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Õnsa Martin Lutterusse

mannitsus se tunnistusse perrä
mes Rom. Ram. 13, 1 om ülles kirjotetu:

Eggaüts heng olgo üllembil allaheitlik, kel
wõimus, temma ülle om.
Sest üllembat ei
olle, kui ennege Jummalast, nink kün üllem»
bid om, ue omma Jummalast saem.
Oh Jummal! kuis hoit Satan nü
Kik rahwas omman kablan,
Kuis temma neide mõttil püüd
Nüüd tohhalt tetta hukkan,
N i kui es olles suqguke
Meil kaitsjat, ni kui kunnage
Neil waglul nink neil kallul.

^eage ei pea üllembide wasta taplema ehk mässa«
ma, sest meije olleme wölgo, üllembide sõnna kuulda, neid auwustada nink põlgada.
Rom. i ; , 1.
Sest ke ülle pääd raggup, sel saddama lasto stlmihe, nink kunningas Salomon ütlep: Sõnna
26, 27: Ke kjwwe wiskap kõrgehe, sel saddama
nemma pähe.
Se om lühhidelt üttelda se õigus,
mes Jummal essi. om säednu, nink innimisse,
se neide sissen lodu tundmisse perrä, omma wastawütnu.
Sest se ei sünni kokko, sõnnawõtlik olla
nink wannambit mitte kannatada. Jummal ütlep:
Rom. 12, ,y. Sundus om minno perralt, minna
tahha tassuda. Nüüd ei wõi keage sedda salgada:
Kui allamba üllembille wasta panncwa, nida et
nemma essi tahtma sundida, nink henda essi kohto
mõistjas saedwa, et sedda mitte ütsinda Jummala
sadusse nink kassu wasta om (kes ess, tahhap
kohhut mõista nink sundida), enge ka kige lomolikko õigusse wasta om, nida kui ütteldas: Keage ei
pea essi omma õigusse mõistja ollema; nink taas:
Ke wasta loop, se teep üllekohhut. Ent sa tahhat
wahhest üttelda: J a , kuis ivoip kurjast watlitsejast
kik kannatada, sinna annat neile wäega paljo perrä
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nink neide kurjus lät säratse oppusse läbbi ennege
kangembas nink surembas. Kas se sis om kanna,
lada et eggaütte naine nink lats, ihho nink hä,
saap häü nink hädda sisse? Kes julgup middage
hääd allustada, kui meije nida peame ellama? Se
päle ütle minna: Egga ma sinno ei õppeta, ke sa
tahhat tetta, mes sul näus ha ollewat nink sul
meelde tullep.
Minne päle, ja te mes sa mötlet
- - ent kae ennege, mes sul sis saap.
Minna op.
peta ennege neid, ke hämelega tahhasse öiget tetta.
Säratsille ütle ma, et üllemdille ei pea feage mäs»
samisse nink kurjaga wasta pannema. Ütten rainatun loetas üttest lask naisest, se omma ülle kohto
wallitseja eest söamelikkult palwust peie, et Jummal tedda lasses oige kawwa ellada n. t. s.
Se
üllekohto wallitseja kuuld sedda essi nink pand
sedda immes, sest et temma essi teedse, et temma
M e olli üllekohhut tennu nink seperrast särane
palmus tälle näus immelik ollewat; sest üllekohto
üllembide eest ei peta kül joht särast palwet mitte.
Temma küsse seperrast naise käst: Melles temma
nidade temma eest Jummalat pallet? Temma üttel: M u l olliwa kümne lehma, kui teije wanna essa
weel elli.
Temma wöt minno kaest kats ärra; sis
palsi minna, et temma ärrakoles, nink teije essa
wallitseja saas.
Se sai sis ka ent teije essa wöt
mo käest kolm lehma ärra.
Jälle palsi minna
Jummalat, et teije vease wallitsejaa sama ja tem«
ma ärra koolma.
Nüüd teije ollete minno käest
nelli lehma ärrawötnu — seperrast palle minna
nüüd teije perrast, sest ma pelga, et se, ke teije
perrä tullep, sedda perramest lehma wettas nink
mes mul muido weel om.
Kas sa moistat sedda
moistukönnet? Töist üllembid sada nink üllembat
parrandada omma kats essisuggutse asja, se ni
kawwen tõine töisest ärra omma, kui talwas nink
ma töine töisest ärra omma.
Mudutaminne ehk
woip hõlpsaste sündida; parrandamine, se ei olle

meije käen, ei ka meije tahtmissen enge ütsinda
Jummala tahtmissen nink täen.
Ent hul nink
rummal rahwas ei kae paljo se perrä, kas parrembat saap, kui ennege töist saap. Kui sis weel halwembas lät, sis tahhap temma jälle töist.
Sis
saap temma kerblasse assemelle tüminatasse nink
kümmalasse assemelle höörlasse.
Minna anna seperrast eggaüttele, ke hä söame rahhoga se asja
man tahhap öiget tetta, sedda nouwo, et temma
omma ilmlikko wallitsesaga rahhul olles, nink mitte
temmale wasta pannes, sest et ilmlik wallitseja ei
wõi hengele kahjo tetta nida kui wöls õppetaja omma wöls oppussega teggewa. Käü sinna se sissen
ennege waa Tawida perrä, ke kunninga Saulist ni
suurt ülle kohhut piddi kannatama, kui sinna eale
jöwwat kannatada, ent siski es tahha kät omma
kunninga külge panna, et temma kül saggede olles
woinu sedda tetta, enge and sedda Jummala kätte,
lask kik minna ni kawwa kui Jummal sedda tahhas, nink kannat otsani.
Kui nüüd sõdda ehk
taplus sinno üllemba wasta tösses, sis lasse süddada nink tappelda, ke tahhap, sest ni kui om jo üt.
teldu: Kui Jummal ei kela, egga meije ei wõi
keelda. Ke sa häste tahhat tetta nink omma söame
rahho hoita, jätta sinna moka nink sõariista wötmatta, ja ärrataplego wallitseja wasta, kannata en.
nembäste kik mes woip pale tulla, ent se hulk kes
töist wisi teep, saap omma sundjat kül löidma. —
Jah — ütlet sinna, ent kui üts kunningas eht
wallitseja ommile allambille wandmisscga om too.
tanu, neid sädusse perrä wallitseda, ja ei te sedda
mitte, ei tahha ka wallitsemise mitte jätta? Se
päle ütle minna: Se om illus nink õige, et üllemba
sädusse perrä wallitsewa nink henda seperra pidoawa, ent mitte omma melewalla perrä. Ent panne
sedda weel mannu, et üts kunningas mitte ütsinda
tõotav, omma ma.sädussi piddada, enge Jummal essi kässep täl, el temma vcap Jummalat pel.

gama, ja temma tootap sedda ka.
Hä kül! Kui
nüüd sarane kunningas olles, ke middaga es peas,
ei Jummala ei omma ma«sadust, kas sinna sis
seperrast peat temma pale tükina, temma to üllf
kohhut mõistma nink sundima? Kes om sul sedda
käsknu?
S i s peas jo teije katte wahhel weel üts
kolmas tullema, ke teije asju kules nink sunnis sedda, ke süallune om, muido sa ei sa mitte Jummala sundusse eest arrapaggema, nida kui temma
ütlev: Rom. 12, 19: Sundus om minno perrall.
AiguS nink üllekohhus om eggaütte man, ent öi«
gust nink üllekohhut mõista nink jaggada, se om
selle perralt, ke õigusse nink üllekohto essand om,
tumb om Jummal ütsinda, ke üllembil kassep,
temma assemel olla.
Ärraolgo seperrast keage ni
julge, middäge tetta, kui temma kindma ei olle,
et se tülle Jummalast ehk temma teenrist, kui ül«
lembide polest, om kasknu.
Kui se nida olles, et eggaüts kel õigust olles,
sedda wõis essi karastada, ke üllekohhut om tennu;
mes sis kül ilma pääl peas sama?
Sis saas se
nida, et sullane omma perremeest; näütsik omma
perrenaisi; latse omma wannembid; kolilatse omme oppetajid nakkasse loma; se olles kittussewäärt
sadus! Mes meil sis waja olles kohtomõistja nink
ilmlikko wallitsejid, mes Jummalast om säetu.
Seperrast õppeta minna, et eggaüts essi moistas
sen asjan nink tükkin henda üllembide een piddada,
nink sedda tees, mes Jummal kassep, ja lasse
neid üllemaid essi kaja ja henne eest saista. Jummal ei sa kurje wallitsejid nink üllembid mitte minetama; temma om ka ikkes weel kangemb neist,
nida kui temma sedda ilma algmissest om olnu.
Dcr Druck wird gestattet.
Ccnsor, M . v. E n g r l h a r d t .
Dorpat, dcn Z. Vcpt. ,831.
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