,ja pallunsind:Ärra lasse mind nritte sind
ärraunnustada, waid anna armo, et ma omma wodi heites
sind meles pean, ja homme üllesärkadessinnusthakkan rakima. Siis tean minna tõeste, et mulle ei süüni ühtegi kahjo.
Sõdda pallun nunna ka Jesuse Kristuse pärrast, Amen.

Hommiko palwe Kesknäddala!.
Oh! sinna suur Jummal, kes sa isse walgus olled, ja
ellad ühhe walguse sees, kuhhu ükski ei sa, ja siiski ui
armuline olled, et meil waestel lubba ou, sinno pühha
palle ette tulla sind palluma; sepärrast tullen minna ka
selsinnatsel hommiko tunnil, ja allandan omma snd-
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dame põlwed sinno ette, ja tännan sind sinno sure armo
eest, mis sinna mulk kõigel minno ello aial olled näitaMld. Sest sinno armo läbbi ollen nunna weel ellus,
ja ollen sedda päwa sannd nähha. Ea olled mind
omma warjo alla wötnnd, truiste mind kaitsenud, ja
omma wäe läbbi köigc kurja eest hoidnud, nenda et
ma hea terwisega omma tööd wõin tehha, ja onuna
aojo aiada. Minno mele tulleb, et sa sel päwal päi-,
kese, kuu ja tähhed olled lönud. 3leedsannnad tewad
truiste sedda, nukspärrast nemmad on todud. Ch! siis
ärra lasse mind ni meleto olla, kui need, kes sest ei
holi, mis meie kohhus on sinno tahtmise järrele tehha.
Tulleta ikka sedda mo mele, et sa lasseb omma päikese
knrjade ja waggade nlle tõusta ja lassed wihma saddaba
õigete ja nllekohtnste peale, et ma wõiksin sinno jälgi
möda käia ja armoline olla onuna liggimeste wasto, kui
sinna, taewane Issa, armuline olled. Kitku siis, helde
Issa, minno süddamest ärra kõik wihha, wihkauüst, kaddedust ja tiggedust; anna mulle pehme südda kõige innimeste wasto, et ma ka omma waenlastele wõiksin
head tehha, head neile sowida, ja nende eest palluda.
Koik muud head, mis ial weel sinno käest tulleb palluda, sedda anna mulle, armas Jummal, rohkeste,
minno Önnisteggia, Jesuse Kristuse pärrast, Amen.

Õhto palwe Kesknäddala!.
Oh! õige pühha Jummal, sa tahhad, et meie peame ka
oiged ja pühhad ollema, nenda kui sinna olled. Agga minna
waene pattune pean tnnnistama, et minna isseennesest ei
olle ei õige egga pühha,ja siiski teed sa mulle paljo head: sa
hoiad ja kaitsed mind, nenda kui sa täuuapäwa ka olled teinud. Sepärrast kida Issandat, minno hing, ja ärra uuuuota
nutte ärra, mis head temma sulle on teinud. Helde Iummal! ma pallun sind, hoia mind pärrast weel nenda,
kui sa tännini mind olled hoidnud kõige turja ja kahjo
eest. Lasse mind ikka ilma lia murreta ja kartuseta rahho
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sees maggaba; siis sinno walgus ei lahko minno
süddamest, sest sinna, oh Issand! walgustad kõik
pimmedust ja söggedust! Heida armo minno peale, ja
anna mulle kõik pattud andeks; peasta mind minno
patto häddast; pesse mind puhtaks minno eksitusist,
ja pühhitse mind läbbi ja läbbi. .Issand, kule minno
healt, kui ma öse sinno pole hüän, ja wõtta mind
kuulda, kui mo südda siud otsib. Ärra wõtta omma
kät nutte nunnast ärra, ja ärra jätta mind mitte
mahha, sest ma lodan sinno peäle. Kinnita sedda
totust ka minno sees Jesuse Kristuse pärrast, Amen.

Hommiko palwe Neljapäwal.
Helde ja armuline Jummal, kes sa meile head tehhes
ärra ei wässi, waid kõigile head teed, ni hästi neile,
kes sind kardawad, kui ka neile, kes on tännamata;
minno kohhus on, selsinnatsel hommiko tannil sind tännada, sest sinno arm kestab iggaweste, ja sinna ep olle
mitte wadanud minno pattude peale, egga ep olle nende
pärrast mind mitte nuhhelnud; waid sa olled mind omma
tibadega katnnd, et mulle ühtegi kahjo ei olle sündinud ja
et ma sedda päwa jälle ollen sanud nähha. Anna armo,
et ma sedda päwa ei prügi pattuks, waid sinno auuks ja
omma hinge õnnistuseks. Hoia mind sel päwal ja iggal
aial ebbausso wiside ja kombede eest, et ma mu asja peale
ei loda, kui üksipäini sinno peale. S a olled käskinud, et
ma omma palle higgi sees omma leiba pean söma, ja seks
olled sa kuus päwa seadnud, et meie nende sees omma
tööd peame teggema. Anna omma armo, etuta köiksuggust tööd, uüs ial ette tulleb, julgeste ja rõmuga ärrateen,
ja sinno kaest õnne ja õnnistust pallun. Õnnista ka, armuline Jummal, kõik, mis ura ette wõttaa, ja ärra lasse
nrind mitte omma hinge tööd ärraunnustada; waid et ma
tööd tehhes sinno peäle lnötlen, ja ommas süddames sinno pole ohkan. Õnnista kõik, niis sinna mulle olled annud; ja nenda kui sa sel päwal olled lönud linnud taewa
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al, ja kallad merres, ja olled murred meie eest piddanud, enne kni meie weel ollime lodud, et meie neist
piddune toidust sama; nenda pea nüüdki weel murred
meie eest, ja lasse linnud taewa al ja kallad kõige
wette sees siggida. Kõige ennamiste agga täida mo
südda usso, armastuse, kannatuse ja pühha kombetega,
et ihho ja hing saaks üllcopetud. Te sedda, armuliue
Jummal, Iesnse Kristuse pärrast, An:en.

Õhto palwe Neljapäwal.
Helde taewane Issa, nunna tännan sind süddmne ja
suga, et sa päwa ja ö louud, ja olled päwa seaduud, et
meie omma tööd peame teggema, ja ööd, et meie same hingata. 5^idetud olgo sinno kallis nimmi, et ma tännapääw
sinno arino läbbi ollen sõudnud omma tööd tehha, ja sa
olled kõik kurja ja kahjo minnust ärrakelauud. Auua
uüüd, armuline-Jummal, et mo wässind ihho sel ösel
nenda saaks hingata, et ei kartus, ei hädda, egga willetsus nünd ülles ei ärrata. Sinna, oh Issa, wõtta mind
wasto onnnaks lapseks, et ma julgen omma pea sinno sülle
pauna. Seks ehhita mind õige usso, tössise armastuse ja
pühha kannatusega, et minno südda kindlaste sinno issaliko armastuse peale wõiks lota. Lasse siis ka ommad
pühhad inglid olla minno ja minno honete ümber, et
kurrat, se möiraja lõukoer, ossa minnust ei sa. Hoia
mind tullekahjo ja wargade eest. Wimaks olle sinna,
oh armas Jesus! mulle ossaks, siis uiuun minna rõõmsaste maggama. Ameu, se slindko uenda, Amen.

Hommiko palwe Redel.
Oh! köigewäggcwanl Jummal ma ja taewa Loja, ma
tullen sinno pühha palle ette ja tännan sind to ige se hea
eest, mis sa mulle minno ello aial olled teinud. Sa olled
lnulle ihho ja hinge annud, ja tännini hoiduud. Ma ollen
sinno holeks olnud, ja sa olled murret kaunud, et mo hing,
mis patto läbbi olli ärrahukkatud, ja piddi hukka urinne-
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ma, pattust sai peästetud ja peab ueste sündima. 3a olled
sel päwal essimese innimese lönud, ja jummaliko wiside ja
kombetega ehhitanud. Oh! armas Jummal, waia nüüd
minno peale, missuggune minna ollen; kelle sarnane ollen
minna nüüd? Parrako Iunnnal! kurrati näggo näikse null
ja kõigil iunimestel ollewad. Parranda siis sedda, uus on
ärrarikkutud. Seks olled siuna onuna ainsa Pöia Jesuse
Kristuse ilmale läkkitanud, et temma piddi meie sarnatseks sama, ja meie pattnd risti peale kandma, et
meie piddime jälle temma sarnatseks, oigeks ja puhhaks sama, ja et Jummala näggo meie sees saaks jälle
üllesehhitand. Aita, et ma otsin abbi omma Onnisteggia Jesuse käest, kes sel päwal risti on lodud, ja
temma peale oige usso sees watau ja hakkan patto
wihkama, mis minno Onnistcggia on risti peale saatnud. Aita siis .ka, armas Jummal, et ma onuna lihhalikud himmud risti löön, ja ühtlase onuna Kristusega
surrm, et ma temmaga jälle wörn üllestõusta, ja ühhe ue
wagga ello sees ellada, ja ueuda ennam ja ennam sinno
sarnatseks sada. Seep se on, mis ma kõigest süddamest sinno käest pallun: wõtta minno palwed kuulda
Jesuse Kristuse kanuatamise ja surma pärrast, Amen.

Õhto palwe Redel.
Oh! helde Issand Jummal, miuno südda, meel ja keel
hakkab praego sind tännama: sest sa olled kui armo Hallikas
tänna pääw rohkeste onuna armo minno peale lasknud
tulla. Olleksid kõik minno liikmed keled, siiski ei jõuaks
nemmad kõik sinno heateggeniisi iilleoräkida. Siuuo arm
on se, et ma weel ellus ollen; sa olled mo huige hoidnud
hukkatuse ja mo ihho raske haiguse eest: paljo kurja olled
sa minnust ärrakänauud, ja olled mind rohkeste õnnistannd. Olle siis, armas Jummal, uisugguue weel minuo
wasro, kui sa tännini olled olnnd. Wõtta omma holeks
mind ja kõik, mis mul on, ja katta mind omma tibadega,
et ma ralwuaa m^aaan. ja homme warra ue rammuga ül-
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lestöufen, ja omma tööd sinno auuks yakkan ja (fögpctcm.
Ja kui ckinno wiimne ello tund tulleb, siis kinnita
mind, et ma kindla ussuga, Jesuse Kristuse peäle lotes,
siit ärralähhen, ja iggaweste õndsaks saan. Amen.

Hommiko palwe Laupäwal.
D§ pühha Jummal! helde Issa, minno essimene to
peab se ollema, et minna sind kidan ja tännan; sest üpris
suur ja hea on se, mis sa mulle olled teinud. Minna ep
olle wäärt neid heateggemisi, mis sa mulle teed iggapääw.
Paljo head olled sa minno ihhule teinud, agga paljo ennam
weel mo hingele. Sest sa olled mind risti rahwa seas lasknud sündida, kus ma sinno sõnna ja tahtmist saan õppida,
et ma wõiksin ommast pattust peaseda ja iggaweste õndsaks
sada. Minna lähhen nüüd omma tõle ja wõtta» sedda ette,
mis sa isse mind olled käskinud tehha. Õnnista siis minno
tööd ja teggemist; õnnista minno wäljaminnemist, et ühtegi
willetsust egga äppardust mulle ei sünni; õnnista minno
sisfetullemift, et ma nenda onuna kotta taggasi tullen, et ma
wäljas ühtegi patto ci olle teinud. Sel päwal olled sa, taewa ja ma Loja, hinganud ja omma katte to peale wadanud,
ja wata! kõik olli wägga hea. Mis pean minna waene ütlema, kui ma watan ja mõtlen kõige se peale, mis ma sel näddalal ollen teinud? Ei ma tohhi omma pattusid ärrasallata: tuinna tunnistan, et minno to ja teggo ei kõlba;
sepärrast pallun minna: Heida armo minno peale, ja
anna mulle kõik minno pattud andeks. Kinnita mind
ommct pühha Waimo läbbi, et ma parremine ennast
wõin tullewal näddalal patto eest hoida. Ärra tüddi ka nutte
ärra mulle head teggemast, waid sinno heldus ja arm olgo
minno peäl iggaweste, Jesuse Kristuse parrast, Amen.

Õhto palwe Laupäwal.
Oh! sa iggawene Jummal, üks näddal on jälle sinno
armo läbbi rahho ja hea terwisega möda läinud. Sinna
suur Jummal olled sedda head mulle tei,
ubba ma
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olleksin ammugi hukka läinud, kui sinna ep olleks mind
kaitsenud. Sepärrast tännan minna sind kõigest süddamest
ja pallun sind allandlikult: Dom mind kõige hädda ja
willetsuse eest. S a olled tru, sepärrast lodab mo südda sinno peale, sesamma lotusega heidan minna maggama. Sinna agga, oh helde Issa! tulle mo süddamesse, ja te ennesele
sinna asset. Ehhita minno südda usso, armastuse ja kannatusega, ja ärra lasse mind ühtegi mõelda, räkida egga
tehha, kui ükspäinis sedda, mis so pühha Waim wõttab
minno sees tehha. Anna armo, et ma hakkan mailma ärrapölgama, ja taewa järrele iggatsemasa kui se tuud liggi
saab, et sa, armas Jummal! mind taewa tahhad sara,
siis olgo se pühha Waim minno sees, et kui ma teps ei wõi
räkida, temma siiski minno sees lõpmata wõiks ohata, ja
et ma wõiksin nenda sinno pühha palle ettetulla. Kule minno palwet, armas Jummal, Jesuse Kristuse pärrast, Amen.

Tänno palwed pühhadeks.
i . Issanda tullemise aial.
Issand Jesus Kristus, sa ellawa Jummala Poeg, Sa
olled omma Issa nimmel mailma sisse tulnud, üks
kunningas, üks oige abbimees ja ainus Önnisteggia,
kes omma rahwale piddid ärralimnastamist saatma. Kidetud olgo sinno nimmi, et Sinna olled hallastuse ja armuga
tulnud. Oh kallis Issand, Sa Taweti poeg, Sa innimeste rööm ja lotus, Siuno sees rõmustab meie
südda ja kõik mis meie sees on. Sind pallume meie,
Sa armas Issand, jäe meie jure ja tulle agga iggapäew meie jure omma pühha Sõnna läbbi. Lasse
sedda meie hulgas kulutada ka tullewal aastal ja ärrata meid se läbbi ussule. Tulle meie kirrikule, meie
kolide sisse, pühhitse meie maiasid omma tarkuse, omma
abbi ja õnne, omma õnnistamise ja armuga. Tulle,
sinna rahho kunningas, kõikide süddamete sisse ja
auna meile maitsta onuna armo. Iggapääw olgo sinno
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sõnna sel tullewal armo aastal meie walgus ja mcic
rööm. Hallasta ka waese paggana rahwa peale ja anna
ka neile pea omma hallastust tunda. Sada abbi omma
pühha Waimo läbbi, et paljo rahwast kõige sinno risti
koggodusea ka sinno wasto tõttaks ja laulaks: Hosianna Taweti Pöiale! Kidetud olgo, kes tulleb Issanda
nimmel, Hosianna kõrges. Amen.
2. Oh, tru, armuliue Jummal, meie kidame ja tänname sind, et sinna omma ainosündinud Pöia olled
pühhadele wannal aial tõutanud, prohwetide läbbi
kulutand ja km aeg täis sai, mailma sisse saatnud,
et temma meile sinno armo nou ja tahtmist ilmutaks.
Temma on mao pea katki rõhhunud, meid pattust ja surmast peästnud. Temma läbbi önnistakse kõik rahwast
maa peal, tedda otawad kõik sugguseltsid. Walmista
meid, et meie Tedda pnhtast süddamest tenime, — kui
Temma tulleb, Tedda rõmuga wastowöttame ja sind
iggaweste taewas tänname! Amen.

Jõulo pühhadel.
Tännopalwe Issanda Jesuse Kristuse innimeselssamise
ja sündimise pärrast.
Oh sa helde, armuline Jummala Poeg Jesus Kristus,
sa innimeste õige armastaja! au, kitus ja tänno olgo sulle
sinno sure helduse pärrast, et sa meie lihhast ja werrest olled ossa wõtnud, meie wennaks sanud, ja meid kõik ni wägga auustanud, et meie sinno läbbi Jummala lapsiks ja
suggulasiks olleme sanud. S a suur kunningas, kõikide issandate Issand, ja kõigekõrgem, wäggewam ja rikkam Zssand! kuida olled sinna meie waese, halwa ja nõdra lihha
ja werrega ennast kihlanud,? Kuida olled sinna meid isse
Jummala auu ja nõuu sisse uuendanud, et sinna, kui tõssine innimene, kolmaino Jummala sees nüüd olled ja eU
lad? Innimene on patto läbbi koggoni ärrarikkutud: wata, kui wägga on temma nüüd sinno sees pühhitsetud ja
puhtaks tehtud! temma o"' ärrcrnetnfe; roata, kuida ta im-
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no sees on õnnistatud? Sa olled nisugguse innimese ihho
ja hinge ennesele wõtnud, kui meil on, et sa meid ihho ja
hinge polest piddid terweks teggema. Anna armo, et minna nüüd omma hinge, ihho ja kõik omma liikmid, mis sinna ni wägga ennese sees olle auustanud, pattudega mitte
ei rojasta egga teota, waid et sinna wõiksid minno sees, ja
minna õige usso läbbi sinno sees wõiksin pahhaste ellada.
S a õnnistatud neitsi Poeg! Sa Issa õnnistatud! kelle
sees kõik rahwast ma peal önnistaksc, meie ollime
Jummalast ärralahhutud; ennä! kui meie sinno sees
ni kindlaste Jummalaga olleme ühte sanud! meie ollime
kurrätist teotatud; ennä, kui wägga nüüd sinno sees
auustatud! nreie ollime Jummala wihha al; ennä,
kui wägga nüüd sinno sees armastatud!
Oh! kuida wõib Jummal nüüd meie peäle wihha piddada? kuida wõib ta meie waenlane olla? kuida wõib ta
meid rikkuda, kes meie temma lihha ja werri olleme? ükski
ei olle ial onuna lihha wihkanud. Õtse kui sinna, armas
Jesus, uüüd tõssine Jummal ja tõssine innimene iggaweste jääd, nenda on Jummal sinno innimesekssamise
läbbi nreile kinnitanud iggawest sõbrust, iggawest armo,
iggawest leppitamise iggawest laste õigust, iggawest rahHo Jummala ja innimeste wahhel, et meie sinno sugguwõssa, olleme, ja kui sinno ommaksed ja wennad sinnuga
wõime ellada iggaweste. Oh mo kallis Jesus! sinna olled
selge arm, heldus ja rõõm. Siuna olled se õige walgus, mis meid walgustab; sinna olled se õige te, mis I s sa jure juhhatab; sinna olled se iggawene tõdde, mis meid
õppetab; sinna olled se iggawene ello, mis meid ellawaks
teeb: siuna olled se iggawene arm, mis läbbi Jummal onima armo annetega nieile tulleb; siuna olled se iggawene
õigus omma lunnastamiie läbbi, mis meid õndsaks teeb;
sinna olled se iggawene surem Preester, kes meid õnnistab, meie een pallub, ja kes isieeunast täieks lunnastamise
hinnaks meie pattude pärrast on annud. Sinno ello on
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innimeste walgus. Nende römustamifeks olled la taewast
mahha tulnud; sa olled innimeseks sanud, et innimesed
wõiksid Jummala lapsiks lada. Ch! kui armas olled sinna
minno süddames! Mis illus ou so uäggo; mis armsad
ou sinno wisid ja kombed! Mis lahked ou sinno föirneo, la
köigeillufam innimeste seast! OHI minno söbber, tulle mo
süddamesse, mo wend! ärra põlga mind, minno armastajal
ärra taggane minnust, mo peigmees! wõtta mind wasto
helde suandmisega, mo süddame rõõnt! ühhenda ennast
minnuga, kinnita minno usko, et nuua tõeste ja täeste
onuna Jummaliko werrega mind olled ärralunnastanud,
ja et sa omma inninlesekssamise läbbi minno wennaks sauud, kellel halle meel minnuga on kõige minno hädda pärrast. ja kelle jure minna kõige waewa sees julgeste wõin
tulla ja kõwwaste abbi otsida. Kõige ennamiste tulleta
mo mele, et sa minuo lihha ja werre isseennek sees ülle
kõikide taewaske, Me kõige iuglite, jummaliko auu sisie
olled tõstnud, et minna kõik tühja illo siin mailmas
pean ärrapölgama, ja õige usso läbbi jo siin taewas
ellama ja sedda auu tagganöudma, mis siuuo sees minno
iggaweseks rõmuks mulle on antud ja walmistud.
Oh wõtta, armas Jesuke! Mo südda sängiks ommale. Oh
wõtta temmas hingata. Et minna sind ei unnusta. Amen.
4. Kõigewäggewam Jummal, meie täuname sind, et
sa meie willetsate peale olled hallastanud, et meie pärrast
siuuo ainosündinud Poeg innimese lapseks ou sanud;
meie pallume siud, walgusta armust meie süddamid,
et meie usso polest kindlaks same, sest kõige hädda ja
kiusatuse sees rõmustame, kõige iuglitcga sind kidame,
süddameliko rahho ja rõmo sees olleme ja kõik kurwastust ja waewa siin ma peal ärrawöidame.

5.

Neäri päwal.

Waim ja pruut ütlewad: Tulle! Amen, tulle wissist,

Issand Jesus.

Kõigewäggewam Issand Jummal, pühha Issa, meie
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tänname sind, et sa meid minnewal aastal kõige kahjo
ja furja eest olled hoidnud ja kaitsnud; meie pallume
sind, anna meile annust rahhuline rõmus uus aasta,
õnnista ja hoia meid issalikult ihho ja hinge polest ja
anna meile armo, et meie wanua aastaga ka wanna süddame ärra anname, ja selle asemele ennese peale wõttame ue innimese, kes Jummalast lodud tössise õiguse
ja auu sees, senni kui meid sadetakse siit wanuast
mailmast ue Jerusalemma linna ja nreie seal ue kelega
sind auustame iggawesest aiast iggaweste! Amen.

6. Kolme kunninga päwal.
Issand Jummal, taewane Issa, kes sa sel päwal
omma ainosündinud poega Iesust Kristust pagganatele
tähhe läbbi ilmutasid, anna meile armo, et meie, kes meie
temma sisse ussume, ka süddamest temma auu ja wägge
tunneme ja tunnistame. Sinna ei tahha mitte pattuse innimese surma, ja ommeti on ni otsata hulk weel ebbausso
pimmeduse al sadana wangis. Läkkita omma süllasid koige mailma sisse, armoöppetust kulutama kõige rahwale,
sada isse truid töteggiaid omma leikusele ja anna nende
sönnale Waimo wägge, paggana rahwa süddamid pörata
hukkatuse tee pealt sinno õnnistuse pole, et sinno koggodus
wõiks kaswada Jesuse Kristuse, meie Issanda auuks. Amen.

7. Maria kulutamise päwal.
Sõnna sai lihhals, ja ellas lui ühhes maias meie
sees: Halleluja!
Ma tännan sind, mo kallis Issand Jesus Kristus, öiglaste sallajas noupiddamises ja koggoduses. Ma rõmustansinnustja ollen wägga rõmus sinno sees, oh Immanilcl,
ja kidan sinno nimme, sa kõigekõrgem Minna kidan sind,
et sa minno õnnistuseks pühha neitsi ihhus inuinrese potwe ennese külge wõtsid, tõssiseks innimeseks ja minno anusaks wennaks said, et minna Jummala lapseks saaksin.
Minna ei olle middagi kõige heateggemiste ja kõige truuse
wasto, mis sa onuna sullasele olled teinud: agga minna
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römustan sinno pühha mnimesekssannsest, et ma kül
isse pattune ollen, sest ma tean, et sinna nüüd nrind
kui omma lihha ja werd ei wõi.yöllata. Ses lotuses
pöggenen minna ka kõiges häddas sinno warjo alla ja
pallun sind süddamest, kinnita mind uskus iggal aial, et
ma niuid kui sinno peal ei wata, et ma sinno armust
römustan ja iggawest sinno ommaks jään. Amen!

8. Paasto aial.
Oh Issand Jesus Kristus, kes sa meie waeste ärrakaddunud pättustele omma pühha ilmasüta kannatamise
läbbi olled armo omma taewase Issa jures teninud ja iggawest ello tonud, meie tänname sind süddame põhjast sinno armastuse, sinno ahhastuse ja waewa, sinno õndsaksteggewa surma eest, ja pallume sind, hoia meid iggaweste
onuna pühha kannatuse armastuses ja auustamises ja
anna meile armo sinno kalli lunnastamise iggawest head
tännoliko süddamega tunda ja kita. Aita meid, se läbbi
uskus täiemaks, lotuses rõõmsamaks, armastuses pallawamaks, kannatuses kindlamaks, sönnakuulmises kermemaks ja ustawamaks minna ja omma pattudest lahti
sada. Aita meid ka, et meie omma surma tunnil sinno
werrisest surmast rõmustame iggaweseks elluks. Amen!
9. Issand Jesus Kristus, kõigewäggewama Issa poeg,
meie ainus iggawene üllem preester, sa olled omma i l mawiggata pühha ihho risti kõrge altari peale ohwriks
annud ja olled puu peal meie pattude eest surnud, sa olled
omma surma läbbi kurrati wäe ärrakautanud, kel surma
ülle wõimus olli, ja olled leppitades neid ärrapeastnud,
kes surina kartuse pärrast kõige ello aia sullase põlwes ollid; — minna pallun siud, auna nrulle armo, et minna
sind sinno ilmasüta surma eest iggal aial tännan ja sest
römustan. Aita mind omma ello aial omma liikmid nenda surretada, et nemmad pattule ärrasurnud olleksid. Anna ka armo, et minno wiimne sõnna olleks nenda kui sinno
sõnna: Issa, sinno kätte annan minna omma waimo, Amen.
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10. Tänno palwe
Jesuse Kristuse kibbeda lauuatamise pärrast, misga temma
meid Jummalaga lcppitanud.

Oh! Jesus Kristus, sa ilmasüta Immnala Tal! kes sinnä mailma pattuo olled ärrakannud! ma tännan sind süddamest sinno kibbeda kannatamise ja surma eest, kui kõige
mailma hädda, se on kõige innimeste kurbdus, ahhastus,
wallo, kartus ja wärrisemine sinno peale tulnud ja sinno
hing kurwaks sanud surmani, . t e wõib sinno hinge ahhastnst ärramöista ja üllesräkida? Oh sedda hinge hädda!
oh sedda süddame wallo! oh sedda waimo jällestust! oh
sedda surma wõitlemist! oh sedda werrist higgi! Mis
tännuliko süddamega ma pean sedda wastowõtmaa Oh
Issand! sa olled tõeste kõikide eest surma maitsnud, se eest
tännan ma sind, sa tru südda. Via tännan sind sinno al, landliko palwe eest, kui sinna aedas omma palle peal Iummalat kummardanud, ja isseennast minno assemel Iummalale ohwriks annud. Minna tännan sind sinno kõidiküte eest, misga sinna kui kurjateggia kinniseutud olnud,
et sa mind iggawese surma paelust tahtsid lahti peasta.
Minna tännan sind sinno hawade pärrast, kuisindminno
patto pärrast piitsadega lodi; minna tännansindsinnosure
allanduse ja tassase mele pärrast, misga sinna minno körkust, auahnust, wihha ja tiggedust olled maksnud ja ärratassunud. Ma tännan sind, et sa omma ristisurma läbbi
wiimsest ja hirmsast Jummala kohtust mind olled ärrapeästnud. Ma tännan sind sinno kibbowitsa kroni pärrast,
^ mis sa minno heaks kannud, et sa iggawese aukroniga mind
wõiksid ehhitada. Via tännan sind, et sa kni üks ärranetnd taewa ja ma wahhel risti peale olled podud, ja mind
se läbbi iggawesest needmisest ärralunnastanud. Oh sa
pühha ihho! oh sa helde südda! oh sa kallis pea! oh sa
illus palle! oh teie selged silmikesed! oh teie õnnistatud
käed! oh teie küssinad kõrwad! oh teie kaunid jallad! kuida
ollete teie kõikipiddi nnnno patto varrast waewatud?
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Oh Jummal! kui suur on sinno wihha patto peale,
et sa omma aino sündinud Pöia peale ei olle mitte armo
heitnud! Oh Jesus, kui suur on sinno arm minno wasto,
et sa seest ja wäljaftpiddi sedda ilmaräkimata põrgo
wallo ni kannatliko süddamega kannatanud, et minna
ei piddand iggawest surma nähha sama iggaweste.
Minna tännan sind, et sa risti peal omma waenlaste ja ka minno eest, kelle pattud siud risti peale
saatuud, olled pallunud ja ööluud: Issa, auna neile
andeks, sest nemmad ei tea, mis nemmad tewad.
Ma tännansindse sõnna eest, mis sa Ioannesele olled räkinud: Wata! se on sinno emma. Kül sa wõttad ka minno eest
murret piddada ja minno kurbdusse aial mind rõmustada.
Ma tännan sind ka nende rõõmsa sõnnade pärrast:
Tänna pead sa minnuga Paradisis ollema! Ma palluu sind, mõtle ka minno peale ommas rikis, ja mo
wiimse hädda sees te mulle Paradisi ukse lahti, et
ma täie lotusega rõõmsaste siit wõin ärralahkuda.
Ma tännan ka süddamest se sure hinge hädda pärrast, mis sees sinna olled kissendanud: Minno Iummal! minno Jummal! miks sa olled mind mahhajätnud! Kinnita se läbbi minno usko, et sa mind surma
häddas nüüd ei tahha mitte mahhajätta, waid et -sa kui
minno Issand ja minno Jummal rahhad kõigest häddast
mind lahti peasta, ja iggaweste õndsaks tehha.
Ma tännan sind so janno pärrast, et sa öölnud: Mul on
janno. Olgo sulle ka janno minno hinge õnne järrele, ja kustuta minno janno se elloweega, mis keeb iggawese ello sisse.
Halleluja! kitus ja tänno olgo ka sulle se rõõmsa sõnna
eest: Se on löppetud! sest nüüd olled sa ka wiimse tinga
Jummala kohto ees minno ärralunnastamiseks maksnud,
ja minno õnnistuse otsus on sinno käes. Sepärrast tännan nunna ka wimaks sind so wiimse sõnna eest: Issa,
sinno kätte annan minna omma waimo! Sest sinno surm
on mind
leppitanud ja minno surma ärranc-
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lanud, et ma ka onuna waimo sinno ja onuna tacwase
Issa kätte wõin anda, ja temma fccö hingata iggaweste.
Seddasuggust täieliko lunnastamise hinda olled sa, taewane Issa, minno iggaweseks lnnnastamiseks wastowötnnd, et sa ei tahha minnuga kohtusse minna, waid omma
hallastuse rikkust pattude audeksandmise läbbi üllesuäidata. Siuno Pöia Jesuse kallis surm toob nullle uüüd õigust,
kulutab jummaliko rahho ja annab hingele rõmo, et ma hea
melega wõin kõik pattnsid himmusid surretaba ja omma ^
sitse auuks waggaduseja õnnistuse sees ellada ilma lõpmata.
Sest nüüd olgo taewas tänno Issale! Kes meid sures waewas
aitand heldeste, Kitust olgo järgest Iesusele ka; Pühha Waim! sind
kõrgest kntko ilmama. Issand, heida armo meie peäle. Amen.

Üllestöusmise pühhal.
11.

Tänno palwe

Jesuse Kristuse Jummala Pöia röömsa üllestöusmise
pärrast.
Oh! sa kõigewäggewam, patto, kurrati, surma ja põrgo
ärrawöitja, Jesus Kristus! minna tännan sind süddamest
sinno röömsa üllestõusnud pärrast, mis läbbi sinua surma käest wõimust ärrawõtnud ja hukkaminnemata ello
walguse ette tonud. Sinno käes on nüüd surma ja põrgo
wõtmed. Sa olled surnud olnud, ja wata, uüüd ellad
siuna iggawesest iggaweste. Surni, kus on nüüd sinno
odda? Pörgohaud, kus on sinno wõimus? Kitus ja tänuo
olgo sulle, kes sinna sedda wõimust nende peale meile olled
saatnud. Sepärrast on minno südda rõmus, sest
nüüd kestab mo au iggaweste. Taewane Issa ei olle
sind mitte surma sisse jätuud, waid ürrikese aia
pärrast üllesärratauud ja iggawese auuga kui kroniga
minno heaks sind ehhitanud. Minna ollen nüüd tõeste
sinnuga üllesärratud, ja sinno sees üllestõusnud, et
ma ue ello sees pean käima. Sinna olled isse tõeste
üllestöusmine ja ello; kes sinno sisse ussub, ei lähhe
se surma, et ta kül surreb. Sinna olled usklikude
ello, ja ei surre mitte, sepärrast ei wõi ka nemmad
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onuna ello nutte ärrakäutuda. Oh nünno Issand! knida
olled sinna sure auuga ommast hauast Mestöusnud nenda,
et ma wärrismud ja sinno waenlased kohkunud ja suurt
hirmo tunnud. Agga omma sõbradele, patto kahhetsewa
jüngritele, olled sa ennast heldeste näitannd, ja Mariale
öölnud: Minne ja ütle minno wendadele: Minna lähhen
üllesse omma ja teie Issa, omma ja teie Jummala jure.
Oh! kui rõõmsaste olled sa pärrast isse nende jure tnlnnd,
ja rahho Jummalaga neile tnlntannd. Sa olled nendega
sönnd ja jonud nende nsso kinnituseks, et sa tõeste ellad, ja
olled nende süddamed taewa rõmuga jahhutannd. Oh sa
helde, armuline, rõmus ja ellaw rahho saatja! tulle ka
minno süddamesse ja rõmusta minno waese hinge. Kuluta
mulle ka, et sa Jummala armo, pattude andeksandmist,
õigust, wõimust, rahho, iggawest rõmo ja ello omma üllestõusmise läbbi minnule olled saatnud, ja patto, surma,
kurrati ja iggawese hukkatuse ärrawõitnud, ja minno
heaks kautanud. Nüüd anna armo, et ma süddameliko pattustpöramise läbbi ka waimulikul kombel pattusest ellust
üllestõusen, ja sinno auuks eddespiddi ue ja wagga ello
sees wõiksin ellada. Tõuse sinna minno sees, rikku kurrati
teud minno süddamest ärra, ja wallitse omma Waimuga
seal sees kui minno hinge Kunningas. Kui nüüd 'selle
Waim, kes sind surnuist on üllesärratanud, minno sees
ellab, siis wõttab sesamma Waim, kes sind, minno Jesuse,
surnuist on üllesärratanud, ka minno surno kehha hauast
ellawaks tehha, sepärrast, et ta seal sees kui omma hone
sees siin on ellanud. S i i n on meie ello warjule pandud
sinno sees, agga seal sawad nreie ihhud sinno ärraselletatnd ihho sarnatseks sama, ja meie peame sinnnga auu sees awwalikuks sama ja jäma iggaweste.
Oh armas Issand, Jesus Krist! Sa tõusid surmast ülles,
Meid peasta surmast, kurratift. Meid hoia ommas sülles! Oh
aita omma Waimuga Meid kõik uut ello allata. Mis sinna
meile saatsid. Amen.
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12. Kõigewäggewam Jummal, kes sa omma pöia
surma läbbi paitule ja surmale otsa teinud ja tennaa
üllestöusmise läbbi ilmasüta põlwe ja iggawest ello
jälle olled ette tõuud, et meie, kurrati wäest peastetud, sinno rikis eitaksime, auna meile armo, et meie
sedda kõigest süddamest ussume ja ses uskus iggal aial
siud kidame ja täuname sesamma sinno pöia, Jesuse
Kristuse, meie Issanda läbbi. Amen.

Taewaminnemise pühhal.
13. Tänno palwe
meie Issanda Jesuse Kristuse röömsa taewaminnemise
pärrast.
Oh! sa kõigewäggewam ja iggawene ello Würst, Jesus
Kristus, kes sa omma röömsa taewaminnemise läbbi Iumvaala auu parrema käele olled istunud, ja omma waenlased patto, surma, kurrati, mailma ja iggawese põrgo, omma
jalge alluseks järjeks pannud! Kuida pean minna seddasuggust wõimust ja wallitsust hästi kül kiitma ja tännama! S a
olled nieie pattude puhhastamist isseennese läbbi teinud, ja
pärrast üllemaks sanud, kui kõik inglid taewas. Sest sinno
taewaue Issa ou siud pannud istuma omma parrema käele
taewas kõige würstiwalla, ja wõimuse, ja wäe ja wallitsuse,
ja kõik ülle nimme, mis nimmetakse, mitte ükspäinis sessinnatses, waid ka tullewas ilmas ja temma on kõik sinno
jalge alla pannud, ja ou sind pannud Peaks koggodusele,
et sa isscennesega kõik piddid täitma. Nüüd olled sa meie
Pea, ja meie, sinno liikmed, olleme jo sinnuga ja sinno
sees taewaste asjade sekka seatud. Nüüd tahhad sa o:utuad liikmed ello, walguse, wõimuse, rahho ja rõmuga
täita. S a olled meie iggawene surem Preester, ja tahhad
uieid onuna pühha Waimuga wõida. Nüüd wõid sa nende
palwet kuulda, ja neid õndsaks tehha, kes sinno nimme
appi hüüdwad, ja sinno peale lodawad. Et sinna nüüd
kui meie Pea, taewas ellad, siis tõmbad sa ommal aial
nieid, omma liikmed, ennese järrele, et meie seal olleme.
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kno sii 'a olled, ja sinno auu nähha same. To peale lodame meie ja sesinnatse lotuse järrele peab meie ellamine
jo siiu taewas ollema: sest kus meie warra on, seal peab
ka meie südda ollema, et meie sedda tagganöuame, mis
üllewel ou, ja ci mitte sedda, mis ma peal on. Tõmba
meie süddamed ennese pole, siis meie palwega jooksenie
sinno järrele! Anna meile pühha himmude tiwad, siis meie
järrestiko öhkmnisega usso läbbi lendame sinno pole. Oh!
millal tullen nia sinna, et ma sinno pallet saan nähha;
millal saan ma onuna tacwaminnemist piddama onuna
ja sinno Issa, onuna ja sinno Jummala jure? Tulle,
Issand Jesus, ja wõtta mind ennese jure! Jah! Amen.
Oh Jesuke, so järrele Meid tõmba wäggewaste. Meid
pühhaks te, et ellame Kui õndsad, iggaweste. Amen.
14. Issand Jesus Kristus, sa kõigekõrgema poeg, kes
sa nüüd mitte ennmn siin ma peal häddas ja nmddalilses ei
ella, waid Issa parremal käel istud, wäggew Issand kõige
ülle, mis taewas ja ma peal, meie pallumesind,läkkita meile
omma pühha Waimo, anna meile truid waggad õppetajad,
öunista neid rohkeste armoandidega ja hoia neid omma
sõnna jure, agga seisa isse sadana ja kõige siuno waeulaste wasto ja kaswata omma riki wäggewaste ma
peal, senni kui kõik waenlased sinno jalgade al on ja meie
sinno läbbi patto ja surma ja kõik ärrawöidame! Amen.

Nellipühhi pühhal.
15. Tänno palwe
kalli pühha Waimo eest, mis Kristus meile saatnud.
Oh minno kallis Issand Jesus! kuida wõin minna
sind kül tännada se sure jummaliko ja kalli anni
pärrast, mis sinna meile olled tõutauud ja ööluud:
minna tahhan omma Waimo wäljawallada kõige lihha
peäle, et nemmad peawad kassuma kui rohhi jõe
äres.
Iahhuta minno ärrakuinud süddant omma
Waimuga, kui ello weega, et ma wõiksin head
wilja sulle kanda. O h ! walgusta, sojenda ja sitta
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minno süddant oiges nskus, armastamises, palwes ja
Jummala kituses, et so Waimo annid minno sees wöiksid pöllcda ja paista. Oh pühha Waim! sa kallis Inmmala tnlleke, walgusta meid. Oh sa ello wessi! jahhuta
meid. Oh sa Jummala hing! te meid ellawaks. Oh sa
pühha Jummala sõrm! kirjuta omma kässo saunad
meie süddamesse. Oh sa wäggi üllewel kõrges: kinnita
meid meie nooruses. Oh sa taewaue rõmo olli! rõmusta
meid meie kurbdusea; sa soe wihmoke! tossuta nteie ärranärtsinud süddamid. Oh Iesns! walla meie peale rohkeste oige palwe Waimo, kes meie eest ja meie sees
pallub ilmaräkimata öhkamistega, ja kes meie waimuga
tuuuistab, et meie Jummala lapsed olleme. Lasse tedda
meie sees allati öhhata: Abba, aita armas taewaue Issa!
et meie sest palwest wõiksime tuuda, et so Waim ineie
sees ellab. Temma olgo meie sees üks tarkuse, hea nõuu
ja Jummala kartuse Waim. Ta tehko meie süddamed
kolmaiuo Jummala honeks. Ta sünnitago meid nesündimise läbbi ueks lömaks Jesuse Kristuse sees. Oh sa
iggawene Waim! pöra meie süddamed sestsinnatsest
ilmalikust ellust ärra iggawese ello pole. Ehhita meie
sees Jummala riki ülles, mis on õigus, rahho ja röötn
pühha Waimo sees. Meie Issanda Jesuse tõutust möda
õppeta, juhhata, kinnita, jahhuta meid ja te meid ellawaks: olle meie eestkostja, abbimees, nõuandja, wäggi,
meie hinge walgus ja rõõm kõige kurbduse sees. Olle
meie waimo wäggi, et meie omma lihhalikust himmusid ennese sees wõiksime lämmatada, et sinno hea
Waimo wisid ja kombed agga meie sees wõiksid kossüda ja kaswada. Oh meie ainus hinge rõõm! hoia
meid, et meie sind pattndega ei knrwasta egga ennesest
ärra ei aia; waid jä meie süddamesse, ja ella meie
hinges sesinnane ja tullewa ello sees. Sinua auu
Waim, hinga meie peal, ja anna' meile Jummala auu
nähha siin uskus ja waimus ja seal iggaweses ellus.
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Oh Issa, helde jaggaja! Oh kule palwed armuga. Ja omma
anne anna: Meil omma Waimo läkkita. Siin temma läbbi
juhhata. Ja taewasse meid kanna. Amen.
16.Oh Jummal, kes sa omma usklikude süddamid pühha
Waimo walgustamisega olled õppetanud ja ristikoggodust
koggonud, hallasta ka meie peale, et sinno hea Waim meie
süddamid armulikult puhhastaks, meid kõige töesissejuhhataks, meid pühhitseks, mette kindlat meelt ja kõige hädda
sees omma rõmustamist annaks, nenda et sinno koggodus
sinno armsa pöia, meie Issanda Jesuse Kristuse tõutuse
pärriks ja põrgo wärrawate ülle wõimust saaks. Amen.

Leikuse p ü h h a l .

^

17. Meie tänname sind, kõigewäggewam Jummal ja
Issa, et sinna selgi aastal omma head meile andsid ja
meie nrn wiljaga täitsid, se olli sinno arm, et willi
on kaswand, et meie omnia iggapäwast toito same.
Meie pallume sind süddamest, õnnista meid rohkest käest,
anna meile rahho terwist, et meie sind kõige sinno heateggemiste sees tunneme ja kõige sinno armo ja truusse
eest kidame, tänname ja tenime iggaweste. Amen!

Patto tunnistuse palwed,
mis fees meie ommad pattud Jummala ette tunnistame, andeksandmist ja ello parrandamist Jummala käest pallume.
Oh! sa suur Jummal, minno Loja ja Önnisteggia, ma
kaeban ja tunnistan sinno ette, et ma külsinnosarnatseks
ja so kombete järrele ollen lodud, agga et ma, parrago
Jummal! se õnne ollen ärrakautanud, ja kurrati sarnatseks sanud, ja mo kurri südda armastab kurja waimo wisid,
kombid ja j om. Minna wihkan sedda, mis sa, armuline
Jummal, mind kassid, ja püan sedda hea melega tehha,
mis n:o hinge waenlased tahhawad, et ma omma hinge
hakkatuseks pean teggema. N i suur on mo patto hädda ja
kurjus. Ep olle mull õigust, egga pühhitsusa ussust minna
ei tea, armastus on mo süddames ärrakustunud. Sest
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minna ollen hirmsaks ja roppüks sanud, sinno pühha
silma ees: Agga, seep se köigepahhem weel on, et ma
õiete ci tunne, tui suur minno patto häda ja kurjus
on. Ma ollen holeto olnud, egga mõelnud se peale,
mil wisil ma saaksin sinnuga ärraleppida ja onuna
pattust peästetud. Mo südda on kõwwa, egga karda
sinno wihha, egga mõtle õiete sinno heateggemiste
peale. Hallarta siuna, oh tru Jummal! mo sure söggeduse ja' hädda pärrast minno peäle. Sinno pühha
Waim peksko russuks mo süddmnc, et ma öppiksili
tuudma omma pattusid, ueid süddamest kahhetsema ja
uutma. Kissu mind wäggise kurrati rigist; auua mulle
Jesuse Kristuse pärrast mo pattud andeks; pesse mind
omma Pöia werrega puhtaks; kinnita mind, et ma kurräti ja patto wasto pauueu, ja neid wihkau. Oh! mo
helde Issa, heida armo minno peale, ja wõtta mind
armulikult jälle ommaks lapseks wasto. Ehk minna kül
ollen sind ärraunnustanud ja mahha jätnud, siiski
ärra unnusta mind mitte ärra, ja ärra jätta mind
mitte mahha; ärra wata teps minno pattude peale,
waid wata Jesuse Kristuse kannatamise ja surma
peale, ja selle pärrast kule mo palwet. Amen.

Teine palwe.
Oh Pühha ja helde Issand Jummal! minna tunnistan
sinno ette, et ma ep olle mitte üksipäini patto sees sündinud ja ilmale tulnud, waid ka omma ristimise seadust mitmesugguse wisil ülleastunud ja mahha jätnud, sest et ma
süddamelikus kartuses ja armastuses sinno ees ep olle ellanud. Ma ollen saggedaste ennam omma kurja pattust
tahtmist möda silmal)immo lihhahiuuno ja kõrge ello sees
ellanud, kui et nia so pühha ja head tahtmist omma hinge
õnuistuseks olleksin tähhele pannud, ja ounua pattuse lihha
risti lönud himmo ja ihhaldamistega. Anna mulle armo,
et ma omma põhjatumat kurjust ja hinge hädda kõigest
iüddatnest öppin tuudma ja kahhetsema. Ärra nuhtlo
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mind, omma wäest last, mitte omma kanget kohhut möda,
waid olle mulle armuline, Jesuse Kristuse omma Pöia
pärrast, ja puhhasta minno süddant temma werrega, et
ma se läbbi wõiksin sinno mele pärrast olla ja jada iggaweste. Sada nüüd ka minno hinge sees pühha hirmo ja
tüddi kõige pättuste himmude, mõttete, sõnnade ja teggude
wasto, et ma omma ello sees neid mitte ennam ei armasta,
waid Jesuse Kristuse omma allandliko, armulise ja tassase
Önnisteggia jälgi kinni hoian, ja temma järrel käin onuna
ello otsani. Kule mo palwet selgest armust, Jesuse Kristuse
Ulo armsa Issanda ja Onnioteggia pärrast, Amen.
Palwe, tui sa tahhab hästi ja hinge kassuks Jesuse lauale tulla.

Oh! armas Issand Jesus Kristus, mo hinge karj erne ja õppetaja, sinna olled öölnud: minna ollen se
ello leib, kes minnust sööb, sellel ei pea nälga ollema
ja kes minno sisse ussub, sellel ei pea ial janno ollema. Minna tullen so jure, ja pallun allandlikult, et
sa tahhaksid mind walmistada õigeks wooraks sesinnatse taewalikko öhtosõmaaiale ja mo hinge rõmustada,
ja õige tee peale juhhatada. Anna mulle armo, minno
pattud süddamest ja tõeste tunda ja kahhetseda, ja
ehhita mind õige usso pulma ridega, et minna se läbbi
wõiksin nõuda, wastowõtta ja hoida, mis sinna omma
kannatamise, surma ja üllestöusmise läbbi mulle olled
saatnud, et ma nenda wõiksin õige wooras su laual
olla. Anna minnule üks südda, mis allandlik on ja
pea leppib, et ma heal melel andeks annan neile, kes
mind kaetsewad ja wihkawad. Kitku mo süddamest kõik
tiggeduse ja wihha jured, ja istuta mo hingesissearmo ja
hallastust, et nunna kõik innimesi sinno pärrast armastan.
Sinna olled issi öölnud: haigetele lähheb arsti tarwis,
ja ei mitte terwetele. Minna waene ollen haige, aita ja
te mind terweks hinge polest. Sinna ütled: Tulge minno
jure kõik, kes teie ollete koormatud ja waewatud: minna
tahhan teile hingamist sata. Oh armas Jummal! mo
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ollen mitme pattuga koormatud, wõtta neid minnalt ärra
ja peasta mind sest patto koormast; ma ollen rojane,
puhhasta inmo; nia ollen pimme, walgusta ja te targaks
mind; ma ollen waene, te minno hinge rikkaks; ma ollen
ärrakaddunud, otsi mind, ma ollen patto läbbi hukka mõistetud, te sinna mind õndsaks. Mo kallis hinge peigmees,
Jesuke! peasta mind mo ennese tahtmisest ja wõtta mind
ommaks holeks, sestsinnosees wõin ma ellada, isseenneses
surren nunna: sinno sees ollen ma oige, isseeimeses ollen
ma pattune; tulle sinna mo jnre, ja anna minnule armo,
ello, õigust, heldust ja hallastust. Oh! kallis Jesuke, mo
hing on sinnuta surnud, te sedda ellawaks, temma on
haige, te sedda terweks! Mo südda on paljas kõigist häist
kombetest, täida sedda õige usso, armastuse, allanduse,
pühha himmude ja kõige hea kombetega, et ma wõiksin
nenda, kui sinna tahad, omma hinge ette murretseda,
sinno jurest ilma kawwaluseta kõige pattude wasto abbi
otsida, ja nenda wõiksin iggaweste sinno jure jada, kuida
sa olled öölnud: kes minno lihha sööb ja minno werd joob,
se jääb minno sisse, ja minna temma sisse, ja ma tahhan
tedda üllesärratada wiimsel päwal. Walmista mo hinge
nenda, armas Issand Jesus Kristus, omma kalli kannatamise, surma ja üllestöusmise pärrast, Amen.

Teme palwe.
Oh! minnn armas kallis Önnisteggia Iesns Kristns,
ma tännan sind süddamest, et sinna mind omma kibbeda
surma ja kannatamise läbbi kalliste olled lunnastanud, ja
sesinnatse sure armo mällestuseks pühha öhtosömaaega
seadnud. Ärra lasse mind agga korra pärrast ühhe holetüma süddamega sinno lauale tulla, sest et se, kes omma
rummaluse ja holetuma patto ellosissetahhab jada, ei sa
kasso sinno lanast, waid sööb ja joob ennesele snrma hukkatust. Sepärrast walmista minno süddant, et ma omma
patto hädda ja süddame kurjust wõiksin õiete tnnda, süd-

Palwe õige usso pärraft.

195

on, üks hing, kelle sees sulle, oh armuline Jesuke! wõiks
asset olla. Auua, et ma sinnust kiuuipean, et sa mulle
ommaks jääd. Oh! mo hinge peigmees, aita, et ma sulle
nnüd ellan; ella sinna minno sees, te omma tööd minno
sees. Ghhita mo süddant pühha kartusega, mo hinge tullise armastusega, mo meelt ja möttet tössise allandusega,
et ma mailma asjad ärrapölgan, ja jummaliko asjade
järrele iggatsen, patto wihkan, ja õigust armastan.
Kitku mo süddame seest ärra liga peatoiduse murret, lihhahimmo, fllmahimmo ja kõrki ello, sesinnatse ilma lusti
ja rõmo, ja kõik liga julgust. Istuta agga minno sisse
köiksuggusid pühha kombid ja joni. Hoia minno su, et
temma wallet ei rägi; mo silmad, et nemmad tühja peale
ei wata; mo kõrwad, et nemmad ühtegi nurjatumat
sõnna, ei häwwitumaid, egga j olleda id kõnnesid, egga
naljaheitmist ei kule; mo käed, et nemmad kurja ei te;
mo jallad, et nemmad patto tee peal ei kõnni; ja kõik
mo liikmed, et nemmad sedda tagganöudwad, mis hea
on, ja et ma seddawisi sinno läbbi, oh helde Jesuke,
kõigest pattust lahti ja iggaweste õndsaks saan, Amen.
Palwe, misga pallutakse õiget ja tossist usko.

Kõigewäggewam ja armuline Jummal, ma kaeban ja
tunnistan sulle, et minno südda omma pattuse sündimise läbbi koggoni on ärrarikkutud; temma on uskmata,
ilma lotuseta, ja on merre laenete sarnane, sest et ta ikka
kaksipiddi mõtleb. Sest tulleb se, et ma polle sinno pühha sõnna õiete wastowõtnud, egga se peale lootnud.
Anna, armas Issa, se pat mulle andeks ja ärra nuhtle
mind mitte, nenda kui sa olled ähwardanud, et need peawad ärranetud ollema, kes innimeste ehk mu asjade peale
lodawad. Et agga innimene isseenneseft ei wõi Jummala
mele pärrast olla, siis pallun minna, helde Issand,
te puhtaks mo südda õige ussu läbbi kõigest kaksipiddimõtlemisest, ebbaussust ja tühjast lotusest, et ma mitte
innimeste egga mailma auu ja rikkuse peale ei loda.
i*
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Süta mo süddamesse õiget usko, et ma sind öppin õiete
tundma, sinno sõnna uskuma ja kindla lotusega wasto
wõtma, mis sa olled ommast armust Jesuse Kristuse
läbbi tõutanud. Ärra põlga mo nõdra usko mitte ärra,
waid kaswata ja kinnita sedda. Ärra murra sedda
röhhutud pillirogo, ja ärra kustuta sedda suitsejat tahti
mitte sutumaks ärra. Oh Jesus Kristus! Jummala
Poeg, sa köigeillusam hinge peigmees, kihla ennast usso
läbbi mo waese hingega. I ä sinna minno sisse, sest sa
olled usso läbbi minno pärralt, ja kõik, mis sa olled
teinud ja kannatanud, tulleb minno heaks. Oh pühha
Waim! mo õppetaja ja juhhataja, sada sinna mind
Jummalaga jälle ühte usso läbbi; põrn miud jälle ümber
temma pole! Istuta mind Jesuse Kristuse sisse, et ma
kui üks taewane taime temma sees hakkan kaswama ja
temmast rammo ja wägge saan. Nenda kõik jummalikud
kombed minno sees, ja te mind usso läbbi ueks lömaks.
Ärra lasse mind muud ühtegi mõelda, räkida egga
tehha, kui sedda üksipäini, mis ussust tulleb. Kinnita
mind, et ma usso sees kurrati, mailma ja omma
pattuse lihha kiusatuse wasto seisan, nenda et ma
wõimust nende peale saan, ja sel wisil kelamata
Jummala rikis ellan, ja õndsaks saan, Amen.
Palwe, mis sees meie ftlddamelilo armastamist Jummala ja omma
* liggimije wasto pallume.

Helde ja armuline Jummal, oh! kui külnr on minno
südda, kui tühhi on temma jummalikust armastusest. Kül
ma armastan, parrako Jummal! sedda kurja mailma ja
temma kombid ja wisid. Ei ma armasta issiennast mitte
nenda kni sa olled käskinud, waid omma kurja süddame
twuandmist möda. Ni kurjaste ollen ma waene ärrarikkutud, et ma sedda armastan, mis mind hukka sadab; agga
siud, minno helde Jummal, ei mõista ma mitte armastada ülle kõige asjade, egga omma liggimest kui issiennnst. Oh! anna mulle se raske pat andeks et fe hirmus
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nuhtlus mitte ei tulle unnuo peale, mis so sõnna sees on
kirjutud, et se peab ollema ärranctud, kes Iesust Kristust
ei armasta. Tulle siis mulle appi, oh helde Issa! ja kustuta ärra minno sees kõik armastamist, mis sinno käest ei
tulle. Ärra lasse mind siis mitte armastada sedda mailma, egga ühtegi sest, mis seal sees on. Süta agga mo sees
sedda pühha armastuse tullukest, et ma sind hakkan kõigest
süddamest ja ülle kõige asjade armastama, sepärrast et sa
olled köigeillusmu, köigeparrem ja köigeinaggusam, et sa
olled armastuse Hallikas ja heldus, pühhitsus ja õigus
isse. Olgo siis minno hing, südda, meel ja mõistus sinno
pärralt, et ma ühtegi ei mõtle, tunne, mõista, tahha egga
te, kui ükspäiui sedda, mis sinno tahtmise ja mele pärrast
on, ja sinno Waim minno sees wõttab tehha. Lasse mind
so arniastamise pärrast mahhajätta sedda, mis so tahtmist möda ei olle, nenda et ma hea melega kõik hädda ja
waewa kannatan. So armastamine tömbago mind ennese
jure, et nia sinnuga ühte saan ja iggaweste ka ühte jään,
et ma järgeste sinno peale nwtlen, sinnust ragin ja sinno
järrele iggatsen. Agga, armas Issa, et ükski ei wõi sind
armastada, kui tennna liggimest ei armasta, siis täida ka
minno süddant armastusega ja heldusega minno liggimese
wasto, et ma tedda armastan kui isseennast. Aita-siis,
et ma omma liggimesea head sowin, temma eest pallun,
tedda maenitsen, nomin, römustan ja kõiksuggust head temmale teen, ja ennast hoian, et ma temmale ühtegi pahhandust
ei anna. Ärra lasse nnnd mitte üksipäini neid armastada,
kes mo head sõbrad on, ja mulle head tewad, waid olle mulle
armuline, ja sada omma pühha Waimo läbbi sedda meelt, et
ma neid ka armastan, kes mo waenlased on ja mulle kurja
tewad. Aita, helde Issa, et ma ueile hea melega audeks aunan, nende eest pallun, ja head neile teen, nenda et nemmad
mo heateggemiste läbbi saaksid ärawõidetud, ja ommast
wihhasest süddamest peästetud. Koik sedda head te mulle,
helde Iumnral, omma sure armo pärrast, Amen.
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Palwe, mis sees meie pallume kannatuse eht kannatlika süddame
pärrast.

Oh! armas Issand Jesus Kristus, sa olled se kauliatlik Jummala Tal, kes hädda, waewa, teotust, surma,
pealegi ristisurmä mntme8te pärrast cm kannatanud.
et sa se läbbi mulle tahtsid iggawese rahho ja rõmo sata.
Ma pallun sind süddamest, et tulle miuuo sisse ja
õppeta miud ka kannatlik ollema, sest et minna ei tahha
mitte hea melega so risti ennese peale wõtta; waid ma
tahhaksin kül ennemine omma kurja siiddanre nõuu möda
ellada, et ma saaksin siin ilmet peal rahhul olla, ja
et mo kassi aialiko asjade sees wõiks hästi käia. Mis
pean ma ütlema? ma ollen rummal, ja ei mõista,
mis mulle heaks tulleb. Sinna agga, sa tru Jummal,
olled se köigetargem Issa, ja mõistad lapsi kaswatada.
Ärgo sündigo siis mitte minno tahtmine, waid te sinna
minnuga nenda, kiu sa isse tead minnule hea ollewad.
Kinnita mind, et nia kõik surno käest wastowõttaa
kannatliko süddamega, ja et ma sinno wasto ei nurrise.
Aita nrilld omma armuga, et ina sind ilma kawwaluseta
tännan, kui sa miud omma ristiga ennese sarnatseks
wõttad tehha. Õppeta mind meles piddama, et ühtegi
ei wõi mulle ilma sinno tahtmata sündida. Lasse mind
kõige hädda ja waewa sees siiski rõmus olla. Kõigeennamiste pallun minna, helde Jesuke, siuuo käest, hoia
miud, et miuna mitte ei sõima, kui miud sõimatakse,
et ma mitte wasto ei lö, kui mind lüakse, et ma mitte
kurja ei maksa kurjaga; waid auna armo, et ma sinno
tahtmise pärrast kõik kannatan tassase melega, ja enuaft
weel surema risti, teotuse, waewa ja ahhastuse arwan
wäärt ollewad. Rõmusta mind sel aial omma kannatüse läbbi, ja te mind omma risti läbbi pühhaks ja
puhtaks kõigest pattust ja iggaweste õndsaks, Amen.

Haige innimese palwe.
Oh! helde ja armuline Jummal, sulle tunnistan minna
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ja kaeban, et minna ep olle tännini nenda mitte ellanud,
km sinna omma sõnna sees olled käskinnd; waid ma
waene ollen onuna kurja himmude järrel ellanud. Oh!
mis kurb on mo lubba, et ma nisuggune ollen olnnd.
Sepärrast tunuen minna ka, et sa õiguse pärrast sedda
haigust olled mo peale pannud, et ma pean omma patto
hirmo ja hädda õppima tundma, ja sinno käest abbi
otsima. S a oige Jummal mõistad kohhut mo peale,
et mind mailmaga ei pea hukka möistetama. S a tulletad mo mele sesamma haiguse läbbi, et ma surrelik
ollen. Peasta mind, helde Issa, enne kni ma surrcn, minno
patto häddast. Ons se so pühha tahtmine, et ma
pean haige ollema, siis sündigo sinno hea tahtmine.
Hoia agga mo hinge kurja kiusatuse eest. Olgo se haigus minno hinge ohhuks ja rohhuks, et mo hing sest parremaks saaks. Hoia mo südda, meel ja mõtted. Jummala
rahho sees. Oh! heida armo minno peale, sest sa olled
mo Loja, ärra rikku omma wäest loma. Kui se haigus
ep olle surma tõbbi, siis aita mind, ja anna mulle
surest armust mo endiue terwis jälle, sest ma ollen
rammuto. Oh! sa Jummala Poeg, Jesus Kristus,
wõtta sinna mind isse arstida: wähhenda mo wallo
ja parranda mind omma pühha hawade läbbi. So
pühha kannatus ja surm olgo mulle ello rohhuks. On
se agga, armas Jummal, sinno tahtmine, et sa 'mind
se haiguse läbbi tahhad sest kurjast ilmast ärrakorristada, oh! siis aita mind omma põhjatuma armo
pärrast, et ma õndsaste siit ärralähhen ja nenda surmaga wöitlen, et ma sedda ärrawöidan, Jesuse Kristüse surma ja surmawöitlemise pärrast, Amen.
Tänno palwe, fui haige omma terwise jälle lätte sanud.

Armulitie Jmnnral, mo helde Issa, minna tännan sind
kõigest süddamest, et mind olled karristanud, ja nmlle
hirmo annud mo pattude pärrast. S a olled armuline olnud, et 1'a mind mitte surma katte ei olle auuud. Nüüv
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olled sa mulle weel aega annud pattust pörata. Aita siis,
helde Issa, et ma ue terwisega ueste hakkan ellama pühha
ja puhta ello sees. Sinno pühha Waim ellago nüüd
minno sees; temma wallitsego mind, et ma teps mailma wisisid ei armasta; waid et ma wõiksin sinno omma
olla ja so tahtmist möda ellada. Te ka terweks mo waese
hinge, ja hakka isse seal sees ellama, nenda et ma
jälle sinno sees kossnn ja wäggewaks saan usso, arwastuse ja kannatuse sees; siis tahhan minna sind,
kolnminus Jummal, iggaweste kita ja tännada, Anren.
Haige innimese palwe, tui surm liggi jõuab.

Oh! iggawene Jummal, sa hallastaja Issa, et hallasta mo waese peale, nenda kui Issa omma laste peale
hallastab. Mõtle se sõnna peale, mis sa olled öölnud:
minno hallastus on suur. Mõtle se peale, et so armas
Poeg, Jesus Kristus, minno pärrast on innimeseks sündinud. Mõtle se peale, et sa omma aiuosündinud Pöia
olled annud, et kõik, kes temma sisse ussuwad, ei pea
hukka sama, waid et iggawene ello neil peab ollema. Nisugguse usso sees tullen minna sinno jure ja pallun sind:
hallasta minno peale omma armsa Pöia pärrast. M a
annan omma hinge sinno kätte, pärri sinna sedda; ärra
arwa mo patto mitte mulle süüks. Heida armo minno
peale, ja wõtta mind wasto ommaks lapseks. Oh Issand
Jesus Kristus! mo kallis hinge peigmees, wõtta mind
ülles omma maiasse, mõtle omma snrma hädda peale, ja
aita mind mo surma häddas, et ma sind ärra ei unnusta.
Olle sa mo süddames ja meles, ja aita mind nenda
surmaga wõidelda, et ma sedda ärrawöidan. Oh! minno
truu karjane, ärra jätta omma lammast mahha, kelle pärraft sa olled omma ello jätltud. Otsi mind weel omma
armuga, ja kui sa mind saad leidnud, siis wi mind omma Paradisi sisse. Oh pühha Waim! mo ainus abbimees kõige mo hädda sees, tulle nüüd appi, kinnita minno
usko, ja ärra lasse sedda mitte ärrakustuda. Hoia
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mind kurja waimo kiusatuse eest, ja ärra lasse mind
mitte surma hirmo tunda. Kui lõppeb ärra mo meel
ja mõistus, siis ohka sinna lõpmata minno süddames,
ja rõmusta mind õndsa surmaga Jesuse Kristuse
kannatamise, wallo ja surma pärrast, Amen.
Palwe töigesuggusc hädda aial.

Armas Issand Jummal, kõik on õige, mis sinna teed.
S a olled meile tunnistanud, mis meile õnne wõi hukkatust,
ello wõi surma, head wõi kurja sadab, et meie piddime
targaks sama, ello ja head tagganöudma, sind armastama,
ja sinno sõnna kuulma. Agga meie olleme, parrako
Jummal! kurja armastanud, ja head ärrapölganud, ja
nenda wasto oksa teinud, et meie so pühha tahtmisest ei
olle holinud, waid omma kurja meelt möda ellanud. Sepärrast on sinno kohhus õige ja pühha, et sinna armas
Jummal! köit sedda willetsust meie nuhtluseks ja ka meie
heaks ja hinge parrandamiseks meie peale olled saatnud.
Sind, oh helde Jummal! olleme meie wihhastanud omma
kurja kombete ja teggudega, ennamgi kui meie wannemad.
Mis siis innimesed ommas ellus nurrisewad? iggaüks
nnrrisego omma pattude wasto, kiusago ja katsugo läbbi
omma ello ja tööd, ja uenda tõstkem omma süddamed ja
käed Iummaia pole ja öölgem: Meie, meie olleme patto
teinud ja sönnakuulmata olnud, sepärrast ep olle sinna,
õige Jummal, nüüd mitte armo heitnud, waid olled omma
wihha meie peale otsego wäljawallanud. Oh Issand!
meie tunnistame omma endist kurja ello, ja häbbeneme
omma eksituste pärrast; sest meie olleme kurjaste patto
teinud; meil on wägga paljo süüd, meie olleme nuhtluse
wäärt, sest et meie olleme kõrwale läinud se tee pealt,
mis sinna meid olled käskinud, ja sepärrast on sesinnane
suur hädda meie kaela peale tulnud. Oh armas taewane
Issa! meie tunnistame sinno ette omma ja omma waunemate pattud ja jummalakartmata ello, ja pallmne sind
süddamest, anna meile armo, et meie neid wõiksime õiete
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tunda, kahhetseda ja wihhata. Heida armo meie waeste
peale omma sure hallastuse parrast, nenda kui sinna enne
olled andeks annud, et meie saaksime sinno suurt armo
ja wägge uähha. Sinna olled tõutanud ja öölnud: I s fcrnb ou kannatlik, auunime ja ustaw, temmal on wägga
halle ja ärras meel; temma annab andeks köit nllcastnmised ja pattnd. Sepärrast knle nüüd meie palwet, armäs Issand Jummal, ja olle meile armuline; ehhita jälle
ülles, mis on ärrarikkntnd, ja parranda meid. Pöra omma
wihha ärra, ja ärra lasse sedda nutte eddasi minna.
Wõtta meid waggaks ja pühhaks tehha, et meie jõuaksime
süddameliko palwega käik hädda ja kahjo enneste pealt
ärrakänata. Pöra ennast jälle armuga, helde Jummal,
meie pole ja olle omma snllastele armuliue, Jesuse
Kristuse meie Olmisteggia pärrast, Amen.
Palwe rnljljo pärrast.

Oh! Issand Jesus Kristus, sinna iggawene Nõuu- ja
rahhoandja, sa olled meile waimnliko rahhu saatnud;
see eest olgo sulle, Issa ja pühha Waimuga kitus ja tänno
iggaweste. S a olled meid siit sadik aialito rahhuga öumstanud! agga meie ei olle sedda sinno suurt heategge»aist mitte nenda, kui kohhus on, mõistnud, egga sulle se
eest aun annud, waid se läbbi mitmel wisil holetumaks
läinud. Sepärrast on ka sinno wihha meie peäle, õige, et
sa meid sõa ja awwaliko waenuga nuhtled. Anna meile,
oh Issand Jesus! andeks meie tännamata kombed ja kõik
muud pattud, misga meie siud olleme wihhastanud, ja
näita meile omma kallist armo, sest et sinna olled nende
abbimees, kes so peale lodawad. Wata, meie ei loda mitte
omma rand- ehk sõariistade peale, sest kõikide innimeste
abbi on tühhi. Agga sinna, wäggede Issand, olled meie
abbi, ja kõigewäggewam sõddamees ja kaitsia hädda sees,
uga tahhame meie ommad waenlased mahhalüa ja
nnno nimmel tahhame jalge alla tallata neid, kes meie
wasto pannewad. Anna meie söawäele õnne ja wõimust
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merre ja ma peal. Wõtta omma armo holeks meie armuline
Keiser, et temmale ühtegi kahjo ei juhtu. Anna temmale
onne, so parrem kassi kinnitago tedda, et ta sinno wäe
läbbi onuna waenlaste peäle wõiks sada wõimast, ja sinnule se eest auu anda. Hoia tedda kui silmaterra kõikide
sallaja taggakinsamiste ja awwaliko pealetullemise ja kahjo
eest. Anna temmale wõimust, ja sada temma nõuud korda,
ja kauta ärra meie waenlased omma wäggewa käewarre
läbbi, ja lasse nende nõuud tühjaks minna. Olle üks tulline müür meie ma ja linna ümber, ja lasse ommad pühhad iuglid ühhe leri meie ümber tehha, et ei sa meie liggi
ühtegi kahjo egga willetsust. Iuhhata nreid onuna nõuu
järrele, ja wõtta meid arniust wasto. J a et siuua üksi
sesamma olled, kes soale kõiges mailmas õtsa teeb; sepärrast lasse omma rahho mõtted meie, ja kõige omma
ristikoggodnsc peale paista. Anna kõikide knnningatele
ja üllematele mõistliko süddant, et uemmad õppiwad
nwistma, missuggune sunr kallis warrandus rahho on,
et nemmad sedda sure holega wõttaksid uöuda. Juh hata
nende süddamid, sest need on sinno käes, et nenunad wõtwad ussinad olla lepphna ja rahho teggema. Õnnista
ka kõik nõuusid ja mõttid, mis selle pärrast petakse.
Anna, oh Issand, rahho omma male, õnne ja abbi
kõikide seisustele, et meie sind, kes sa olled armastamise
ja rahho Jummal, siia kelamata wõime tenida, ja wimaks
pärrast sedda ello iggawese ja taewaliko rahho sinuo
jummaliko auu sees otsata uähha ja tunda, Amen.
Meil' anna rahho armuga. Oh Jummal! meie aial. Kes
meie eest wõib föddida? Ep olle ükski maial, Kui üksnes
sinna, Jummal.
Lass' meie ma wallitseja! Head wallitsust ka olla. Et wõime
rahho temma al Ja hinge toidust sada. Sind, armas Iummal! karta. Amen.
Palwe nälja aial.

Oh! kõigewäggewam armuline Jummal, sinna ütled:
kui minno rahwas tahhaks minno sõnna kuulda ja minno
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tee peal käia, siis tahhaksin minna neid köigeparrema nisso
ehk wiljaga söta ja weega neid täita. Sinna olled ka kõik
ma wilja Jesuse Kristnse läbbi õnnistanud, ja selgest armust murretsenud, et nmad ja põllud, mis pättuste pürrast peaksid ohhakaid ja kibbowitso kaswatama, peawad
head wilja kandma; sa sega tahhad sa kõik innimesi öppetada, et nemmad peawad mõistma, mis helde ja armuline
sinna olled, ja et nemmad peawad sind ülle kõige asjade
kartma, armastama, ja üksipäini sinno käest ihho ja hinge
hädda sees abbi otsima ja sinno käest üksipäini abbi otama.
Agga et sinna ka üks õige ja pühha Jummal olled, siis
olled sa ähwardanud, et sa innimeste tännamata ja holetüma ello pärrast neid põua ja liia märjaga tahhad nuhHelda, et ma ei pea omma wilja andma, nenda kui kohhus
olleks: sepärrast teed sa taewa raua, ja ma wasse sarnatseks, et õigel aial ei pea piiska saddama, egga ma õiget
orrast kaswatama. Oh armas Jummal! sinna olled ka
meie pattude pärrast nälga meie peale pannud, ja meie
olleme ka sedda wäärt, sest meie ja meie wannemad olleme
so head annid kurjaste pillanud, kõrkuse, liajomise, prassimise ja mu wallatusega. Oh Issand! anna armo, et
meie wõiksime sedda kõik õiete tunda ja kahhetseda.
Peasta meid ärra sest raskest näljast, mis meid wäewab, ja parranda meie süddamid, et meie ilma kawwaluseta kui waggad lapsed sind öppime kartma ja armastarna, ja et meie eddespiddi omma peatoidust tännuga
wastowöttame, sinno snre nimme kituseks ja omma tarloiduseks Jesuse Kristuse omma Issanda pärrast, Amen.
Palwe katko aial.

O h ! armuline kõigewäggewam, iggawene Jummal,
sinna olled ähwardanud, et sa innimeste pattu pärrast
hirmsa katkotöwwe nende peale tahhad läkkitada. Meie
tunneme nüüd sedda rasket witsa, mis meie omma rummala ja holetuma elluga ennese kaela peale olleme saatnud,
ja tunnistame sinno ette, et so kohhus õige ja pühha on.

Palwed köigelugguse hädda aial.

205

Sepärrast pallume meie sind süddamest, et sa tahhaksid
meie peale armo heita, ja meid õppetada õiete tundma,
et meie iggawese hukkatuse wäärt olleme, ja et sa sesinnatse
sure hirmo läbbi tahhad pattu unnest üllesärratada kõik,
kes maggawad, et nad nüüdki weel sinno armo ilma kawwaluseta wastowöttaksid, ja so armo wasto ei panneks. Lasse
meid nüüd mõista selsinnatsel aial, mis meie kassuks tulleb,
et meie Wõttame so pühha Waimo armo läbbi omma
põhjatuma hinge hädda õiete tunda, Jesuse Kristuse
käest abbi otsida ja kindlaste uskuda, et temma tahhab
ja wõib meid aidata. J a kui sinno nou peaks ollema, et sa
meid sesinnatse töwwe läbbi siit ilmast tahhad ärrakorristada, siis anna meile õiget usku, parranda se
läbbi meie süddamid ja puhhasta meid läbbi ja läbbi,
et kni meie õige usso läbbi same ueks sündinud, meie
ka Sinnuga S o auriki wõiksime sada, Jesuse Kristüse nleie kalli Önnisteggia pärrast, An:en.
Mönningad lühhitejed iiaulopalwed.

Oh armas Issand Jesuke! Sa olled armas minnule. Et
kõik head sinna teinud nüüd, Ja ärrawõtnud minno süüd.
S a maksid neid lill kalliste. Kui peksti sind ni wahwaste.
Oh! lasse omma ahhastust Ma hingel' sata rõmustuft, Et
ussun sedda kindlaste, Ja lahkun ilmast öndsaste. Amen.
Üht süddant pattust koormatud Ja surest murrest waewatud
Toon minna sulle, Jesuke! Se wõtta wasto heldeste J a hallasta mo waese peäl'. J a surest armust aita weel. So surm,
se leppitago mind, So werri lapputaqo mind. Siis ollen pattust peästetud. J a minno südda rõmustud. Amen.
Mind aita, helde Jesuke! Ec sulle jõuan peagi, Ja enne
põran kermeste. Kui surm mind kissub äkkiste, Et tänna,
iggal aial la Ma wõiksin õndsast lahkuda.
Oh Jummal! minno abbimees. Mind aita armust hädda sees;
Mo südda põra pattust nüüd. Ja kauta mo patto süüd. Ma lodan, Jummal! sinno peäl'. Kui sa mull' jääd, mis tahhan weel?
S a olled minno Jesuke, Mo Jummal ja mo wennake; Sest
ollen rõmus süddamest. Ja kidan sind ka kõigest wäest. So
peale lodan ikka ma; Mo Jesus, "iend, mind awwita, Amen.

V.
Jummalatenistuse seadus ja kord.
Au olgo Issale ja Pöiale ja pühha Waimule, nenda
kui algmisest olli, nüüdki on ja jääb iggawesest aiast
iggaweste! Anien.
Armsad hinged Issanda sees!
Et meie siin ühheskoos olleme, Jummalat waimus
ja tões kummardamas, Tedda kõige Temma heateggemiste eest tännamas, ja kõik pallumas, mis meil ihho
ja hinge polest tarwis on: siis tahhame, omma kölwatuma luggu ellawalt tundes, enne omma patto
süüd Temmale tunnistada, ja teine teisega öölda:
Armuline Jummal ja Issa! Süddame allanduses tunnistame Sinno ette ommad untmesuggused pattud ja ülleastumised. Wata taewast hallastusega meie peale, kes
meie kahhetseda So ette tulleme, ja anna meile kõik meie
pattud andeks, Omma armsa Pöia, meie Issanda I e suse Kristuse kalli ärralunnastamise pärrast, Amen.
Wastol.: Issand hallasta! Kristus hallasta! I s sand hallasta!
Õppetaja: Kõigewäggewam, iggawene Jummal
andko meile omma põhjatuma hallastuse ja omma
armsa Pöia Jesuse Kristuse pärrast kõik meie pattud
andeks, ja andko meile armo, meie ello parrandada,
et meie temmaga iggawest ello same.
Wastol.: Amen.
Öppet.: Au olgo Jummalale kõrges!
(Koggodus laulab: Au kitus olgo iggawest, — essimene salm.)

Öppet.: Issand olgo teiega!
Wastol.: J a sinno waimuga!
Öppet.: Pallugem: Oh Issand Jummal! armas tae-
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wane Issa, meie pallume Sind, wõtta meid omma pühha
Waimo läbbi juhhatada ja wallitseda, et kõigest süddamest
Sinno sõnna kuleme ja wastowöttamc, ja et meie se läbbi
same pühhitsetud, ja Jesuse Kristuse peale kõik omma usso
lotust panneme, omma ello Sinno sõnna järrele parrandame ja kõige pahhandnse eest hoiame, kunni meie Sinno
armo läbbi Kristuse sees iggaweste õndsaks same, sesamma
Sinno Pöia Jesuse Kristuse, omma Issanda, läbbi.
Wastol.: Amen, Amen.
(Ewangeliumi ehk Epistli sõnnad loetakse.)

Wastol.: Halleluja!
(Õppetaja loeb usso õppetust.)

Wastol.: Amen, Amen, Anum.
(Juttus.)

Oppet.: Issanda nimmi olgo lidetud ja auustatud!
Wastol.: Iggawesest aiast iggaweste!
Öppet.: Pallugem: Issand Jummal, armas taewane
Issa, meie tänname Sind süddamest, et Sa omma pühha
sõnna meile ni rohkeste lassed kulutada, ja pallume Sind,
jagga meile heldest armust omma pühha Waimo, et meie
mitte üksipäini sõinlakuuljad, waid ka sönnategijad olleme,
Sinno sõnnast onuna nõdra usko kinnitame, onuna ello
sedda möda aiame, ja wimaks õndsaks same, Jesuse
Kristuse, Sinno Pöia, omma Issanda läbbi.
Wastol.: Amen.
Öppet.: Issand önnistago sind ja hoidko sind!
Issand lasko omma palle paista sinno peale ja olgo
sulle armuline! Issand töstko omma palle sinno peale
ja andko sulle rahho!
Wastol.: Amen, Amen, Amen.
A l t a r i Sakramente pühhitsemije wiis.

Oppet.: Issand olgo teiega!
Wastol.: Ja sinno waimuga.
Oppet.: Tõstke süddamed Jummala pole!
Wastol.: Meie tõstame süddamed Issanda pole!
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Öppet.: Tännagem Issandat, omma Jummalat!
Wastol.: Se on õige ja kohns.
Öppet.: Tõeste! se on oige ja kohns ja hea, et Sind
pühha Issa, köigewäggemam Issand, iggal aial ja kõikis
paikus tänname Jesuse Kristnse, omma Issanda läbbi,
kelle pärrast Sinna meie peäle armo heidad, meie
pattud meile andeks annad, ja iggaweste õnnistust
töutad. Sellepärrast laulame kõige inglite ja taewa
wäehnlkadcga Sinno annimmele kituse laulo.
W a s t o l : Pühha, pühha, pühha on meie Jummal,
Issand Sebaot, Taewas ja ma on täis Temma auu!
Öppet.: Issa meie, kes sa olled n. t. s.
Wastol.: Amen.
Öppet.: Meie Issand Jesus Kristus sel ösel n. t. s.
Öppet.: Issanda raho olgo teie kõikidega! Amen.
Wastol.: Oh Jummala Tal, kes mailma pattud
kaunab, hallasta meie peale! Oh Jummala Tal, kes mailma pattud kannab, hallasta meie peale! Oh Jummala
Tal, kes mailma pattnd kannab, anna meile omma rahho!
Pärrast Jummala armo jaggamist.

Öppet.: Tännage Issandat, sest Temma on hea!
Hallelnja.
Wastol.: J a temma heldus kestab iggaweste!
Halleluja!
Öppet.: Pallugem: Meie tänname Sind, köigewäggewam Inmmal, et Sinna sellesinnatse kalli andega meid
olled jahhntanud; ja pallume Sind, õnnista meile sedda
armust, et meie uskus Sinno sisse wägge Wõttame ja
issekeskis kõik süddameliko armastuse sees ellame, Jesuse
Kristuse,- Sinno armsa Pöia, omma Issanda läbbi.
.Wnstol.: Amen.
Öppet.: Issand önnistago sind n. t. s.
• Wastol.: Amen, Amen, Amen.
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Patto tunnistuse sõnnad.
Armsad sõbrad, wennad ja öed Jesuse Kristuse sees,
et meie nüüd ühhes koos olleme Jummala sõnna kuulmäs ja õppimas, Jummalat omma Issandat, kõige temma heateggemiste eest tännamas, ja kõik pallumas, mis
meil ihho ja hinge polest tarwis on: agga teame, et
meie kõikide peal se raske patto koorm on, kust meie
süddamest püame lahti ja puhtaks sada; siis tahhame
meie põlwili mahhalangeda, ja ennast Jummala omma
taewasse Issa ette allandada, süddame ja suga ennast
waeseks pattuseks tunnistada, armo ja heldust temma
käest palluda, ja ühtlase teine teisega öölda:
Minna waene pattune innimene, kes ollen patto sees
sadud ja sündinild, ja pärrast kõige omma ello aia pattuses ellus ellanud, tunnistan kõigest süddamest sinno kõigewäggewama Jummala omma arnisa taewase Issa ette, et
ma ei olle sind ülle kõige asjade, egga omma ligginnst kui
isseennast arnrastanud. Minna ollen, parrako Jummal!
mõnnesarnatsel kombel sinno ja so pühha käskude wasto
patto teinud mõttete, sõnnade ja teggudega, ja tean, et
minna sepärrast põrgo ja iggawese hukkatuse wäärt ollen,
kui sa nenda tahhaksid nnhhelda, kui sinno kange kohhus
küssid ja minno pattud on teninud. Agga sinna, armas
taewane Issa, olled tõutanud armo anda ja Hallartada
kõige pättuste peale, kes omma patto ellust ümberpörawad, ja kindla ussuga so põhjatuma hallastuse ja meie
Issanda Jesuse Kristuse kalli lunnastamise peäle lodawad; neile tahhad sa andeks anda, ja nende pattud neile
mitte süüks arwata, mis nemmad ial enne sinno wasto
on eksinud. Se peäle loban ka minna waene pattune, ja
palluu sind allandlikult: Olle sinna ämma helde tõutuse
pärrast mulle waesele armuline, ja anna mulle kõik mo
pattud andeks omma pühha nimme kituseks ja auuks.
Jummal, kõigewäggewam ja iggawene Issand, andko
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meile omma sure põhjatuma ^armuga meie Issanda I e suse Kristuse kalli lunuastamise pärrast kõik meie pattud
andeks, ja andko meile armo meie pattust ello parrandada, et meie temma käest iggawest ello same. Amen.
Pihti rahwa patto tunnistus.

Kõigewäggewam, armuline Jummal! Minna waene
pattune innimene tunnistan Sinnu ees kõik ommad pattud, mis nunna mõtte, sõnna ja tenga teinud, ja mis
läbbi minna so õiget wihha ja nuhtlust malikult ja iggameste kül wägga ollen teninud. Minnul on nende pärrast wägga kahjo, ja minna kahhetsen neid süddamest,
ja pallun Sind Sinno põhjatuma helduse ja Sinuo
armsa Pöia Jesuse Kristuse kibbeda kannatamise ja
surma pärrast, olle mulle waese pattusele armuline,
ja hallasta mo peale, anna andeks kõik minno pattnd,
ja anna mulle armuga onuna pühha Waimo wägge,
et ma onuna ello wõin parrandada! Anren.
Ons se teie kõikide tõssine tunnistus, siis kostke: Jah.
(Koggudus: Jah!)
Sellesiunatse teie tunnistuse peale kulutan minna
kõigile, kes süddamest ommad pattud kahhetsewad ja
tössises uskus Jesuse Kristuse lunnastamisest rõmustawad, ja kindlat nõuu on wõtnud, omma pattust ello
sest aiast parrandada, omma ammeti polest, kni kutsutud
ja seatud Jummala sõnna knlntaja, Jummala armo
ja pattude andeksandmist, Jummala Issa, ja Pöia
ja pühha Waimo nimmel, f Amen.
Pitkem tirntopalwe pärrast jutlust.

Kõigewäggewam, armuline Jummal, meie Issanda
Jesuse Kristuse Issa! Meie tänname Sind süddamest
kõige põhjatuma helduse eest, niis sa allati meie wasto
üllesnäitad, köigeenarniste selle armo pärrast, et S a tänna päewani onuna öndsaksteggewat Ewangeliumi walgust
meile olled hoidnud, ja ka sel tunnil, et siin ühheskoos olleme Sinno sõnna kuulmas, meid temma armo wäega
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olled rõmustanud. Meie pallume sind' kaitse ja õnnista
ka eddespiddi heldeste omma armsa Pöia Jesuse Kristufe armoriki: ärra wõtta meilt mitte ärra onuna pühha
sõnna ja pühhad sakramentid, waid hoia neid selged, ja
lasse neid ikka ennam maad sada, Sinno pühha nimme
pärrast. Sada omma pühha ristikoggodusele ustawaid
Ewangeliumi öppetajaid; walgusta neid omma pühha
Waimuga, et nemmad Sinno Jummaliko tõe sisse ühhel melel ja kindlaste jäwad, ja selges õppetuses, õiges
uskus ja wagga ello sees onuna koggodustes ello tähheks
on, ja paljo tasso saatwad iggaweseks elluks. CH! õnnista omma sõnna meie kõikide süddames; anna sõnnale
wägge, meie usko üllendada, armastust kaswatada, lotust
kinnitada, cksiad tõe teele saata, pattustpõramata parrandada, ja neid kes arrad, rõmustada, et nemmad kiusatuses
nõdraks ei lähhe, waid et wõit nende kätte jääb. Iuhhata
omma pühha Waimo läbbi kõik ilmalikud wallitsejad ja
kohtowannemad, et nemmad ühhel melel wõttaksid Sinno
sõnna järrele So taewa tõe kulutamist eddasi aidata.
Wõtta isseärranis omma salwitud meest, meie Keisrit
õnne ja õnnistusega ehhitada kui krouiga, ja täida Tedda
omma warra kõige rohkema täiusega. Anna temmale sedda jöndo, mis temma onnnas sures auammetis tarwitab;
pöra armust kõik önnetnst Temmast ärra, ja lasse kõik
Temmast petud head nõuud Sinuo auuks ja Temma
allamate kassuks korda minna. Õnnista Temma abbikasat, meie Keisri Prouat, ja Tsesarewitsa Surewürsti herrat, aujärje pärriat, ja kõik Surewürsti herraid ja Surewürsti prouaid ja Priutsessid, ja kõik meie Keisri sugguwössa, ja kes temma pole hoiawad. Koik Temma teenrid täida armo ja tarkusega, et nemmad onuna ammeti
Sinno pühha tahtmise järrel üllespiddamaa Hoia ja kaitse
Wennerigi sõawägge merre ja ma peal, ja kõik rigiallamaid Omma pühha nimme auuks ja meie kõikide kassuks.
Kaitse kõik ristirahwa perrewannemaid, issaid ja emmaid
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ja walmista nende süddamid, et nemmad nenda ellawad kui kohhas on, Sinno meleheaks, ja omma lapsi kaswatawad karristamises ja Issanda maenitsemises kõige
hea töle. Hallasta, oh armuline Jummal, kõikide willetsäte, waeste, haigete ja nödrade peale; olle lesenaeste ja
waeste laste abbimees; wõtta omma armo hole alla kõik,
kedda Sinno pühha nimme ja töe pärrast taggakiusatakse.
Rõmusta neid, oh hallastaja Jummal, nende willetsuses,
et nemmad sedda kui Sinno issaliko saatmist wastowõttawad, ja pühha kannatusega Sinno armo abbi ja peastmist
otawad. Hoia meid armuga rahhorikkumise ja waeuo,
soa ja werrewallamist katko ja kalli aia ja kõige ihho
ja hinge kahjo eest; anna meile ommal aial, mis meile
kassuks tarwis lähheb. Ärrata meid, et iggapääw sedda
armoaega, mis S a meile annad, holega tähhele panneme,
süddamest Sinno pole pörame, waggaste ellame, head
ussowõitlemist wõitleme, ja wimaks rahhuga sestsinnatsest
ilmast öndsaste ärralahkume. Koik sedda, mis meie allandlikult So käest pallume, wõtta meile annust anda,
Jesuse Kristuse, Omma armsa Pöia pärrast, kes Sinno
ja pühha Waimuga ellab ja wallitseb iggaweste, Amen.
Köstrite lirrito tenistuse lord.

1) Laul. — Issa ja Pöia ja pühha Waimo nimmel, Amen. Et meie siin ühheskoos olleme, Jummalat
waimus ja tões kummardamas, Tedda kõige Temma
heateggemiste eest tännamas, ja kõik pallumas, mis meil
ihho ja hinge polest tarwis on; siis tahhame, omma kölwatuma luggu ellawalt tundes, enne omma patto süüd
Temmale tunnistada, ja teine teisega öölda: Armuline
Jummal ja Issa! Süddame allanduscs tunnistame Sinno ette ommad mitmesuggused pattud ja ülleastumised.
Wata taewast hallastusega meie peale, kes meie kahhetsedes So ette tulleme, ja anna meile kõik meie pattud audeks
Omllra armsa Pöia, meie Issanda Jesuse Kristuse kalli
ärralimnastamise pärrast, Amen. — 3) Lauldakse: Au
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kitus olgo iggawest — essimene salm. — 4) Ewangeliumi ehk Epistel saab etteloetud. — 5) Lauldakse: Au, kitus
olgo — kolm wimist salmi. — 6) Meie ussume Iummala Issa, kõigewäggewama taewa ja ma loja sisse, ja
Jesuse Kristuse, Iumnrala aino sündinud Pöia, omma
Issanda sisse, kes on sadud puhhast Waimust, ilmale
todud neitsist Mariast, kannatanud Pontsinse Pilatuse
aial, ristilödud, surnud ja mahhamaetud, allaläinud põrgo hauda, kolmandamal päwal jälle üllestõusnud surnuist,
üllesläinud taewa, istub Iunnuala, onuna köigewäggewama Issa parremal kael, sealt temma tulleb kohhut
mõistma ellawate ja surnute peale. Meie ussume pühha
Waimo sisse, üht pühha ristikoggodust, pühhade ossasamist, pattude andeksandmist, lihha üllestõusmist ja
iggawest ello. Amen. — 7) Laul. — 8) Jutlus.
Lühhem tirrilu palwe pärrast jutlust.

Issand Jummal, taewane Issa! Meie tänname Sind,
et S a tänna ueste meile olled lasknud kulutada omma pühha Ewangeliumi sõnna ja et S a temma seest meile olled
teada annud omma armo nõuu ja tahtmist, meid õndsaks
tehha. Meie pallume Sind allandlikult, wata ka eddespiddi
armuga meie peale, anna meile andeks meie pattud, ja uenda meid meie mele waimus, et meie Sind tenime pühhitsuses ja õiguses, mis So mele pärrast on. Hoia meie seas omma pühha sõnna kulutamist, aita et Sinno pühhad sakramentid saaksid õiete petud, ja anna meile ja meie lastele
truid karjatsed ja õppetajad. Wõtta kõikis paikus omma
ristikoggodust armuga kaitsta, ja ärrata kõik kunningad ja
wannemad, et temma eest hoolt kannawad. So arm olgo
suur ineie Keisri ja üllema wallitseja Aleksander Aleksandrowits peale, Temma abbikasa, Keisri Prõua Maria Weodorowua peale, ka aujärje pärria Tsesarewitsi Surewürsti
Nikolai Aleksandrowits, ja kõige meie Keisri sugguwõssa
ja ommaste ja nende peale, kes temma pole hoidwad. Pitkenda nende päwad, meile jädawaks kassuks ja wagga ello
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tähheks. Lasse meie Keisri peal hingata tarkuse ja mõistuse
hea nõuu ja onuna kartnse waimo. Kinnita Tedda, anna
Temmale üks wapper südda, tnggewat jõudo, targad ja
truid nõuandjad sõa ja rahho aegus, wõitjad sõawäed, truid
teeurid ja sönnakulelikud allamad, et meie weel kaua Temma warjo al waikist ja rahhulist ello wõime ellada, kõige
jummalakartnse ja ausa ello sees. Õnnista, armnline Ium«al, ristirahwa abbiello, ja laste kaswatamist, ja igga ansa
ello põlwe. Aita iggaüht temma häddas, hallasta kõikide
peale, kes willetsust, waesuses ehk haignses ou, ehk kes mu
ahhastuse sisse sattunud. Doia tucid karja pattilstpöörmata surma eest, ja wi meid wimaks kõiki omma iggawese
taewariti Jesuse Kristuse meie Issanda pärrast, Amen.
Pallugeul Jummalat ta ilma pärrast.

Oh armas taewane Issa! anna meile sähhärdused i l mad,mis Sinna tead meile, meie loinadele ja wiljale wälja
peal hea ollewa. Õnnista wilja wälja peal, hoia sedda
põua ja lia wihma ja kõige mn kahjo ja kurja eest, et meie
Sinno helde armo läbbi wõiksime omma iggapäwast toidust enuestele sada, tännuga sedda wastowõtta omma
tarwiduseks, ja kui waggad lapsed Sinno mele pärrast
ellada, Jesuse Kristuse omma Issanda pärrast. Amen.
Pallugem Jummalat ta nende pärrast, tes tänna tahhawad Jesuse
laua jure minna.

Oh armuline Jummal, anna neile armo, et nemmad
wõiksid õiete mõista sedda suurt armastust, mis meie I s sand Jesus Kristus kõikide innimeste wasto omma ilmasüta kannatamise ja snrma läbbi on näidanud. Walmista
nende süddamid, et nemmad tõssisel kombel wõttaksid kõik
patto tööd kahhetseda, wihhata ja mahhajätta, ja nenda
Sinno armsa Pöia ihho ja werre õigeks ossaliseks sada,
ja Sinno anuks ja ennese õnnistuseks ikka ellada, sesamma meie kalli Onnisteggia Jesuse Kristuse läbbi. Amen.
Pallugem ta Jummalat haige pärrast.

Armnline Issand Jummal hallastago nende peale,
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nende hädda sees, andko neile süddameliko vattnst pöramist, õiget usso kinnitust, rõmust pattude andeksandmist, ja pühha kannatust kõige wallo sees: ja nenda tehko
Temma nendega, kui Ta teab sedda ihho ja hinge polest
neile hea ollewa, Jesuse Kristuse, meie Ounisteggia
pärrast. Amen.
Tämiagem ta Jummalat haigete pärrast, kes terweks sanud.

N. N.

Jummal, kes on rikkas hallastusest, olgo tännatud,
et Tenima meie palwid heldeste kuuluud ja neid parremaks aidanud. Temma piddago neid eddespiddi hea
terwisel, ja andko neile armo, et munnad terwe ihho
sees wagga süddame ja melega omma Onnisteggia
auuks wõiksid ellada. Sedda tehko Temma Jesuse
Kristuse meie kalli Lunnastaja pärrast, Amen.
Täunagem ta Jummalat ueude eest, kes pärrast omma lapjcwodi
täuna essimest torda kirriko tuluud. N. N.

Helde ja armuline Issand Jummal olgo tännatud,
kes neid nende lapsewodi aial kõige kurja ja kahjo eest
hoidnud ja nüüd jälle terwisele saatnud. Temma
andko emmadele omma rohket armo, et nemmad
mõistaksid omma head Inmmalat õiete tuuda ja tenida, ja omma lapsukesi Jesuse auuks ülleskaswatada,
et nenda wannemad ja lapsed Jummala kartuses
wõiksid ellada ja iggawese ello Pärriateks sada Jesuse
Kristuse meie Issanda läbbi. Amen.
Tänuagem ta Jummalat ueude eest, tedda Jummal ueude ihho
koormast armulikult peastuud ja nore souga rõmustanud.

N. N. eest, kedda Jummal nore pöiaga rõmustanud.
N. N. eest, kellele Jummal nore tütre annud.
Helde Jummal olgo tännatud, kes need emmad
nelide koormast armulikult on peästnud. Temma lasko
need lapsokesed nende pühha ristmise seadust möda
ülleskaswada, et nemmad onmra ello aial kõige kurja
eest wõiksid hoida, omma Iesust puhta süddamega
tenida ja nenda iggawese ello Pärriateks lada. Sm-
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mad aidago armas Jummal jälle nende endise terwisele Jesuse Kristuse pärrast, Amen.
X

Tännagem la Jummalat nende eest, tedda Jummal siit ilmast
ärratlltsunud. R. N.

Kõigewäggewam Jummal, kes neid omma pühha
nõuu järrele siit ilmast on ärrakutsunud, andko nende
kehhadele rahhulist hingamist mulla sees, wiimsel päwal
rõmust üllestõusmist iggaweseks elluks. Ta wõtko neid,
kes nende surma pärrast kurwaks sanud, omma pühha
Waimo armnga rõmustada; agga meid kõik öppetago
Temma nreles piddama, et ka meie peame surrema, et
möistaksinte õndsa surma wasto targaste walmistada,
ja ommal aial sestsinnatsest ilmast õndsaste ärralahkuda.
Sedda andko armas Jummal Jesuse Kristuse, õige
surma ärrawöitja pärrast, Amen.
Meie lonhus on ta Jummalat palluda, et abbiello saats ausaste ja
tasfiuaote meie seas petud.

Nüüd tahhab ennast üks paar rahwast (tahhawad ennast mõnni paar rahwast) abbiello sisse anda, mis mahhakulutakse; essimest, teist, kolmat korda. Peigmees on:
N. N. Pruut on: N. N. Ons nüüd kellelgi middagi
nende abbiello wasto räkimist, se tehko sedda aegsaste, ja
olgo pärrast wait. Agga Jummal andko neile omma armo
ja õnne Jesuse Kristuse meie Önnisteggia pärrast, Amen.
Issa meie, kes S a olled taewas, pühhitsetud sago Siuno nimmi, tulgo meile Sinno riik, Sinno tahtmine sündigo kui taewas, nenda ka ma peal; meie iggapäwane leib
anna meile tännapääw, ja anna meile andeks meie wõllad,
kui meie andeks anname omma wõlglastele, ja ärra sada
meid mitte kiusatuse sisse, waid peasta meid kurjast ärra;
sest Sinno pärralt on riik ja wäggi ja au iggaweste, Amen.
Õndsad on need, kes Jummala sõnna kuulwad ja
sedda tähhele pannewad.
9) Laul: Läh'me eliit: tulleme. Õn ja rahho meite olgo.
Andko jätko leiwale, Jummal kõigis appi tulgo; Aüko öndfaft ärrafurra. Ja meid wiimselt taewa tulla.

Wastamise laulud altari ees Pühhapäiwil.
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Wastamise laulud altari ees Pühhapäiwil.
1. Õpp.
Kogg.
2. Õpp.
Kogg.

Kõikide silmad otawad Sinno järrele, Issand!
Ja Sinna annad neile nende röga ommal aial.
Hüa mind appi ahhastuse päwal, ütleb Issand!
Siis tahhan ma sind wäljakistuda, ja sinna pead
mind auustama.
3. Õpp. Kui meie ellame, siis meie ellame Issandale!
Kogg. Kui meie surreme, siis meie surreme Issandale!
4. Õpp. Minna tean, et mo Lunnastaja ellab. Halleluja!
Kogg. J a temma wõttab mind põrmust üllesärratas. Hall.
5. Õpp. Mo abbi tulleb Jehowa käest,
Kogg. Kes taewa ja ma teinud.
6 Õpp. Hallastaja ja armuline on Jehowa!
Kogg. Pitka melega ja rikkas heldusest.
7. Õpp. Lo meile, Jummal, üks puhhas südda,
Kogg. J a uenda meie sees kindla waimo.
8. Õpp. Jummal tahhab,etkõik innimesed peawad õndsaks sama,
Kogg. Ja kõik tõe tundmisele tullenia.
9. Õpp. Heida Jehowa peäle omma koorem, ja Temma hoiab sind,
Kogg. Ja ei lasse sind mitte iggaweste kõikuda.
10. Õpp. Sured on Jehowa teud. Halleluja!
Kogg. Kes neid nõuab, fel on neist hea meel. Halleluja!
11. Õpp. Minno hing auustaga wägga Issandat. Halleluja!
Kogg. $ a mo waim olgo wägga rõmus, Jummala minno
Õnnisteggia pärrast. Halleluja!
12. Õpp. Issand, So heldus on taewas. Halleluja;
Kogg. Ja So tössidus on üllemaist pilwist sadik. Halleluja!
13. Õpp. Wereta Jehowa peale ommad teed,
Kogg. Ja loda Temma peale, kül Ta toimetab kõik hästi.
14. Õpp. Issand hoidko so wäljaminnemist ja sissetullemift,
Kogg. Nüüd ja iggaweste.
15. Õpp. Kristuse sees on meil ärralunnastamine Temma
werre läbbi,
Kogg. Pattude andeks andmine. Temma armo rikkust möda.
16. Õpp. Jummal on Tedda, kes ühhestki pattust ei teadnud,
meie eest patto ohwriks teinud,
Kogg. Et meie piddime Jummala õiguseks sama Temma sees.
17. Õpp. Mailm lähheb hukka ja temma himmo,
Kogg. Agga kes Jummala tahtmist teeb, se jääb iggaweste.
18. Õpp. Issand peästab mind kõigest kurjast,
Kogg. Ja aitab mind omma taewa riki.
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19. Õpp. Jehowa on suri asjo meile teinud. Halleluja!
Kogg. Sest olleme rõõmsad. Halleluja!
20. Õpp. Jehowa, ma armastan So koia elloasset,
Kogg. J a sinno aumaia paika.
21. Opp. Sada omma rahwale abbi, õnnista omma pärrisosfa.
Kogg. Ja hoia neid kui karjane, ja üllenda neid iggaweseks aiaks.
22. Õpp. Maitske ja wadage, et Jehowa hea on!
Kogg. Wägga õnnis on se mees, kes temma jure kippub.
23. Õpp. Hoia mis ilmalaitmata, ja waia se peäle mis õige.
Kogg. Seft selle mehhe wiimne järg on rahho.
24. Õpp. Issand! õppeta meid omma päiwi üllesarwama.
Kogg. Et meie tarkust süddamesse same.
25. Õpp. Jummal olgo meile armuline ja önnistago meid.
Kogg. Ta lasko omma palle paista meie peäle!
26. Õpp. Meie Jummal on ärrapeastja.
Kogg. Ja Jehowa Issand sadab surmast wälja.
27. Õpp. Kidetud olgo Jehowa Jummal, kes üksipäini immeasjo teeb.
Kogg. Kidetud olgo temma auline nimmi iggaweste.
28. Õpp. Õndsad on need, kes puhtad on süddamest.
Kogg. Sest nemmad peawad Jummalat näggema.
29. Kristuse Tullemise Pühhal.
Õpp. Valmistage Issanda teed.
Halleluja!
Kogg. Tehke Temma teeraad tassaseks. Halleluja!
30. Jõulo Pühhal.
Õpp. Üks laps on meile sündinud. Halleluja!
Kogg. Üks Poeg on meile antud. Halleluja!
31. Õpp. Kõikide teades suur on jummalakartuse sallaja assi. Hall.
Kogg. Jummal on awwalikuks sanud lihhas. Halleluja!
32. Neäri Päwal.
Õpp. Mo hing kida Iehowat Halleluja!
Kogg. J a ärraunnusta mitte Temma heateggemisi ärra. Hall.
33. Kolme Kunninga Päwal.
Opp. Se rahwas, mis käis pimmeduses, on suurt walgust
näinud. Halleluja!
Kogg. Ja nende peale, kes ellasid surma warjo maal,
on walgus paistnud. Halleluja!
34. Paasto aial.
Õpp. Kristus on meie ülleastumife pärrast hawatud,
Kogg. J a meie üllekohto pärrast ärraröhhutud.
35. Õpp. Tõeste, meie haigused on Ta ennese peale wõtnud,
Kogg. J a kõik meie wallo kannud.

altari ees Pühhapäiwil.
36. Õpp.
Kogg.
37. Õpp.
Kogg.
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Wata, se on Jummala Tal,
Kes mailma paitud ärrakannab.
Kristus on armastanud koggodust,
J a on isseennast selle eest arraannud.
38. Maria Kulutamise Päwal.
Õpp. Sõnna sai lihhaks. Halleluja!
Kogg. J a wötns kui schhes maias meie seas ellada. Halleluja.
39. Surel Neljapäwal.
Õpp. Kristus on ühhe Mällestuse teinud omma immeasjadele. Halleluja!
Kogg. Armuline ja hallastaja on Jehowa. Halleluja!
40. Surel Redel.
Õpp. Karristus olli Tenima peal, et meil piddi rahho ollema,
Kogg. J a Temma muhkude läbbi on meile terwis tulnud.
41. Kristuse ÜlleVtöutzmise Pühhal.
Õpp. Kristus on surma ärrawõitnud. Halleluja!
Kogg. J a ellojahukkaminnematapölwewalgeettetonud. Hall,
42. Õpp. Kristus on üllestöusmine ja ella. Halleluja!
Kogg. Kes Temma sisse ussub, se peab ellama. Halleluja!
43. Kristuse Taewaminnemye Pühhal.
Õpp. Kristus on taewa läinud omma Issa ja meie Issa
jure. Halleluja!
Kogg. Meile asset walmistama. Halleluja!
44. Nellipühhi Päwal.
Õpp. Issand! õppeta mind teggema Sinno mele pärrast. Hall.
Kogg. SinnoheaWaimjuhhatagomind tassase tee peale. Hall.
45. Õpp. Waim tulleb meie nödrustele appi. Halleluja!
Kogg. J a teeb palwid meie eest öhkamistega, mis ükski
ei wõi üllesräkida. Halleluja!
46. Kolmaino Jummala Pühhal.
Õpp. Au ja kitus olgo kolmaino Jummalale!
Kogg. Issa, Pöia ja pühha Waimule!
47. Jani Päwal.
Õpp. Wata ma läkkitan omma ingli So palge ele. Halleluja!
Kogg. Kes Sinno teed Sinno eespeab walmistama. Halleluja!
48. Palwe Päwal.
Õpp. Issand! ärra te meile mitte meie patto möda!
Kogg. J a ärra tassu mitte meie kätte meie üllekohhut möda.
49. Õpp. Issand, ärra minne mitte kohtusse omma sullastega.
Kogg. Ükski ellus innimene ep olle oige Sinno ees.
50. Rigi ja krono Pühhil.
Õpp. Rahwas kiitke omma Jummalat Halleluja!
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Kogg. J a laske kituse heale Temmast kuulda. Halleluja!
51. Õpp. Jehowa on omma wöitud mehhe tuggewus. Halleluja!
Kogg. Jehowa tugcewuses rõmustab kunningas, ja temma
abbi pärrast saab temma wägga rõõmsaks. Halleluja!
52. Õpp. Wägga õnnis on se rahwas, kelle Jummal on Iehowa. Halleluja!
Kogg. Se rahwas, mis ta ennese pärrisossaks ärrawallitfenud. Halleluja!
53. Usso õiendamise Pühhal.
Õpp. Sinno sõnna on meie jallale lambiks. Halleluja!
Kogg. Ja walguseks meie jalg-tee peal. Halleluja!
54. Õpp. Jummal on meid ärrapeastnud pimmeduse wõimuseft. Halleluja!
Kogg. Ja on meid saatnud omma armsaPoia kunningriki. Hall.
55. Kirriko nimme Päwal.
Õpp. Issand, ma armastan So koia elloasset. Halleluja!
Kogg. Ja Sinno aumaia paika. Halleluja!
56 Leikuse Pühhal.
Õpp. Tännagem Issandat, sest Temma on hea. Halleluja!
Kogg. Ja Ta heldus kestab iggaweste. Halleluja!
57. Surnute Pühhal.
Õpp. Õndsad on need surnud, kes Issandas surrewad.
Kogg. Nemmad hingawad ommast waewast, ja nende teud
käiwad nende järrel.
58. Õpp. Olle ustaw surmani.
Kogg. Siis tahhan ma sulle ello kroni anda.
59. Enne ristimist.
Õpp. Meie olleme Kristusega mahhamaetud ristimise
läbbi surma sisse.
Kogg. Et meie nenda peame ues ellus käima.
60. Kirriko öppetajate eest.
Õpp. Sada omma rahwale abbi, ja õnnista omma pärrisossa. Halleluja!
Kogg. Ja hoia neid kui karjane, ja üllenda neid iggaweseks aiaks. Halleluja!
61. Pärrast sõa wõito.
Õpp. Kiitke Issandat, kes meile wõito annud. Halleluja!
Kogg. Tännage Tedda, ja andke Temma nimmele auu. Hall.
62. Rahho pärrast.
Õpp. Jummal on meile warjopaigaks ja tuggewufeks. Hall.
Kogg. Minna tahhan Jummala pole hüda, ja Issand wöttab mind peasta. Halleluja!
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63. Pärrast rahhoteggemift.
Õpp. Suur on So heldus taewast sadik. Halleluja!
Kogg. Ja So tõssi üllemaist pilwist sadik. Halleluja!
64. Hea ilma pärrast.
Õpp. Issand, köiktde silmad otawad Sinno järrele. Hall.
Kogg. Ja Sinna annad neile nende rogo ommal aial. Hall.
65. Tänno korralise ilma eest.
Õpp. Issand on mo karjane. Halleluja!
Kogg. Ei mul polle ühtegi waia. Halleluja!
66. Wiljalise aia pärrast.
Õpp. Armuline ja hallastaja on Issand. Halleluja!
Kogg. Issand on liggi kõigile, kes tedda appi hüawad. Hall.
67. Hädda aial ülle ma.
Õpp. Aita meid omma helduse järrel, oh õnnistuse Jummal!
Kogg. Issand peastko meid kõigest kurjast, Jesuse Kristuse
pärrast!
68. Kui Jummal hädda pöranud.
Õpp. Issand on läkkitanud ärralunnastamift omma rahwale. Halleluja!
Kogg. Pühha ja kartuse wäärt on Temma nimmi. Halleluja.
69. Surno matmisel.
Õpp. Issand! õppeta meid tähhele pannema, et meie
surrelikud olleme.
Kogg. Et meie tarkust süddamesse same.
70. Kui uut pühha kodda pühhitsetakse:
Õpp. Kiitke Jummalat Temma pühha paikades. Halleluja!
Kogg. Iggaüks, kel õhk on, kiitke Issandat. Halleluja!
71. Kui uut surnoaeda pühhitsetakse.
Õpp. Ma tean, et mo Lunnastaja ellab. Halleluja!
Kogg. Ja temma wõttab mind põrmust üllesärratada. Hall.

Laulopalwed.
Pühhapäwal.
O h kõigewäggewam iggawene Jummal, kes S i n n a
kõik pattusid wäga wihkab, meie pallume S i n d , aita
nüüd armust meid waesid ja rammotumaid, et meie
pühha Waimo armo läbbi Sinno käskude järrele kui
waggad lapsed ellame ja pühha ja õige elluga S i n d
allati tenime, Sinno armsa Pöia Jesuse Kristuse,
omma Issanda läbbi.
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Issand, kõigewäggewam Jummal, kes sa häddaliste õhkamist ci põlga, egga kurwa süddame iggatsemist ei laida; wata meie palwe peale, ja wõtta
meid kuulda, et kõik kirriad kiusatused, mis meie peale
käiwad, wõiksid tühjaks minna, ja et meie Sinnuga
otsani ühte jäme, Siud täuuame ja iggal aial kidame
Jesuse Kristuse, omma Issanda läbbi.
Issand, Jummal, taewaue Issa! Meie täuuame Siud,
et Silma ta omma pühha sõnna läbbimeid olled walgustanud, rõmustanud ja kinnitanud. Aita meid nüüd ka, et
seddasamma sõnna truiste homme ja ommas ellus tenimast wilja üllesnäitame, et meie nenda iggawese ello wasto ikka ennam walmistatud, siin ja seal öndiaks same, Iesuse Kristuse, Sinno armsa Pöia, omma Issanda pärrast.
Kristuse Tullemise Pühhade ajal.
kõigewäggewam Jummal, armas taewaue Issa,
meie pallume Siud, ärrata meid, et walmis olleme, kui
Sinno Poeg tulleb, Tedda rõmuga wastowõtma, ja
puhta süddameda Silld tellima, sesamma Sinno armsa
Pöia, omma Issanda Jesuse Kristuse pärrast.
Jõulu Pühhal.

Kõigewäggewam, iggawene Jummal, armas taewaue
Issa! Meie tänname Sind süddamest, et sa omma ainosündillild Pöia mailma olled läkkitanud, et meie Xeumia
läbbi peame ellanm; meie pallume Sind, walgusta meid
omina pühha Walluaga, et sedda armo tännuga mõistame ja sest kõiges kiusatuses rõmustame, Jesuse Kristuse, Sinno armsa Pöia, omma Issanda läbbi.
Näri Päwal.

£h kõigewäggewam, iggawene Jummal, kelle käest kõik
head annid tnllewad, meie tänname Sind kõige hea eest,
mis S a minnewal aastal meile hinge ja ihho polest olled
teinud, ja pallume Sind, anna meile armust jälle üks hea
ja rõmus aasta, hoia meid kõige kahjo ja kurja eest, ja
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täida meid omma jummaliko õnnistamisega, Jesuse
Kristuse, Omina armsa Pöia, meie Issanda läbbi.
Kolme Kunninga Päwal.

Armuline Jummal ja Issa! Meie tä:man:e Sind
süddamest, et Sa meid pimmedusest olled kutsunud omma armsa Pöia Jesuse Kristuse tundmisele, ja pallume
Sind, wallitse omma pühha Waimuga meie ülle, et õiges
ilskus pääw päwalt ennam ja ennam wägge Wõttame,
Sinno käsknfi möda pnhtaste ja ilmalaitmata käime, ja
wimaks kõige usklikudega iggawest õnnistust same, Jesuse
Kristuse, Sinno armsa Pöia, omma Issanda läbbi.
Paastu aial.

Armuline iggawene Jummal, kes S a omma aino
Pöia peale ei olle armo heitnud, waid tedda meie kõikide
eest olled ärraannud, et Temma meie pattud piddi risti
peal kandma, anna meile armo, et selle usso sees nreie
süddamed ial ei hirmu, egga arraks ei lähhe, sesamma
oinma Pöia Jesuse Kristuse, meie Issanda läbbi.
Maria Kulutamise Päwal.

Issand Jummal, taewane Issa! Meie tänname Sind,
et Sinna rohkest armust meie pattude pärrast omma Pöia
olled lasknud innimeseks sündida; meie pallume Sind,
ivalgnsta omma pühha Waimo läbbi meie süddamid, et
lneie temma sündimisest, kannatamisest ja surmast rõmustame, Tedda ommaks Issandaks ja iggaweseks kunningeks wastowöttame ja temma läbbi õndsaks same, sesamma Sinno Pöia, Jesuse Kristuse, meie Issanda pärrast.
Surel Nellapäwal.

Oh armuliue Önnisteggia, kes Sa p« »ha õhtnsömaaega ennese mällestuseks ja meie önnistliseks olled seadiiud, anna meile armo, et Sinno ihho ja werre sakramenti
nenda wastowöttame, et mäe Siunuga ikka kindlamine same ühhendanud, jn Sinno ärralnnnastamise kasso iggapääw
rohkeste ommas süddames tunneme, kes S a Issa ja pühha
Waimuga ellad ja wallitseb iggawessest aiast iggaweste.

224

Laulupalwed.
Surel Redel.

Issand Iestls Kristus, Sa Kõigekõrgema Poeg;
Sulle olgo igaweste tciuuo, et ^inna meile peastjats
ja Önnisteggiaks olled saanud; aita, et meie, Sinno
teotaja ristisurma läbbi, iggawesest surmast peästetud,
ja Sinno ärrawallatud werre läbbi pattust puhhastatud, taewa rõmo iggaweste maitseme, kes sa Issa ja
pühha Waimuga ellad ja wallitsed iggaweste.
Kristuse üllestöulmise Pühhal.

kõigewäggewam, iggawene Jummal, kes Sa omma
Pöia surma läbbi meile wõimust olled annud patto
ja surma peale, ja Temma üllestõusma läbbi ello ja
hukkaminnemata põlwe walge ette tonnd, et meie
Sinno riikis iggawese õiguse, waggaduse ja õnnistuse
sees lõpmata wõime ellada; anna armust, et meie
selle usso sisse truiste ja kindlaste jäme otsani, I e suse Kristuse, Sinno Pöia, omma Issanda läbbi.
Kristuse Taewammnemise Pühhal.

Issand Jummal, taewmie Issa! Meie pallume Sind,
anna meile armo, et meie kõige omma mele ja mõttega
taewas ellame, sedda mis taewas on otsime, ja omma melewaimo polest taewaliste sarnatsed olleme, nenda et se
lotus meid wõiks rõmustada, et Sinno ainosündinud
Poeg, meie Önnisteggia Jesus Kristus, kes taewa on läinud, meidki, kui ta jälle tulleb, omma riki taewa wasto wöttab. Kule meie palwed Jesuse'Kristuse, omma Pöia pärrast.
Nellipühhil.

Issand J
ial, armas taewane Issa, kes S a omma
uftlikude fud
id pühha Waimo läbbi olled walgustanud ja õppetanud, anna meile armo, et meie sesamma Waimo läbbi Sind ja Sinno tahtmist oie^
tunneme, ja iggal aiat Tencma rahhust ja wäest rö^
mustam' Jesuse Kristuse, omma Issanda läbbi.
Kslttiaino Jummala Pühhal.

Oh kõigewäggewam Jummal, taewane Issa, feo S a
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kõik mailma olled lönud ja meid innimesed omma näo
järrele teinud; oh Jummala Poeg, kes S a meie heaks
innimeseks sanud ja meie paitud ristisanwa ülleskanmib; oh pühha Waim, kes S a meid Ewangeliumi läbbi
õige ussule olled saatnud pühhitsenud; meie pallume
Siud, S a ainns, iggawene, kõigewäggewam Jummal,
hoia meid omma nimme tössises tundmises ja oiges uskus meie otsani, ja te meid omma armo läbbi iggaweste
õndsaks, kes S a ellad ja wallitsed iggaweste.
Ristia Ioannese Päwal.

Meie tänname Sind, Issand Jummal, taewane Issa,
et Sa ristia Ioannese omma Pöia ele olled läkkitanud,
ja tedda käskinud Temmast, kui Jummala Tallest tunnistada; anna inerle armo, et meie sedda tunnistust ussume, Jesuse Kristuse peale lodame, ja Tedda kõige
omma ello aia pühhitsuses ja õiguses tenime, sesamma
Sinno Pöia Jesuse, omma Issanda läbbi.
Palwe Päwal.

Oh Issand Jummal, taewane Issa! Sinnul ei olle
melehead pättuste iirnimeste surmast ja hukkatusest
waid S a tühhad, et nemmad peawad pattust pörama
ja ellama; meie pallume Sind süddamest, pöra armust
ineie pealt ärra need nuhtlused, mis meie tärmini
omma pattudega olleme teninud, ja anna heldest armust, et sest aiast omma meelt parrandama Sinno
armsa Pöia, Jesuse Kristuse, omma Issanda pärrast.
Rigi ja krono Pühhade!.

Oh helde taew ane Issa, kelle käes kõige innimeste melewald, ja kõik õigused ja kassad ma peal seiswad, meie
pallume Sind, Wata armuga omma teendri, meie Keisri
ja kõige Temma Sugguwõssa peale, et Temma sedda ammetit, mis Sa Teo da käskinud, Sinno tahtmise järrele
wõiks üllespiddada; walgusta ja hoia Tedda Omma pühha
jummaliko sõnna jures, anna Temmale tarkuse ja mõistufe waimo, üts jumnralakartlik ja wagga südda, ja õn26
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nistatud rahhulist wallitsust; pitkenda Sa, oh meie onnistuse Jummal, Temma ello päwad, et meie, Temma
warjo al ühhe wäikse ja laitmata ello sees ellades,
Sinno jummaliko armo rikkust oiges uskus mõistame,
ja 3ivtb, kõikide Issaudate Issandat, pühhitsuses ja öigufes tenime, omma Issanda Jesuse Kristuse läbbi.
Oige usso ülleswõtmise Päwal.

Meie kanname Sind, Issand Jummal, taewaue Issa,
et Sa omma pühha Ewangelinmi meile olled annud, ja
pallume Sinno põhjatumat hallastusa hoia armust omma
sõnna selget walgust nieic sl,'as, ja omma Waimo läbbi juhhata ja sada meie süddamed, et meie sest ellades ei taggane,
waid kõwwaste senna jure jäine, ja se läbbi wimaks öndsaks same, Jesuse Kristuse, omma Issanda pärrast.
Kirriko nimme Pnwal.

Issand Iuunnal, taewaue Issa, kes Sa sellesinnatle
omma pühha koia pühhitseiuise päwa meile jälle olled kätte
tonud, ja uieid seie kutsunud, Sinno sõnna kuulma, ja puhhad Sakramentid siin altari ees puhhitsema, wõtta kuulda
omma rahwa palwed, ja anna, et kõik, kes seie kotta pühha
melega kogguwad, Sinno walguse ja rahho heast annist
cssa sawad, ja selle wägge ommas süddames ellawalt
tundwad Jesuse Kristuse, Sinno Pöia pärrast.
Leikuse Pühhal.

, Isstrno, meie Jummal ja Issa! Ligutatud süddamega
kidame Sind selle rohke wiljaanni eest, irnska Sinna selgi
aastal meie põllud olled ehhitanud kui krouiga. Kõikide
silmad otasid Sind, S a Kõigewäggewam ja Armuline, ja
Sinna teggid lahti ommad rohked käed, ja täitsid kõik mis
ellab hea melega. Täida ka, oh Issand! meie süddamed
täinromelega, et :neie ellades Sinno hcateggemisi ärra ei
unilusta, waid ikka walmis olleme Sinno rohkist andidest
häddalistele jaggama, waestele onnna leiba murdma, neid
katma, kes allasti on, ja nutjad römustama, Icmse Kristusc, Sinno armsa Pöia, meie Issanda pärrast.
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Turnute Pühhal.

Armuline, iggawene Jummal, kes Sa tahhab et meie
Kristusega peame kannatama ja surrema, ennego meid
Tcllnnaga auu sisse üllendakse, anna meile armo, et meie
itka Sinno tahtmise alla heidame, ja õiget usko otsani
peame, ja ka tullewast üllestöusmisest ja auu põlwest
rõmustame Jesuse Kristuse, onuna Issanda pärrast.
Pärrast Pühha Öhtosömaacga.

Issand, :neie Önnisteggia, kes S a meie hinge wägga
rohkeste olled söötnud ja jootnud, meie pallume Sind,
anna armo, et meie kõigest süddalnest Sind õiete armastarne, Sinno sisse tõeste ussume, ja Sinno pühha tahtmist möda ellame. Anna meite ka wimaks õndsat otsa, et
meie Sinnnga ellame, ja iggaweste Sinno jure jäme,
kes Sa Issa ja pühha Waimuga wallitsed iggaweste.
Kirriko öppetajate eest.

Issand, köigewäggewmn, helde Jummal ja Issa, kes
S a olled käskinud, et peaine Sinno leikusele truid tõteggiad Sinuult palluma, meie pallume Sind, lätkita meile
omma üpris surest hallastusest waggad teenrid omma junv
nmliko sõnna kulutamisele, ja anna omma öndsaksteggew
sõnna nende süddamesse, ja panne sedda nende suhhu, ei
nemmad Sinno käsko truiste täidawad, et meie se läbbi
maenitsetud, öppetatud, römustatud ja kinnitatud-, sedda
teme, mis Sinno mele pärrast on, ja :neie õnnistuseks
tarwis lähheb, meie Issanda Jesuse Kristuse läbbi.
Rahho pärrast.

Kõigewäggewam, iggawene Jummal, S a auu Kunninaa§, ja taewa ja ma Issand, kes S a omma Waimo läbbi
töige mailma ülle wallitsed, ja kelle holekandmise läbbi
kõik asjad juhhatakse, kelt köit ühhemeleline nou ja kõik
rahho meile tulleb, meie palluine Sind, anna meile meie
pattud andeks, ja õnnista meid omma jummaliko rahhuga,
et Sinno kartuses Siud teniine ja Sulle iggal aial auu
anname, kes S a wallitsed Piiaga ja pühha Waimuga.
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Pärrast rahho teggemist.

Issand Jummal, taewane Issa! Meie tänname Sind
süddamest, et Sa omma rahwale suurt õnnistamist olled
nähha annud ja meie waenlaste käest meid wäggewal konibel peästnud; meie pallume Siud, auua meile omma Waimo läbbi sedda õiges uskus tuuda, et meie Sinno immeliko abbi ellades ei unuusta, waid Sinno sure hallastuse
eest Siud kidame ja tänname, siin aialikult ja seal
iggaweste, Jesuse Kristuse omma Issauda läbbi.
Hea ilma pärrast.

Oh Issand, kõigewäggewam Jummal, kes S a kõik,
mis ial on, wallitsed ja täidad, ilma Sinno armuta
ci wõi middagi sündida; sepärrast pallume Siud, anna
meile, Omma lastele, wiljalist ja siggitawat ilma, et
meie ma Sinno õnnistamise läbbi wiljaga saaks täidetud, ja meie kõigist Sinno heateggemistcst Sind
ärra tunneme ja Sind kidame Jesuse Kristuse, Sinno
armsa Pöia, omma Issanda pärrast.
Tänno korralise ilma eest.

Issand Jummal, taewane Issa! :neie pakkrnue Sulle
süddameliko kitust ja tänno, et sa meie palwet armust olled
kuuluud, ja meid wiljalise, siggitawa ilmaga rõmustanud.
Meie pallume Sind, anna meile issalikust heldusest weel
eddespiddi wiljalist aega, kela meie pealt ärra tühja ja
nälga, ja õnnista meid armust köigesugguse hea anniga,
Jesuse Kristuse, omma armsa Pöia, meie Issauda pärrast.
Wiljalise aia pärrast.

Issand Jummal, taewaue Issa, kes Sa kõik üllespead ja wallitsed, kõigele armo annad ja kõige omma
reggnde peale hallastad, kes Sa iggapääw omma helde
käe lahti teed, ja kõik mis ellab, täidad hea melega —
meie pallume Sind, ärra jätta ennast meilegi tunnistamata, waid anna meite wihma, päwapaistet ja wiljalist
aega, ja hoia armuga wilja wälja peal, Jesuse Kristuse,
onuna armsa Pöia, meie Issanda pärrast.
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.§äbt>a aial ülle ma.

Oh Issand, meie Jummal ja Issa! Põhjatuma hädda
seest hüame Sinno pole, kule mäe Ijealt, Sinno kõrwad
pango tähhele meie pallumist, ja olle meile armuline
selle hädda sees, mis meie peale tulnud. Issand! kui
Sinna tahhaksid kõik üllekohhut meles piddada, kes siis
jõuaks So ees seista? Meie lodame Sinno peale, sest
Sinno jures on heldus ja köigerohkem lunnastus. Olle
meile siis armuline, ja kana annust meie peält ärra
se hädda, miska S a omina rahwast tulnud katsuma,
et need, kes silmameega külmanud, õiskamisega wõiksid
leigata. Kule meid Jesuse Kristuse pärrast.
Kui Jummal hädda ärrapöranud.

Meie tänname Sind, oh Issand, kõigest süddamest ja
juttustame kõik Sinno immeasja; meie rõmustame ja olleme rõõmsad Sinno sees ja kidanre Sinno nimme, Sa
Kõigekõrgem! Sinna olled wõtnud meie õhkamist kuulda, ja
olled meid peästnud sest willetsusest, kelle pärrast meie Sind
pallusime. Sinna pannid koorma meie peale, agga Sinna
peastsid meid jälle. Sinna olled meileIssaks, kes ärrapeastab, ja Issandaks, kes surmast wälja sadab. Sepärrast tahhame Sinno nimmele kitust laulda iggaweste ja sulle kõik
ommad tõutused tassuda. Seks kinnita meid Jesuse Kristüse, omma armsa Pöia, meie Issanda läbbi! Allien.
Häddaristimise sõnnad.

Kolmaino Iuinmala, Jummala Issa, ja Pöia, ja pühha
Waimo nimmel, Amen. — Siis panneb ristitaja kolm
kord wet lapse Pea peale ja ütleb se jures need sõnnad:
N. N. Minna ristin sind Jummala Issa, ja Pöia
ja pühha Waimo nimmel.
Oh kõigewäggewam, armuline Jummal! Sinno kässo
järrele olleme sellesiunatse lapsukese Sinno pühha ristirnife ossaliseks teinud. Lasse tedda, kui Sa temma ellopäiwi tahhad pitkendada, Sinno tundmises ja Sinno kartuses, ja Jesuse Kristuse lunnastamise armus ülleskas-
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maha, Omma armsa Pöia, meie Issanda parrast, Amen.
— Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Issand önnistago sind ja hoidko sind; Issand lasko omma
palle paista sinno peale, ja olgo sulle armuline; Issand
töstko omma pallesinnopeale, ja andko sulle rahho. Amen.
Ristimise sõnnad, mis kirriko ammeti peäle õppinud koolmeistrid
ja ta köstrid prugiwad.

Kolmaino Jummala, Jummala Issa, Jummala
Pöia, ja Iunllnala pühha Waimo nimmel. Amen.
N. N. Wõtia pühha risti täht omma õtsa ja omma
rinna ette, ühheks meletulletamiseks, et sind ristitakse
Kristuse peäle, kes sinno heaks on risti lodud.
Pallugem: Issand Jummal! meie hüame süddamest
oirnto ^ole sellesinnatse lapsukese pärrast, kes Sinno
ristmise annet nouad. Wõtta tedda wasto, nenda kuida
Sinna olled öölnud: Palluge, siis peab teile antama,
otsige, siis peate teie leidma, kopputage, siis peab teile
lahti tehtama. Anna temmale omma põhjatuma armo
ja helduse järrele kõik, nüs meie temmale iggatseme
ja pallume, ja lasse tedda ülleskaswada uskus Sinno
ja Sinno Pöia Jesuse Kristuse sisse. Amen.
Kuulgem ussu tunnistuse sõnno, mis peale ka meie oileme ristitud: Meie ussume Jummala Issa, köigewäggewama taewa ja ma loja sisse; ja Jesuse Kristuse, Temma
aino Pöia, meie Issanda sisse, kes on sadud inihhaft Wettmust, illnale todud neitsist Mariast, kannatanud Pontsiuse Pilatuse aial, risti lodud, surnud ja mahhamaetud,
allaläinud pörgohauda, kolmandanial päwal jälle üllestõusnud surnuist, üllesläiuud taewa, istub Jummala,
onlina kõigewäggewama Issa parremal käel, sealt Temma
tulleb kohhut mõistma ellawate ja surnute peäle; J a
pühha Waimo sisse, üht pühharistitoggodust, pühhade ossasamist, pattude andeksandinist, lihha üllestõusmist ja iggatoest ello. — Kas teie tahhate, et se lapsuke selle usso
peale peab ristitud sama? — Wadderid: Jah!
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N. N. Minna ristin sind Iuininala Issa, Pola ja
pühha Waimo nimmel. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Issand önnistago sind ja hoidko sind; Issand lasko omma palle paista sinno peäle, ja olgo sulle armuline; Issand
töstko omma pallesinnopeale, ja andko sulle rahho. Amen.
Viatmise jönnad.

Mullast olled sinna wõetud; nmllaks pead sinna
sama; niullast ärratab sind Jesus Kristus, sinno
Önnisteggia, wiimsel päwal jälle ülles.
Pallugem: Armuline, iggawene Jummal! Kes Sinna
Jesuse Kristllse, oirnna ailrosündinud Pöia surma läbbi,
surma käest wõimust olled wõtnud, et temma ennam meile
ci wõi kahjo tehha, põra nüüd omma iš)a palle omma laste
pole, ja anna meile armo, et meie siin ühheskoos olleme
omma hingede heaks, ja sesinnatse matmise jures onuna
mele tnlletame, et ka meie, kui Sinna tahhad ja meid kutfud, pealne jälle mullaks sama. Õppeta meid sedda häil
ja kurjel päiwil mõistma, et nieil sellesinnatse ello sees
kindlat asset ei olle; ja anna meile armo, et sedda tagganõuame, mis iggawene on, ja et nreie siin ma peal nenda
ellame, Sinno pühha tahtmise järrele, et meie sellesinnatse
omma wennaga (õega) Kristuse sees wiimsel päwal üllestõuseme iggaweseks elluks, sesamma Sinno Pöia, Iesuse Kristuse, omma Issanda läbbi. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. f.
Issand önnistago sind n. t. s.
Kõigewäggewam Jummal, armuline Issa, meie pallume
Sind, kinnita ja hoia meid onuna pühha Waimo läbbi
õiges uskus, et sellesinnatse meie wenna (öe) lahkumise jures, kelle surno kehha meie mulda panneme, Sinno sõnna
meid rõmustab Sinno armsa Pöia, Jesuse Kristuse auuliko üllestöusmise läbbi. Agga aita meid ka heldeste, et
meie neid ellopäiwi, nüs Sa meleparrandamiseks meile
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weel armust annad, hästi prugime; omma mitmesuggusid
pattusid tunneme, süddamest Sinno pole põrame, Sinno
wäe läbbi onuna meele taewa pole tõstame, sedda otsides,
mis üllewel on, kus Kristus, meie Önnisteggia ellab; et
meie nenda iggapääw ikka ennain wõiksime pattule ärrasurra, tössises wenna armastuses teine teisega ellada,
Sind tenida pühhitsuses ja õiguses, Sinno sõnnaga omma
süddatnid õiges uskus surina wasto walmistada, ja Sinno
yallastuse läbbi öuuist otsa rõõmsaks üllestõusmiseks sada.
Sedda anna meile Jesuse Kristuse, Omma Pöia läbbi,
kes surma käest wöinmse, on wõtnud, ja ello ja hukkaminnemata põlwe walge ette tonud. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Issand önnistago sind n. t. f.
Lapse matmisel.

Armuline Jummal ja Issa! Meie allandame ennast
Sinno targa ja armsa käe alla, kui Sinna meie armsad lapsed nende nore ea sees meie käest ennese jure wõttad, jaussume Sinno pühha sõnna peale, et taewariik nende pärralt
on. Nenda olled Sinna sellegi lapse sestsinnatsest kurjast
mailmast surma läbbi iggawese ello walgusele saatnud:
agga meile olled S a tahtnud selle lapse kurwastaja surma
läbbi head oppetust anda, et peameommad süddamed Sinno
ja So taewa pole pörama ja onuna lapsi, mis alles ellus, ja
mis puhhas ristimises meie Issandale, Jesuse Kristusele,
pühhitsetud on, Sinno pühha sõnna kuulmises ülleskaswatama, ja nende sees Sinno wäe läbbi, iggawese õnnistüse ellawat lotust ärratama. Sedda pallume Sinno käest,
Sinno armsa Pöia, Jesuse Kristuse pärrast. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Issand önnistago sind ja hoidko sind, Issand lasko
omma palle paista sinno peäle, ja olgo sulle armuline; Issand tõstko omma palle sinno peale, ja andko
sulle rahho, f Amen.

VI.
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Juhhataja
Piibli ja lauloramato sisse.

Koddune

jummalatenistus.

i . Köigelühhema wisi peäl.
1. Perre laulab lauloramatust sest laulust, mis
juhhataja, waia 240 lehhe külje pealt, kätte juhhatab,
mõnned salmid.
2. Perreissa ütleb: Kuulgem nüüd Jummala
sõnna, ja loeb selle kirja tükki, mis juhhataja, wata
232 lehhe külje peält, — selle päwa jauks kätte juhhatab.
3. Perreissa loeb issameie palwe.
4. P e r r e laulab lauloramatust sest laulust, mis
juhhataja, wata 340 lehhe külje pealt, kätte juhhatab,
ühhe ehk paar salmi.
5. Perreissa loeb õnnistamise sõnnad: Issand,
õnnista meid ja hoia meid! Issand, lasse omma palle
paista meie peale, ja olle meile armuline! Issand,
tõsta omma palle meie peäle ja anna meile rahho!

2. Täielikuma wisi peäl.
1. Perre laulab lauloramatust sest laulust, mis
juhhataja, wata 240 lehhe külje pealt, kätte juhhatab
paar salmi.
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2. P e r r e i s s a loeb: Issa Pöia ja pühha Waimo
nimmel. Amen. Allandago ennast minnuga Jummala
ette, ja palluge tössise pattokahhctsemisega nenda, —
ehk: Meie ülleastmisi on paljo sinno ees, ja meie pattud
tõstawad meie wasto. Meie pattud waewawad meid
wägga, — wõtta sinna, Issand, meie ülleastmisi ärraleppitada. Aita meid, meie õnnistuse Jummal, omma
nimme auu pärrast! Amen.
Kuulge ta usso rõmustamist Jummala sõnnast: Ku>
meie omma pattud tunnistmne, siis on temma ustaw
za õige, et ta meile pattud andeks annab, ja teeb meid
puhtaks kõigest üllekohtust. Jesuse 5^ristuse, temma
Pöia, werri teeb nreid puhtaks kõigest pattust. Amen.
3. P e r r e laulab essimese salmi sest laulust: Au
kitus olgo iggawest n. t. s.
4. Perreissa ütleb: Kuulgem nüüd Jummala
sõnna, — ja loeb isse, ehk ka hea luggeja kangeinate
laste seast, selle kirjatükki, mis juhhataja selle päwa
jauks kätte juhhatab.
5. P e r r e i s s a ütleb: Pallugem! — j a loeb sünd
sawa palwe palweramatust, ehk hommiko palwe, ehk
tirriko aasta järrele ehk kirja tükki järrele; weel
armsam on, kui ta palwet teeb süddamest.
6. P e r r e i s s a ehk üks wähhemate laste seast loeb
issameie palwe.
7. Perre laulab lauloramatust sest laulust, mis
juhhataja, wata 240 lehhe külje pealt, kätte juhhatab
ühhe eht paar salmi.
8. Perreissa loeb õnnistamise sõnnad:
Issand, õnnista meid ja hoia meid!
Issand, lasse omma palle paista meie peäle, ja olle
meile armuline!
oskand, tõsta onuna palle meie peale, ja anna meile
rahho!
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3. Köigetäielikuma wisi pcal.
1. P e r r e i s s a loeb: Jummala I s s a , Pöia ja
pühha Waimo nimmel.
2. Perre kostad räkides ehk lauldes:

•\-4r^^^

II

A - meu.
2. Perreissa loeb: Allaudage ennast minnuga Iumma la ette, ja palluge tössise pattokahhetsemisega nenda.
(Kristuse wllemise aial.)
Jummal olle mulle armuline omma helduse varrast, kuüwta
mo ülleaftmised omma xohk hallastuse pärrast. Pesse mind
h«*ti mo üllekohtust, ja puhhasta mind mo pattust. Sest minna
tunnen omma ülleaftmife, ja inirntb pal on mo ees allati.
Panne ommad silmad mo pattude eest warjule, ja kustuta
ärra kõik mo üllekohhut Lo mulle, Jummal, üks puhhas
südda, ja nenda mo fees kindlat wanno. T. L. 51.
(Jõulo aial.)
Tinna Israeli karjane! kule, kes sa Josepi sabad kui lambad,
les sa Kerubite peäl istud, paista ette. Jummal! pöra meid,
ja walgusta omma palle, siis same meie abbi. Jehowa, wäe-aede Jummal! kui kaua pead so wihha suitsema so rahwa palwe
wasto. Wäggede Jummal, pöra meid, ja walgusta onuna
palle, siis same meie abbi. T. L. 80.
(Kannatamise aial.)
Põhjatuma hädda seest hüän nunna sinno pole, Jehowa!
Issand, kule mo healt, sinno kõrwad pango taimele mo allandliko pallumiste heal; kui sinna Jehowa! tahhaksid kõik üllekohto
meles piddada, kes siis jõuaks. Issand, so ees seista? Agga
sinno kä on andeksandmine, etsindpeab kartetanm. T. L. 180.

(Üllestöusmise aial.)
Issand! sinno pole nia tõstan omma hinge, ,no Jummal,
sinno peale lodan ma. Ärra mõtle nutte mo nore aea pattude
peäle, egga mo Üleastumiste peäle; omma helduse järrele
mõtle sinna mo peale, omma headuse pärrast, oh Jehowa! Omma
nimme pärrast. Issand, et anna andeks mo üllekohhus, sest
sedda on paljo. Wata mo peale, ja olle mulle armuline, ja
a:ma andeks kõik mo pattad. T. L. 25.
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(Ncllivühhi aial.)
Lo mulle, Jummal, üU puhhas südda, ja uenda mo sees
kindlat waimo. Ärra heida miud mitte ärra onuna palle eest,
ja ärra wötta,onnna pühha Wanno mitte ininnult ärra. Anna
mulle jälle omma õnnistuse römustust, ja hearneleline waim
toetago mind. T. L. 51.
(Kolmaino Jummala pühha aial.)
Issand, sinna suur ja kartuse wäärt Jummal, meie olleme
patto ja üllekohhut teiuud, ja belaste ellanud ja wastopannud,
ja so käskudest ja so seadusist ärralahkuuud. Agga Issaudal
:neie Jummalal on hallastus ja audeksandinifed. Taniel 9.
4.

P e r r e laulab:

WD

T~CS

& &

X

XX

I s - sand hal - las - ta
CX

m

O :

\

3

Kris - tus
CX

m

hal - las - t a !
I s - sand hal- las - ta!
5. P e r r e i s s a loeb: Kuulge usso rõmustamist
Jummala sõnnast:
(Kristuse tullemise aial.)
Nenda on Jummal mailma armastanud, et temma onuna ainosündinud Paia on annud, et ükski, kes temmasisseussub, ei pea
hukka sama, waid et iggawene ello temmal peab ollema. Ioh. 3.
(Jõulo aial.)
Jummala arm, mis õnnistust sadab, on ilmunud kõigile innin:estele, sest Kristus on isseennast meie eest annud, et ta meid
piddi ärralunnastama kõigest üllekohtust, ja puhhastama ennesele isserahwaks, nns ussin on hea tõle. Tit. 2.

(Kannatmnise aial.)
Tõeste meie haigused on temma ennese peale wõtnud, ja
kõik meie wallo kannud. Temma on meie ülleastmiste pärrast
hawatud, ja kõik meie üllekohto pärrast ärraröhhutud; karristus
olli temma peäl, et meil piddi rahho ollema, ja temma muhkude läbbi on meile terwis tulnud. Ies. 55.
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(Üllestöusmise aial.)
Kristus OH meie üffeažtumiSte pärrast ärraantud ja meie
öigcfefamife pärrast üllesärratud. Ja kui sinna omma suga
saad üllestunnistanud Issaudat Iesust, ja saad uskuuud omnias süddames, et Jummal tedda surnuist ou üllesärratauud,
siis pead sa öudsaks sama,
^Nellipühhi aial.)
Ni mitto kiu Jummala Waimo läbbi juhhatakse, ueedsiunatsed
ou Jummala lapsed. Sest teie ep olle sanud sullase põlwe waimo
et teie jälle peaksite kartma, waid teie ollete lapse põlwe waimo
sanud, kelle läbbi meie kissendame: Abba Issal Rom. 8.
(Kolmaino Jummala pühha aial.)
Ni tõeste kui ma ellau, se on Issanda Jehowa sõnna, mul ep
olle head meelt selle surmast, kes öäl, waid sest, kui se, kes öäl,
pörab omma tee pealt, et ta wõiks ellada. Esek. 33.

6. P e r r e laulab essimese salmi sest laulust: Au
kitus olgo iggawest n. t. s.
7. Perreissa ütleb: Tunnistagem kõige pühha
ristikoggodusega omma usso ülles omma ristmise seaduse meletulletamiseks:
(ja siis ta loeb ühtlase kõige omma perrega):
Minna ussun Jummala, Issa, kõigewäggewama
taewa ja ma Loja sisse;
Ja Jesuse Kristuse, Jummala aino Pöia meie
Issanda sisse, kes on sadud puhhast Waimust, ilmale
todud neitsist Mariast, kannatanud Pontsiuse Pilatuse
al, risti lodud, surnud, mahhamaetud, allaläinud
põrgo hauda, kolmandamal päwal jälle üllestõusnud
surnuist, ülles läinud taewa, istub Imnmala omma
kõigewäggewama Issa parremal käel, sealt temma
tulleb kohhut mõistma ellawate ja surnute peale. Minna
ussun pühha Waimo sisse, üht pühha ristikoggodust,
pühhade ossasamist, pattude andeksandmist, lihha üllestõusmist ja iggawest ello. Amen.
8. P e r r e laulab selle laulo lauloramatust, mis
juhhataja, wata 240 lehhe külje pealt, kätte juhhatab.
9. Perreissa loeb palwet: Pallugem:
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(Kristuse tullemise aial.)
Armuline Issand Iilmmal, äreata meid, et meie walmis
olleksime, tui so Poeg tulleb, tedda rõmuga wastowõtma ja
sind puhta süddamega tenima, sesamma sinno Pöia, meie
Issanda, Jesuse Kristuse läbbi. Amen.
(Jõulo aial.)
Iosand Jummal, taewaue Issa, res sa onuna Pöia meile
walguseks ja elluks ilma peale olled läkkitanud, meie pallume
siud walgusta meie süddamid, et meie sinno armo nieie wasto
tunneksime, ja iggaweste õndsaks saaksime, Jesuse Kriswse
sinno armsa Paia meie Issanda läbbi. Amen.
(Kannatamise aial.)
Issand Jummal, taewaue Issa, fcs sa onuna ainofündinud
Pöiale polle armo annud, waid olled tedda ristisurmale ärraannud, et meie surmast peaseksime, meie pallume sind, anna meile
omma pühha Waimo, et meie sinno armust ennast süddamest
römustaksime, pattude eest ennast hoiaksime, ja kõik risti, mis
sa meie peäle pannad, kannatlikult kannatakstme, et meie
sinnuga iggaweste ellaksime Jesuse Kristuse läbbi. Amen.
(Ülleštöušrnisc aial.)
Issand Jummal, taewane Issa, kes sa onuna ainofündinud
Pöia meie pattude pärrast olled ärraarnrnd, ja meie õiguse pärrast
olled jälle üllesärratanud, ärrata sa ka meie surnud süddamed ue
ellule, ja te uieid Kristusega ellawaks temma üllestõusmist wäes,
les sin.no ja Waimuga ellab ja wallitseb iggaweste. Amen.
(Nellipühhi aial.)
Issand Jummal, armuline Issand, kes sa onuna usklikude
lüddanüd walgustad ia juhhatud, anna armo, et meiegi pühha
Waimo läbbi õiget mõistust saaksime, ja õiget rõmustamist
ja pühhitsemist jõudo tunneksime, sinno armsa Pöia Iesn.se
Kristuse, meie Õnnisteggia läbbi. Amen.
(Kolmaino Iunnnala pühha aial.)
Kõigewäggewam iggawene Jummal, meie tänname sind, et
sü meid waesed pattused pühha ristmise läbbi armolikult
olled wastowõtnud, ja nüüd omma sõnna läbbi Waimo wäes
na rigi õnnistusele kutsud, anna armo, et meie sedda
;.;.;0 kutsmist ei põlgaks, waid et meie sedda tänna ja iggapääw
rõõmsaste wastowõttaksime, et meie kui sinno ärrawallitsetud
hinged ja iggawese ello Pärriad õndsaks saaksime Jesuse Kristuse
sinno armsa Pöia meie Issanda läbbi. Amen.
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A - men, A-men.
11. Perreissa ehk ka hea luggeja kangemate laste
seast loeb selle kirjatükki, mis juhhataja selle päwa
jauks katte juhhatab, mata 240 lehhe külje pealt.
12. Perre laulab:
-OX

£
lu - ja

^P-

&

Ö

Hal - le-

-*£>*-

Cc

-=¥*•

T-+

-©-

&

lu - ja —! Hal - le - bl — — ja!
13. Perreissa loebsüudsawapalwepalweramatust,
ehk hommiko palwe, ehk kirriko aasta järrele <?hk kirja tükki
järrele, weel armsam on, kui ta palwet teeb süddamest.
14. Perreissa ehk üks wähhemate laste seast loeb
issameie palwe.
15. Perre laulab selle laulo lauloramatust, mis
juhhataja, wata 240 lehhe külje pealt, kätte juhhatab.
16. Perreissa loeb õnnistamise sõnnad:
Issand, õnnista meid ja hoia meid!
Issand, lasse onuna palle paista meie peale ja olle
meile armuline!
Issand, tõsta onuna palle meie peale, ja anna meile rahho!
17. Perre laulab.

ü3

W=£ž

^=c3:

—f—

X

mfccx

A - men, A - men, A —

men.

Juhhataja
-Piibli ja lauloraumto sisse, ehk iggapäwased luggemise
tükkid puhhast kirjast, kirriko aasta arro järrele wallitsetud,
ja sündsama lauludega kokkoseatud.
Pääw. !Aeg.
1. Pühha- hom.
pääw.Hr.
tullemise õhto
aial.
Esmasp. hom.

L.-Nr.
Pääw. Aeg. L.-Nr.
Kirja tük.
Kirja tük.
1, 1-4. Mät. 21, 1-9 .Holnrnoy hom. 147, 1-4!T. Laul 96
9. 10. (Rom. 13, WAA.)
10-12
144, 1. 4. T. Laul 100
õhto 488, 1. 2 Ioh.il. 3, 7-13
5.
3. 4
1, 5. 6. Sat. 2, 14-17 Neljasp. hom. 488, 5. 6 Luk. 12, 32-40
7. 8
7. 8.
õhto 144, 7. 8. T. Laul 98
õhto 433, 1-4 Luk. 12, 42-48
9
5. 6
Teisip. hom. 4, 1-4 Sew. 3, 14-20 Rede
hom. 485, 1-3 2.Petr.3,8-11
4
5-7
õhto 145, 1. 2 T. L. 89. 2-19
õhto 485, 5. 6 Mark. 13,
3. 4
7
Kolmasp hom. 13, 1-6 T.L. 89,20-38 Laup.
hom. 405, 1. 2 Ies. 35, 3-10
3
7-9
õhto 2, 1. 2 Ier. 23, 5-8
õhto 542, 1-3 Ies. 52, 1-10
3. 4
4. 5
Neljasp. hom. 2, 4-6 Ier. 33, 6-17 3.Pühha- hom. 172, 1-3 Mat 11, 2-10
7. 8
pääw.
4. 5 (Ep.1.Kor.4,1-5>)
õhto 192, 1. 2 Iesaia 4, 2-6
õhto 6, 1-3 Ies. 40, 1-11
4. 5
6
Rede
hom. 9, 1-3 T. Laul 24 Esmasp. hom. 211, 1-4 Luka 1, 5-2.">
4. 5
5. 6
õhto 409, 8-9 Iesaia 55, 1-9
õhto 134, 1. 2 Iesaia 61
16
3. 4
Laup.
hom. 11, 1. 2 Aggai 2, 1-10 Teisip. hom. 132, 1.-3 Luka 1, 26-38
3. 4
4. 5
õhto 3, 1. 2 Amos 9, 8-15
õhto 6, 7-10 Malak. 3, 1-7
3
2.Pühha- hom.
21, 25-36 Kolmasp hom. 357, 1-3 Mark. 1, 1-8
482, 1. 2 Luk.
(Rom. 15, 4-13)
pääw.
3
4. 5
ölu> 8, 1. 3 Iesaia 2, 1-17
õhto 449, 1. 2 Ioh.il. 22,1-6
4
3
Esmasp.! hom. 331, 1-3 Jakob 5, 7-11 Neljasp. hom. 5 7, 1-3 Ebr. 10, 25-39
4
10-12
õhto 536, 1. 2 Iesaia 25, 1-9
õhto 429, 1. 2 l.Pet. 2,1-10
6
3. 4
Teisip. hom.!487, 1. 2 Mat. 24,37-51 Rede
hom. 23, 1-3 Luk. 3, 1-17
3. 4
õhto I1-87, 4. 5 l.Tess. 5,1-11
õhto 246, 1. 2 Hosea 6, 1-6
6
3
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Pääw.

2leg.| L.-Nr. \ Kirja tük.

Pääw.

O

Öfito ! 23, 1-3.
6-8.

L.-Nr.

Kirja tük.

hom. I»!, 1-4. Iesaia 12.
5.6.
õhto 35, 4-6. T . L . 4 5 , 2-10.
7.8.
hom. 41, 1-3. Luka 13, 6-9'.
7.
õhto 34, 1-3. T. Laul 103.
4.
hom. 34, 5-6. Luka 2,33-40.
(Ep. Kal. 4, 1-7.)
13.
õhto 32, 1. 2. 1. I o h . 3,1-8.
3.
hom. 409, 1-3. Ioh.12,44-50.
8.9.
õhto 409, 4. 5. Rom. 5 , 1 - 5 .
6.7.
hom. 409,14.15 Joh. 8,12-24.
16. 17.
õhto 545, 1. 2. T. Laul 33.
3.
hom. 184, 1-3. Ewes. 1, 3-17.
4. 5.
õhto 164,1- 2. T. Laul 121.
3.
hom. 328, 1-3. Ier.n.3,22-44
5. 6.
õhto 467, 1-3. T. Laul 90.
4.5.
hom. 45, 1-3. Luka 2, 2 1 .
4 7 , 1 . 2. (Ep.«al.2, 23-i*>>
õhto 44, 1-4. T . Laul 9 1 .
5.6.
hom. 220, 1-3. M a t . 3 , 1 3 - 1 7 .
(Ep.Rom. 6, 3.4.)
4.5.
õhto 220, 6. 7. 1. Pet. 1, 3-9.
8.9.
hom. 24, 1-3. Kot. 2, 6-15.
4.5.
õhto 336, 1-3. I.Kor.4,5-18.
4.5.
hom. 1 8 7 , 1 . 3. Rom. 1, 1-18,
4.5.
õhto 2 1 0 , 1 . 2. Jes. 45,15-25.
3.
2uU 2, 25-32. Kolmasp hom. 8 8 , 1 . 2 . I o h . 1, 29-34.
3.
T. Laul 111.
õhto 369, 1. 2. Esek.34,11-16.
3.4.
l . I o h . 1,1-10. Neljasp. hom. 411, 1-3. T.L.119,
5.6.
õhto 5 4 0 , 1 . 2. Kolos. 4, 2-6.
T. Laul 23.
3.

Laupääw hom. 12, 1-3. T. Laul 110
Rede
4. 5.
õhto 4 8 2 , 1 . 2. Ioh.il.22
3.
l.Pühha- hom. 8 , 1 . 3. I o h . 1, 19-28. Laupääw
(Ep. Wii. 4, 4-7.)
paäw.
4.
õhto 119, 1-3. I o h . 5, 31-47.
4.
^5smasp. hom. 368, 1-3. I o h . 1, 6-18. Pühhap.
4.5.
peale
õhto 368, 6-8. Iesaia42,1-9. Jõulo
9.10.
Teisip. hom. 10, 1.2.5.6 Iesaia 11,1-5. Esmasp.
7.8.
õhto 400, 1-4. J o . il. 3,14-22
5.6.
Kolmasp hom. 132, 1-3. Luka 1,39-56. Teisip.
4.5.
õhto 549, 1-3. 2.Pet. 1,16-21
6.7.
Neljasp. hom. 37, 1-4. Mika 4,1-7 ja Kolmasp
5, 1-3.
12.13.
õhto 26, 1.2.5.6 1. I o h . 4, 9-16
3.
Rede
hom. 26, 5-7. Luka 1, 57-80. Neäri
8. '
laupääw
õhto 35, 1-2. T.Laul8,2-10
3.
Laupääw hom. 24, 1-4. Hebr. 1,1-8.
Neäri
5-7.
pühha
33, 1-3. Iesaia 9,1-6.
4.5.
l I ö u l . p . hom. 20, 1-4. Luka 2,1-14. Pühhap.
13-15. (Ep.Tit.2, 11-14) peäle
Neäri
õhto 3 6 , 1 . 2. I o h . 1,1-5.
3.4.
2Iöul.p.!hom. 20, 6-9. Luka 2,15-20. Esmasp.
10-12. (Ep. Tit. 3, 4-7.)
õhto 29, 1-3. Ewes. 5, 8 14.
10-12.
3 J õ u l . p. hom. 25, 1-3. I o h . 1,1-14. Teisip.
(Ep.I«s.7. 14-15)
5.6.
õhto 25, 7. 8. l.Pet.4,12-19
Kolmasp hom.! 22, 1-5.
6-8.
õhto 30, 1-3.
4.5.
Neljasp. hom. 1 5 , 1 . 2.
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Pääw. lAeg.! L.-Nr. j Kirja tük.

Pääw.

Aeg.

L.-Nr. i Kirja tük.

Kolme Horn. :>1, 1-2. •'•Slatt. 2,1-12. Laupääw'hom. 365, 1-2.! Luka 6, 20-35.
3-4.
KUNNM3-4. W3ef.60,l-6.)
õhto :416, 1-2. Esek. 47, 1-12.
ga pääw,ühto ' 48, 1-2. !Ewes.3, 1-12

3-4.
Gsmasp. hoiu. 174, 1-2. [Matt.2,18-23.
5-6.
õhto 214, 5-6. £.2.22,23-32.
7.
Teisip.
hom. 238, l - 3 . ! M a t t . 3 , l - 1 2 .
4-5.
õhto 367, l-3.!l.Kor.l,26-31
4-5.
Kolmaspjhom. 391, 1-4. I o h . 1,35-52.
7-8.
õhto 538, 7-8. 2 , L.86, 1-13.
9.
Neljasp. hom 382, 1-3. I o h . 3,22-36.
4-5.
õhto 53, 1 Ies. 49, 1-10
Rede

Laupääw

1. Pühhapääw p.
kolmel.v.
<3smasv.

Teisip.

Kolmasp

)!eljaiip.

'.'lede

3-4.

2.Pühha- hom. 554, 1-3. Ioh. 2, 1-11.
g_8 #
(Nom.I 2, 7-16.)
pääw p
kolme k.p. õhto 194, 1-3. Ies. 55, 6-13.

4-5.
Esmasp. hom, 329, 1-5. Mat.4, 18-25.

6-7.

õhto 115, 1-2.,Ies. 44, 1-8.
Teisip.

,hom. 518, 1-4.1 Mnt. 5,1-12.

5-6.

<õhto 535, 1-2. Ies. 48,10-22.
3-4.
Kolmasp hom, 448, 1-3. Mat. 5,13-19.
4-6.
õhto 540, 4-5. T.L.119,1-32.
6-7.
hom 217, 1-2. Luka 3,18-22. Neljasp. hom. 286, 1-2. Mat. 5, 27-37.
3-4.
3-4.
õhto 250, 1-2. Ebr. 3, 7-15.
õhto 548, 1-3.,T.L. 119, 33-56
3.
4.
hom 54, 1-2. Mat.4, 12-17. Rede
hom. 452, 1-2.! Mat. 5, 38-48.
3.
3.
õhto 214, 8-9.! Ies. 4 3 , 1 - 1 1 .
õhto 552, 1-2.!T. L. 119, 57-30
10.
3.
hom. 564, 1-3. Luka2, 41-52. Laupääw hom. 305, 1-2. Mat. 6, 1-23.
206, 1-3. (•p-tto». I2,I-Ö)
3.
õhto 308, 1-3. T. 2aul 116.
õhto 552, 4-5. £.2.119,80-10*
6.
4-5.
hom. 434, 1-2 Luka 4, 14-32. ^Pühha- hom. 274, 1-3. Mat. 8, 1-13.
(Rom. 12, 17-21.)
4.
3.
päew p.
õhto 432, 1-2. Ies. 42,10-18. kolme k.p. õhto 533, 1-2.
T. Laul 93.
3-4.
3-4.
hom. 335, 1-2. Luka 4,33-44. Esmasp. hom. 357, 1-2.
Mat. 8, 14-22.
3-4.
>-6.
õhto 533, 5-6.
õhto 435, 1-2. Ies. 49,11-16.
Hos. 6, 1-6.
7.
3-4.
hom. 268, 1-3. Luka 5,12-26. Teisip !hom. 342, 1-2.! Mat. 9, 27-33.
4-5.
4-5.
õhto 442, 1-4. Ies. 54, 1-17.
j õhto 533,10-n l.Äor.2,1-10.
5-6.
12.
honi. 240, 1-3. Luka 5, 27-39. Kolmasp hom. 172, 6-7. I o h . 5, 1-16.
4-5.
õhto 430, 1-2. Ies. 59, 1-9.
õhto 283, 1-2. I T i m . l , 12-17
3.
3-4.
hom. 429, 1-3. Süta 6, 1-19. Neljasp. !hom. 280, 1-2. Mark.9,14-29.
3.
4-5.
õhto 447, 1-2. I e ' . 62, 1-7.
!õhto 324, 1-2. T. Laul 4 3 .
3-4.
3-4.
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Pääw. Aea,. 2.-Nr. j Kirja tük. ! Pääw. Aeq. L.-Nr.
Kirja tük.
Rebe
hom. 496", 1-2.1 Ioh. 9, 1-39. Neljasp. hom. 367, 5-7. Ioh. 2,13-25.
4.
12-13.
õhto 540, 4-5J T. Laul 146.
õhto 342, 1-2. T. Saul 69.
6.
3.
Laupääw hom. 453, 1-4. Nom.12,17-21 Rebe
hom. 500, 1-3. Ioh.12,32-43.
5-6.
4-5.
õhto 361, l-2.i Ies. 8, 13-23.
õhto 180, 1-3. Ies. 6, 1-3.
11-12.
4.
^.Pühha- hom. 434, 3-4. Mat.8, 23-27. Laupääw hom. 12, 1-3. Mat.16,13-28
(Rom. 13, 3-10.)
pääw p. !
7.
tolme k.p. õhto 437, 1-2. £. Laul 42.
õhto 545, 5-6. I.Kor.3.7-17.
7.
17.
Osmasp. hom. 423, 1-3. Wai. 14, M-36 «.Pühha- hom. 276, 1-2. Mat. 17, 1-9.
(2. Pet. 1, 16-St)
4-5.
pääw p.
8.
õhto 186, 1-2. Ies. 58,15-21. kolme k.p. õhto 132, 1-4. Mal.3,17-21.
3.
Teisip. hom.!314, 1-3. 2.Mos.l4,l-31 Vsmasp. hom.l214/'l-2. Mat.9,35-10,1
7.
3-4.
õhto 544, 1-2. l.Kor.10,1-7.
õhto 329, 1-2. Evr. 13, 1-9.
6.
3.
Kolmasp hom. 444, 1-2. Joma 3,11-17 Teisip. hom. 409, 7-8. Mat. 15,29-89
5.
11.
õhto 430, 8-9. T. Laul 80.
õhto 430, 6-7. Ies. 29,10-16.
10.
8.
Neljasp. hom. 445, 1-2. T. Laul 46. Kolmasp hom. 271, 3-4. Mark.1,35-45.
3-4.
5-6.
õhto 361, 5-6. 2. Tim. 2,1-5.
õhto 409, 8-9. Ier. 17, 5-10.
14.
7.
Rebe
hom. 498, 1-3. Mat.21,10-12 Neljasp. hom. 283, 1-2. I.Ioh.5,10-15
4-5.
4.
õhto 534, 1-2. T. Laul 1.
õhto 445, 1-2. T. Laul 71.
3-4.
6-7.
!
Laupääw hom. 279, 1-2. Mat.12,15-21 Rebe
hom. 413, 1-2. Koloss. 2,1-9.
3-5.
3.
õhto 337, 8-9. T. Laul 13.
õhto 153, 1-2. T. Laul 30.
10.
3-4.
.'i.Pühha-hom. 431, 1-2. Mat.13,24-30 Laupääw<hom. 212, 1-2. Mark. 6,1-11.
pääw p.
3-4. (<5p..«or.S, 12-17)
3.
kolme k.p. õhto 444, 4-5. T. Laul 48.
õhto 409, lO-ii T.3aul31,2-9.
6.
12.
Esmasp. hom. 256, 1-3. Ish. 8,1-11. 9.Pühha-zhom. 348, 1-2. Mat. 20,1-16.
(l..ftor.9, 24-10/,)
4-5.
pääw en.J
4.
õhto 264, 1-2. T. Laul 51. Kr. ülles-õhto |552, 1-2. Ies. 1, 2-20.
10.
töusm. p.
3-4.
Teisip. Horn. 186, 6-7. Mat.21,33-46 (3smasp. hom. 240, 1-3. Mark. 2,1-17.
8.
õhto 491, 1-2. Ies. 5, 1-12.
õhto 552, 4-5. X. Laul 85.
3.
6.
Kolmasp hom. 507, 1-3. Mat.13,44-52 Teisip. hom. 175, 1-2. 3Rat 10,1-22.
1 12-13.
3-4.
üht, 546, 1-4. l.Kor.4,10-21
õhto;341, 1-2. T.L.31,10-25.
5-6.
! 3-4.
i
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Juhhataja.

Pääw. 2leg.j L.-Nr. | Kirja tük.
Pääw. Aeg. L.-Nr.
Kirja tük.
Kolmasp Horn. 1440, 1-2. Matt. 10, Teisip. hom. 66, 1-2.
Matt. 16,
9.
24-42.
(Kannat.
3.
21-28
õhto 165, l-2.iT. Laul 88. ehk Paas- õhto 542, 2-4. T. Laul 27.
3.
to aeq.) !
5-6.
Neljasp. Horn. 340, 6-7. Matt. 11. Kolmaspzhom. 88, 1-2. Iesaia 53.
8.
11-30.
3.
õhto 319, 1-2. T. Laul 79.
õhto 246, 8-9. T. Laul 32.
3-4.
10-11.
Rede
Horn. 501, 2-3. Mat. 12,1-21. Neljasp. hom. 88, 4-5. 3. Mos. 16,
4-5.
6.
1-22.
õhto 172,9-lO.T.L. 37,1-17.
õhto 538, 6-7. T.L.34, 2-10.
11-12.
8-9.
Laupääw hom. 115, 4-5. Matt. 12, Rede
hom. 73, 1-2. T.L. 22,1-22.
6.
3.
22-50.
õhto 82, 1-2. Ebr. 5, 1-10.
õhto 4W, 1-2. T. Laul 39.
3.
«.Pühha- hom. 199, 1-3. Luka 8, 4-15. Laupääw hom. 86, 1-2. Ebr. 9, 24-10,
pääw en.
4-5. (2.Sor.l 1,19-12,9)
3-4.
14.
Kr. ülles- õhto 199, 6-8. %. Laul 81.
Õhto 547, 5-6. T. Laul 57.
töusm.p.
9-10.
7.
Esmasp.ihom. 208, 1-2. Mark. 4,26-34 l.Pühha- hom. 192, 1-2. Matt. 4, 1-11
(2.K°i. 6, 1-10.)
3.
p. Paast.
6.
õhto 200, 1-2. T. Laul 29.
ehk kan- õhto 544, 3-4. Ebr. 2, 1-12.
3.
nat.aial.
5.
Teisip. Horn. 206, 1-2. Mat. 7, 24-29. Esmasp. hom. 357, 3-4. Luka 9. 51-62.
3.
9.
õhto 335, 1-2. T. Laul 12.
õhto 243, 1-2. T.L. 6, 1-10.
6.
3-4.
Kolmasp Horn. 200, 1-2. 2. Tim. 3, Teisip. hom. 467, 1-2. Luka 10,1-24.
3.
12-17.
5.
õhto 439, 1-2. T.L. 18, 2-20.
õhto 431, 3-4. T. Laul 2.
5.
4.
Neljasp. Horn. 409, 6-7. Mat. 14,1-21. Kolmasp hom. 363, 1-2. LukalO, 38-42
11.
3-4.
.õhto 167, 1-2. T.L. 18,26-37
õhto 164, 5-6. T. Laul 5.
3-4.
7.
Rede
Horn. 87, 1-2. l.Kor.l, 17-25 Neljasp. hom. 311. l-2.!Sufoll, 1-13.
4.
3-4.
õhto 271, 1-2. T. Laul 56.
õhto 167, 5-6. T. Laul 20.
3.
7.
hom. 516, 1-2. Luka 11,27-36
Laupääw hom. 301, 1-3. Mat. 15,1-20. Rede
4-5.
3.
õhto |5
l.Kor. 3,1-9.
õhto 19», l-2.!Ebr. 4, 9-16.
6.
3-4.
?.Pühha-!hom. 257, 1-2. Luk. 18,31-43. Laupääw hom. 253. 1-2. Luka 11,37-54
(Vp. l.Kor. 13.)
pääw en.
3-4.
:*-4.
Kr. ülles-^ohto 404, 1-2. 1. Ioh. 4,1-8.
õhto 255, 1-3. T. Laul 141.
töusm.p.^
6.
4-5.
Esmasp. ihom. 432, l-2.j3Jiat.16,1-12. 2.Pühha- hom.,338, 1-2. Ma.15,21-28
3-4.
pääw
3-4. (Ep.1.Tess.4,1.7)
õhto 260, 1-2. T. Laul 25. kannata- õhto 146, 1-2. T. Laul ]
3.
mise aial.
3-4.
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Kirja tük.
Pääw. Aeg. L.-Nr.
Pääw. Aeg. L.-Nr.
Kirja tük.
Esmasp. hom. 296, 1-2.! Luk. 12, 1-12, l.Püblrn-- hom. 196, 1-2. Ioh. 6. 1-1J3.
3-4.
pääw
3-4. (Cp.Kal. 4,21-31)
õhto 538, 1-3. T. Laul 138. kan. aial õhto 539, 1-3. l.Ioh.3,13-18
4-5.
6-7.
Teisip. hom. 296, 6-7. Lutal2,13-31. Esmasp. hon:. 500, 1-3. Luk. 20, 1-20.
4-5.
8.
õhto,539, 1-3. T.L. 139,1-17
õhto 545, 1-2. l.Ptr.3, 8-15.
4-5.
3.
Kolmasp hom.>492, 4-5.il.Ptr. 1,13-25 Teisip. hom. 469, 1-4. Ioh. 11, 1-44.
6-7.
7-8.
õhto 337, 1-2. T. Laul 142.
õhto 55, 1-5. Ewes.2,11-22.
3.
6-7.
Neljasp. hom. 344, 1-2. Luk.12,49-59. Kolmasp hom. 64, 1-2. Ioh. 11, 453.
3-4.
12, 11.
õhto 267, 1-2.!T. Laul 143.
õhto 551, 1-2. l.Kor. 1,4-9.
3.
3-4.
Rede
hom. 500. 1-3. Luk. 13, 1-17. Neljasp. hom. 5, 1-2. Ioh. 12,12-26
4-5.
6.
õhto 547, 1-2. ,T.2.105,1-11.
õhto 56, 1-2. Rom. 6, 3-11.
3.
3-4.
Laupääw hom. 438, 5-6. Luk. 13,18-35. Rede
hom. 58, 1-2. i Ioh. 12, 37-50
3-4.
7.
õhto 153, 5-6. T. Laul 145.
õhto 65, 1-2. Kalat.4, 1-7.
7-8.
3-4.
3.Pühha- hom. 340, 1-3. Luk. 11,14-28. Laupääw hom. 66, 5-6. Mat. 26, 1-13.
pääw
4.5.
(Ewes. 5, 1-9.)
7.
kannata- õhto 536, 1-2. T. Laul 50.
õhto 57, 3-4. Ies.50,4-51.3
mife aial
3.
5.
Esmasp. hom.!333, 1-2. Luk.14,25-35. 5.Pühha- hom. 297, 1-2. Ioh. 8, 46-59.
(Ep.Cbr.U, 11-15)
3-4.
pääw
6.
õhto :242, 1-2. T. Laul 53. kan. aial õhto 546,10-12 2.2.102, 8-29
3.
13-14.
Teisip. hom.!246, 1-2. Luk. 15,11-32. Esmasp. hom. 232, 1-3. Luk. 22, 3-30.
3.
4-5.
õhto |164, 1-2 T. Laul 62.
õhto 367,9-10 Ebr. 3,1-19.
3.
11.
Kolmasp hom. 357, 1-2. Luk. 16,10-17. Teisip. hom. 382, 1-3. Ioh. 13,16-38
3-4.
4-5.
õhto |374, 1-2 T. Laul 63.
õhto 86, 1-2. Ebr. 4, 1-13.
3.
3-4.
Neljasp. hom. 286, 6-7. Luk. 17, 1-10. Kolmasp hom. 307, 1-2. Luk. 22,31-38.
3.
8.
õhto 170,9-lota.L. 68,1-12.
õhto 393, 5-6. Ebr. 4, 1411
7.
5, 14.
Rede
hom. 482, l-2.!Luk.!7,20-37. Neljasp. hom. 88, 7-8. Ies. 50, 2-10.
3.
9-10.
õhto 169, 1-3.T. Laul70.
; õhtO 545, 4-5. Ies. 58, 1-10.
7.
|
Laupääw hom. 312, 8-9. Luk. 18, 1-8.
57, 1-2.
Mat. 26,
Rede
hom.
10.
3.
30-46.
õhto 307, 1-2. T. Laul 73.
õhto 57, 0-7. Ebr. 6, 1-20.
8.
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Pääw. »eg. L.«Nr.
Kirja tük.
Kirja tük.
Ioh. 18, 3-24. Nede
hom.! 94, 5-6. J
7-8.
Ebr. 7, 1-28.
õhto 104, 6-8. 1. Kor. 15,
10.
42-58.
Mat. 21, 1-9. Laupääw hom. 103, 1-3. Ioh.21,15-25
(Vp. Wii. 2, 5-11)
4-5.
T. Laul 66.
õhto 95, 6-7. Koloss. 3,1-11
9-10.
Luk. 22,55-65. 1.Pühha- hom. 307, 1-2. Iob. 20,19-31
3#
iGll.l,Ioh.5,4-l-.')
pääw p.
Mat. 26, Kr. ülles- õhto 373, 7-8.zT. Laul 23.
59-68.
tõusm. p.
8-9.
Mai. 27, 1-10. Esmasp. hom. 103, 1-4. Ap. teqq. 2,
5-6.
22-39.
!Ioh.l8, 28-40
õhto 93, 7-8. Ewes. 4, 7-21.
9.
Kolmasp.hom. 81, 1-3. Ioh. 19, 1»16. Teisip. hom. 518, 1-3. Ap. tegg. 3,
4-5.
4-6.
13-26.
õhto 98, 8-9 l.Kor.15,1-10
,õhto 78, 1-2. Luk. 23,26-32.
10.
5.
Suur hom. 235, 1-2. Ioh. 13, 1-15. Kolmasp hom.,211, 1-4. Ap. teqg. 4,
3-4.
(l.Äor. 11,23-32)
Neljasp. |
5-6.
1-21.
õhto 83, 1-2. Luk. 23,33-46.
õhto 456. 1-2. 1. Kor. 15,
3-4.
3-4.
12-28.
Suur hom. 74, 1-3. Ioh.19.17-30. Neljasp. hom. 400, 1-2. Ioh. 4, 1-26.
eö
M
Rede
4-5.
( - 9W* «)
5-6.
õhto 74, 6-8.
mat 27,
õhto 456, 7-8. 1. Kor. 15,
9.
45-56.
9-10.
31-46.
Laupääw hom.,^ 89, 1-3. !Ioh.l9,31-42. Rede
hom. 513, l-2.!Ioh.4, 27-42.
4-5.
4-5.
õhto , 77, 1-5. ! Mat. 27,
õhto 400, 2-3.!Rom. 14,7-13.
6-8.
57-66.
4.
1 Kr. hom.! 91, 1-2. Mark. 16,1-8. Laupääwihom/390, l-3.!Ioh. 5,17-29.
3.4.
(»p.l.«wr.5,e-8)
Üllcstõus
4.
wrife Puh. õhto 91, 5-6. X. saul 118.
õhto 469, l-2.Gwes. 1, 2-23.
5-6.
Horn. ,101, 1-3. Luk.24,13-35.2.Pühha- hom. 369, l-2.;Ioh. 10,11-16
M 2 Kr.
3
!(1. Pet. 2, 21-2,'))
pääw. p.
Üllestöus
4-5.
miseVüh/õhto 100, 1-2. Ap. tegg. 10, Kr. ülles- õhto 366, l-2.iSset.34, 1-10.
3-4.
34-41.
tõusm. p.
4-5.
3 Kr. hom. 100, 7-8. Luk. 24,36-49. (ssmasp. hom. 369, 4-5.!Ioh. 10, 22-30
Üllestöus
9.
>
6.
misePüh. õhto 94, 1-2. Ap. tegg. 13,
õhto 373, 7-8. Eset. 34,17-35
3-4.
26-32.
9.
Kolmasp hom. 96, 1-5. Mat. 28.
Teisip. hom. 230, 1-2. Ioh. 6, 16-36.
6-8.
3.
õhto 102, 1-2. Rom. 8, 1-11.
'õhto 128, 1-2. Ewes. 2, 1-18.
3.
Neljasp. chom. 95, 1-2. Ioh. 20, 1-10. Kolmasp hom.!228,i. 3. Ioh. 6, 37-53.
3-4.
4.
õbto 104, 1-2. Nom. 8,24-39.
lõhio 1554, 1-2. Ewes.5,22-33.
3-4.
3.

Pääw. ' Aeg. i L.-Nr.
Laupääw ^hom. 73, 1-2.
5.
õhto 81, 6-7.
8.
l>.Pühha-'hom. 87, 1-3.
vääw
4-5.
kan. aial õhto 85, 1-3.
(Palm.p.)
4-5.
Esmasp. hom. 74, 6-7.
8.
õhto 65, 1-2.
3-4.
Teisip. hom. 69, 1-2.
3.
õhto 65, 8-9.
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L.-Nr.

Kirja tük.

Neljasp. jhom. 2 2 9 , 1-2. I o h . 6, 51459. ,)io!n:asp hom. 438, 1-2. Ioh. 1'., 17-37.
4.
õhto 5 5 5 , 1 5 6 Ewef. 6, 1-9.
õhto 271, 2-3. Iak. 2, 12-26.
hom. 403, 1-2. I o h . 7, 1-24. Neljasp. hom. 363, 5-6. I o h . 17, 1-8.
8.
!öhto 546, 6-7. 2 . 2 . 3 6 , 6-13.
õhto 296, 1-2. I a l . 3, 1-18.
8-9.
3-4.
Laupääw hom. 511, 1-3. I o h . 7, 25-53. Rede
hom. 363, 8-8. I o h . 17, 9-17.
4-6.
10.
õhto 551, 1-4. Hof. 2, 21-25.
õhto 328, 1-2. I a l . 4, 1-17.
537, 1-2.
3.Pühha^hom. 152, 1-2. I o h . 16,16-23. Laupääw hom.449, 4-5. I o h . 17, 18-2».
((S.l.fet.2,11-20)
pääw. p.
5.
7.
Kr. ülles-õhto 204, 1-2. T. Laul 84.
õhto 328, 4-5. Iak. 5, 1-20.
tõusm. p.
5.
6.
Esmasp. hom.! 141, 1-2. I o h . 8, 25-45. 5. Pühha- Horn. 135, 1-2. I o h . 16, 23-30
3-1.
( « p . I a l . 1,22-2?)
3-4.
pääw. p.
õhto 429, 6-7. Wil. 1, 12-26. Kr. ülles- õhto 447, 1-2. X. Laul 87.
8-9.
tõusni. p.
3-4.
hom. 418, 1-2. Ioh.10,22-30. E s m a s p . hom. 365, l - 2 . l l . I o h . 1,1-10.
Teisip.
3.
3-4.
õhto 416, 1-2. Wil.1,27-2,4.
õhto 155, 1-2.T. Laul 67.
3.
Kolmas? hom. 513, 6-7'. Ioh.10,31-42. Teisip.
hom. 273, 1-3/1.Ioh.2,1-14
8.
i '4-5.
õhto 347, 1-2. Wil. 2, 12-18.
õhto 157, 1 - 2 . $ . Laul *>.'>.
3.
3.
Neljasp. hom. 351, 1-2. I o h . 12, 1-11. Kolmasp hom. 351, 1-2. !l.Ioh.2,15-29
4.
3-4.
iohto 351, 6-7. Wil. 4, 8-20.
õhto 239, 1-2. Ebr.12,12-29.
8-9.
8-9.
Rede
jljom. 496, 6-7. Ioh.12,23-31. Taewam. hom. 108, 1-3. .Mark. 16,
I
8-9.
pääw
4-5.
14-20.
õhto 536, 3-4. T. L. 72,1-19.
õhto. 108, 6-7. A.teag. 1,1-11
5.
8-9.
Laupääw hom. 409, 4-5. I o h . 14, 1-22. Rede
Horn. j 108,10-12 1. I o h . 3,
6.
I 13-14.
19-24.
*hto 428, 1-3. T. Laul 74.
õhto |110, 1-3. T. Laul 113.
4-5.
4-5.
4.Pühha- hom. 126, 1-2. I o h . 16, 5-15. Laupääw hom. 111, 1-3. I o h . 5, 13-21.
(Ep.Ia!. 1,16-21)
pääw. p.
4-5.
4.
Kr. ülles, ^öhto 538, 1-2. T. Laul 4.
õhto 111,2. 5. T.L.68,19-36.
töusm.p.
3-4.
6.
( i s m a s p . hom. 400, 1-3. I o h . 15, 1-8. 6. Pühha- h 0 M . j l 0 S , > M O ^ 0 l ) . 15,26-16,4
\l-[-2.
(Ep.l.Pet.4,7-11)
5-6.
pääw. p.
õhto 310, 7-8. I a l . 1, 1-15. Kr. ülles- õhto liti, 8-9* T. Lau! 126.
1
9.
tõusm. -p..
10.
Teisip.
havt. 307, 1-2. I o h . 15, 9-16. E s m a s p . ' hom. 116, 1-2. 1. Pet.3,15-22
3.
3-4.
'-õhto 453, 7-8. I a l . 2, 1-13.
õhto 444, 1-2. Ief.41,14-20.
10-12.
3.
Nede

Juhhataja.
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Pääw. Aeg., L.-Nr.
Kirja tük.
Pääw. Aeg. 2Mv.
Kirja tük.
Teisip. hom. 521, 1-2. l.Petr.4,1-7. (5smasp. hom. 132, 1-2. Ap. teg. 4,1-22
3.

õhto 116, 5-6. Ies.63, 7-19.
7.

Kolmasp hom. 436, 1-2. l.Pet.4,12-19. Teisip.
3-4.

õhto 430, 1-2. Ies. 64, 1-11.
5.

3-4.

õhto 127, 1-2. 2. Tim. 1,3-14
3-4.

hom. 428, 1-3 A.teg.4,23-37
4-5.

õhto 212, 1-2. 2. Tim. 2,1-14
3.

Neljasp. hom. 128. 10-12 1. Pet. 5, 1-7. Kolmasp hom. 243, 1-2. Ap.teg.5,1-16
13.

õhto 125, 1-4. Ies. 64,10-14.
5-7.

Nebe

3-4.

õhto 208, 1-4. 2. Tim. 2,
207.

15-26.

hom. 126, 6-7. 2.Petr.l,l-l5. Neljasp. ho,n. 429, 3-5. Ap. tegg. 5,
8.

õhto 117, 1-3. Esek.36,23-38.
4-5.

Laupääw hom. 483, 1-2. Esek. 37, 1-14. Rebe

6-7.

17-42.

õhto 431, 1-2. 2. Tim. 3,1-12
5.

hom. 452, 1. 5. Ap. teg. 6,1-7.

3-4.
6.
;ÖhtO 123, 1-2. l.Kor.3,11-16
õhto 168. 1-2. 2. Tim. 4 , 1 - 8 .
3-4.
3-1.
1. Nellip. hom. 12(1, 1-2. Ioh.14.23-31. Laupääw hoin. 4 6 7 , 1 . 3. Ap. teqa. 6, 8
(Ap. teg. 2, l-i;u
pääw
3-1.
4-5.
-7, 60.
õhto 120, 5-6. %. Laul 122.
õhto 464, 1-2. T. 2aul 90.
3.
7.
2. Nellip. hom. 124, 1-2. I o h . 3, 16-21. 1 P . p. hom. 457, 1-2. Luk. 16,19-31.
(Ap. teg. 10,42.48) Kolmain.
(a-.i.>i).4,i6-ar>>
pääw ,
3-4.
3.
,öhto 129, 1-2. T. Laul 87 Jummal.! õhto 538, 6-7. l.Tim.1,1-11.
3.
8.
Pühha
3. Nellip. hom. 117, 4-7. Ioh. 10, 1-11. Vsmasp. hom. 425, 1-2. Ap.teg.8,1-25
pääw •
118, 1-2. (Ap.teg.«, 14-17)
3-4.
õhto 159, 1-3. T . Laul 104.
õhto 283, 1-2. 1. Tim. 1,
4-5.
3-4.
12-20.
Kolmasp hom. 122, 1-2. A. teg. 2,14-28 Teisip. hom. 218, 1-2. Ap. teg. 8,
3-4.
3-4.
26-40.
õhto 122, 6-7. T . Laul 84.
õhto 555, 1-2. l . T i m . 2 , 1 - 1 5
3-4.
8-9.
Neljasp. hom. 116, 5-6. A.teg.2,40-47 Kolmasp hom. 211, 1-3. Ap.teg.9,1-12
4-6.
7.
õhto 123, 6-7. T . Laul 28.
õhto 214, 5 - 6 . 1 . Tim. 3,1-16
8-9.
7.
Rebe
j Horn.116, 8-9. Ap. teg. 3,1-16 Neljasp. hom. 381, 1-2. Ap. teqg. 9,
3-4.
23-43.
10.
õhto 429, 5-7. T . Laul 125.
õhto 283, 1-2. l . T i m . 4 , 1 - 1 6
3-4.
8-9.
Laupääw hom. 471, 1-2. 2.Kor.5,l-18. Nebe
hom. 253, 1-2. Ap. teqq. 10,
7.
1-35.
6-7.
õhto 441, 1-2. Zes. 41, 8-13.
õhto 535, 1-2. 1. Tim. 5,1-25
3.
3-4.
Kolmain.^hom. 136, 1-2.| I o h . 3, 1-15. Laupääw^hom. 213, 1-2. Ap. tegg. 1 1 ,
3-4. (2tom. 11, 33-36.)
210, 5. 1
1-18.
Jummal.!
Pühha õhto 549, 1-3. Ierem.31,1-9.
õhto 438, l - 2 . ! l . T i m . 6 , l - 2 1
4-5.
5.

juhhataja.

249

Pääw. Aeg'. 8.-Nr.
Kirja tük.
Pääw. ;Aeg. L.-Nr
,«irja tük.
2.pääwp>Hom.<183, 1-3., Luk.14,16-24. Laup.
hom. 502, 1-3. Ap. tegg. 18,
4-5.
12-2*.
Kolmain.
4-5. (K oot,. 3, K5-1S.)
õhto 302, 1-2. 2.Tesf.3,1-18.
Jummal, õhto l.83, 0-7. Ies. 55, 1-10.
3-4.
Pühha. I
8-9.
Esmasp. Horn. 329, 1-2. Ap. tegg. 11, Jani- hom. 134, 1-3. ^uka 1,57-80
4.
pääw
3-4.
19-30.
õhto 8, 1-2. !Ies. 40, 1-9.
õhto 546, 1-3. Tit. 1, 1-16.
4.
4-5.
Teisip. Horn. 433, 1-3. Ap. tegg. 12, 4. p. p. hom. 452, 1-2. Vilka 6, 36-42.
3#
Oiorn. x, ls-20.»
Kolmain.
4-6.
1-25.
õhto 286, l-2.!Tit. 2, 1-15. Jummal. õhto 452, 1-5. T. Laul 133.
6-9.
Pühha3.
Kolmasp hom. 286,467] Ap. tegg. 13, Esmasp. hom. 442, 1-4. j Ap. tegg. 19,
5-6.
1-20.
8.
1-12.
õhto 295, 1-2.1. Kor. 6,7-15.
õhto 544, 1-2. Tit. 3, 1-15.
3-4.
3.
Neljasp. hom, 182, 1-2. Ap. tegg. 13, Teisip. hom. 427, 5-6. Ap. tegg. 19,
3-4.
13-41.
7-8.
21-40.
õhto 351, 3-4. l.Kor.7,20-31
õhto 297, 4-5. Wilemon 1-25
7.
5.
Nede
hom, 497, 1-2. Ap. tegg. 13, Kolmasp hom. 357, 6-8. Ap. tegg. 20,
9.
1-16.
3-4.
42-52
õhto 361, 1-2. 1. Kot. 8,1-13.
õhto 542, 1-3. l.Tess.1,1-10.
4-5.
3.
Laup.
hom 161, 1-4. Ap. tegg. 14, Neljasp. hom, 172, 1-2. Ap. tegg. 20,
3.
17-38.
5-6.
1-28.
õhto 361, 5-6. 1. Kor. 9,1-23.
õhto 447, 1-2. l.Tess.2,1-20
3.
7.
3pääwp hom 440, 1-3 Luk. 15, 1-10. Rede
hom. 172, 6-7. Ap. tegg. 21,
Kolmain.
4-5. (Ep.1.Pet.5,6-lI)
8.
1-17.
Jummal õhto 268,1.4.». Laul 130.
õhto 545, 5-6. 1. Kor. 12,
Pühha
7.
11-31.
! 5Esmasp,
Laup.
hom.
427,
1-3.
Ap.
tegg. 21,
hom. 429, 3-5. Ap. tegg. 15,
4.
18-36.
8-9.
1-41.
õhto 202, 1-2. 1. Kor. 14,
õhto 547, l-2.!l.Tess.3,l-13
3.
33-40.
3.
Teisip. hom. 188,1. 5. Ap. tegg. 16, 5. p. p. hom. 438, 1-3. Luka 5, 1-11.
4-5. (1. Petr. 3, 8-15.)
Kolmain
6.
1-40.
6-8. Ier. 16,11-21.
õhto 293, l-2.!l.Tess.4,l-12 Jummal, õhto 539,
9-10. ,
Pühha3.
Kolmasp hom. 206, 1-3. Ap. tegg. 17, Esmasp. Horn 437,8-12 Ap.tegg,21,37
11-12.
22, 30.
207.
1-14.
õhto 315, 1-2. 2. Kor. l, 1-7.
õhto 302, 156 1. Tess. 5,
3.
7-8.
12-24.
Neljasp. hom. 163,1. 5. Ap. tegg. 17, Teisip. hom. 503, 1-3. Ap. tegg. 23,
1-11.
4-5.
6.8.
15-34
õhto 315, 4-5. 2. Kor. 1,8-24.
õhto 546,10-12 2.Tess. 1,1-11
6.
13-14.
Rede
hom. 496, 1-3. Ap. tegg. 18, Kolmasp hom. 165, 4-5. Ap. tegg. 2s,
12-35.
6.
, 7-8.
1-11.
õhto 349, 1-2. 2.Kor.2,12-17
õhto '548, 5-6.2.Tess.2,l-17
3.
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Pääw. |Aeg.! L . - N r . K i r j a tük.
Päaiv. | g c g . O i r . i Kirja tük
1
Neliciõp. hõm 434~ 1-2. Ap.t-2- -, 1-2?.lKoIma2p Horn 514, 4-5. 2. Kann. 4
6.
38-44.
3-4.
õhto 194, 1-2. 2. Kor. 3,1-11
õhto 287, 4-5. Öppet.8,1-13.
3.
6.
Rede
Horn. 507, 6-7. Ap.t. 25,1-12 Neljasp. Horn. 167,1. 4. T. Laul 65.
13-14.
5-6.
õhto 122, 1. 4. 2.Kor.3,12-18
õhto 540, l-2.Öppet.6,l-23.
5
3.
Horn. 557,1.4. T. Laul 128.
hom.520, 1-5. Ap. teqg. 25, Rede
Laup.
13-27.
7-8.
õhto 540, 5-6.ÖPP.10, 1-2J.
õhto 274, 1-2. 2. Kor. 4, 1-7
3-4.
7.
Horn. 526, 1-2. T. Laul 145.
6. p. p. hom. 272, i-3. 3)lat.5, 20-23. Laup.
Kolmaw.
4-5. («*• Stern. 9,8-11)
6.
õhto 556, 1-3. Öppet. 12.
Jummal, õhto 272,9-10 T. Laul 112
4-5.
1-28.
Pühha
11.
Esmasp. hom. 271, 1-2. Ap. tegg. 26, 8. p. p. Horn. 434, 3-4. Mat.7,15-23.
Kolmain.
5-6.
(R°m.», 12-17.)
9-10. ,
1-32.
õhto 271, 6-7. 2.Kor.4,8-18. Jummal, õhto 431, 3-4. Ier. 14,13-21.
8.
6.
Pühha
Teisip. Horn. 175,1,3.4. Ap.t.27,1-26. Esmasp, Horn. 301, 1-3. Ebr. 7, 268-9.
4-5.
8, 13.
õhto 145, 1-2. Öpp. 16,1-10.
õhto 187, 1-2.2 Kor.5,9-21.
3-4.
3.
Kolmaspihom. 582, 1-2. Ap. tegg. 27, Teisip. Horn. 82, 1-2. Ebr. 9, 1-10.
5.
27-44.
5.
õhto 349, 1-2/2. Kor. 6,1-18.
õhto 145, 4-5. Dppei. 16,
6.
18-33.
3.
Neljasp. hom. 164, 1-2. Ap. t. 28,1-16. Kolmasp Horn. 88, 1-2. Ebr. 9, 13-25.
3.
õhto 145, 7-8. Opp. 18,1-13.
õhto 258, 1-2. 2. Kor. 7.1-10.
3-4.
9.
hom. 165, 1-2, Ap. tegg. 28, Neljasp. Horn. 88, 4-5. Ebr.10,14-25.
Rede
6.
17-31.
3.
õhto 272,10-11 2. Kor. 8,1-15.
õhto 147,6-10 Oppet. 18,
12-15. ; 14-24.
13-14.
Horn. 282, 5-7. 2. Kor. 9,1-15, Rede
Horn. 282, 2-3. Ebr. 11, 1-10.
Laup.
4.
12.
õhto 147, 1-3. Öpp. 20,1-15.
õhto 155, 1-2. T.L. 135,1-14
4-5.
I 3.
hom. 145,9.10 Ebr. 12, 1-11.
7. p. p. hom, 409, 5-6.^ Mark. 8, 1-9. Laup.
11.
Kolmain
7-g.
j(®.fRom.G, 1Ü-23)|
õhto 538, 1-2. Dppet. 20,
Jummal, õhto 161, 1-3 \k. Laul 19.
3-4.
17-30.
Pühha4-6
Esmasp. ,hom. 501, 1-3. 2. Mos. 16, 9. p. p. bom. 265,i.5.6.!Luk. 16, 1-9.
Kolmain.
7-8. («.i.*or.io,6-i3>
6-7.
1-35.
õhto 300,1. 5. Öpp. 1, 1-19 Jummal, õhto 174, 1-2. T. Laul 3.
Pühha
3.
10.
hom. 514, 1-2. 1. Kunn. 17, Esmasp. Horn. 333, 1-2. Ebr.13,10-21.
Teisip.
3-4.
1-16.
3.
õhto 287, 1-2. Öpp. 1, 20-33
õhto 150, 1-2. Öpp. 22,1-13.
3.
3.

Juhhataba.
Pääw.

Aeg.

L..Rr.

Kirja tük.

!ho,n. 240, 1-2. iMai. 9, 9-17.
3-4.
õhto 150, 4-5. Öpp.24, 1-1!
6.
Kolmasp!honl. 246, 1-2. Mat. 18,1-11.
3.
Õhto 150, 7-8. Öppet. 24,
9-10.
23-34.
Neljasp. j Horn. 246,13-14 Mat. 18,
12-22.
15-16.
!öhto 170, 1-2. Öppet. 25,
11-24.
3.
Rede
!hom. 221, 1-8. ^uk. 18,15-30.
leifip.

Pääw.
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Aeg.

L.-Nr.

Kirja tük.

Esmasp. hom. 272, 3-4. Rom. 4, 1-13.
6.
jõhto 162, 1-5. 1.3)1 of. 1,1-31
6.
Teisip.
ijoin. 272, 7-8. Rom. 4, 14-25
9.
õhto 162. 7-8. l.Mos.2,1-25
9.
Kolmaõp hom. 272,10-11 Rom. 5, 1-11.
12.

õhto 254, 1-2. l.Mos.3, i-2i
3.
Neljasp. hom. 254, 1-2. Rom. 5, 12-2!
3-4.
,ühto 349, 6-7. Dpp. 26, 1-16.
õhto 545, 5-6. l.SSof.4,1-28
8.
7.
Laup.
Rede
hom. 372, 1-4. Mat. 20,
hom. 254, 5-6. Rom. 6, 1-11.
9.
5-6.
24-34.
'õhto 346. 1-2. d p p . 30, 1-13.
õhto 540, 6-8., 1. Mos. 6,
3.
9-10.
11-22.
1.0. p. p/honi 491, 1-2. Luk. 19 41-48 L«mp.
hom. 282, 1 -2. Rom. 6,12-23
7.
(l. «or. u, 1-11)
Holmam.
11-12.
J u m m a l , õhto 489, 1-4. T. Laul 137.
õhto 551, 1-2. l.Mos.7, 1-24
Pühha
5-6.
3-4.
Hsmasp holn. 272, 1-2. Rom. 1, 1-17. 12. p. p. hom. 335, 1-2. Mark. 7,31-37
-z-1.
(2. Äor. 3, 4-11)
3.
Kolmaiu.
õhto 5, 4-5. Kogg. 1, 1-14. Jummal, õhto 267. 1-2. T. Laul 40.
6.
Pühha
3.
Teisip.
hom. 254, 1-2. Rom. 1,18-32 Esmasp. hom. 197, 1-2. Rom. 7, 1-13.
3.
12-13.
õhto 351, l-2.^Kogg. 2, 1-11
õhto 116, 1-2. 1. Mos. 8, 1-22
:
6-7.
8.
Kolmasp hom. 259, 1-2. Rom. 2, 1-11 Teisip.
hom 188, 1-2. Rom. 7,14.-25
3.
3-4.
õhto 363, 1-2. Kogg. 4, 17õhto 116, 5-6. 1. Mos. 9,1-29
3.
5, 14.
8.
Neljasp. hom. 272, 3-4. Rom. 2,12-29 Kolmasp hom. 1«8, 6-7.Nom. 3, 1-11.
5.
õhto 347, 7-8.iKoqg. 7, 1-10
õhto 211, l - 3 . ! l . M o s . l l , 1-9
9.
4-6.
tede
hom. 485, 5-6. Rom. 3, 1-20, Neljasp. hom. 5, 7-8. iRom.8, 12-27
8.
9-10.
õhto 153, 1-2. Kogg. 11, 1õhto 181, 1-2. 1. Mos. 12, <1-8
3.
12, 2.
3.
Laup.
hom. 187, 1-2. Rom. 3, 21-31 Rede
hom. 280, 1-2. Rom. 8, 28-39
3-4.
3.
õhto 449, 5-6. Üllem.!. 1,1-8
õhto 282, 2-4. 1. Mos. 15,1-8
7.
11.
11. p. p. hom. 262, 1-3. Luk. 18, 9-14 Laup.
hom, 193, 4-5. Rom. 9, 1-16.
4.
Kolinain.
6-7.
(1. Sor. 15, 1-10.
[õhto 425, 1-2. l.SJlof.22,1-18
Jummal.'obto 268, 1-2. T. Laul 32.
Pühha .
4-6.
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Pääw. Aeg. L.-Nr.
Pääw. Aeg. L.-Nr. , Kirja tük.
Kirja tük.
13. p. p.ihom. 272. 7-8|Stt*.10, 23-37 Laup.
hom. 312, 4-6 Rom. 15,
Kolmain.
10
(ffip.ÄaL3,lÖ-22)
7-8
14-33.
Jummal, olito 159, 1-2 T. Laul 147.
õhto 435, 1-2 2. Mos. 6, 1-9
3
3
Pühha
Esmasp. Horn. 183, 1-2 Rom. 9, 17-33 15. p. p. hom. 171, 1-3 Mat. 6, 24-33
3-4
Kolmain.
6-7 (ftal.5, 25-6, 10.)
uhto 352, 1. 3 1. Mos. 28, Jummal. õhto 151, 1-2 T. Laul 136.
5
1-22.
Pühha
3
Teisip. hom. 186, 1-2, Rom. 10, 1-22 Esmasp. hom. 393, 1-2 Koloss. 1,1-17
3
õhto 352, 6-7 1. Mos. 32,
õhto 88, 1-2 1. Mos. 10, 27
8
25-33.
3
-11, 10.
Kolmasp hom. 186, 3-4 Rom. 11,1-24 Teisip. hom. 187, 4-5 Kot. 1, 18-29.
6-7
7
õhto 533, 1-2 1. Mos. 37,
õhto 103, 5-6 2. Mos. 12,
3-4
1-22.
7-8
1-16.
Neljasp. hom. 187, 1-2 Nom. 11,
Kolmasp hom. 293, 1-2 Kot. 3, 1-11.
3-4
25-36.
3-4
õhto 165, 1-2 1. Mos. 37,
õhto 444, 1-2 2. Mos. 14, 31
3
23-36.
5
-15, 13.
Redc
hom. 521, 4-5 Rom. 12, 1-8. Neljasp. hom. 449, 2-3 Kot. 3, 12-17.
6
4
õhto 165, 4-5 1. Mos. 41,
õhto 445, 1-2 2. Mos. 17,
6
1-14.
3
1-15.
Laup.
hom. 449, 1-2 Rom. 12, 9-21 Rede
hom. 555, 1-5 Kot. 3, 18-4,1
3
6-8
õhto 165, 7-8 I. Mos. 41,
õhto 194, 1. 4 2. Mos. 19,
9
15-4-1.
5
1-14.
14. p. p. hom. 409, 3-4 Luk. 17, 11-19 Laup.
hom. 311, 5-6 Kot. 4, 2-6.
14
! (Ep. Kal. 5,16-24)
Kolmain.
7-8
Jummal. õhto 153, 5-6$. Laul 9.
õhto 194, 6-7 2. Mos. 19, 16
Pühha
7
8
-20, 16.
Esmasp. lhom. 512, 3-4,Rom. 13, 1-7. 16. p. p. hom. 95. 6. 8 Luka 7, 11-17
(Ewes.
3, 13-21.)
7
Kolmain.
9-10
õhto 314, 6-7 1. Mos. 45, Jummal. õhto 477, 1-2 T. Laul 90.
9
1-15.
Pühha
4
Teisip. hom. 283, 2-3 Rom. 13, 8-14 Esmasp. hom. 188, 1-2 Kalat. 1, 1-24
4
3
õhto 123, 7-8 2. Mos. 1,6-14
õhto 98, 1-2 2. Mos. 25,
9
3
8-40.
Kolmasp hom. 510, 4-5 Rom. 14,1-13 Teisip. hom. 188, 4-5 Kalat. 2, 1-16
6
6-7
õhto 176, 1-2 2. Mos. 1, 22õhto 430, 2-3 2. Mos. 32,
3
2, 10.
7
1-19.
Neljasp. hom. 510, 7-8 Rom. 14,
Kolmasp hom. 272, 1-2 Kalat. 2, 1714-23.
9
3
3, 9.
õhto 430, 7-8 2. Mos. 21,
õhto 269, 1-2 2. Mos. 32,
20-35.
4
9
11-25.
Rede
hom. 312, 1-3 Rom. 15, 1-13 Neljasp. hom. 272, 4-5 Klllllt.3,10-22
4-5
6
õhto 431, 4-5 2. Moi. 3,1-14
õhto 243, 1-2 2. Mos. 33,
6
3
1-11.

Juhhataja
Pääw.

Siebe

Aeg. j L.-Nr.

j

Kirja tük.
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Pääw. | Aeg.; L.-Nr. , Kirja tük.

hom. 272, 7>8Kal. 3, 23-29 Neljasp. |hom. 494, 1-6:2. Petr. 3,1-18

9

7-10 ;
õhto 165, 1-2 5. Mos. 30, 1-9
3
3
12-23
hom. 221, 6-7 Kalat.4, 1-20 Siebe
Ihom. 499, n-16 1. Ioh. 2,
^aup.
8-9
17-19
15-29
õhto 163, 5-6 2. Mos. 34,
õhto 196, 1-2 5. Mos. 30,
1-14.
7-8
3
10-20
17. p. p hom. 291, 1-4 Luk. 14, 1-11 Laup.
hom. 357, 1-2 l.Ioh.3, 7-15
(Ewts. 4, 1-6.)
Kolmain
4
Jummal. õhto 170, 3-4
õhto 145, 1-2 5. Mos. 32.
%.
Laul
8.
9
Pühha
9
1-18
Esmac^ hom 187, 8-9
19. p. p. hom, 274, 1-2 Mat. 9, 1-8
Kal.
4,
21-31
10
3-4 ((Jiuef. 4, 22-».)
Kolmain
Jummal. | õhto 533, 1-2
õhto 78, 2-3
3.
Mos.
16,
T. Laul 14
4
4
Pühha
1-12
Teisip. hom 188, 2-3
Esmasp. !hom 516, 5-6
4-5 Kalat. 5, 1-15
7-8 1. Ioh. 5, 1-6
õhto 314, 4-5 4. Mos. 13,
õhto 200, 1-2
Iosua 1, 1-18
8
17-33
3
Kolmaspihom 363, 1-2 Kal. 5, 16-24 Teisip. hom. 496, 1-2
3-4 Ioh. il. 1,1-20
3
SUU
436, 1-2 4. Mos. 14,
õhto 170,9.10
õhto
Iosua 2, 1-24
1-23.
3
11
Neljasp. hom 365, 1-2 Kalat. 5, 25 Kolmasp hom. 487, 1. 3
Ioh. il. 2, 1-7
3
6, 10
4
õhto 320, 6-7 4. Mos. 20,
õhto 439, 1-2
Iosua 6, 1-20
1-13.
3
hom. 408, 1. 3 Kalat. 6, 1-18 Neljasp. hom. 345, 1-3
Siebe
5
4-5 Ioh. il. 2, 8-17
õhto 410, 1-2 5. Mos. 4,1-24
õhto 555, 1-3
7-8 Iosua 24,1-18
3-4
hom 184, 1-2 l.Petr. 1,1-12 Rebe
hom. 345,13-14
Laup.
3
15-16 Ioh. il. 3,1-13
iõhto407, 1-3 5. Mos. 4,
õhto 176, 4-5
Koht. 6, 1-23
, 10-12
25-40
18. p. p.hom. 449, 2-3 Mat. 22,34-46 Laup.
hom. 488, 5-6^Ioh. il. 3,
(l..ftor. 1,4-9.)
Kolmain.
4
7-8
14-22
Jummal. õhto 144, 7-8 T. Laul 115
õhto 174, 4-5 Koht. 6, 33-40
Pühha
9
6
Esmasp. hoiu. 554, 1-2 1. Petr. 3, 1-7 20. p, p. hom. 186, 6-7 Mat. 22, 1-14
3
Kolmain.
8
(Ewes. 5, 15,-21.)
õhto 399, 1-2 5.3Nos.6,1-19 Jummal. õhto i542, 125
Pühha
3
6-7 T. Laul 123
Teisip. hom. 286, 1-2 2. Petr. 1,1-15 Esmasp. hom. 492, 1-2
3
3-4 Ioh. il. 7, 9-17
õhto 540, 1-2 5. Mos. 18,
õhto 175, 1-3
Kohtom.7,1-8
7
4
13-22
Kolmasp hom.!431, 1-2 2. Petr.2,1-22 Teisip. hom. 491, 5-6 Ioh.il.20,6-15
3
7
õhto 433, 1-4 5. Mos. 28,
õhto 1445, 1-2 Koht. 7, 9-21
5-6
1-19
3
õhto 163, 1-2 2. Mos. 33,
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Pääw.

Aeg.

8.=3lr. : Kirja tük.

Pääw.

Kolmasp lhom.!492, 5-6 Ioh. il. 21.1-8 Teifip.
8
õhto 596, 6-7 Koht. 13, 1-25
8-9
Neljasp. hom.^483, l-2Iol).il.21,9-27 Kolmasp
3-4
õhto 536, 1-2 Koht. 14,1-20

Aeg.

L.^v.

Kirja tük.

hom. 484, 1-2 Mllt.23,13-28

õhto 427, 6-7 1. S a m . i l ,
8
1-15
hom. 484, 4-5 Mat.23,29-39
6
õhto 286, 1-3 1. S a m . 15,
4
7-29
Nebe
höm.483, 5-6 Ioh. il. 22, 1-7 Neljasp. hom. 488, 1-2 Mat. 24, 1-14
3
õhto 184, 4-5 1. S a m . 16,
: õhto 536, 4-5 Koht. 15, 1-20
6
6-7
1-23
hom. 488, 4-5 Mat.24,29-51
^aup.
chom. 482, 1-2 Ioh.il.22,«-21 Rede
3
6
õhto 340, 1-2 1. S a m . 17,
õhto 542, 4-5 Koht. 10, 1-31
6-7
3
1-22
hom. 361, 2-3 Mat.25,14-30
21. p. p/hom. 278, 3-4 Ioh. 4, 47-54 Laup.
Holmani.
5-6
(«wes. 6, 10-17.)
6
340, 4-6 1. S a m . 17,
Jummal, õhto 433, 1-3 T. Laul 121
mo
Pühha
5-6
7
23-52
Lsmasp. Ho NI. 303, 1-2 Mat. 7, 7-14 23. p. p. hom. 410, 1-2 Mat.22,15-23
Kolmain.
3-4
(Wii. 3, 17-21. 2)
3
õhto 338, 1-2! l . S a m . l , 1-20 Jummal. õhto 146, 1-2 T. Laul 148
3
3
Pühha
hom. 557, 4-5 Mat. 19. 1-11 Esmasp. hom. 100, 3-4 Mark. 5, 1-20
Teifip.
6
5-6
õhto 433, 1-3 1. S a m . 18,
õhto 152, 1-3 1. S a m . 1, 204. 6
1-15
7-8
2, 11
hom. 347, 1-6 Mark. 8,22-38
Kolmasp chom. 363, 1-2 Mrk. 10,13-27 Teifip.
9
õhto 536, 1-2 1. S a m . 24,
õhto 546,9-10'l.®arn.3,l-19
11-12
3
1-23
Neljasp. hom. 363, 4-5 Mat.19,27-30 Kolmasp hom. 517, 1-3 Mark. 9,33-50
6
4-5
õhto 242, 5-6 l.Sam.7,2-15
õhto 463, 1-2 1. S a m . 31,
1-13
3-4
7-8
, lede
hom. 363, 8-9iMcit.20,17-23 Neljasp. hom. 187, 1-2 Luka 7 , 36-50
10
10
õhto 463, 8-9 2. S a m . 1,
õhto 184, 4-5 I.Sam.9,1-21
1-27
6
10-11
Laup.
hom. 373, 1-2, Mat.21,23-32 Nede
hom. 5, 1-2 Luka 19, 1-10
3-4
6
õhto 184, 7-8 1.Sam. 9, 22õhto 164, 1-2 2. S a m . 7,
1-17
14
10, 11
3
hom. 495, 1-2 Luka 2 1 , 1-15
22. p. p.!hom.<242, 1-2!Mat.18,23-35 Laup.
Kolmain,
3-4 ! (Ml. i, M l . )
3-4
õhto 164, 4. 6 2. S a m . 7,
Jummal, õhto!539, 7-8 £ . SattI 144
Pühha
9
18-29
7
Osmasp.,hom. 295, 1-2 Mat. 28, 1-12 24. p. p. hom. 321. 1-2 Mat. 9, 18-26
Kolmain.
(Koloss. 1, 9-14.)
4-5
3
ollto 424,1.2.4 1. S a m . 10, J u m m a l . õhto 548, 1-2 %. Laul 11
3
6
17-27
1 Pühha
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Pääw. Aeg. L.-Nr.
Kirja tük.
Pääw. Aeg. L.*9hr.
Kirja tük.
Esmasp. hom.!366, 1-2 Ivh.10. 14-2! 26. p. p. Horn. 491, 1-3 Mat.25.31-46
5
Kolmain.
4-5 (G.J.^et.3, 3-14)
õhto 269, 1-2 2 Sam. 11, 26 Jummal. õhto 315, 1-2 2.Kuuu.4,l-8
3
-12, 10
Pühha
3
Teisip. Horn. 361, 2-3 Ioh. 15,17-25 Esmasp. Horn. 242, 5-6Ierem.2, 1-13
6
7-8
õhto 242, 1-5 2. Sam. 12,
õhto 315. 4-5 2. Kuu. 4,9-37
6
13-23
6
Kolmasp Horn. 361, 1-2 Ioh. 16,25-33 Teisip. Horn. 194, 1-7 CSfef. 3, 16-21
3
õhto 5, 5-6 2. Sam. 15,
õhto 221, 2-3 2. Miin. 5,1-19
1-23
9-10 j
Jieljaep. Horn. 436, 5-6 l.Kor.1,10-18 Kolmasp hom.!484, 4-5®fef. 7, 1-19
7
õhto 464, 1-2 1. Kunning. 2,
õhto 179, 3-4 2. Kuu. 6,8-23
3
1-4
5-6
Rede
Horn. 428, 1-3 I.Korint.3,18 Neljasp. Horn. 253, 1-2 Esek. 18,20-32
4-5
-4, 6
6
õhto 539, 6-7 1. Kuu. 3,1-15
õhto 545, 5-6 2. Aiaram 19,
9-10
7
1-11
Üaup. Horn. 557, 2-3 1. Korint. 7, Rede
Horn. 482, 1-2 Esek. 33, 1-11
6
32-40
3
õhto 306, 1-2 1. Kuu. 8,1-30
õhto 484, 1-2 2.Kuu.9,21-37
8
3
25. p. p..horn. 494, 1-6 Mat. 24,15-28 Laup.
Horn. 486, 1-2 Esek. 36,16-28
Kolrnain.>
7-10 (<?.1.3:c«f.4,13-18)
3-5
Jummal, õhto 459, 1 T. Laul 90
õhto 435, 1-2 2Kun.2ft,1>19
Pühha j
2
3
Esmasp. Horn. 488, 1-2 Mat. 25, 1-13 27. p. p. Horn. 488, 1-2 Mat. 25, 1-13
3
Kolmain.
3-4 (E.l.Tess.5,1-11)
õhto 545, 1-2 lKuu.12,1-19 Jummal, õhto 155, 1-2 1. Aiar. 16,
3
Pühha
3
7-36
Teisip. 'Horn. 485, 5-6 Mark11,12-24 Esmasp. Horn. 184,11-12 Taniel 2,1-24
8
13
õhto 167, 1-3 lKun.17,1-24
; õhto 403, 8-9 Esra 3, 1-13
4
10
Kolmasp Horn. 488, 5-6 Ies. 65,17-25 Teisip. I Horn. 184, 1-2 Tan. 2, 25-47
7-8
5
õhto 437, 1-2 1 Kuu. 18,1-20
löhto 258, 6-7 Neemia 1,1-11
10
8
Neljasp. Horn. 483, 1-2 Mark. 13,1-13 Kolmasp! Horn. 484, 1-2 Taniel 5,1-30
3-4
3
õhto 357, 1-3 1. Kuun. 18,
õhto 438, 1-2 Neemia 4,1-15
5
21-46
7
Rede
Horn. 484, 1-2 Ies. 26, 9-21 Neljasp. Horn. 100, 2-3 Taniel 7,1-18
3
õhto 431, 1-4 1Kun.19,l-21
õhto 196, 3-4 Neemia 8, 1-6
Laup.

Horn. 484, 4-5 Ies. 29, 1-14 Rede
6
õhto 113, 1-2 2. Kuu. 2,1-15
4-5

Vhom. 256, 1-2 Taniel 9, 1-19
õhto 144. 1-2 T. Laul 61
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Pääw. Aea,. L.-Nr.
Kirja tük.
Pääw. Aeg.. L.-Nr.
Kirja tük.
^aup.
hotn.j480, 4>5!Tan. 12, 1-10 Maria hom. 130, 1=2 Luk. 2, 23-32
6
puhhast.
3-4
ehk
õhto 275, 1-2 T. Laul. 23
õhto 131, 1-2 Malak. 3, 1-4
3
3-4
Küünl. v.
Palwe ja hom. 430, 2-3 Taniel 9, 4-19
patto tun'
6. 8
Maria hom. 132, 1-3 Luk. 1, 26-38
niytamiselohtü 268, 1-3 T. Laul 51 kulat.el,k.
3-5
pääw.
4-5
Paasto õhto L34, 5-6 Ies. 7, 10-15
Leikuse hom. 568, 1. * T. Laul 65 Maria p.
7
tänns P.
9-10
önniõtud öl,to 568,13-14 %. Laul 104 Ristia ihom. 159, l.-PLuk. 1
aastal.
15
Joann.
4-5
Pudulisel hom.!567, 1-2 X. Laul 85
ehk õhto 134, 1-2 Ies. 40, 1-5,.
aastal.
6
Jaani p.
3-4
; õhto 567, 6-7,Ier. 5, 23-29
8
Maria hom. 10, 1-3 Luk. 1, 39-56
4-5
Öigeusso^hom. 445, 1-2$. Laul 46 katsmam
ülleswõt3-4
ehk heina õhto! 20, 7-9 Rom. 12, 9-16
Ies. 51, 1-13 Maria p.
11-12
mise P. õhto 4
3-4
Surnute hom. 477, 1-2 1. Korint. 15 Mihkli p.!hom. 178, 1-2 Mat. 18, 1-11
3-4
34-58
3-4
Pühha
õhto 483, 1-2 Ioh.il. 21, 3-7
!õhto 179, 1-2 Joan. ilm. 12,
5-6
3-4
7-12.
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Neqister ehk juhhataja.
kuida w a n n a Laulo ramato numbrid ue Laulo r a m a t o seest leida.
3J2

1S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1(5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

*i
i
6
7
LO
8
14
485
ls7
494
17
18
19
20
21
22

23
24
27
31
32
36
37
40
43
44
46
47
347
367
368
402
370
404
405
372

2 "5 ?' °

I

2 S

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
4G
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

s

377
109
414
393
394
49
50
130
245
L32
57
63
62
65
69'
71
76
191
79
81
; 85

57 1 88
58| 61
59
77
60 90
61 91
62 95
63 96
64 97
65 99
66 100
67 102
68 104
69 106
70 107

o *2

2£

2:ž

«2

il
71
72
73
74
75
76
77
78
79
SII

81
82
83
84
85
Sii
S7
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
LOO
101
102
L03
104
105

I 2 ~S
108
109
110
111
112
114
117
120
122
121
123
I2i)
127
128
135
1:57

139
141
133
131
178
179
202
203
208
199
201
195
197
143
162
2S2
303
310
217

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

IM

II

226 141 172
227 1 12 330
22S L43 379
148 lil 291
229 145 173
234 146 407
236 147 568
242 148 175
2-! 3 149 354
217 ! 5i i 356
251 151 556
252 152
253 153 332
255 154 257
25Ü 155 334
25S 156 389
392 157 295
260 L58 359
264 159 296
338 1 60 417
267 161 300
268 162 363
269 163 302
270 164 313
272 165 317
188 166 318
254 167 326
346 168 335
165 169 341
316 170 342
168 171 343
167 172 360
375 173 424
325 174 426
467 175 427

a

!

§£ , ai

Ji »1
176
177
178
179
180
ISI
182
183
184
185
186
Is7
188
189
190
191
L92
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

439
L96
425
449
430
212
431
435
428
309
149
150
151
152
176
155
156
159
454
458
457
462
307
466
469
471
473
474
336
476
478
477
479
481
491

|g
gl2

»§

ii
~ 2

§H

|*

3.1. a -1•SŽ

s| il Ue

1211 489 230 548
212 486 237 542
•J 13 490 238 550
•-'14 498 239 522
215 501 240 52?
216 5U3 241 524
217 505 242 525
218 506 243 532
219 507 244 526
220 508 245 527
221 509 240 528
222 511 247 529
223 512 248 531
224 513 249 519
225 51ti 250 575
226 5A i 2 b l 577
227 521 252 578
228 533 253 304
229 i 534 254 571
230 538 255 586
231 359 256 585
232 541 257 55
233 543 258 161
234 545 259 1237
235 547 260 438

§2

j

2

1 i si
š2

2(11 496 286
262 145 287
263 366 288
264 497 289
265 238 290
1266 397 291
267 398 292
268 399 293
269 ' 400 294
270 401 295
271 56 296
272 369 297
273 403 298
274 371 299
275 456 300
1276 241 301
127 7
58 302
278 59 303
279 374 304
280 349 305
281 j 273 306
282 320 307
283 52 308
284 3_J 309
285 446 310

u 1*

,°gs
c

I2

2

š | §1

244 311 380 336
561 312 280 337
408 313 381 338
5(52 314 383 339
288 315 384 340
376 316 187 341
248 317 385 342
378 318 355 343
93 319 515 344
171 320 292 345
249 3121 387 346
185 322 386 347
66 323 70 348
250 324 388 349
410 325 281 350
510 326 75 351
353 327 390 352
230 328 451 353
470 329 294 354
231 330 391 355
411 331 261 356
290 332 263 357
412 333 415 358
413 334 78 359
232 335 416

*i
154
340
142
30
418
419
82
266
350
420
362
193
311
283
421
422
209
364
301
396
39
289
28
67

