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Keigeüllema õppetaja
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maiapiddamissest.

M a t t . 6, 33.
„ Nõudke essite Jummala riki ja temma õigust, siis keik peab teile peälegi antama."

Teist korda trükkitud.

<,

2 Mos. ram. , 6 peat. 1,27. salm. sadik.

D«r Vruck wirb g»ftattet.
Censor M. von <3 ng «lha »
Do^at, dtn 6. Mai lSH«.
(L. 3.)

I s s a n d Jummal on Omma Israeli rahwa.
Omma sullase Mosesse läbbi, wäggewal kombel, Egiptusse maalt peästnud ja se kange orjusse seest neid wäljawinud, mis neid seäl waewas ja nende päwad neile tüddilisseks teggi.
J a lootusse male piddi Moses neid wima,
se male, mis Jummal Abraamile ja temma seemnele olli tõotanud; se õnnistud Kanaani male.
Agga ei wõi se kallis M a ei kellelegi head põlwe
sata, kes Jummalat ei tahha luuda, cggaTem?
ma teed käia, muud kui agga käia omma himmude järrel omma ennese teed. Sepärrast siis
olli ka armolisse Jummala tahtminne, se rahwa keigeesmalt ennese pole tõmmata ja mitme
sure immeasja läbbi nisugguseks ennast neile
näidata, el julgus ja lotus Temma, se ilmanäggemata Jummala peäle, nende süddamesse
piddi ärratud sama. J a kõrbest piddi M ses
neid läbbiwima, sest et Jummal Omma ärraarwamata wägge ja armo, innimessele parreminne ei wõi näidata, kui agga seäl, kus innimest kcigest nähtawast jahlintamisse warrast i l ma näiks ollewad. K u i siis kellelegi meie seast
wahhest ehk peaks juhtuma, el ta on ühhegi hädda sees, otsekui körbes; se agga uskuqo
kindlaste: S i i n on Jummalal nks nou; siin
l*
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Ta tahhab Omma nimme sureks tösla ja ennast nisugguscks näidata, kes sennngi, kussa
silmaga ei olle nähja keddagit, keik wõib sata,
mis agga ial tarwis, ja keikist kül. Nenda kül
olleksid ka Israeli lapsed körbeS piddanud m.ötleme», ja paljo'enneminne weel nemmad, sest
et nemmad Jummala immelikkuid abbi-tunnis, tussi jo mõnda ollid kätte sanud, ja selgi aial
neid jo ärrakalsnud, mil ennestele keik jo otsas
arwasid ollewad. Agga nemmadkc teggid nendasammoti kui meiegi päiwil ni mitto riStiinnimennege wöttab tehha. Ehk nemmad sureIum?
mala aitawat kät omma hädda sees kül mitto
tuhhat kord on ärrakatSta sanud; siiski on
nemmad kohhe meelt ärraheitmaS, kui agga
middagi neile sattub, mis nemmad ci olle moöln u d , ehk mis nemmad ennestele heaks ei arwa;
ehk kui nemmad ommas häddas kohhe abbi ennestele ei nä. Nenda ka Israeli rahwas kõrbes. Nende loidusse warra hakkas jo uappiks
sama, ja ep olnud seäl kussagilt nähja, kust
jätko leidaNemmad siis agga piddasid seddasamma arro, mis lihhamecl tännapääw weel
wõttab, piddada. Nemmad moötsid sedda nattikest, mis weel järrel olli, omma silmaga ülle,
ja arwasid ülles, kauaks sest weel ehk piddi ollema.
J a nähjes, et sest ei wõinud kauaks olla, kohhe waesed pimmedad siis agga jäid se Pissut
sögi ja se laia körbe peäle mõtlema — agga
Jummala sure wäe uing Temma otsalo önnistusse rikkusse peäle; ei moölnud nemmad selle
"peäle paigast mitte. J a kohhe siis sealgi olli nähha,
mis
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mis ikka nähtnd ja praegogi weel nähha, kui
maiapiddaja Jummala suurt armo ja Temma
önniotannsse nou ommast arropiddamissest mahha wöttab jätta; — nemmad hakkasid nurrisema ja Jummala peäle kaebama ja üllema:
„OH olleksime ärrasurnnd Jehowa käe läbbi
Egiptusse male, kui meie lihha pottide kallal
istusime, lkui meie leiba sõime omma kõhho
täis:
scst teie ollete mud wäljatulnud seia
körbe, et teie keik sedda koggodnst nälga surret a b . " Nisuggune on parrago Jummal innimenne. I l m a Jummalata ellada, ei pea temma
sest-luggu, kui ial agga leiba ja lihha, et
köhhul saab, mis on ta Jummal. — Hea melega olleksid Israeli rahwas Kanaanit mahhajätnud, ja ollelsid paljo enneminne Egiptusse jänud,
sure orjusse sisse, kui neil agga leiba ja lihha
olleks olnud. J a nendasammoti on ka paljo
neid ristirahwast kes surest ei holi taewalikast
Kanaanist, kui neil agga tarwis ei olle läbbikäia
körbest, kussa kartwad köhhule ehk nappust tullewad.
J a eks se polle suur jöttedus mõttelda, nago lähhäks Jummal körbe lasta arrasurra neid,
kellele Temma Omma armo möda, ühhe M a on
tõotanud värrandusseks anda, kus neil keikist
kül peab ollema. Küllab Israeli rahwas olleksid pea wõinud arro sest sada, kui wägga jölledad nemmad se mötte polest ollid. Scst häbbiks nende uskmata süddame pärrast, ütles Jehowa nende wasto: „ W a t a , ma tahhan lasta
leiba saddaba laewast, ja rahwas peab wäljamin-

minnema ja kogguma iggapäift ossa ommal päw a l , et ma neid kiusan, kas nemmad wölwad
mo kässoöppetuSses käia ehk mitte." — Sure
Jummala loolussed on peält kuuldes ikka nisuggused, mis lihha mele ning. innimesse mõis,
lussega ühte ei tahha sündida; waid nemmad
agga pahhandawad ennast neist.
J a nenda
ütleb Jummal siinge: „ M a tahhan teile lasta
leiba saddada taewast." — Küllab sedda tarw i s , wõis ehk mõnni ustmata südda pilkades
kül mõttelda; taewast leib kül peab seia tört»e
mahha saddama, ei lnlle meile muido kül mis
süa, se sure püsti nälja sees — otsenenda kui
se üllempealik prohweti Elisa wasto ülles:
2 K u » . 7, i . 2. W a t a , kui Jehowa teeks
lukisid taewa külge, ja lasseks leiba mahhasaddada." '— Agga sedda kaunimaks ilmutab
ftmr Jummal Omma wägge, kui mailma tarkusftst ärramoistmata, Temma sanna ommeti
töeks peab jäma. Nenda olli üllema pcallkko ja
prohwetia, ja same, kuulda, kuida siingi sündind.
E i olleks se Jummala kohta suur assi mitte olnud,
se rahwale korraga ni paljo leiba anda, et neil
mitmeks aiaks sest olleks sanud, egga potleks
Temmal nüüdki suur assi ollewad, meile sest ilmalikku st warrast katte anda, et ehk mitto aastat sellega läbbi wõiksime aiada.
Agga omma targa nou möda ei tahtnud
Jummal se rahwale mitte ennam anda, kui
agga iggapäisi ossa.
E i piddand nemmad
mitte

mitte mõnneks päwaks kogguma ehk mõnneks näddalaks; waid iggapääw piddid nemmad wäljaminnema ja iggapäise ossa ommal päwal kogguma.
Agga mikspärrast Jummal nenda telnnd,
sedda selletad Temma isse ärra, ütteldes: „««
ma neid kiusan, kas nemmad wõtwad mo kässoüppetusses käia, ehk mitte." — Nende süddame mötlemissed piddid sest awwalitknkS
sama: sest, kes Jummala peäle lotis, ei wõinud temma murreS olla, kust homme sada.
Temma agga walis Jummala käe peäle ja mötles ommas süddames: Kes tänna mulle annab,
ikka Temma hommegi ei wötta mulle keelda.
J a nisuggune teggi ka Issanda käsko möda,
ja läks wälja ühhest päwast teise, sedda wölma, mis Jummal temma ossaks olli wäljapäw
nud; ja temmal olli sest se rööm. mis temmal
ühhe surema koggo jures mitte ei olleks wõinud olla: et ta Jummala issalitto holekandmist iggapääw ueste sai ärratunda, ja et temma, otsekui iggapäine woöras, Jummala söma
laua jure keelmata sai tulla. Agga need jälle,
kes tahtsid targemad olla, need mbllesid: Parrem et mul on, kui et wast pean sama. sest
kes sedda teab, mis luggu wahhest homme;
ja ünnustusid ärra mõllemid, Jummala kasso
ning Temma lootusse sanna, ja piddasid sest
kinni, mis silmaga nähha olli, ja katsusid agga
kuida paljo ennastele kogguda. Agga ei olnud
se muud kui agga Jummala au teotaminne
stst

sest et «emmad ei lootnud Jummala armo peäle,
waid toetasid ennast omma tühja tarkusse peäle,
ja tahtsid omma waewa läbbi ennesele wäljamurretseda, mis laua peäle panne ja misga
ennast üllespiddada. — Nisuggust largaid
ott» Israeli rahwa seas küllalt, ja ep olle neid
ristirahwaal seas, parrago J u m m a l , sekord
tmtte wähhä.
Agga same nüüd weel nähha,
km tuhhine on nende tarkus, ja kui ilma nende
waew.
Hommiko warra, kui kaste Israeli rahwa
len ümber maad kattis, käskis Moses nenda,
ku, Jummal olli üttelnud, se rahwa minna,
leri ümbert sedda leiba kogguma, mis Jummal
neile olli annud. Küllab mõnni ommas ustma,
t>. meles pead ehk wangutas; agga siiski läks
iggamees wälja, ja waia! sedda olli leri ümber
kui kastet maas. E i olnud seddasuggust weel
enne nähtud. O i , mis se kül peaks ollema?
nenda kuuldi siit ja seält küssiwad, ja Moses
kostis ja ütles nende wasto: „ S e on
ft leib, mis teile Jehowa on annud süa.
Tehke nüüd nenda, kui Jehowa on käsknud: Kogguge iggamees ni paljo, kui ta
jõuab süa, kan iggamehhe peäle, teie waimude
arro järrele; iggamees wõtko neile, kes temma
telkis o n . "
„ I a Israeli lapsed teggid nenda ja koggusid^ ja teine sai paljo ja teine sai Pissut. J a
nemmad mõõtsid kannoga, ja kes paljo koggunud

nud el sanud ülle, ja sellel ei püüdnud ärra,
kes Pissut koggunud; nemmad ollid koggunud
iggamees ni paljo kui ta jõudis arrasüa."
J a kes nüüd agga olleks tahtnud märkava;
küllab se olleks ehk wõinud märkust sada, nenda
kui meiege maiaplddamisse häid öppetussi ennestele wõime sest wõtta.
Sest meiegi sest
näme, et surest koggust ci sa. Sest küllab
Jummal mõistab Omma targa ning sallajat
nou möda tehja, et mõnni innimenne, ehk temma kül on koggunud ja suurt on kokkopannud,
ommeti teise wasto ei sa, kes ep olle pooltki
koggund temmast. J a seeb se o n , mispärrast
armas Issand ütleb: „ Hoidke ennast ahnusse
eest: sest ükski ei ella ommast warrandussest se
läbbi, et temmal wägga paljo o n . " — Olgo
siis peäle, et so naabri pöld ennam wilja kannab, ja et temma ait ehk täiem — olgo peäle,
et temma ammeti tö ennam kasso talle sadab
ja et suremat on temma ellomaias." M i s tarwis
siiski kadde olla? Töeta ennast agga Jummala
peäle, ja te truiste ärra omma t ö ; küllab J u m mal sind siis wõttab õnnistada, ja nähha saad,
et omma piskoga nendasammoti saad läbbi, kui
teinege, kel paljo autud. J a ärra agga paigast püa kogguda et rikkaks tühhad sada, ja
seddasamma kätte/ mis ehk teisel on. Ikka se
on tühhi tö, ja pühha Paulus ütleb: „Kes
tahtwad rikkaks sada, need langewad kiusatusse
ja köie sisse, ja mitme rummala ja kahjoteg,
gewa himmo sisse, need wautawad innimessed
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sed alla hukkamisse ja ärrarikmise sisse."
i Tim. 6, 9.
Küllab se rahwas körbes olli otsigo silmaga
nähha sanud, et kogguminne tullewa peäle waew
on, mis Jummal pea tühjaks wõib tthja. Agga
es olle nemmad siiski targaks läinud. Sest,
ehk Moses Issanda nimmel neile kül ütles, el
ei ükski homseks sest middagi jälle ei piddand
jätma, egga ka ahncste kõrwale pannema, moöldcs; kui ma tänna ei hoia, ehk mul siis wahhest homme ei olle, — siwki ollid uende seas
paljo neid, kes omma möltct möda targaste
tahtsid tehja ja pannid kottokoggueud päwa os,'
sast muist agga ärra, ja jätsid sedda homseks;
agga „ w a t a , se sui ussa täis ja haisis." Oh
se waene jölle rahwas! —
Agga tännapäew on, Jummal parrago,
ncidsuggusi kül, kes omma ahne maiapiddamisse pärrast, ei raatsige kät ligutada, kui
middagi tulleb wäljaanda; ehk andwad waestele,
kedda el sünni koggone ilma jätta, wägga Pissut;
ja tewad nenda, kartes et nemmad chk isse
wabhast haddasse ci sa.
Agga ei tea nemmad ka middagi weel sest oigest ussust J u m mala sisse. Mammon on nende Jummalaks,
ja temmast nemmad agga peawad kinni, mõtteldes: saab warra wahhest wähhämaks, mis
minnust siis, muud kui surren agga nälga.
E i mitte, armas, wend; waid kui Jummal
kässib, siis agga olle kohhe omma warra kallal,
ja wötla taie peoga. — Jägo ehk tühja as-
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jade, loidusse suresse, thhokatte tühja illo, ja
ühhe körge.surelisse ellamisse polest, so warra
sull kül kullutamata; agga kui waeste wannematlele, kellele Jummal paljo lapsi on an«
nud, head pead teggema; ehk pead haigid
jahhutama, ehk katma neid, kes allaSti; ehk
leskedele andma ja waesed lapsed toitma: ärra
siis mitte ci mölle, et hoiad. S i i s agga anna
täie peoga; ja egga se sulle kahjuks ei tulle.
Agga tahhad sa, kui seddasuggust tarwis, wah?
hest tullewa peäle hoida, wata, siis sadab
Jummal ommal aial ühhegi ussi so maia,
piddamise ning so warrandusa sekka, et so
mammon nendasammoti hukka peab minnema,
kui se manna hukka läks, mis Israeli lapsed
sure Jummala kässo wasto, tullewa peäle tar,
gaste tahtsid hoida. J a ep olle se rahwas körbes sedda asja mitte ainapäinis isseenneSte par,
rast piddand arrakaisuma; waid Jummal on ka
meie pärrast nenda neile teinud, et meie tän,
napääw weel peame nendest õppima: mis risti,
innimesse kohta maiapiddamisse öigeks tarkusseks tulleb piddada. Nenda olli Jummal neile
ka üttelnud, et nemmad kuendamal päwal k a heworra piddid kogguma sest, mis nemmad
iggapääw koggunud, et nemmad seitsmest,
se on hingamisse päwa, peatoidusse murre pärrast wahhest ei jältaks pühhilsemata. Nenda
ütles ka Moses rahwa wasto: „Homme on
hingaminne, se on oige hingamisse pääw J e howale; mis teil leiba tehha, siis tehke sedda,
ja mis teil on kela, sedda keetke, ja keik mis
ülle-
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üllejääb, sedda pange'ennestele ärra ja hoidke
homseks." J a ei haiscnd neil, kes nenda teggid, egga polnud ussa sees.
J a sest mele öppime, et Issand Jummal
pühhapäwast suurt peab, ja ei tahha nutte et
sedda argipawa ld läbbi peaks raisalama.
„KuuS päwa — se on Temma sanna — pead
sinna lööd teggema, ja keik omma teggemist
ärrateggemc. Agga seitsmes pääw on hingamisse pääw Jehowa sinno Jummalale; silS e»
pea sinna ühtegi teggemist teggema, el sinna,
ei so poeg egga so tüttar, ci so sullane egga
so ümmardaja, ei so lojus egga so wooras, kes
so wärrawis on." 2 Mos. 20, 9. 7.c>. — K u ,
lNlüd ' lihhamecl ommas tarkuses hakkab üllema: Agga mis tehja? — ei sa ma muido
läbbi; — mo maia lähhäb muido raisko; —
polle se siis muud kui agga tühhi könne, mis
so uskmata süddame seest tulleb.
Sest lihhameel ja ustmuta südda need on ikka teine
teise poolt. Ep olle ükski ommas maiaplddamisses weel taggasi sanud, et ta Issanda päwa
on piddanud. J a Jummal teeb meiegi päiwil
nendasammoti, kni Ta se rahwale kõrbes wõtnud tehja, et andis neile kaheworra katte, km
ollid koggumas päwal enne hingamisse päwa.
Sest Tenima annab neile, kes Tedda auustawad, näddali tööst ni paljo kasso kätte, et
nemmad omma tö ning maiapiddamisse polest
ilma kahjota, keik omma teggemist, pühhapäisel päwal kül wõiwad seisma jätta. — t u l leb üttelda, et näddalt tö peäl Jummala õnnista.

taminne ükspäinis agga on, ja ilma selleta on
keik meie tö ja waew jo ilma. Agga pühhapaise töteggemisftle ep olle Jummala önnistaminnc mitte toolnd; ja sepärrast ütles ka M o ses: kes hingamisse päwal wälja piddi minnema
kogguma, et nende tö piddi lühhine ollema;
sest el sedda seäl siis ei piddand ollemage. J a
nenda ka olli. Sest nende hulgas olliiM siiski
mouningad nisuggused, kui ristirahwaa^ hulgas
praego weel, kes ei holind Jummala knssust,
muud kui toetasid ennast agga, omma ennese
tarknst möda, omma ennese tö ning waewa
peäle. Nemmad agga laksid wälja kogguma,
ja arwasid ennast paljo targcminne teggewad,
kui keik teised, kes hingamisse päwal rahhule
omma koio jäid. Agga keigetargcmad kül pea
said wäljapaistma; sest keik, kel jnbba hea meel
se saki pärrast olli, mis ennast mötlesid koio
towad, need keik said tühja peoga taggasi tullema — ei leidnud nemmad middagi, ja ollid
pealegi weel patto teinud, sest et nemmad I u n i l
mala käsko ollid üleastunud. —
Pea siis meles, armas luggeja: Kuhho
Jummal innimessele polle wäljavannud, ei pea
innimenne seält ka mitte wölma. Nenda cp
olle Jummal sulle pühhapäwa kasso mitte sowinud; ja kes ehk arwab kuigi sure kasso ennese! sest tulnud; ep olle temma siiski ial mid,
dagi sest kätte sanud. Agga silm ei kanna sedda mitte üllewadata, egga pea meie omma silma
järrel sedda arro mitte piddama. Agga kui
mele tullelame, kui wägga hästi meie wannemalt
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matte wannemad, kes pühhapäwa wägga sure
au secs on piddanud, omma maiapiddamissega
korda on sanud: küllab siis ehk pea leiame, et
keik need kaebamissed ühhe sandi ja nappi aia,
laisa perre, ehk mõnne mu nisugguse pärrast, mis
Jummal parrago praego, ni saggedaste knulda,
sedda suurc tarkust ei tahha paljo kita, et meie
tö aMiSse pärrast pühhapäewast ennam ei lahhage surest holida. J a meie wannemata maiapiddamist meie maiapiddamisse wasto arwates,
peame kül löega tunnistama, et nemmad, kolmast käsko piddades, ei ühhestki asjast ilma ei
olle jäänd; agga meie jälle, kolmast käsko ülle
kae heites, ei olle meie suremat saand, kui et
meil pahhad lapsed, pahhad sullased, pahhad
tüdrukud, pahhad jummalakartmata teomehhed;
ja eks neid keik ei tulle loega maiapiddamisses
ühheks ussiks arwata?
Oh et ommeti keik, kes maia piddawad, S a lomoni sanna wõttaksid meles piddada, mis 127
laulo 1 messe salmi seest loeme: „ K u i Jehowa ei ehhita kedda, siis hone-ehhitajad näwad
seäl kallal waewa ilmaaego." — Onnis k u l lerus selletas se salmikeöse nenda ärra:
„ Kedda ehhitama, ep olle se mitte palka ja
kiwwa kottopannema, el seinad ja kattus ja
kambrid ja toad sest sawad; waid se on keik
mis ühhe maiasse tarwis, ja mis ühhe sannaga, maiapiddamisseks kutsume. Innimesse
lodud meel ja mailm, mollemad kül arwawad,
et maia nenda tulleb piddada, kui nemmad
' laht-
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tahtwad, ja peawad suurt omma mõttete ning
omma tö peäle, olsego saaks nende teggemine
läbbi keik jo toime minnema. J a selle polest
ütleb nüüd Salomon: E i mitte; ja juhhatab
meid Jummala pole, ja õppetab meid öiges
uskus Jummala käest keik palluma ning lootma.
Uskus peab maia petama; sest, ei tulle
se mitte meie teggemisest, waid ainaüksi J u m mala önnistamisscst ning Temma abbist."
„ A g g a ei pea meie paigast mitte mötlema,
el ei olle tarwis tööd tehha. Innimenne peab
tööd teggema, seks on temma lodud; agga
ei tulle siiski ei pecuoiduS egga maia täius mitte meie tööst, muud kui agga Jummala armust
ning Temma önniStawast käest. Sest, arwad
sinna sedda ommast teggemisest tullewad; kohhe siis on ahnus ja tühhi murre lahti ja mötled sure teggemissega ka suurt ennast kätte sawad.
J a ommeti on nähha, et monned paljo
tööd kül tewad, agga polle neil leiba; ja teine
jätte ei te pooltki sedda tööd, ja siiski on tal
keikist kül
Agga se tulleb sest, et Jummal
tahhab sedda au ennesele, kui S e , kes siggidust
ainoüksi annab. Sest kui sa ehk sadda aastat
maad künnaksid ja teeksid keige se mailma tö
ärra, ei wõiks sa ommeti ei ühteainust
wiljakörtki M a seest wälja tua; wai^ Jummal
teeb ilma sinno teggemata, ja kui olled magga,
mäs, wilja iwwast, körre wälja, ja panneb paljo
iwwa senna peäle, omma head tahtmist möda.

„ Sepärrast te omma tööd nenda, et sa sedda
wüh-
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wahhest ei te ilma. Agga sa teed omma lööd
ilma, kui sa surest murretsed ja omma tegemisse peäle enuast toetav, kui ehk peaks s" sind
loitma. Tööd tehha, se on so kohhus j agga
so toitminne ja so maia üllcspiddaminne, se on
sure Jummala murre.
Temma andis Adamile käsko, et temma omma palle higgi sees
omma leiba piddi söma, ja tahhab et innimenne peab tööd teggema, ja ci tahha innimessele
mitte süa anda, kui temma tööd ei te. Agga
tö läbbi ei tahha Temma innimessele jälle keddagit anda; waid ainoüksi ommast armust ja
önnistamissest, ja ci pea töteggeminne muud
kui innimest agga allati saatma omma lihha
sundima. Peab innimenne sest Jummala sau,
nast nüüd luggu; siis tahhab Jummal temmale küllalt anda, ning häSli tedda toita. J a
ei toida Jummal innimest mitte teistwisi kui keik
teised lomad. Agga teised lomad, ei te nemmad jo tööd omma loidusse pärrast, ehk
kül iggaühhel onomma teggemist; ja siiski otsiwad ja leidwad nemmad omma toidust. Linuoke lennab ja laulab, -pessetclleb ja audub. S e
on temma to; agga ei toida se tedda mitte.
Härg künnab maad; hobbone teeb seddasamma,
ja weab Koorma, ja kannab innimest ommast seljas; lammas annab willo; lehm, pima ja wõid
ja juuSto; se on nende teggemine, agga ei
toida se neid mitte; waid M a kannab rohto ja
toidab keik lojuksed sure Jummala armo läbbi.
M a t t . 6, 26. J a nenda on ka innimesse kohhus, et ta peab lööd teggema; agga sellegi j u res
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res peab temma tcädma, et teine on, kes tedda
loidab, ja ei mitte temma tö. — Jummal isse
on temma toitja omma ömiiStawa käega, ja
ehk kül näiks temma ennese tö tedda toitwad;
sest et Jummal ilma temma tö teggemata, lemmale ei anna middagi. J a ehk kül linnoke ei
pea kütwama egga leikama; siiski temma
surreks nälga, kui ta ej lcnnaks toito ennesele
otsima. Agga et ta toito ennesele leiab: ep
olle se linnokesse teggemine, muud kui agga
Jummala armo tehtud. Sest, kes on temma
röga senna wäljapannud, et temma sedda
wõib leida? Eks se ep olle Jummal? 1 Mos.
1, 29. zo. J a kui pühha kirri sedda ka jättaks nimmetamata, ommeti wõiks innimenne
sedda omma silmaga jo nähha. Sest, kuhho
Jummal ei panne; ei leia innimenne seält keddagit, ja ehk kül keik mailm tööd olleks teg,
gemas, et löppeks, ja lemmaks peäle otsides.
J a sedda kül näme silmaga ja wõime kättega
sedda katsea; agga siiski meie ei ussu
Ja
jätte, kussa Jummal isse ei hoia, ei jä senna
middagi jälle, ja panne ehk kül tuhhat lukko
ette. Laiale ommeti keik saab, ja kaub käest
ärra, ja ei tea ükski kubho sanud."
„Sest ütle wahhest ülles: kes panneb höbbedat ja kulda mäggede sisse, et sedda seält
wõib lelda? kes panneb M a sisse sedda suurt
warra, mis seält wäljakaswab wiijaks, ja pu
wiljaks, ja keigesugguseks loidusse warraks?
nenda et keik lomad sest kül sawad? Kas se on
2
ehk

MM^^l
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ehk innimesse tehtud? Otsides innimenne kül
leiab, agga Jummal panneb senna, et innimenne oosides ning waewa nähjcs wõib leida. Kes
panneb keige lihha sisse, et poegib, ja et keik
suggu lojuksed ja katlad ja linnud M a peäl sig,
gincwad, iggaüks omma suggu järrele? Kas se
' on kül meie tööst ehk murrest.
E i paigast
mitte, muud kui Jummala kässi on keigeeomalt
seäl ja panneb omma önniStamisse warra
sallaja senna, ja siis kül saab keik etmullcma
täieste. J a mnda siis leiame, et keik meie
teggeminne ep olle muud kui agga üks J u m mala andide üllesleidminne ja kokkopannaminne,
agga ei wõi meie isse ei middagi tehja, egga
keige wähhematki üllespiddada."
»
»
W a t a , armas luggeja! sim on sul nüüd
ühhed wagga kallid, lössised, ning Jummala
ennese antud maiapiddamisse õppetussed. Agga
ärgo jägo nemmad sulle mitte agga pabber, peäle
kirjotud; waid pällu Jummalat, et Temma neid
so süddame sisse wõttaks kirjolada. J a se saab
s i i s sul ollema, kui so hing sedda öiget taewa
leiba saab leidnud ja FatSnud; sedda mmmat,
mis paljo kallim on sellest, mis Jummal kõrbes omma rahwale ou annud. J a sestsammast ülles Issand ÖmnSteggia Joan. 6,32-35.
„Töcst, löest, Minna ütlen teile; Moses ep olle
leile mitte leiba taewast annud, waid minno
Issa annab «teile sedda tössist leiba taewast.
Sest Jummala leib on Se, kes taewast mahha-
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hatulleb ja aMiab mailmale ello." J a küssid
sinna wahhest, mis leib se kül peaks ollema;
siis kostab sulle Jesus: 55 s. „ M i n n a ollen
se ello leib: kes Minno jure tulleb, se ei pea
nälga näggema, ja kes Minno sisse ussub, se
ei pea ial jannotama." — O n sul, armas
luggeja, se laewa leib, se cllomanna wahhest alles katSmata; oh minne siis wälja sedda otsi,
ma — sest sullegi on Jummal sedda walmistanud, ja sedda sulle kastnud mahhasaddada taewast seliesinnatft ilmalikke, ello körbesse. Otsi
sedda kirrikust, kussa jutlusseS, KriStussest sulle
rägitakse; - ^ otsi sedda pühha kirja seest, mis
Kristust sulle kulutab ja pattndeandeksandmist
Temma werre sees; — otsi sedda puhhast altari sakramentist, ja maitse seält omma hallastaja armo, kes isseennast sinno eest on annud
ja omma surmaga ello sulle saatnud. Waia,
siis so hing saab tundma sedda ello Jummala
seest. Allati siis kül wöttad omma silma tae,
wa pole pöörda. E i sa siis ial meelt ei wölta
ärraheita, ja ehk kül läbbikatsmisse päwad ka
sulle wahhest tullewad, mil sa sedda abbi ei sa
kohhe leidma, mis so südda sowib. — Neil
päwil saad sinna Kristusses siis sedda mag,
ausat ärratundma, mis ei sa ükski ärraräkida;
Kristusses, kes weel ühlepuhko wölrab hüda:
„ Tulge Minno jure keik, kes waewatud ja koor,
ma:ud ollete; Minna tahhan teile hingamist
saea." — J a kes sedda tunneb, se kül teab
ärra ja rõmustab sest, el Jummal tedda ellades
mahha ei jälta, egga jätta temma eest murret
kand-
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kandmata. Küllab temma pühha Paulussega
keigest ommast süddamest siis ütleb: „ O u s J u m mal omma aiuosündinud Pola mo ecst ärraannud, tuis ei peaks Temma ka mitte sellesammaga mulle keik armust andma?" — J a se
teeb siis süddant kindlaks seälgi uskuma, kussa
silmaga ep olle abbi nähhage. S e õppetab siis
Jummala tootussed löeks piddama ja nende
peäle ennast toetama, kui ühhe kalli warra peäle,
mis meil kä. S e sadab siis ka hädda ja waewa
sees tännades ja kites keigest süddamest meid
hüüdma sedda Jummala melepärralist ja meile

abbisadawal: „Abba Issa!"
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