.ammi:

^ M ^ M ^

Lutterusse Rüssinuste jaRostm. sannad

^

Sinna pead-jmnm liggimest armastama kui
lB^ennasi. Selle/mnatse sanna sisse on keik
mesud uhtepMdud. M m . 13/9.
Tehke pallumissi keikide innweste eest'
1 Dm 2, 1.

'

Kui iggaüks tetb omma tööd,
S i i s on keik asjad maias hääd.

Õnsa Luttmtsft Küssimistc
ja Kostmiste sannad.
sK,

1. Kas sa ussub, et sa pattune olled? -

^ ) H minna ussun, ma ollen pqmme.
2. Kust sinna sedda tead?

Jummala kümnest kasust, neid ei olle minna
nutte piddanud.
3. Kas s,m„. kchhctsed ommad paitud?

^

Jah minna kahyeestn, ja se teeb Mulle w ä j M
yaiget, et nunna Iunnnala wasw ollm eksinud.
4. M i s olled sinna omma pattudega teninud?

^ J u m m a l a wihha, tnaMo surma, j ä i g a s
west hukkamst.
'
, > t"
^ ^ ^ »

^

»>

-'

' .'

Kas

ja Roftmwle fannao.

Lutterusse Aüosimiste

'3- Kassinnasiisussub, et saakrammris Kristusse

' s. Kas sa ussus öisaks sada?
Jah minna ussun sedda kindlaste.

'

tüssinne ihho ja l ^ r r i on?

Jah minna ussunfsedda.

6. Kelle peäle pead sinna loetma?^

Minno armsa Issanda IEsusse Kristusse
peäle.
7. Kes on Kristus?

Jummala Poeg, tõssine Jummal ja tõssine
innimenne.
8. Ons ennam kui üks Jummal?

Üks ainus Jummal on, agga kolm temma
aino ollemisse sees, Issa, Poeg, ja pühha Waim,
ja need kolm on üks. i Joan. 5,7.
9. M i s on Kristus sinno eest teinud, et sa temma
peäle lodab?

Temma on minno eest surnud, ja on omma
werre risti sambas minno eest ärrawaonud pattude andeks-andmisseks.
ic,. Ons Issa ka sinno eest surnud?

Ei olle, sest Issa on Mmmal, ja pühha Waim
ka; agga Poeg on tõssine Jummal ja tõssine
innimenne, kes minno eest on surnud, ja omma
werre minno eest ärrawaonud.
l l. Kust sa sedda tead?
PüKhast armo - öppemssest ja neist saakramenri
sennadest, ja temma ihhust ja werrest, mis mulle
sMramentis on pandiks ancuv.
12 Ütle mulle need sannad?

Meie Issand IEsus Kristus sel ösel
n. t. s.
^

, 3 . Ka?

14. Mikspärrast ussub sa sedda?

Kustusse sannade pärrast: w õ t k e , stne,
se on minno ihho; jõge kelk seält seest, seon
minno werri.
, 5 . M i s peame meie teggema, kui meie temma ihho söme.
la temma werre jome, ja nenda sedda panti
wüttam .'-?

Meie peame temma surma ja tverre-ärrawallamist rulmama ja se peäle mötlema, kuida temma meid on õppetanud: Sedda tehke, ni mittokõrd, kui teie sedda rete, minno mällestusseks.
»6. Mikspärrast peame meie tenima surma mallerama
ja sedda kulutama?

Et meie öppime ussma, et ükski loom ei olle
wõinud mele pauud leppitada, kuid ükspäinis
Jesus Kristus tõssine Jummal ja innimenne,
,a et meie õlge hirmo tunneme omma pattude
pärrast, ,a neid raskeks arwame, ja ükspäinis
Kusmssest ennast rõmustame, ja nenda sesan»ma usp läbbi önsaks same.
«7. M i s sundis Kristust sinno pattude eest surrema
ja neid levpitama?

>

Tennna suur armastus omma Issa, nmmo,
,a kelkide pättuste wasto, nenda kui kirjomd
on foan. 14,31. Rom. 5, 6-8. Kalm. 2, 20.
Ewes. 5,25.
l
»z. Miks-

)2 Lutterusse Russtmisre ja Rostm. sannad.
18. Mikspärrast tahhab smna Jummala laua
jure minna?

Et minna öppin ussina/ et Kristus surest armust minno pattude pärrast on surnud, kui ööldud on, ja et mnma temmast ka öppin Jummalat ja omma liggimest armastama.
19. M i s peab risti-innimest sundima saggedaste Altari
Saakramenri wõtma?

Jummala polest peab tedda sundima Kristusse käsk ja tõotus, pärrast ka temma omma hädda,
niis tedda waewab, mis pärrast nisuggune kästminne, kutsminne ja tootaminne sünnib.
to. M i s peab innimenne teggema, kui temma nisuggust
hädda ei tunne, egga iggatse se Saakramemi
järrele?

^^>?

Keik

waMliltlNlnid
ning

plstlld
keige se Aasta läbbi/
ning ka

Sel ei olle parremat nou, kui et temma si)
omma süddant läbbikatjub, wetaks temmal pattust lihha ja werd on, ja ussub, mis pühha kirri kulutab Kalm. 5,16.17. Rom.7,18.

l.Meie ISsanda IesusseKristuSft

(2) Et temma tähhele panneb, wetaks temma siin ilma sees on, ja mötleb, et temmal patto ja hädda ei pudu, nenda kui se kirri ütleb
Joan. !5/l8>2Q. 16,8-20. i Ioan,2,15.16.

2. Jerusalemma Linna Ärra-

Kannaramlnne, Surm, üllestousminne ning Taewaminneminne.

ritminne.

(5) Siis leiab temma ka kurratit ennese ümocrt, kes walle-ja tapmisseaa ööd ja päwad
s.vst-ja wäljaspiddi tedda rahhule ei jätta, nenda
kui ss kirri mnnivmb Joan. 8,44.
1 Peew. 5, 8.
<O> «O> «O> < O ; ^

'!

Keik

<O^ ^ A > < f ^

Trüttimv l76?< Aastal.

^ ^

Monningatte Sannade Selletus.
Halleluja, se on: kiitke Jummalat.
Rürieleison, se on: ISsand, heida armo.
Jesus on A ning O , se on: Jesus on Algminne
ja Ots.
Iesse on kunninga Taweti issa nimmi, sepärrast
Ieose juur tähhendab Taweri suggu wõssa,
kust Rriscus lihha polest piddi sündima.
Jehowa on keigeüllem Jummala nimmi, mis
Ioannes omma Ilmutamisse ramatus i peat:
4salm. nenda ärrasellctab: Res o n , kes olli,
ja kes tulleb; se on: kes praego on, iggawessest olnud, ja sesamma iggaweste jääb.
Ebr. i, i i . 12.

Epistel eesimcssclRristuose^ullemissePühhal. Ro,u. i Z, i i -14. salmist sadik.
A sedda tehkem sepärrast, et meil teäda
on se aeg, et se tund on, et meie jo olleme üllesärramd unnest (sest nüüd on meie
õnnistus, lähhen: kui siis, kui meie ustlikkuks
saime. O on mödaläinud, agga pääw on liggi
tulnud,) stvärrast hcirkem ennesest ärra pimmedusse teud, ja chhuagcm ennast walgusse sõariistadeas Ellagem ausaste kui päwa aial, ei
mitte prassimisses egga lk-.jomichs, ei mitte abbiello ärraieotamisses, egga limcilusses, ei nutte
ridus egga kaddedusscs, waid ehhitage ennast
Issanda Iesusse Krismssega, ja ärge kandke
omma lihha eest hoolt nenda, et himmud sest
tõuswad.
sewangelilm, essimesselRristusseDilleniiss
se pühhal. M a t t . 2 1 , 1 - 9 . salmistsadik.
A kui nemmad Jerusalennna liggi said, ja
Petwage pole ölli mäe jure tuUid; siis läkkitas Jesus kaks Jüngrit, ja ütles nmde wasto:
mmge sinna allewisse, mis teie kohhal on, ja
, '
C 2
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Uwanyeliummid
seddamaid leiate teie ühhe kinniseutud ". ma-eesli
ja ühhe sällo temma jures, pcästke w lahti ja
toge minno jure. J a kui reile kegi middagi ütleb,
siis üttelge: Issandal on neid tarwis, siis läkkitab temma neid seddamaid. Agga se on keik sündinud, et piddi töeks sama, mis ööldud on Proh,
wen läbbi, kes ütleb: üttelge Sioni Tütrele:
Wata, sinno Kunningas tulleb sulle tassane, ja
istub emma-eesli selgas, ja M o selgas mis on
koorma'kandja emma-eesli poeg. S i i s läksid
need Jüngrid ärra, ja teggid, nenda kui Jesus
neid olli käsknud, ja töid se emma-eesli ja st salto, ja pannid ommad rided nende peäle, ja pannid tedda nende selga istma. Agga surem hulk
lamasid ommad rided tee peäle, agga teised raiusid okse puist, ja heitsid tee peäle. Agga se rahwas, mis eel ja tagga käis, kissendas ja ütles:
Hosianna Taweti Pöiale! kidetud olgo, kes tulleb I S s a n d a nimmel, Hosianna körges!
E p i s t e l reise! Rristuose Tullemiose p ü h h a l .
R o m . 1 5 , 4 - 1 ) . salmist sadik.
i A E s t mis ial enne on kirjotud, se on meie öppe^ ^ msseks ennekirjomd, et meil kannatusse ja
kirja römustamisse läbbi peab lotus ollema. Agga se kannatusse ja römustamisse Jummal andko teile, et teie üht meelt peate issekeskis IesuSse
KristuSse järrele, et teie ühhe mele ja ühbe suga
auustale Jummalat ja meie Issanda Iesusse
Krismsse Issa. Sepärrast wõtke teine teist wasto, nenda kui ka Kristus meid on wastowõtnud
Jummala auuks. Agga ma ütlen, et IEsuS
Kristus on ümberleikamisse teenriks sanud J u m mala

nmy

EpiM

maia töe pärrast, et ta piddi wannemates tootussed kinnitama. J a et ka pagganad hallasmsse pärrast piddid Jummalat auustama, nenda
kui kirjotud on: sepärrast tahhan minna sind kita
pagganaa? seas, ja sinno nimmele mängides laulda. J a ta ütleb temma: olge röömsad, pagganad, temma rahwaga. J a ta: Kiitke J S a n dat, keik pagganad, ja kiitke tedda, keik rahwas!
J a ta ütleb Jesaia: S e peab ollema Iesse juur,
ja kes tõuseb wallitsema pagganatte ülle, sells
peäle peawad pagganad lootma. Agga se lomsse
Jummal täitko teid keige römo ja rahhoga usso
sees, et teil wõiks rohkeste lomst olla pühha
Waimo wäes.
E w a n y e l i t t m teisel Rriscuose Tullemisse
p ü h h a l . Luk. 21, 25-36. salmist sadik.
5 ^ A päwas, kuus ja tähtede jees peawad imme^ > tähhed ollema, ja M a peäl peab rahwal ahhastus ollema ilma noma, et, merri ja wee woud
kohisewad. J a innimessed lähhäwad rammotumaks kartusse ja nende asjade vormisse pärrast,
mis ma-ilma peäle peawad tullema; sest taewa
wäed peawad köikmadama. J a siis näwad
nemmad innimesse Poega tullewad pilwes sure
wäe ja auga. Agga kui st keik hakkab sündima,
siis waatke ülles, ja töstke ommad Pead ülles,
sepärrast et teie ärralunnastaminne liggi tulleb.
J a temma ütles neile ühhe tähhendamisse sanna:
wadage wigi puud ja keik puud, kui nemmad jo
pakkacawad, ja teie sedda näte, siis tunnete teie
issiennesest, et sui jo liggi on. Nenda ka teie, kui
teie näte sedda sündiwad, siis tundke, et I u m C 3
mala

'
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Mala riik liggi on. Töüst minna ütlen teile, et
sesitmatfe põlwe rahwas ei löppe nime ärra, kunni
se Mk saab sündinud. Taewas ja Ma tahhawad
yukca; agga minno sinnud eilä^hä nutte hukka
Agga hoidke ennast, et teie süddamed ei sa koormatud liasömisse-, ei lia-onnose-/ egga peatoidusse nmrrettcga, ja et sesnnma pääw äkkitselt
teie peäle ei tulle. Sest kui lmnopael tulleb tenima keckde peäle, kes keige se Ma peäl asset on.
Sepärrast walwage ja palluge waal aial, et teid
wäärt arwatakse ärrapõggeneda keige se eest, mis
peab sundima, ja seista innimesse Pöia ees.
Epistel kolmandamal Rristusse Tnllemisse
pühhal, i R o r . 4 , i -5. salmist sadik.
3VEnda arwago nieid iggaüks kui Kristusse ful. » lasid, ja mampiddajaid Jummala sallaja-aslade utte. Agga peäle sedda, siis küssitakst maiaPwdaiatte käest, et iggaüks peab tru ollema. Agga
minna ei pu me sedda mikski, et tcitest minno peäle
kohhut mõistetaks?, ehk innimesse kohto päwast,
agga ei minnags niowta ennese peäle kohhut, sest
minna ei tea ennese peäle ühtegi süüb- agga sepärrast ep olle nia mitte öigeks arwatud: Agga
ISsand on se, kes mo peäle k M m mõistab Sepärrast ärge mõistke ühtegi kohhut enne aega, kunni Issand tulleb, kes kq.pimmedusse jallalad asjad
päwa ette töstab, jast',ddamettenõuud awwaliktuks teeb, la fus saab iggaüks Jum-nalalr kitust.
Ewanc;eliunl kolmandamalRnscusseTulles
misse pühhal. M a n . i i , 2-10
salmist sadik.
A G Z a Ioannes kui temma wangitorni kulis
Kris-

Kristusse teud, siis läkkitas temma kaks ommast
Iüngrittest, ja ütles temmale: kas olled sinna st,
kes peab tullema, wõi peame meie teist ootma?
J a Jesus wastas ja ütles neile: Mingem kulutagc Joannessele, mis teie kulete ja näte. Pimmedad näwad jälle, ja jallotumad käiwad, piddalitöbbised tehhakse puhtaks, ja kllrdid kuulwad,
fumud ärratakse ülles, ja waestele kulutakse armo- õppetus, ja onnis on, kes ial ennast minnust
ei pahhanda. Agga kui need ärnMsid, hakkas
Jesus rahwale räkima Ioannesscst: mis teie ollete wäljaläinud kõrbe waatma? pillirogo, mis
tulest köikutakse? ehk mis teie ollete wäljaläinud
waatma? ühhe innimesse pehme riettegn ehhitud?
wam, kes pehmed rided kandwad, need on kunningatte koddade sees: ehk mis teie ollete wäljaläinud waatma? üht Prohweti? töest minna ütlen teile, kes weel üllem on kui Prohwet; sest se on
sesamma, kennest kirjomd on: wäea, minna läkkitan omma Ingli sinno palle eel, kes sinnised
sinno ees peab walmistama.
Epistel neljandamal Rristussi Tullemisse
pühhal. N)tlip.4,4-7. salmist sadik.
Lge ikka röömsad Issandas.
Ta ütlen
minna: olge röömsad. Teie jarrele-andminne sago tutwaks keiklle innimestele: ISsand
on liggi. Ärge murretfege ühtegi, waid laske
keikis omlnad pallumissed palwe ja öhkamisse läbbi tännoga Jummalale teäda sada. S i i s Jummala rahho, mis üllem on kui keik mõistus, hoiab teie süddamed ja teie meled Kristusse Iestlsst

O

sees.
C 4
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Alwanyelmm neljandamal Rri^tusse Tulle-mwse pühhal, I o h . i , 19-28.5'lmistsadik
»?A se on Ioannesse tunnistus, kui Iuda- rah^ was läkkimsid Jerusalemmast Preestrid ja
Uwltld, et nemmad temmale piddid küssima, kes
stl olled? ,q m tunnistas, ja ei salgand mitte, ja
tunnistas: minna ep olle mitto se Kristus, ^ a
nemmad küssisid temmale: Mis siis? olled sinna
E l m ^ Temma ütles: polle uiitte. Olled sinna
se Prohwet? J a temma kostis: ei tnitte. S i i s
Ütlesid nemmad temma wasto: kes sa siis olled'
et meie wastust wõime wia neile, kes meid on l M
rttanud, mis sa ütled issiennesest? Temma ütlesMa ollen ühhe hüüdja heäl kõrbes: Tehke tassaseks .ISsanda teed, nenda kui Prohwet Jesaia
on üttelnud. J a need, kes ollid läkkitud, ollid
Nansmde seast, ja nemmad küssisid lemmalt ja
Ütlesid temma wasto: Miks sinna siis ristid, km
^ ep olle se Kristus, eggaElias, egga se Prohwet'
j ä n n e s kostis neile ja ütles: Minna ristin weega, agga se seisab kest teie seas, kedda teie mitte ei
tunne. Se on sesamma, kes pärrast mind tulleb,
kes enne mind on olnutz, kelle wäärt minna ep
olle, et ma temma kinga paela lahti peastan. Se
sundls Petabams teisel polel Iordani, kus ^ 0 annes ristis,
^
Epie^el essiniessel J õ u l o pühhal,
T u , 2,11 -14, salmist sadik,
< « M Jummala arm, mis õnnistust sadab, on
^
ilmunud keikile innimestele, jq juhhatab
meid, ee meie peame ärrasalgama jummalakam
«laua ello za tlmallkkud hunmud, ja peame
moist«

ttinc; Epistlid.
mmstllkkult ja öiete, ja Iummalakartsikkult ellama sessinnatses ma-ilmas, ja ootma sedda onnist
wtust, ja se sure Jummala ja meie önnistMia
JEsusse Krlstusst au ilmumist, kes lsse-cmiast
meie eest on annud, et ta meid piddi ärralunnastama keigest üllekohmst, ja puhhastama ennesele
lssi, rahwaks, mis ussin on hea töle.
^wangeliun, essimessel Jõulo pühhal.
Luk. 2,1-14. salmist sadik.
I s G g a se sündis neil päiwil, et sanna Keisrist
^ Augusmssest wäljaläks, et keik ma-ilm piddi
ullesklrjotud sama. (Sesinnane ülleskirjotaminne sundis enne, kui Kirenius Siria-ma ülle wallitsew olli) ja keik läksid ennast lastma ülleskirjotada, iggaüks omma linna. Siis läks ka Josep
Kalilea-maalt Naatsaretti linnast ülles Iuda-nmle
Cawen linna, mis hmakse Petlenimaks, (sepärrast et ta olli Taweti suggust ja pärrimaalt) et
la ennast piddi lastma ülleskirjocada Maria omma kihlatud naesega, kes olli käima peäl. Agga
se sundls, kui nemmad seäl ollid, sai se aeg täide,
et m piddi mchhasama, ja temma toi omma essimeste pöia ilmale, ja mähkis tedda, ja panni
tedda mahha sõime, sest neil ep olnud muud asset
mams.. J a seälsammus wäljal ollid karwsed
oldsts, ,a hoidsid öse omma karja. J a wäea,
ISsanda Ingel seisis nende jures, ja ISsanda
au pcustis nende ümber, ja nemmad kartsid noris
wägga. J a se Ingel ütles neile: ärge kartke,
sest wata, ma kulutan teile juurt rõmo, mis keige
rahwale peab sama, sest teile on tänna Taweti
lmnas Mdinud ft Onnisteqgia, kes on Kristus
C 5
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se ISsand. J a se olgo teile tähheks: teie leiate
se lapse möhhimd ia sõimes maggamast. J a akR kitselt olli se Inqliqa taewa söa-wae hulk, need
, kiitsid Jummalat ja ütlesid: Au olao Jummalale
körges, ja Ma peäl rahho, innimesest hea meel!
Epistel teisel Jõulo pühhal.
Tic.2,4-8. salmist sadik.
A G g a kui Iununala meie Onnisteggia heldus
^ ^ ja armastus innimeste wasto ilmus, siis on
temma meid önjaks teinud, ei mitte öigusse teggudest, mis meie ollime teinud, waid omma hallastusse pärrast, uesündimisse pessemisse ja pühha Waimo uendamisse läbbi, kedda temma on
wäljawallanud meis peäle rohkeste Jesusse Kristusse meie Onnisteggia läbbi, et meie temma armo läbbi oigeks tehtud, iggawesse ello pärriaks
piddime sama locusse järrele; se on ustaw sanna.
Ewangelium teisel Jõulo pühhal.
Luk. 2^ 15-20. salmist sadik.
l ^ A se sündis, kui need Inglid neist said ärraläi^ ) nud taewa, siis ütlesid need innimessed kes
karjatstd teine teise wasto: Et läkki nüüd Petlemma, ja wadagem sedda asja, mis on sündinud,
mis ISsand meile on teäda annud. J a neinmad
tullid ruttuste ja leidsid Maria ja Joseppi, ja sed<
da lavsokest sõimes maggamast. Agaa kui nemmad sedda said näinud, lamasid nemmad sedda
asja laiale, mis neile sest lapsikesftst olli räkimd;
ja keik, kes sedda kuulsid, pannid sedda immeks,
niis neist karjadest neile olli räkind. Agga Marta piddas keik need sannad meles, ja mõtles
nende

ning Epistlid.
nende peäle ommas süddames. J a need karjatse!) läksid taggasi, auustasa ja kiitsid Jummalat
keige se eest, mis nemmad ollid kuulnud ja näinud, nenda kui neile olli ööldud.

Epistel kolmandamal Jõulo pühhal.
Icsaia 7,14-15. salmist sadik.
Z A A t a ! üks neitsit saab käima peäle, ja toob
^ ^ pöia ilmale, ja peab temmale pannema se
nimme I M M A N U E L ; wõid ja met peab ta söma, kunni ta mõistab kurja põlgada ja head
wallitseda.
Ewangelium kolmandamal Jõulo pühhal.
Joan. 1, 1 -14. salmist sadik.
ILgmisses olli se Sanna, ja se Sanna olliIum"
mala jures, ja se Sanna olli Jummal. Se-,
samma olli algmisses Jummala jures. Keik asjad on temma läbbi tehtud, ja ilma temmala ep
olle ühtegi tehtud, mis tehtud on. Tcmma sees
olli ello, ja se ello olli innimeste walgus, ja je walgus paisms pimmedusse, ja pimmedus ei wõtnud sedda wasto, (üks innimenne J oannes nimmi, sai Jummalast läkkitud, sesinnane nüli tunnistusseks, et temma sest walgussest piddi tunnistama, et keik temma läbbi piddid ustma. Temma ep olnud mitte se walgus, waid er temma
piddi tunnistama sest walgussest.) Se olli ft
tõssine walgus, kcs walgustab keik innimeosed,
kui m ma - ilmasissetulli. Temma olli ma 5 ilmas,
ja ma-ilm on temma läbbi tehtud, ja ma-ilm ei
tunnud tedda mitte. Temma tulli omma sisse,
ja need ommaksid ei womud tedda mitte wasto;
agga

Ewanttclimnmid
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agga ni mitto, km tedda wastowõtja, neile andis
temma melewalda Jummala lapsiks sada, kes
temma nimmesisseustwad, kes ep olle werrest, ei
lihha tahtmissest, eaga mehhe tahtmissest, waid
Jummalast sündinud. J a se Sanna sai lihhaks,
ja wõttis kui ühhes maias meie seas ellada (jameie
näggime temma au, kui Issast aino «sündinud
Pöia au) täis armo ja töt.
Spisrel pühhapäewal pärrast Jõulo pühha.
Ralar.4, 1-7. salmist sadlk.
I s G g a minna ütlen: senni kui se pärria wäeti
"
laps on, siis ep olle temma ja sullase wahhel
ühtegi wahhet, ehk ta kül keige pärandusse issand
on, waid temma on järrelekulajatte jaüllewaatjätte al seks aiaks, mis issast on seätud: nenda
ka meie, kui meie wäetimad lapsed ollime., siis olli»
me meie kui sullased essimeste ma-ilma scädmiste
sl.
Agga kui aeg täis sai, läkkitas Jummal
omma Poega, et ta piddi naesest sündima, ja
kässo alla sama, et temma neid, kes kässo al ollid,
piddi ärralunnastama, et meie piddime laste öi«
aust sama. Agga et teie nüüd lapsed ollete, on
Iulmiml omma Pola Waimo teie süddamesse
läkkitanud, se kisendab: Abba Issa! sepärrast
ep olle sinna ennam sullane, waid laps; agga
kui sa olled laps, siis sa oUed ka Jummala pärria

Krismsse läbbi.
Ewanyelium pühhapäewal pärrast "soulo
pühha. Luk. 2, 33-40. salmist sadlk.
5^A Josep ja temma (Krismsse) emma pannid
^ ) immeks, mis temmast rägiti. J a Simeon
on-
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õnnistas neid, ja ütles Maria temma emma wasto: wata! sesinnane seisab seäl langmisseks ja
ullestousmisstks mitmele Israelis, ja märgiks,
kelle wasto rägitakse; (agga sinnoas omma hinge
läbbi peab moök tungima) er mötlemissed mitmest
süddamest peawad awwalikkuks sama. J a seäl
olli Anna üks naeste - rahwas, kesProhwec, W a nueli tüttar, Asseri suggu-arrust, st olli wägga ellatand, ja olli omma mehhega seitse aastat ellanud
pärrast omma neitsi põlwe, ja temma olli liggi
nel'i aastat peäle kahheksakümmend lest; se ei tulnud ial ärra puhhast koiast, tenis Jummalat päästasse ja palwetega ööd ja päwad. J a sesinnane
tulli senna selsammal tunnil, ja tunnistas Issanda au ülles, ja räkis temmast keikile, kes ärralunnastmnist Jerusalemmas ootsid. J a kui nemmad
keik said lõppetanud, misISsanda kässo-õppetusse järrele piddi sündima, läksid nemmad taggasi Kallisa-male omma Naatstretti linna. Agga
se lapsoke kaswis, ja sai kangeks waimus, täis
tarkust, ja Jummala arm olli temma peäl.
Epistel Neäri p ä w a l . Ralar. 3,
23-29. salmist sadik.
HsGga enne, kui ust tulli, hoiti meid kässo al,
"
,a meie ollime kinnipandud usso peäle, mis
piddi ilmutadama. Nenda on käst meie juhba<
taja olnud Krismsse jure, et meie usso läbbi pid,
dime öigeks sama. Agga et ust on tulnud, ep olle meie mitte ennam juhhataja al; sest teie ollete keik
Jummala lapsed usso läbbi Krismsse Iesusse secs,
sest mitto teid RristUvsesisseon ristitud, teie
ollete ka ennast RnstusseZa ehhitanud. Ep
olle
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olle Iuda-meest egga Kreka meest, ep olle sullast
eg^a wabbat, ep olle meest egga naest, sest teie keik
ollete üks Kustusse Iesusse sees; agga kui reie
Kustusse pärralt ollete, siis ollete teie ta Abraami
suggu, ja pärnad lootusse järrele.

wata! laewad tehti temmale lahti; ja Joanas
näggi Jummala Waimo kui tuikesse ennast mahha lastwad ja temma peäle tullewad. Ja wara!
heäl ütles taewast: Sesinnane on minno armas
Poeg, kellest mul hea meel on.

Ewangclium Neäri päwal.
Luk. 2, 21. salmis.
l ^ A kui kahheksa päwa täis said, et sedda last
^ piddi ümberleikatama, siis pandi temmale
nimmi J E S U S , mis sest Inglist olli pandud,
ennego temma emma ihhusse sai.

Episrel kolme Rummiga p ä w a l .
Iesaia 62, 1-6. salmist sadik.
FDuse ülles, sago sa walgustud, sest sinno wal' ^ M tulleb, ja Iehowa.au rouscb so ülie. Sest
wata pimmedus kuttab maad, ja pilkane pimme
rahwast; agga sinno ülie tõuseb Jehowa ja temma au näikse sinno peäl. J a pagganad peawad
so walgusse järrel käima, ja Küminaad se paistusse järrcl, mis sulle toustb. Tösta ommad silmad ümberkaudo ülles, ja wata, need keik koggu,
takse, ja tullewadsinnojure. S o pöiad tullebad
kaugelt, ja so tütred kaswamkse nende kõrwas.
S i i s saad sa nähha ja kui jõggi ne^e wasw joosta,
ja so südda wärriseb ja saab üpris wagga rõõmsaks, kui se hulk inerre äres so pole pörab, ja pagganaate wäggi so jure tulleb; Kamelide hulk kallab sind, Mdjani ja Ewa nobbcdad Kamelid,
need keik tullewad Seba m.i5it: nemmad kandwad
kulda, ja wirokic, ja kulutawad rõõmsaste Jehowa kimosed.

Spiorcl pärrust V7eäri päwa.
Rom. 6, Z. ja 4. salmis.
K^Hk eks teie ei tea? et mitto meid KristusseIe^ sussesisseon ristitud, et meie temma surma
sisse olleme ristitud? siis olleme meie temmaga
mahhamaemd ristmisst läbbi surmasisse,ja otsego Kristus on üllesärratud surnust Issa au läbbi,
et meie nenda peame udes ellus käima..
Ewanyelium pärrast Neäri päwa.
Marc.z, 13. salmist orjani.
^ I i s tulli Jesus Kalilea-maalt Iordani jöele
^ - ^ Ioannesse jure, et tedda piddi temmast rislimma. Agga Ioannes kelas tedda wägga, ja
ütles: Mul on tarwis, et mindsinnustpeaks listitama, ja sinna mlled minno mre. Agga Jesus
wastas ja ütles temma wasto: Olgo nüüd nenda, sest nenda on meie kohhus keik õigust täieste
^ ^ tehha; siis jättis temma tedda. J a kui Jesus sai
ristitud, tulli temma seddamaid weest wälja, ja
wata!

fLwangelium kolme Runninga p ä w a l .
M a r r . 2,1 -12. salmist sadik.
I s G g a kui Jesus olli sündinud Petlemmas I u ^ ^ da maal kunninga Hcrodssse aial, wata, siis
tnllid targad hoiumiko pooli Ierusalemnm, ja ülle,
sid: kus on se sündinud Iuda-rahwa kunningas?
stst
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sest meie olleme temma tähhe näinud hommikomaal, ja olleme tulnud tedda kummardama. Aega km kunningas Herodes sedda kulis, ehmatas
temma wägga ärra ja keik Jerusalemma lin temmaga. J a temma koggus kokko keik üllemad
preestrid ja Kirjatundjad rahwa seast, ja kulas
neilt, kus se Kristus piddi sündima. Agga nemmad ütlesid temmale: Petlemmas Iuda-maal,
sest nenda on se Prohweti läbbi kirjomd: J a sinna Pctlem Iuda-maal, sinna ep olle milgi kombel
ft wahhem Iuda Würstide seas, sest sinnust peab
wälja tullema se Wallitseja, kes minno Israeli
rahwast peab kui karjane hoidma. Siis kutsus
Herodes need Targad sallaja, ja kulas neilt öiste
sedda aega, mil se täht olli paistnud. J a temma
läkkitas neid Petlemma ja ütles: minge, ja kulage
öme hästi se lapsokesse järrele, ja kui teie tedda
leiate, siis kulutage mulle, et ka minna tullen tedda kummardama. Agga kui nemmad sind kunningast kuulnud, läksid nemmad ärra, ja wara, se
täht, mis nemmad hommiko-maal ollid näinud,
käis nmde eel, kunni temma tulli, ja seisis kohhe
seäl üllewel, kus se lapsokenne olli. Agga kui
nemmad sedda tähte näggid, said nemmad üpris
< wägga röömsaks. J a kui nemmad tullid senna
korra, leidsid nemmad se lapsokesje Maria temma
emmaga, ja heitsid endid mahha, ja kummardasid
tedda, ja wötsid omma warrandust lahti ja wisid
temmale andid, kulda, ja wiroki ja mirri. J a et
Jummal neid käsknud unnes, et nemmad mitte ei
piddand Herodesse jure taggasi minnema, läksid
neminad teist teed taggasi omma male.

sepis-

Eplsrel essimessel pübhapäwal pärrast
kolme kunninga pühha. Rom.
12, i - 6 . salmist sadik.
^ 3 p ä r r a s t maenitsen minna teid, wennad,
"
Jummala sure süddameliko ballastusse läbbi, et teie annate ommad iboud ellawaks, pühhaks ja Jummala melepärralibstks ohwriks, se olqo
tele mõistlik Jummala tenistus. J a ärge wõtke
Witte sesinnatse ma-ilma sarnatsed olla: waid
muutke ennast omma mele umdamisse läbbi, et
teie wõiksite katsuda, mis Jummala heajamelepärralinne ja täis tahtminne on. Sest nia ütlen
se armo läbbi, mis nml on anrud, iggaühhele, kes
teie seast on, et temma ei arwa ennast tasemaks,
kui sünnib arwada, waid ec iggaüks ennesest arwaks
nenda, kui kohhus on arwata sedda möda, kui Jummal iggaühhele usso moöto on jagganud "Eest
otsego meil ühhe ihho sees paljo liikmid on; agga
reckll liikmeteel ep olle ühtesugust tööd: nenda on
meid paljo üks ihho KriStusse sees: agga iggaüks
ennese kohhal olleme meie teine teise liikmed/ Agga
meil on armo anded, mis sedda armo möda, mis
Meile on antud, Mõnnesuggused on.
lLwangelium essimessel pübhapäwal pärrast kolme Rlmninga pühba. Luk
2,41-52. salmist sadik.
l ^ A temma wannemad käisid igga aasta I e m ^ salemmas Pasa-pülchiks. J a kui temma
kahhetelstkumne aastaseks sai, ja nemmad ülleslaksid Jerusalemma, selle Pasa-pühha kombe pärrast, ia need päwad tais said, et nemmad jälle
rolo pole läksid, siis jäi se poeglaps Jesus JeruD
salemma,

Ewanyeliummid
salemma, ja Josip ja cemma (Kristusft) emma ei
teädnud sedda mitte. Agga klli nemmad mõtlesid
tedda te-käiatte seltsis ollewad, tullid nemmad
ühhe päwa teed, ja otsisid tedda suggulaste ja rutt
wade jures, ja kui nemmad tedda ei leidnud, läksid
nemmad taggasi Jerusalemma ja otsisid tedda,
ja se sündis kolme päwa pärrast, et nemmad tedoa leidsid puhhas koias istmast kest õppetajaa
seas, ja neid kuulmast ja neilt küssimast. Agga
keik, kes tedda kuulsid, ehmatasid ärra tenima
mõistusse ja kostmiste pärrast. J a kui nemmad
tedda näggid, ehmatasid nemmad wägga ärra,
ja temma emma ütles temma wasto: Poeg, miks
sa lneile nenda olled teinud? wäea, sinno isja ja
minna olleme sind öiete waewaga otsinud. J a
temma ütles nende wasto: mis se on et teie mind
ollete otsinud? eks teie ei teadnud, et nia ses pean
ollema, mis mo Issa pärralt on? ja nemmad ei
mõistnud sedda sanna, mis ta neile rakis. J a
temma läks nendega alla, ja tulli Naatsarctti, ja
kulis nende sanna. J a temma emma piddas
keik needsinnatsed sannad ommas süddames. J a
Jesus kaswis, mrkusses, ja pitkuses, ja armus
Jummala ja innimeste jures.
5<2

E p i s t e l teisel pühhapäewal pärrast kolme
k u n n i n g a p ü h h a . Rom. 12, 6-16.
salmist sadik.
^ H k meil on Prohweti kulMaMMNe, siis peab st
usj> moödo järrele ollema; ehk meil on järrelewaamusse.ammet, siis olleme meie teine teise liikmed
ses järrelewaatmisse ammetis; ehk on, kes õppetab, se on teise Me õppetusse sees: ehk on, kes
mae-
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maenitfeb, se on teise like nnmitsusse sees; kes jaggab, se tehko sedda wagga süddamega: kes on üliewamja, se olgo ussin; kes waeste ette murret'
seb, se tehko sedda römoga. Armastus ärgo olgo
mitte sallalik; hirm olgo teile kurja eest; hoidke
sedda head tagga. Armastage ceine teist ellaste
kui wennad; teine joudko teise ette auustamissega. Ärge olge laisad ses, mis teie peate teggema.
Olge tullised waimus. Pange aega tähhele.
Olge röomsad lomsses, kannatlikad ahhastuse s , jäge kindlaste palwesse. Airke need pühhad, kennel pudo on. Püüdke heäl melel wõõraid wastowõtta. Önnistago neid, kes teid täkkakiusawad: õnnistage ja ärge wanduge Nlitte.
Olge röömsad roömsadega, ja nutke nutjattega
Olge ühhemclelissed teine teise wasto. ' Hrge
nõudke körki asjo, kuid heitke ennast allandittude seltsi.
Vrpanctelium teisel p ü h h a p ä w a l pärrast
kolme R u n n i n y a p ü h h a . J o a n . 2,
i - t i . salmist sadik.
l ^ A kolti,andalnal päwal said pulmad Kanas
" Kalilea-maal, ja Iesusse emma olli seäl, agga Jesus ja temma Jüngrid ollid ka pulma külsutud. J a klli wina pudus, ütles Iesusse emma temma wasto: neil ep olle wina. Jesus ütles
temmale: naene, mis mul on smnoga^teggemist?
minno tund ep olle weel tulnud. Temma emma
Ütles teenridele: mis temma teile ial ütleb, sedda
tehke. Agga senna ollid pandud kuus kiwnM
wee-riista Iuda-rahwa puhhastamisse pärrast,
la iggaühhesisseläks kaks ehk kolm moöw. I e D 2
sns
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sus ütles neile: täitke need kiwwised wee-riistad
weega, ja nemmad täitsid neid äre tassa. J a
temma ütles neile: wõtke nüüd nende seest, ja
wige pulma-rahwa-tallitajale, ja nemmad wisid.
Agga kui pulma-rahwa-tallitaja sedda wet maitsis, mis wmaks olli sanud, (ja ei teadnud mitte,
kust se olli; agga need teenrid teadsid, kes sedda
wet ollid tonud) siis kutsus se pulma-rahwa-talli.taja peigmeest, ja ütles temmale: iggamees annab essite head wina, ja kui nemmad jo kül sanud, siis lahjemat; sinna olled sedda head wina
tännini hoidnud. Se olli nende immeteggude
hakkatus, mis Jesus teggi Kanas Kalilea-maal,
ja näitis omma au ülles, ja temma Jüngrid uskusid temma sisse.
Epistel kolmandamal pühhapäewal pärrast
kolme Runninga pühha. Rom.12,
e
17-21. salmist sadik.
IsRge olge enneste melest mõistlikkud. Orge
"
makske ühhelegi kurja kurjaga. Nõudke haid
asjo keikide innimeste nähhes. Kui se wõib olla,
siis piddage keige innimestega rahho, ni paljo, kui
teie polest sünmb. Ärge makske isse kurja kätte,
armad; waid andke maad Jummala wihhale, jest
kirjomd on: minno pärralt on se kätte-maksminne, minna tahhan kätte maksta, ütleb Issand.
Kui nüüd sinno waenlase! nälg on, siis söda tedda, kui temmal janno on, siis joda tedda. Sest
kui sa sedda teed, siis koggud sinna rullisid süssi
temma Pea peäle. Ärra anna ennast kurjast ärrawõtta, kuid wõidasinnakurja ärra heaga.
E w a n-
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Ewangelium kolmandamal pühhapäwal
pärrast kolmeRunninya pühha. M a r r .
8, 1-13. salmist sadik.
I l G g a kui temma (Jesus) maclt mahha läks,
"
käis paljo rahwast temma järrel. J a wäea,
uks piddalitöbbine tulli ja kummardas tedda, ja
ütles: I S s a n d , kuisa tahhad, wõid sa mind
puhtaks tehha. J a kui Jesus kät olli sirrotanud,
putus temma tennnasse, ja ütles: minna tahhan, sa puhtaks; ja seddamaid sai temma piddaliiöbbest puhtaks. J a Jesus ütles temma wasto:
katsu, et sa sedda ühhelegi ci ütle, waid minne,
näim isse ennast Preestrile, ja wi sedda andi, mis
Moses on kastnud, neile mnnismsseks. Agga
kui Jesus Kapernaumma sisse läks, tulli üks söddapealik temma jure, pällus tedda ja ütles: I s sand, minno sullane on alwatud koddo maas sures wallus. J a Jesus ütles tenima wasto; minna tahhan tulla ja tedda terweks tehha. J a se
söddapealik kostis ja ütles: Issand, minna ep
olle mitte wäärt, et sa minno kattukse alla tulleb,
waid ütle agga üks sanna, siis ftab minno sullane terweks. Sest nunna ollen ka innimenne wallitsusse al, ja minno al on söa-mehhi, ja minna
ütlen ühhe wasto: minne, siis lähhäb temma, ja
teise wasto: tulle, siis tulleb temma, ja onuna
sullase wasto: te sedda, siis teeb temma. Agga
kui Jesus sedda kulis, immetclles temma ja ütles
nende wasto, kes jarrelkäisid; toest, minna ütlen teile, ci Israelistke polle nunna ni suurt usko
leidnud. Agga minna ütlen teile: mitto tullewad
hommiko ja õhto poolt, ja istuwad laudas Abra"mi ja Isaki ja Iakobiaa taewa rikis, agga kunD 3
ningrigi
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nmgngl ,ap,ed lükkatakse wälja keige süüaowä, sed? Siis tõusis temma ülles, ja ähwardas tuled
K U n ^ V ^ ' s"l Mb olleda N m U ja merd,siissai se koggone waikseks. Agaa inni««!^« ^ / ' " ' ^ " ' " ' ' ' ^ J " Jesus ütles söo- messed immetellesid ja ütlesid: Missuggune on se,
^ 5 « « . ^ > V " " ^ '« s"^ sündko nenda, et ka tuled ja se merri mmm sanna wõtwad
3 H ? , s 2 ^
I« «
sullane sai kuulda.
lLpiscel wiendamal pühhapäewal pärrast
Epistel neljandamal pühhapäewal pärrast
kolme kunninga pühha. Roloos
kolme Runninga pül>ha. Rsm. i ) ,
3, 12-17. salmist sadik.
e
8-IO. salmist sadik.
^Epärrast ehhitage ennast kui Jummala ärrawallitsetud, pühhad ja armastud, süddaZsrgo olgo teil ühtegi wölga ühhegiga, kuid et ^
mel
i
k
ko
hallastussega, heldussega, allandussega,
e^ ^ « « Ä ! / ^ " " " ^ " ^ stst kes teist armastav, se on käsko täieste piddanud. Sest se' smnatassandusaga, pitka melega: kannatage teine
5 ' ^ . ' " " " abbiello ärrarikkuma;sinnaei pea teisega, ja andke andeks teine teisele, kui kellelgi
nutte tapma; sinna ei pea mitte wabastama - on middagi kaebamist teise peäle; kui Kristus
sinna e, pea mme Üllekohto tunnistama; sinna eiteile ka on andeks annud, nenda tehke ka teie.
pea mltte hmimustama, ja kui weel üks teine käff Agga keige se päele ehhitas ennast armastusscqa,
on, sedda pannakse sellesinnatse sannasisseühte, se on ölge tuggew sidde. Ja Jummala rahho
^
^ ^ - s'"nap^dommaliMmestam,a^ wallitfego omma wõido-anniga teie süddamea
mma km isseennast. Armastus ei te ligqimessele sees, seks ollete teie ka kutsutud ühhe ihho sees, ja
ruria. Sits on nüüd armastus kässo täitminne. olge tännalikkud. Krismsse sanna ellago rohkesse teie sees keige tarkusse sees; öppemge ja maelewangelnlnl neljandamalpühhapäwal pär. nitses? isse-emmst mangi-ja kitusse-lauludega, ja
rast kolme Kunninga pühha. Marr
mu waimolikko laullldega; lmlZge kaunisle I s sandal
e ommas süddames. Ja keik, uus teie ial
8,23-27. salmist sadik
wõttate
tehha sanna ehk röga, sedda rchkc keik IsJ A kui temma (Jesus) laewa läks,siiskäisid
^ temma Jüngrid temma järrel, ja Wata, siis ftnda Jesiisse lümmel, ja tännage Jummalat ja
wusls suur laenemmtnne mcne peäl, nenda et se Issa temnia läbbi.
^ . ^ ^ " kattsti, agga temma maggas. Ja
emma Jüngrid tullid temma jure, ja ärramsid zewanyelium wiendamal püdhapäwal pärrast kolme kunninga pühha. Marr. 13,
N ^ s
,a ütlestd: Issand aita me d ^
24-Zo. salnnst sadik.
N s v ^ ^ ^ ^ ^ 3 " " " " " ütles nende wasto: e
Mikspärrast ollete weanad, teie nõdra-uosulis- NHHe teise mhhendamissesiuinapanni tenima
ftd?
D 4
(Icsus)
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(Jesus) nende m e , ja ütles: Taewa-riik on ühhe
keik ollete walgusse lapsed ja päwa lapsel,; meie
lnmlnesje sarnane, kes head semet omma pöllo
ep olle mitte ö egga pimmedusse lapsed. Sepärpeäle külwas. Agga kui innimessed maggasid,'
rast nüüd, ärge maggagem ka kui need teised,
tn ü tmmia waenlane ja külwas umrohto kel?
waid walwagem ning olgem kassinad. Sest,
msso sekka, ia läks ärra. K u i nüüd orras kaskes maggawad, need maggawad ösel, ja kes joobwis ,a wilja kandis, siis nähti ka se umrohhi.
nuks sawad, need on öscl joobnud. Agga meie,
Agga maia. issanda sullased tullid temma jure a
kes meie päwa lapsed olleme, olgem kassinad, ehmlesid temmalea I s s i n d , eks sa olle head semet
hitud usso ja annastusse raudridega, ja raudomma pöllo peäle kuiwanud, kust temmale nüüd
kübbaraga, seon, önnistusse lotuõseqa. Sest
se umrohht tulleb? Agga temma ütles neile - sedJummal ep olle meid seädnud wihha alla, waid
da on teinud üks inniinenne kes waenlane S i i s
, et meie peame õnnistust katte sama omma IssanÜtlesid sullased temma wasto: kas sa siis tahhab
da Iesusse Krismsse läbbi, kes meie eest on suree meie peame minnema ja sedda kokkokogguma'
nud, et meie, ehk walwame ehk maggame, temAgga temma ütles: Ei mitte, et teie ühtlase sega
maga ühtlase peame ellama. Sepärrast maenicsedda nisso wälia ei kissu, kui teie sedda umrohto
sege ennast issekeskis, ja öppetage teine teist, nenkokfnkogqut^ Laske mollemad ühtlase kaswada
da kui teie ka tete.
letkusseks, ia leikusse aial tahhan minna leikiatme öölda: koqguge enne sedda umrohto, jasidE w a n g e l i u m kuendamal p ü h h a p ä w a l pärduqe sedda wihko sedda ärrapollemda, agga sedda
rast kolme R m m m g a p ü h h a . M a c r .
msso pange kokko minno aita.
'
2 5 , 1 - 1 3 . salmist sadik.
^
I
i
s
on
mewa-riik kümne neitsi sarnane, kes
E p i s t e l kuendamal p ü h h a p ä w a l pärrast
^
ommad lampid wõtsid, ka laksid wälja peigkolme R m m m g a p ü h h a , i wesial 5,
mehhe'
wasto. Agga wiis nende seast ollid mõist1-11. salmist sadik.
likkud, ja wiis rummalad. Kes rummalad ollid,
^Gga, wennad, neist aegust ja tundidest ep olle
need wõtsid ommad lampid/ agga nemmad ei wõttarwis teile Armada. Sest teie isse teme
nud mitte olli ennestega, agga need mõistlikkud
m ^ ^ 5 ' , et Issanda pääw nenda tulleb kui
wõtsid olli omma astjadesisseühtlase omma lam^ < k u i nemmad ütlewad, rahho
pidega. Agga kui. peigmees wibis, said nemmad
f.,e.. .f. > "btegl hädda; siis tulleb äkkilinne hukkeik unniseks, ja uinusid maggama. Agga kest
katus nende peäle, nenda kui lapse waew selle peaost kuuldi üks heäl: W a t a , peigmees tulleb,
3 , ^ / ^ 5 ^ ^ ^ " " ' ia nemmad ei peäse mitte.
mmge wälja temma wasto. S i i s tousid keik
/ ^ ^ 1 ' ' ^ " ^ , ep olle mitte pimmedusse,
Needsammad neitsid ülles, ja walmistasid ommad
" se M w teid peaks kui Warras kinnisama. Teie
lampid. Agga need rummalad ütlesid moistlikkeik
D 5
kude

A<

^
s
,
<
'
i
i
^
!
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kudewasto: Andko meile teie öllist, sest meie lampld kusmwad ärra. Agga need mõistlikkud kostsld za ütlesid: et mirte, et teil ja meil nutte ei pul>u; wald minge enneminne kaupmeeste jure, ja
ostke ennestele. Agga kui nemmad ärraläksa ostma, tulli se peigmees, ja kes walmid ollid, läksid
temmaga pulma, ja uks pandi lukko. Agga wimaks tullid ka need teised neitsid ja ütlesid - I s land, Issand/te meile lahti Agga temma kostis ,a mles: Toest minna mlcn teile, minna ei
tunne teid mitte. Sepärrast walwaqe, sest. teie
et tea sedda päwa egga tundi/ millal innimesse
Poeg tulleb.
Eplscel ühheksamal pühhapäwalenneRriscusse ütlescouemisse pühha, i Ror.

9,24-10,-5. salmist sadik.

l '

^ 3 K s teie tea, et, kes wõido jookswad, need
lookswad kül keik, agga üks saab jooksmisse
wõido-andi. Jookske nenda, et teie sedda kätkejate
Agga iggaüks, kes wõitleb, on keikis asjus kassm.
Nemmad m, kül sepärrast kasMd, et nemmad kadduwq kroni sawad, agga meie same hukkaminnematta Koni. Sepärrast jooksen miima nüüd nenda , ei nutte kui teädmatta asja peäle. Ma woitlen nenda, ei mitte kui se, kes mult peksab, waid
nunna sunnin omma ihho, ja tallitsen sidda, et
tnmm muile jutlust ei ütle, ja isse ei sa kõlwatumaks. Agga minna ei tahha, wennad, et teil
peab teädmatta ollema, et meie wannemad keik
on pilwe al olnud, ja on keik merrest läbbikäinud,
ia on kelk Mosesse peäle ristitud pilwe, .ja merre
sees; ja keik on ühhesuggust waimolikko röga so,
>
nud,

^^^
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nud, ja on keik
aega jonud, (sest nemmad jöid waimolikkust järrele-tullewast kaljust; agga se kaljo olli Kristus.)
Agga se surem hulk nende seast ep olnud m i n
Jummala mele pärrast, sest nemmad on körbe
mahhalödud.
lewangelium ühheksamal pühhapäwal enne
Rriorusse üllesrousmiese pühha. M a t t .
20,1-16. salmist sadik.
/ A E s t taewa-riik on ühhe innimesse sarnane kes
^ ^ maia-issand, kes warra hommiko wäljaläks
töteggiaid palkama omina winamäele. Agga kui
temma nende töteggiattega olli leppinud ühhe tenari-rahhaga fpäwa palgaks, siis läkkitas temma
neid omma wina« mäele. J a temma läks wälja
kolmandamal tunnil, ja näggi teisi turro peäl tom
seiswad, ja ütles nende wasto: Minge ka teie
wina mäele, ja mis ial öige on, tahhan minna
teile anda; ja nemmad läksid ärra. Ta läks
temma wälja kuendamal ja ühheksamal tunnil,
ja teggi nendasammoti. Agga üheteistkümnemal
tunnil läks temma wälja, ja leidis teist töta seismast, ja ütles nende wasto: Mis teie siin keige
päwa töta seisate? Nemmad ütlesid temmale:
Meid ep olle ükski palganud. Temma ütles neile:
Minge teiege wina-mäele, ja mis ial öige on,
peate teie sama. Agga kui õhto sai, ütles se wina-mäe issand onuna üllewaatja wasto: Kutsu
need töteggiad, ja aima neile palka, ja hakka
wiimsist essimessist sadik. J a kui need tullid, kes
ühheteistkümnemal tunnil ollid palMüd, siud nemmad iggaüks ühhe tenari-rahha. Agga kui need
essimes-
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essimessed tullid, mõtlesid nemmad, et nemmad
piddid ennam sama, ja Needsammad said ka iggaüks ühhe tenari-rahha. Agga kui nemmad
sedda sanud, nurrisesid nemmad se maia-issanda
wasto ja ütlesid.- Needsinnatsed wiimsed on <nM
ühhe mnni tööd teinud, ja sinna olled neid meie
mrolisseks teinud, kes meie päwa koormaja pallawal olleme kannud. Agga temma kostis, ja
lttles ühhele nende seast: Söbber, minna ei te
sulle mltte liga, eks sa olle minnoa ühhe tenarinchhaga leppinud? wõtta so omma ja minne M ma teeh; agga minna tahha,, sellesinnatse wllmseie anda nenda kui sullegi; ehk eks mul olle lubba
Minno ommaga tehha, mis ninna tahhan? ehk
ons sinno meel pahha, tt minna hea ollen? Nen. da stnvad need wiimsed essimesseks, ja need esstmessed wiimseks; sest paljo on kutsutud, agga
Pissut ärrawallitsetud.
E p i s t e l kahheksamal p ü h h a p ä w a l enne
2vriorusseüllestouemisse p ü h h a . 2 R o r .
i i , 19-12, 9. salmist sadik.
( M M teie sallite rummalaid heäl melel, et teie
mõistlikkud ollete. Sest teie sallite, kui teid
real sullasiks teeb, kui kegi teie omma arrasööb, kui
regi palka wõttab, kui kegi surustelleb, kui kegi teid
wasto silmi lööb. Se teotusse pärrast rägin nunna sedda, kui olleksime meie nõdraks läinud. Agga, mis peäle kegi julge on, (ma rägin rummaluses) ,e peäle ollen minna ka julge. Nemmad
on ^brea - mehhed, minna ka: nemmad on Israeli
lapsed, minna ka: nemmad on Abraami^suggu,
nnnna ka: nemmad on Krismsse teenrid, (ma rägin

n i n g Epistlil
OM rulnmalas^e) nunna ollm üllem: ma ollen ennam waewa näinud, paljo ennam lwpa sanud,
ennam wangis ja saggedaste surina häddas onmd.
Hilda-rahwa kaest ollen minna wiiskord sanud
ühhe hobi wähhem kui nellikümmend. Kolmkõrd
ollen ma witsadega pekstud, ükskord kiwwidega
wissatud, kolmkõrd on laew käest ärra hukka
läinud, terwe ö ja päwa ollen ma süggawas mer.res olnud.

Saggedaste on mul teekäimissi olnud,

ma ollen olnud jõggede peäl mitmes häddas, mitmes häddas mõrtsukata seas, mitmes häddas
onuna rahwa seas, mitmes häddas paqganatte
seas, mitmes häddas linnas, mitmes häddas kõrbes, mitmes HHHas merre peäl, mitmes häddas
walle-wendade seas. T ö ja waewa sees, saggedaste mitmes walwamisses, nälja ja janno sees,
saggedaste paastmisres, külmas ja allasrusses;
ilma need asjad mis wäljast on, käib se murre keikide koggoduses eest hulgal mo peäle. Kes on
nõdder, ja minna ei peaks nõdraks sama? kedda
pahhandakse, ja mo südda ei peaks sechMcma?
H u i peab kiitlema, siis tahhan nunna M asjust,
mis minno nödrusses on, kitelda.... Jummal ja
meie Issanda Iesusse Krismsse I s j a , kes on iggaweste kaetud, se teab, et ma mitte ei walleta.
Camaskusses hoidis Arem kunninga pealik 3 a Masko rahwa linna, ja tahtis mind kinniwötm,
la mind lasti aknast korwi sees mahha muri möda, ja minna peäsesin temma käest. Kiitlemissest
.ev olle mul kül kasso, siiski tullen minna näggeMssed ja Issimda ilmutamissed üllesräkima.
M a mnnen ühhe innimesse Krismsse sees neljateistkümne aasta eest, (kas temma ihho sees olnud,
ei
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ei tea minna, ehk kas ta ihhust ärra olnud, ei tea
ma nutte, Jummal teab.) seddasamma kisti
kolmandamast taewast sadik. J a ma tunnen seddasamma innimest, (kas ta ihhus ehk ihhust ärra
vlnud, ei tea ma mitte, Jummal teab.) Tedda kisti
Paradisi sisse, ja kulis janno, mis ei wõi üllesrakida, mis innimessel ei sünni räkida. Sestsammast tahhan minna kitelda; agga isse-ennesest ei tahha ma kitelda muido, kui agga omma
nödrusre sccs. Sest kui minna ka tahhaksin kitelda, ei olle minna sepärrast rummal; sest ma tahhan töt räkida; agga ma jättan sedda nenda, et
ei ükski minnust ei arwa ennam, kui ta mind
naäb olevad, ehk mis ta minnust kuled. J a et
ma nende üpris suurte ilmutamiste pärrast ei pea
surustellema, on mulle lihha sisse wai amud,
jadana ingel, et ta mind peab russikaga löma,
et minna mitte ei surustelle. Sesamma pärrast
ollen minna kolmkõrd Issandat pallunud, et je
minnust peaks ärralahkuma; agga temma on
mulle üttelnud: Sulle saab kül minno armust;
sest mo wäggi saab nödrusse sees täit wõimust.
Sepärrast tahhan ma paljo ennam omma nödrusle sees kitelda, et Krisiusse wäggi minno ülle
wõiks warjada.
Swangelium kahheksaal pühhapäwal enne ixrioruose üllesrousmisse pühha.
Luk. 8, 4-15. salmist sadik.
YsGZa kui paljo rahwast ühhes kous olli, ja
' " keikist linnadest temma jure totsid, rakis ta
tähhendamisse sanna läbbi: üks' külwaja läks
wälja omma semet külwama, ja kui ta külwas
kukkus
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kukkus muist tee äre, ja sötkuti ärra, ja need linnud mis taewa al, soid sedda ärra; ja muist kukkus kaljo peäle, ja kui temma tõusis, kuiwas temma ärra, sepärrast et temmal ep olnud märga:
la muist kukkus kest ohhakatte sekka, ja need ohhakad tousid ühtlase ülles ja lämmatand sedda
mra. J a muist kukkus hea Ma peäle, ja kui mm
wa touD, kandis temmaftakorrsewilja. Kui
ta sedda ütles, hüvis temma: Kel kõrwad on
kuulda, se kuulgo. Agga temma Jüngrid küss i d temmale ja ütlesid: mis tähhendamisse sanna se piddi ollema? agga temma ütles: Teile on
Jummala rigi sallaja-asjad teäda anmd, agga
mstele' tähhendamisse sannade läbbi, et nemmad
nähhes ei nä, ja kuuldes ei mõista. Agga se on
se tähhendamisse sanna: Se seme on Jummala
lanna. Waa t^e-äärtsed on need, kes M a kuulwad; pärrast mllch kurrat, ja wõttab se sanna
nende süddamest ärra, ct nemmad ei pea ustma
egga ö n M , sama. Agga kaljopeälsed on need,
kes, km nemmad kuulwad, sedda sanna römoga
wastowõtwad, agga neil ep olle mitte juurt, ürnresseks aiaks ustwad nemmad, ja kiusatusse
mal tagganewad neninmd ärra. Agga mis ohhakatte jekka kukkus, needsinnatsed on need, kes
kuulwad ,a lähhäwad ommala, ja neid läiniuatakse ärra ma-ilma murrest, > rikkussest, ja ftimnatft ello himlnudest, ja ei kanna walmist wilia,
^lgga, nus hea Ma sees on, need on needsinnatsed,
resstddastmnakuulwad, ja kauni ja hea süddame sees piddawad, ja kandwad wilja kanna.

Evio-
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Epistel seitsmel pühhapäwal enneRriscuoha wäetima lapse kombed. Sest meie näme nüüd
se üllcsrousmiose p ü h h a , ehk paasro
rut
ühhes peeglis moistetusses, agga siis Mest
pühhapäwal.iRor. i ) , i-iz.
pallesse; nüüd tunnen minna Pissut, agga siis
salmist sadik.
saan ma ärratunda, nenda kui minna ka ollen
O l l i ma innimeste ja Inglide keeltea ragin,
ärratuntud. Agga nüüd jääb ust, lotus, armas^ agga mu! ei olle armastust, siis olleksin nunna
tus, need kolm; agga surem neist on armastus.
üks wast, miskummiscb, ja kelloke, mis hchiscb.
J a kui nia wõiksin prohweti wisil räkida, ja teak- Awanyelium seitsmel pühhapäwal enne
sin keik jallalad asjad, ja keik tundmist, ja kui null
Rriocusse üUesrousmisje pühha, ehk paasto
olleks keik se ust, nenda et ma wõiksin mäagcsH
Pühhapäewal. Luk. 18, 31-43.
assemele ärratösm, agga mul põlleks armastust,
salmist sadik.
siis ei olle. minnust ühtegi. J a kui nia keik omma
warra ärrajaggaksin, ja kui ma omma ihho an- IsOga temma (Jesus) wõttis neid kaksteijck'imnaksin, et tedda ärrapöllemkse, ja mul ei olleks ^ mend ennese jure, la ülles neile: Wata, meie
armastust, siis ei olleks minnul sest ü i M i kasso. tahhame ülles Jerusalemma, ja keik peab löppemArmastus on pirkamelelinne, ta näitab omma dama, mis prchwmde läbbi on kirjomd innimesse
heldust ülles, armastus ei olle kadde, armustus ei Pöiast. Sest tedda antakse ärra pagganatte kätte wallatust, temma ei surustelle. Temma ei näi- te, ia tedda naenakse ja leotakse ärra ja temma
ta ennast kurjaote, temma ei otsi omma kasso, peäle süllitakse, ja kui nemmad tedda sawad piittenima ei sa wihhaseks, temma ei mötle kurja peä- saga peksnud, siis tapwad nemmad tedda ärra,
le. Temmal ep olle rõmo üllekohmst, agga töe la kolmandamal päwal peab temma jälle üllespärrast on temmal teistega room. Temma sallib tõusma. Agga nemmad ci mõisinud sest middagi,
keik, ta ussub keik, ta lodab keik, temma kannatab la seunnane könne olli nende eest warjul, ja nemkeik. Armastus ei wässi ial ärra. Agga olgo mad ci mõistnud mitte, mis ööldi. Agga se sündis,
prohweti-kulutamissed, need lööwad ärra; olgo km temma Ieriko linna liggi sai, siis istus üks pimkeled, need jäwad mahha, olgo mndminne, se me tee äres ja kerjas. Agga kui ta rahwast kulis
lõppeb ärra. Sest Pissut on, mis meie tunneme, Mödammnewad, kulas temma, mis se piddi olleja Pissut on, mis meie prohweti wisil rägime. wa. Agga nemmad kulmasid temmale: Jesus
Agga kui st täis assi tulleb, siis löppeb se ärra mis Naatsarettist lähhäb möda. Siis kissendas tempolikkult on. Kui ma wäeti laps ollin, siis raak- ma wägga ja ütles: Jesus, Taweti poeg, heida
sin minna kui wäeti laps, ma ollin tark kui üks armo minno peäle! Agga need, kes ees käisid,
wäeti laps, ja mul ollid wäetima lapse mõtted-: wltlesld tedda, et ta piddi wait ollema: agga temagga kui ma mehheks sain, siis jätsin nunna mah- ma kissendas paljo ennam: Taweti poeg> heida
ha llrmo minno peäle.' Agga Jesus jäi seisma, ja
E
käskis
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käskis tedda ennese jure ma; agga kui temma liggi sm, küssis ta temmalt ja ütles: mis sa tahhab, paljo rikkaks teggewad, kui need, kennel middagi
n olle, ja kelle kä omnmi keik on.
et ma sulle pean teggema? agga temma ütles:
I S s a n d , et ma wõiksin jälle nähha. J a Jesus Swanyelmm essimessel pühhapäwal paasAles temmale: et nä jälle, sinno uff on sind aittus. M a r c . 4 , 1 - 1 1 . salmist sadik.
nud: ja seddamaid näggi temma jälle, ja käis temS I i s widi Iesust pühast Waimust körbe, el
ma Mrel Jummalat auustades. J a keik rah^
tedda piddi kurrcuist kiusatama. J a kui temwas, kes sedda näggi, andis Jummalale kitust
ma nellikümmend päwa ja nellikümmend ööd sai
Epistel essimessel pühhapäwal paastus. päästnud,siistulli temmale pärrast nälg kätte Ja
st kiusaja tulli temma jure ja ütles: Kui sa j u m 2 Ror.6, i - iv. salmist sadik.
A G g a ,ueie kui abbimehhed maenitseme teid ka, mala Poeg olled, siis ütle, et needsinnatsed" kiwet teie Jummala armo ei pea asjata wasto- wid Kibuks sawad. Agga tenima wastas ja ütwõtma. Sest temma ütleb: minna ollen sind les: kirjotud on: innimenne ei ella mitte ükspäinis
Wnast, mis Jummala
arm,al aial kuulnud, ja ollen sind önnismsse päwal aitnud. W a m , nüüd onstöige armas aeg, juust läbbi kalb. Sus wõttis tedda kurrat ennewäea, nüüd °n se mznistusse pääw. Meie ei anna ma pühha linna, ja panni tedda pühha koia
Ühhegi asja sees ei ühtegi pahhandust, et meie am- haria peäle, ja ütles temmale: Kui sa Jummala
met ei sa ärranähtud, waid M s näitame meie Poeg olled,siiskukkuta ennast mahha, sest kirjoennast wälja kui Jummala teenrid: sures kanna- tudon: temma tahhab omma inglid sinno pärtusses, micmes willecsussts, mitmes häddas, mit- rast käskida, ja nemmad peawad sind kätte peäle
mes ahhastuses, hawus, wangis, mässamistes, wõtma, et sinna omma jalga kiwwi wasto ei ial
minnes töös, micmes walwamisses, mitmes Pea tõukama. Jesus ütles temmale: m on kinopaastmisses, puhhastusses, tundmisses, pitkas Md: sinna ei pea Issandat omma Jummalat mitmeles, heldusjes, puhhas Waimus, armastusses, te kiusama. Ta wõttis tedda kurrat enneseal, ühmis ep olle sallalik, töe fannas, Jummala wäes, he wägga kõrge mäe peäle, ja näitis temmale keik
õigusse stä-riistade läbbi parremal ja pahhemal Ma-,lma kunningrigid ja nende au, ja ülles teu,polel. Au ja häbbi läbbi, kurja könne ja hea kön- Male: sedda keik tahhan minna sulle anda, kui ja
ne läbbi, kui eksitajad, ja M i tössised: kui tund- Mahhcheidad ja mind kummardad. Siis ml's
niatta, ja ommeti kül tutwad: kui need, kes surre- ^esus temmale: Tagganesadan, sest kirjomd onw a d , ^ Wata, meie ellame: km need, kedda kar- »mna pead Issandat omma Jummalat kummarristuse, ja kedda omnmi ei surinata: kui kurwas- dama, ja tedda ükspäinis tenima. Siis jättis
tud, agga ikka röomsad: kui waesed, agga kes edda kurrae mahha, ja Wata, inglid tullid temma
mre za temsid tedda.
paljo
E 2
Svis-
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Epistel teisel pühhapawal Paastus, i Tessal.4, 1-7. salmist sadik.
8 M I s muud weel, wennad, kui et lneie teid pal" " l lume ja maenitseme Issanda Iesusse sees,
nenda kui teie ollete meie käest sanud sedda, mil
wisil teie peate ellama, ja Jummala mele pärrast
ollema, et teie weel täiemaks säte. Sest teie teate, mis kässud meie teile olleme annud Issanda
Iesusse läbbi. Sest se on Jummala tahtminne,
teie pühhitseminne, et teie ennast hoiate hora-ello
eest, et iggaüks teie seast teaks omma astja hoida
pühhitsemisse ja au sees: ei mitte himmo'töwwes,
nenda kui pagganadke, kes Jummalat ei tunne;
et ükski ei te üllekohw, egga petta omma wenda
sestnnatse asja sees, sepärrast, et Issand on kättemaksja keige nendesinnaste asjade pärrast, nenda kui meiegi teile olleme enne üttelnud ning tunnistanud. Sest Jummal ep olle meid mitte kuts-

nud rojusscks, waid pühhitsemiseks.
Awannelium teisel pühhapäewal paastus.
M a r t . 15, 21-28. salmist sadik.
5^A Jesus tulli seält ärra, ja läks Tirusse ja
^
Sidoni rikide pole. J a wam, üksKananeama naene tulli neist raiadest wälja, ja kissendas
ja ütles temmale: Issand Taweti poeg, hallasm minno peäle, minno tüttar waewalise kurjast
waimust kurjaste. Agga tenuna ei wastand temmale sannagi. Siis astsid temma jüngrid temma
jure, ja pallusid tedda, ja ütlesid: Sada tedda
ärra, sest tenuna kissendab meid takka. Agga
temma kostis ja ütles: Minna ep olle mitte läkkitud, kui agga Israeli suggu ärrakaddunud lammaste

ning Epistlid.
maste jure. Agga se näme tulli ja kummardas
tedda, ja ütles: Issand aita mind! Agga temma
kostis ja ütles: Se ep olle mitte hea, er laste leib
wõetakse ja koerde ette heidetakse. Agga temma
ülles: J a h , Issand, kummatagi <owad need koerokesscd need rasokcsscd, mis nende issandatte
laua peält mahhalangenud. Siis kostis Jesus
ja ütles temma wasto: Oh naene! sinno ust on
suur, sulle sündko, nenda kui sa tahhab. J a temma tüttar sai terweks sestsammast tunnist.
Epistel kolmandamal pühhapäwal paastus. <3wes5,i-y. salmist sadik.
< M I i s olge nüüd Jummala järrelead, kui ar/ ^ mad lapsed, ja kaige armastusse sees, nenda
kui ka Kristus meid on armastanud, ja on isseennast meie eest ärrawinud anniks ja ohwriks,
Jummalale näggusaks haisuks; agga horajaht
ia keik rojastus ehk ahnus olgo nimmetamatta
teie seas, nenda kui pühhadele sünnib: ja häbbematta to ja jölle könne ehk naljaheimmme, mis
el sünni, waid enneminne tännamist olqo teie seas.
Sest sedda teate teie, et ei ühhetgi horapiddajal,
M a roppul egga ahnel, kes on woora jummala
tener, ep olle pärrimist Kristusse ja Jummala rius, ükski ärgo petko teid tühja sannadaga, sest
nende asjade pärrast tulleb Jummala wihha sannakuulmatta laste peäle, sepärrast ärge sage mitte nende seltsimehhiks. Sest teie ollite ennemuiste
pimmedus, agga nüüd ollete teie walgus Issanda
sees: ellage kui walgusse lapsed. Sest Waimo
kasso näitab ennast keigesugguse headusse ja õiguste m toe sees.
E 3
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iLwangelium kolmandamal pühhapäewal

paastus. Luk. 11,14-28. salmist sadik.
5 ^ A tennna mäs ühhe kurja waimo wälja, ja se^ sanuna olli kelew; agga kui kurri waim sai
wäljaläinud, siis sündis, etstkeleto räkis, ja rahwas panni sedda immeks. Agga monningad nende seast ütlesid: Temma amb kurjad waimud
wälja Peeltftbuli kurja waimude üllema läbbi.
Agga teised kiusasid tedda, ja küssisid temmalt imme-tahte taewast; agga temma mõistis nende
niötted ärra ja ütles nende wasto: I g g a kunningl i k , mis issekeskis riduson, lähhäb hukka, jäse
kodda, mis teisega riduson, langeb; agga kui sadan ka isseennesega ridus on, kuis wõib temma
kunningriik jäda seisma? et teis ütlete, mind
Pecltsebuli läbbi kurjad waimud wäljaajawad.
Agga kui minna Pceltsebuli läbbi kurjad waimud
wäljaaian, kelle läbbi aiawad teie lapsed neid wälia? sepärrast peawad nemmad teie kohtomõistjad
ollema; agga kui minna Jummala sörme läbbi
kurjad waimud wäljaaian, siis on Jummala riik
teie jure tulnud. Kui se wäggew sõariistadea
ehhitud sõddamees omma kodda hoiab, siis on tenp
ma warra rahhul, agga kui üks wäggewam tedda
temma peäle tulleb, ja tedda ärrawõidab, siis wõttab ta ärra keik temma sõariistad, mis peäle ta
lons, ja jaggab temma saki wälja. Kes minnoga
ei olle, se on minno 4vasto, ja kes minnoga ei
koggu, se pillab ärra. Kui rojane waim innimessea on wäljaläinud,siiskäib temma kuiwad paigad
läbbi ja otsib hingamist, ja kui temma ei leia, sus
ütleb temma: ma talchan ümberpöörda omma
kotta, kust ma ollen wäljatulnud. J a kui temma
tulleb,

ning Epistlid.
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tulleb, siis leiab m stdda tuaga pühhitud ja ehhitud
ollemast, siis lähhäb temma ja wõttab ennestga
seitse teist waimo, kes kurjemad on tedda ennast
ja kui nemmad sennasissetullewad, siis ellawad
nemmad seal, ja lähhäb selle innimesse wiimne
luggu pahhemaas kui essimenne. Agga se sundis
kui ta sedda rakis, töstis üks naene rahwa seas
omma heält, ja ütles temmale: Annis on se ihho,
mis sind on kannud, ja need rinnad, missinnaolled immenud. Agga temma ütles: J a h l önsad
on need, kes Jummala sänna kuulwad, ja sedda
tallele pannelvad.
E p i s t e l neljandamal p ü h h a p ä w a l p a a s t n s .
e
R a l a t . 4,21 - Z1. salmist sadik.
tTtelge mulle, kes teie kässo al tahhate olla,
" eks teie ei kule stdda käsko? stst kirjomd on,
et Abraamil kaks poega olnud, teine ümnmrdajvst ja teine wabbat-naesest. J a teine sest ümmardajast on lihha polest sündinud, agga teine sest
wabbat-naesest lootusse läbbi. Need asjad tähhendawad middagi. Sest need kaks naeste.rahwast 0N
need kaks seädust, se teine Sinai mäelt, mis sullastpölweks sünnitab, se on Agar; stst Agar on S i nai mäggi Arabia maal, ja sünnib selle Jerusalemmaga ühte, mis nüüd on, agga m orjab omma lastega: agga se Jerusalem, mis üllewel, on,
se onstwabbat-näme, mis meie keikide emma on.
Sest kirjomd on: Olle rõmus sa siggimatta, kes
sinna ei kanna ilmale; eösca healt ja kissenda
wägga, kesstilapse waewas ei olle, sest sel, kes
mehheta on, on paljo ennam lapsi kui sel,, kennel
mees on. Agga wennad, meie olleme nenda kui
E 4
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I s a k , lootusse lapsed. Agga kui stl ajal se, kes
lihha polest olli sündinud, tedda takkakiusas, kes
M a i m o polest olli sündinud, nenda ka nüüd. Agga,
mis ütleb se kirri? lükka ümmardaja ja temma
p^ega wälja, sest selle ümmardaja poeg ei pea
mitte pärrima selle wabbat-naese pöiaga. Sepärrast, wennad, ep olle meie mitte ennam ümmardaja waid wabbat-naese lapsed.

le, agga need jüngrid neile, kes maas istsid: sel?
lamma! kombel ka neist kallokessist, ni palio kui
nemmad tahtsid. Agga kui nende köhhud täis sanud, ütles temma omma jüngrittele: Korrismge
need üllejänud pallokessed kokko, et ühtegi ei sa
hukka. S i i s korrutasid nemmad kokko ja täitsid
kakstsistkümtnend korwi täir pallokcssi neist wiest
ohra leiwast, mis ollid üllejänud neist, kes ollid jonud. K u i nüüd need innimessed se immerähhe
näggid, uus Jesus teagi, ütlesid nemmad: Sesiw
nane on toest se Prohwet, kes ma- ilmasissepeab
tullema. K u i nüüd Jesus mõistis, et nemmad
tahtsid tulla, ja tedda wäggise wõtta, er nemmad
tedda piddid kunningaks tõstma, siis läks ca jälle
kõrwale mäe peäle ainoüksi.

Ewanyelnm, neljandamal Pühhapäewal
p a a s n i o . I o h . 6 , 1 - 1 5 . salmist sadik.
P ä r r a s t sedda läks Jesus ärra ülle Kalilea
^ merre Tiberia linna kaudo, ja paljo rahwast
käis temma järrel, et nemmad temma immetähhcd näggid, mis temma haigedele teggi. Agga
Jesus läks ülles mäe peäle, ja istus sinna omma
jüngrittega. Agga se Pasa Iuda-rahwa pühha
olli liggi. K u i nüüd Jesus ommad silmad üllestõstis ja näggi paljo rahwast ennese jure tullewad, siis ütles temma Wilippusse wasto: Kust
peame meie leibo ostma, et needsinnatsed sawad
süa? (agga sedda ütles temma tedda kiusades, sest
ta teädis kül, mis ta piddi teggema.) Wilippus
wastas temmale: Leibo kahhe saa tenari-rahha
eest ei lö mitte neile ette, et iggaüks neist agga Pissut wõttaks. Uks temma jüngrittest Andreas
Simona Peetrusse wend ütleb temmale: S i i n
on üks poisike, sel on wiis ohrast leiba ja kaks kalloast, agga mis se on ni mitmele? Agga Jesus ütles: saatke need innimessed mahha-istma. Agga
seäl paikas olli paljo rohto; siis istusid mahha
arro järrele liggi wiis tuhhat meest. Agga Jesus
wõttis need leiwad, ja tännas j a n d i s jüngritiele,

7)

Episrel wiendomal pühhapäewal paastus.
A b r . 9 , 1 1 -15. salmist sadik.
Gga Kristus on tulnud kui tullewates hea asjade üllem Preester, ja ühhe surema ja täiema telgi läbbi, mis ei olle kättegn rebtud, se on,
tuis ei olle sedda wisi ehhitud, ja ei mitte M a d e
egga wassikatte werre läbbi, waid omma werre
läbbi on temma ükskord senna pühha paiga sisse
lmnud, ja iggawest ärralunnastamist leidnud.
Sest kui härgade ja sikkade werri ja lehma tuhk,
niis nende peäle, kes rojaseks sanud, rippmakse,
pühhaks teeb lihha puhhastusseks: kui paljo ennam Kristusse werri, kes iggawene W a i m o läbbi ennast isse ilma wiggata Jummalale on ohwrinud, puhhastad teie süddame-tunnistust surnuist
teggudest, sedda ellawat Jummalat tenida. J a
sepärrast on temma ue seädusse wahhemas, et
E 5
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need, kes on kutsutud, iggawesfe parrandusse
toomst piddid sama pärrast sedda, kui Kustusse
surin sai olnud ärralunnastamisseks neist eksitussist, mis essimesse seadusse al Md.
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aksin ütlema: et minna redda ei tunne, sus olleksin minna teie sarnane, üks wallelik; agga minna
tunnen tedda, ja pean temma sanna. Abraam
teie issa sai wägga röömsaks, et temma minno
Päwa piddi näggema, ja temma näggi sedda ja olli
täwangelium wiendamal p ü h h a p ä r v a l
römus. Sepärrast ütlesid Iuda-rahwas temma
p a a s r u s . J o a n . 8 , 4 6 . 5 9 . salmist
wasto: Sinna ei olle weel wiiskümmend aastat
sadik.
wanna, ja olled Abraami näinud? Jesus ütles
^ ?s teie seast wõib patto minno peäle töeks tun- nende wasto: Toest, toest, minna ütlen teile, enne
" ^ nismda? agga kui minna töt rägin lnikspär- kui Abraam sai, ollen minna. S i i s wõtsid nemrast ci ussu teie mind mitre? Kes Jummalast on, mad kiwwa ülles, et nemmad tedda piddid wisse wleb Jummala sannad, sepärrast ei kule teie kama ; agga Jesus pettis ennast ärra, ja läks kesmitte, sest et ceie Jummalast ei olle. S i i s kostsid kelt nende wahhelt minnes puhhast koiast wälja;
Iuda-rahwas ia ütlesid temmale: Eks meie õiete la nenda peasis temma ärra.
ei ütle, et sinna Saniana-mees olled, ja et sul kurri waim on? Jesus kostis: M u l ei olle kurja wai- Epistel kuendamal pühhapäewal paastus,
ehk palmipude pühhapäwal. Wilip.
mo, waid minna auustan omma I s s a , ja teie
2, 5 - 1 1 . salmist sadik.
teotate mind. Agga minna ei otsi mitte omma
a u ; üks on, kes sedda otsib ja kättemaksab. Toest, ^ E s t sesammasuggune meel olgo teie sees, mis
töcst nunna ütlen teile, kui kegi minno sanna saab ^
keskuita J u m piddanud, se ei pea mitte surma näggema igga- mala näul olli, sedda ei arwand sagiks, et temma
weste. S i i s ütlesid Iuda-rahwas temma wasto: Jummalaga ühhefugguneolli; waid allandas isNüüd olleme meie tunnud, et smnul kurri waim seennast ja wõttis sullase näggo ennesele, ja sai inon. Abraam on surnud ja prohwend, ja sinna nimeste sarnatseks, ja l M wäljaspiddist kombest
ütled: kui kegi minno sanna saab piddanud, se ei kui innimenne, ja allandas isseennast, jasaisanpea mitte surma maitsma iggaweste. Sinnaks nawotlikkuks suunani, peäleal risti surmani. S e surem olled kui meie issa Abraam, kes on surnud? pärrast on ka Jummal tedda wägga üllendanud,
ja prohwetid on surnud, kelleks sinna isse-ennast la on temmale annud ühhe nimme, mis ülle keige
panneb? Jesus kostis: Kui minna isse-ennast nimme on, et Iesusse nimmet keik nende põlwed
auustan, siis ei olle minno au middagi; minno peawad ennast nikkutama, kes taewas, ja M a
Issa o n , kes mind auustab, kedda teie ütlete, et peäl, ja M a al on, ja keikide keel peab üllestunnistemma teie Jummal on; ja teie ei olle tedda mitte wma, et Jesus Kristus on se Issand Jummala
tunnud; agga minna tunnen tedda, ja kui ma pe-» Issa auuks.
^
Ewan-
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Ewangelium
kuendanml
Pühhapäwal
paastus, ehk Palmipude pühhapäwal, on
sesamma, nu> leitakse eosilnesseR.riscusse
Tullemiose pühhal. N7att.2i, 1-9.
salnust sadik.
l ^ A kui nemmad Jerusalemma liggi said n. t. s.'
^ ) Wata Z5. lehhe külies.
Epistel S u r e l Neljapäwal. 1 R o r . 11,
23-52. salmist sadik.
/V^?st minna ollen Iõsimdalt sedda sanud, mis
^ ^ ma teilegi ollen annud, et Issand Jesus sel
ösel kui tedda ärra anti, leiba wõttis ja tännas,
ja murdis ja ütles: wõtke, loge, se on minno ihho,
mis teie eest murtakse; sedda tehke minno mällestusseks. Selsainmal kombel wõttis temma ka karrika pärrast õhto-söma-aega, ja ütles: sesinnane
karrikas on se uus seädus minno werre sees, sedda tehke, ni mittokõrd kui teie ial sedda,'ote, minno
mallesmsscks. Sest ni mittokõrd, kui teie ial sedda leiba sdte, ja sest karrikast jote, siis kulucage
Issanda surma, senni kui temma tulleb. Sepärrast kes ial sedda leiba sööb, ehk Issanda kanika
seest joob kõlwatuma! wisil, sel on Issanda ihhust
ja werrest süüd. Agga innimenne katsko isseennast läbbi, ia nenda sögo temma sest leiwast, ja
jogo se kanika seest. Õest kes kõlwato sööb ja
joob, se sööb ja ioob isseennesele nuhtlust, sest et
temma ei te wabhet Issanda ihho wahhel. Sepärrast on ka paljo nödraid ja haigid teie seas, ja
palio maggawad. Sest kui meis isseenneste peä^
le kohhut mõistame, siis ei mõisteta mitte meie
peäle kohhut. Agga kui meie peäle kohhut mois-i
tttakse/
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Makse, siis antakse meile Issandast hirmo, et
meid ma-ilmaga ei pea hukkamõistvama.
Ewangelimn sinel Neljapäewal on pühh<r
EtvanHelisri Ioannese rauiarus i )
peatükkis, 1-15. salmist sadik.
I l G g n enne Pasa pühha, kui Jesus teädis ' " . — kui minna teile ollen teinud, wara 153
lehhe küljes:
Ervangclium S u r e l Redel
on

Meie Issanda Iesusse Kustusse
Nlatmissest,
mis on wiimne tük meie Issanda Iesusse Kustusse Kannatamissest ning surmast, wata
183. lehhe külges.
M G g a kui öhto katte tulnud
ja pannid
' " se kiwwi pitseriga kinni.
Epistel Rrisrusse üllestousmisse pühha
essimessel p ä w a l . 1 Ror. 5, 6-8.
salmist sadik.
A E i e kiitleminne cp olle mitte hea. Eks teie tea,
^ et Pissut happomignat keik taignat happuks
teeb? Sepärrast pühkige wälja se wanna happotmgen, ec teie uus taigen wõiksite olla, nenda kui
teie hapnematta ollete; sest ka meie Pasa-tal
Kristus on meie eest tappetud. Sepärrast piddagem pühhad, ci mitte wannas happotaignas,
ci kurjusst egga kawwalusse happotaignas, waid
selge mele ia toe hapnematta taignas.
Ewam
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Ewangelium Rriscusse ülletousmissc p ü h ha essimessel päwal. M a r k . 16, i - 8.
salmist sadik.
l ^ A kui se hingamisse-pääw siu mödaläinud,
^
ostis Maria Mahdalena, ja Maria Jakoasse emma, ja Salome kallid rohhud, et nemmad
piddid tullema ja tedda woidma. J a essimessel
näddali päwal tullid nemmad wägga warra päwa tõustes haua jure ja ütlesid issekeskis: Kes
werstal, meile se kiwwi haua ukse peält ärra? J a
kui nemmad senna waatsid, näggid nemmad, et
se kiwwi olli ärrawõetud; sest temma olli wägga
suur. J a nemmad läksid haua sisse ja näggid
ühhe norcmehhe parremal polel istwad, sel olli pitk
walge rie selgas, ja nemmad ehmatasid wägga.
Agga temma ütles nende wasto: ärge ehmatage,
teie otsite Iesust Naatsamnst, kes olli risti podud.
Temma on üllestõusnud, temma ep olle siin, wata
sedda asset, kuhho nemmad tedda ollid pannud.
Agga minge, üttelge temma jüngrittele, kaPeetrussele, et temma teie ele lähhäb Kalilea-male,
seäl sace teie tedda nähha, nenda kui temma teile
,m üttelnud. J a nemmad läksid ruttuste wälja,
' ,a jooksid haua jurest ärra; sest nende peäle olli
wärrisms ja ehmatus tulnud, ja ei üttelnud ühheleal ühtegi, sest nemmad kartsid.
Epistel Rristusse üllestousmisse pühha
teisel p ä w a l . Apost. Tegy. Ram.
i v , 34-45. salmist sadik.
I s G g a Peenus teggi omma su lahti ja ütles;
" - Nüüd mõistan minna tõeste, «Jummal et
pea luggu, Missuggust suggust innimenne on,
waid
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waid keige rahwa seast on se, kes tedda kardab ja
õigust teeb, armas temma melest. Se on se sanna,
mis ^ Israeli lastele on läkkitanud, ja on lasknud rahho kulutgda Iesusse KrismO läbbi, sesamma on keikide Issimd. Teie teate sedda asja,
Mis on sündinud keik se Iuda-ma läbbi, ja on hakkanud Kalilea-maalt pärrast sedda ristmist, mis
Joannes kulutas; Iesussest kes on Naatsarettist,
kuida Jummal tedda on woidnud pühha Waimo
la wäega, kes on möda maad käinud, ja head teinud, ja terwist saatnud keikile, kelle peäle kurrat
olli wõimust sanud, sest Jummal olli temmaga.
J a meie olleme keige nende asjade tunnistajad,
mis m on teinud Iuda-rahwa-maal ja Jerusalemmas, kedda nemmad on tapnud, kui nemmad
tedda pu külge said ponud. Tedda on Jummal
üllesärratanud kolmandamal päwal, ja on tedda
lastnud ilmsikssildaei mitte keige rahwale, waid
neile nmniStajattele, kedda Jummal enne olli ärrawallitsenud, meile, kes meie temmaga olleme
sönud ja jonud pärrast sedda, kui m silmust sai
üllestõusnud. J a temma on meid käsknud rahwale kulutada ja tunnistada, et sesamma on se
Jummalast seämd ellawatte ja surmme kohtomõistja. Sestsinnatsest tunnistawad keik Prohwend, et temma nimme läbbi keik, kes temma sisse
ustwad, peawad pattude andeks-andmist sama.
Twangelium Rristlwse ülleocousmisse p ü >
ha teisel p ä w a l . Luk. 24,13 - 3 5.
salmist sadik.
A Wata, kaks nende seast ollid minnemas selsammal päwal ühte allewisle, mis Jerusalemmast

J
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mast liggi kuusküinmcnd maggo' maad olli, selle Mosessest ja keikist prohwetiast, ja selletas neile
nimmi olli Emaus, ja nemmad räaksid tssekeskis ärra keige kirjade sees sedda mis temmast olli teokeikist neist asjust, mis ollQ sündinud. J a se sündis, tud. J a nemmad said se allewi liggi, kuhho nemkui nemmad teineteisega jutto aias».d, ja teme tei- mad laksid. J a temma teggi ennast emale Minneselt küssisad, siis tulli ka Jesus isse nende jure ja wa. J a nemmad pallusid tedda wäggise jaütlchd:
käis nendega. Agga nend^ silmad peti, et nem- J a meie jure, sest õhto jõuab, ja pääw werib; ja
mad tedda mitte ei tunnud. J a tenima ütles nen- temma läks sisse nct.de jure jäma. J a se sundis,
de wasto: M i s kõnned necd on, mis teie issekeskis kui ta nendega laudas isms, wõttis temma leiba,
kõnnelea käies, ja ollete kurwanäolissed? Aaga õnnistas ja murdis ja andis nei^e: siis peesid nenüks, Kleopas nimmi, wastas ja ütles temmale: de silmad lahti, ja nemmad mmsid tedda, ja temSinnaks üksi kui wooras ellad Jerusalemmas, ma kaddus nende eest ärra. J a nemmad ütlesid
ja ei olle teäda sanud, mis neil päiwil seälsammas teine teise wasto: Eks meie südda meie sees ei pölon sündinud? J a ^mma ütles neile: mis siis? lend, kui ta meiega rakis tce peäl, ja kui ta meile
Agga nemmad ütlesid temmale: Sedda, Jesussest kirjad ärraselletas? J a nemmad tõusid selsammal
Naatsamcist, kes olli Prohwet wäggew teggudest tunnil ülles, ia läksid taggasi Jerusalemma, ja
ja sannast Jummala ja keige rahwa ees, kuida leidsid neid üksteistkümmend, ja neid kes nende jumeie üllemad preestrid ja wannemad tedda on sur- res ollid, kous ollemast, kes ütlesid: I S s a n d on
ma kohto alla ärraannud, ja tedda risti lönud. tõeste üllestõusnud ja ennast Simonale näitnud.
Agga meie lootsime, et ta piddi sesamma ollema, J a nemmad rääksid sedda ülles, mis tee peäl olli
kes Israeli rahwast piddi ärralunnas ama, ja sündinud., ja kuida nemmad tedda leiwa 5 murdmispeäle se keik on tänna kolmas pääw, kui se on sün- sest ollid tunnud.
dinud. Agga ka Menningad naesed meie seast on
meid ärrachmacanud, kes warra hommiko haua L p i s t e l Rriotusse üllestoUsMisse p ü h h a
kolmandamal p ä w a l . Apost. Cegg.
jures ollid olnud, ja kui nemmad temma ihho ei
A a M . t Z , 2 6 - 3 2 , salmist sadik.
leidnud, tullid nemmad ja ütlesid, ennast ka inglide
näo näinud, kes ütlewad, tedda ellawad. J a HVEHHed, wennad, Abraami suggu lapsed, ja
monningad ume seast läksid haua jure, ja leidsid * " l kes teie seast Jummalat kartwad/ teile on
nenda, kui need naesed ka üttelnud; agga tedda sesinnatse önnismsse sanna läkkitud. Sest kes
ennast ei näinud nemmad mitte. J a temma ütles Jerusalemmas ellawad, ja nende üllemad, et nemnende wasto: O h ! teie rummalad ja süddamest mad seddasinnast Iesust ei tunnud, siis on nemmad
pitkaldase sedda keik uskuda, mis prohwend on Nende Prohwetia sannad, mis igga hingamisse?
räkinud! Eks Kristus sedda piddand kannatama, Päwal loetakse, tedda hukkamõistes toeks teinud.
ja omma au sisse minnema! J a temma hakkas J a kui nemmad ühtegi surma süüd ei leidnud,
.
MosesF
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pallusid nemmadPilamst, et tedda piddi ärrahukkatama. Agga kui nemmad keik said lõppetanud,
mis temmast olli kirjotud, wõtsid nemmad tedda
pu peält mahha, ja pannid tedda hauda. Agga
Jummal on tedda üllesärratanud surnust, kes on
nähtud mitto päwa neist, kes temmaga ollid läinud
Kalilea-maalt Jerusalemma, kes on temma tunnistajad rahwa ees. J a meie kulutame teile sedda
tõotust, mis meie wcmnemille on sanud, etIunv
mal sedda meile, nende lastele, on täieste töekS
teinut?, kui temma Iesust sai üllesärratanud.
Lwangelium Rrismose üllestõusmist p ü h ha kolmandamal p ä w a l . Luk. 24,
36-47. salmist sadik.
HlGga kui nemmad sedda raäksid, seisis Jesus
^ isse kest nende wahhel, ja ütles neile: Rahho
olgo teile! Agga nemmad kohkusid ja kartsid ja
mõtlesid ennast waimo näggewad. J a temma üts
les neile: Miks teie ollete ni wägga ärraehmatand? J a mikspärrast tõuswad nisuggused mötlemissed teie süddamette seest? Et wadage mo käed
ja mo jallad, sest et minna sesamma ollen, katske
mind kattega ja wadage, sest waimu! ep olle mitte
lihha ja luid, nenda kui teie näte mul ollewad. J a
kuita sedda sai üttelnud, näitis tenima neile ommad käed ja jallad. Agga kui nemniad rõmo pärrast weel ei ustnud, ja immeks pannid, siis ütles
m nende wasto: Kas teil on siin middagi süa?
J a nemmad pannid temma ette tükki küpsemd
kalla ja kerje-met. J a temma wõttis ja söi nende
ecs. Agga temma ütles nende wasto: Need on
need kõnned, mis ma teile raäksin, kui minna alles
tele
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teie jures ollin: Sest keik peab töeks sama, mis
Mosesse kässo-öpvemssesse ja Prohwmde ja laulo
ramatussc minnust on kirjotud. Siis teggi temma
nende mõistust lahti, et nemmad kirjad moismd.
J a temma ütles neile: Nenda on kirjotud, ja nenda piddi Kristus kannatama, ja üllestõusma surnust kolmandamal päwal ja temma nimmel piddi
kulutama nttleparranvamist ja pattude andeksandmist keige rahwa seas, ja algama Jerusalemmast.
Epistel essimessel pühhapäewas pärrast
Rristusse üllesrousmisse pühha.
1 Joan. 5, 4-12. salnnst sadik.
i V E s t keik, mis Jummalast on sündinud, wõidab
^ ^ ma - ilma ärra, ja meie ust, se on se wõimus,
mis ma- ilma on ärrawõitnud. Kes muido on, kes
ma-ilma ärrawõidab, kui agga se, kes ussub, ec
Jesus Jummala Poeg on. Se on sesamma, kes
tulleb wee ja Werre läbbi, Jesus se Kristus, ei mitte weega ükspäinis, kuid wee ja werrega. J a
Waim on, kes tunnistab, er waim on tödde.
Sest kolm on, kes tunnistawad taewas, Issa,
Sanna, ja pühha W a i m , ja need kolm on üks.
J a kolm on, kes tunnistawad Ma peäl, Waim,
ja wessi, ja werri, ja need koll: ott ühheks tunnistusseks. Kui meie innimeste tunnistust waswmottame, siis on Jummala tunnistus surem, sest st
on Jummala tunnistus, mis tenima on tunnistanud, ommast Pöiast. Kes ussub Jummala Pöia
sisse, sel on tunnivws ennese jees. Kes ei ussu
Jummalat, se on tedda wallelikkuks teinud, sest
temma ei olle mine ustnud sedda tunnistust, mis
F 2
.Ium<
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Jummal on tunnistanud ommast Pöiast. Jass
on se tunnistus, et Jummal meile on iggawest ello
annud, ja sesamma ello ott temma Pöia sees.
Kellel se Poeg on, sellel on ello, kellel Jummala
Poega ei olle, sellel ei olle sedda ello mitte.

lukkus ollid, ja seisis kest nende wahhel, ja ütles:
Rahho olgo teile! pärrast ütleb temma Tomale:
Pista omma sörme seie, ja wata minno käed, ja
anna omma kät seie, ja panne minno külje sisse,
ja ärra olle uffmatta, waid ustlik. J a Tomas
wastas ja ütles temmale: Minno Issand, ja
minno Jummal! Jesus ütles temmale: Tomas,
sa olled ustnud, sest er sa mind olled näinud; önsad on need, kes ei n ä , ja siiski ustwad. Agga
Jesus on kül muid paljo immetähte teinud omma
jüngritte ees, mis ep olle ülleskirjomd sesinnatst
ramato sisse; agga needsinnatsed on kirjocud, et
teie peate ustma, et Iesns on Kristus Jummala
Poeg, ja et teie peate ustma ja ello sama temma
nimme sees.

E w a n y e l i u m essimessel pühhapäewal pärrast Rriorusse üllescousmisse p ü h h a .
J o a n . 20,19 - Z i . salmist sadik.
Ui nüüd öhto aeg olli selsammal essimessel
näddali päwal, ja uksed lukkus ollid seäl, kus
jüngrid ühheskous ollid karmsse pärrast I u d a rahwa eest, siis mlli Jesus ja seisis kest nende wahhel, ja ütles neile: Rahho olgo teile! J a kui ta sedda sai üttelnud, näitis temma neile ommad käed
ja külje; siis said need Jüngrid rõõmsaks, kui nemmad Issandat näggid. S i i s ürles Jesus neile iälle: Rahho olgo teile! nenda kui Issa mind on läkkitanud, nenda läkkitan minna teid ka. J a kui ta
sedda sai üttelnud, puhhus ta nende peäle, ja ütles
neile: Wõtke pühha Waimo. Kellele teie ial paitud andeks annate, neile on need andeks antud:
Kellele teie ial panud kinnitate, neile on need kinnitud. Agga Tonias üks neist kahhestceistkümnest,
tedda nimmetakse kaksikkuks, ei olnud mine nendega, kui Jesus tulnud: S i i s ütlesid need teised
jüngrid temmale: Meie olleme Issandat näinud.
Agga temma ütles neile: E i ma ussu mitte, kui
minna ei nä temma kätte sees naelte asset, ja ei
panne omma strme naelte asseme sisse, ja ei panne omma kät tenima külje sisse. J a kahheksa päwa pärrast ollid need Jüngrid jälle seälsammas
js Tomas nendega. S i i s tulleb Jesus, kui uksed
lukkus

K
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Epistel teisel pühhapäewal pärrast Rrisc
tusse ülleorousmisse p ü h h a . 1 peetr.
2,21-25. salmist sadik.
j ^ E s t seks ollete teie kutsutud, ftst ka Kristus on
^ " teie eest kannatanud, ja teile tähte jätnud, er
teie peate temma jälgede sees käima, kes ei olle
patto teinud, ja kelle suust polle pettust leitud, kes
ei soimand wasto, kui tedda sõimati, kes ei ähwardasad, kui ta kannatas; waid andis selle holeks,
kes õiete kohhut mõistab. Kes meie panud isse
on kannud ommas ihhus ülles pu peäle, et meie
piddime pattust ärra sama ja öigussele ellama,
kelle wermede läbbi teie ollete terweks sanud. Sest
teie ollite kui eksiad lambad, agga nüüd ollete teie
Pöördud omma hinge karjatse ja üllewaarja pole.

F 3
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Swanyelium celjel pühhapäwal pärrast
Rriscnsse üllescousmisse pühha.Joan.
iQ, 11-16. salmist sadik.
8«>Inna ollen se hca karjane, se hea karjane jät^ ^ tabomnia ello l-mmaste eest. Aggasepalaalinne, kes ei olle karjane, kelle ommad need lamt>ad ei olle, nääb hunti tullewad ja jättab lambad
mahha ja pöggeneb, ja hunt wõttab neid kinni,
ja pillab need lambad laiale. Agga palgalmne
pöaqeneb, sest et temma on palgalmne, ja temma
ei holi lammastest mitte. Minna ollen se hea karjane ja tunnen ommad, ja minno ommad tundwad mind, nenda kui mind Issa tunneb ja minna
tunnen sedda Issa, ja M a n omma ello lammaste eest. J a minnul on weel teised lambad, need ei
olle mitte sestsinnatsest laudast, ja neid pean minna ka seie toma, ja nemmad kuulwat» minno heäle, ja peab üks karri ja üks karjane ollema.
Epistel kolmandamal pühhapäewal pärrast
Rriscuose üllestousmisse pühha, i pcerr.
2,11-20. salmist sadik.
Rmad, minna maenitsen teid kui maialissed ja
woorad, et teie ennast hoiate lihhalikko himmude eest, mis hinge wasto sõddiwad, ja et me
head ello peate pagganaas seas, et nemmad se eest,
mis nemmad teist kui kurjateagiarreft pahha rägiwad, wõttaksid teie hea teggude pärrast mis nemmad teist näwad, Jummalat auustada katsmis. se päwal. Sepärrast heitke ennast keikide innimeste seädmisse alla Issanda pärrast, olgo kunninga kui üllema alla; ellik pealikkude kui nende
alla, kes temmast on läkkitud, kurjmeggiattele kül

8?

nuhtlussea, agga heateggiattele kitusseks. Sest
nenda on Jummala tahtminne, et teie head lehhes moistmatta innimeste rummalust kinnisullute;
kui wabbad, ja ei mitte otsigo olleks teile sewabbadus kurjusse katteks, waid kui Jummala sullased.
Auustage keiki, armastage wende, kartke Jummalat, auustage kunningast. Teie sullased, kuulge keige kartussega omma issandatte sanna, ei
mitte ükspäinis heade sanna, kes järrele andwad,
waid ka nende tiggedatte sanna. Sest se on arm, nn
kegi süddame-tunnistusse pärrast Jummala ees
keik kurwastust heaks wõttab, ja üllekohhut kannatab. Sest mis kitus on se, kui teid su pärrast
peksetakse, ja teie nenda kannatlikad ollete: Agga
kui teie head lehhes ja kurja nähhes kannatate,
ft on arm Jummala jures.
lLwangelium

kolmandamal pühhapäewal

Joan. 16,16-23. salmist sadik.
1 Mrikesse aia pärrast, siis ei nä teie mind mitte,
" ja m ürrikesse aia pärrast, siis näte teie mind,
sest minna lähhän Issa jure. S i i s ütlesid Menningad temma Iüngrittest issekeskis: M i s f t o n ,
mis temma meile ütleb: Ürrikesse aia pärrast, siis
<i nä teie mind mitte, ja ta ürrikesse aia pärrast,
siis näte teie mind, ja et minna Issa jure lähhän?
Sepärrast ütlesid nemmad: Mis se on, mis temma ütleb: Ürrikesse aia pärrast? Meie ei tea mitte,
mis temma rägib. . S i i s mõistis Jesus, et nemmad temmale tahtsid küssida, ja ütles nende wasto: Sedda küssite teie issekeskis, et minna ollen
üttelnud: Ürrikesse aia pärrast, siis ei nä teie mind
Z 4
mitte,
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mille, ja ta
mind. Töest, toest, :ninna ütlen teile, teie peate
nunna ja ulluma, agga ma - ilm on rõmus. Teid
peab kurwastama, agga teie kurwastus peab rõmuks minnema. Ühhel naest!, kui temma lapse ilmale toob, on kurwastust, sest temma tund on tulnud,
agga kui tenima saab lapse sanud ei mötle temma
ennam ahhasmO peäle se römo pärrast, et innimenne ilmale on sündinud. J a teil on kül nüüd
ka murret, aqaa mmna tahhan teid jälle nähha,
ja teie südda peab rõmus ollema, ja ükski ei pea
teie römo mst ärrawõtma. J a selsammal päwal
ei küssi teie mult middagi,
Epistel neljandamal pühhapäewal pärrast
Rriscnsse üllesconsmisse pühha. I a k . i ,
16-31. salmist sadik.
Rge eksige mitte, mo armsad wennad. Keik
hea andminne, ja keik täis and on üllewelt, ja
tulleb mahha walguste Issast, kelle jures ei olle
muutmist egga wahhetamisse warjo. Temma on
meid sünnitanud omma tahtmisse järrele töe sanna
lähbi, et meie piddime kui üks essimenne suggu ollema temma lomade seast. Sepärrast, minno armad wennad, olgo igga innimenne nobbe kuulma,
pickalinne räkima, pickalinne wihhale: Sest innimesse wihha ei te mitte, mis Jummala ees öige on.
Sepärrast heitke ennesest ärra keik rojust ja kurjust, mis wägga paljo on, ja wötke tassase uutega wasto sedda sanna, mis teiesisseon istutud,

A

ja wõib teie hinged önsaks tehha,
lLwaw
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Ewanyelmm neljandamal pühhapäwal pärrast Rrisrussc üllestouomisse pühha.
Joan. 16,5 -15. salmist sadik.
Gga nüüd lähhän minna selle jure, kes mind
on läkkitanud, ja ükski teie seast ei küssi mult:
kuhho sa lähhäd? waid et minna teile sedda ollen
üttelnud, on teie südda täis kurwastust sanud, Agga minna ütlen teile sedda töt: Se tulleb teile heaks, et minna ärmlahhän, sest kui minna ärra ei
lähhä, sus ei tulle trõöstia mitte teie jure; Agga
kui minna saan ärraläinud, tahhan minna tedda
teie jure läkkitada. J a kui sesamma saab tulnud,
annab temma ma-ilmale märko patto pärrast, ja
öigusse pärrast, ja kohto pärrast. Patto pärrast,
et nemmad ei ussu minno sisse: Agga õigusse
Pärrast, et minna Issa jure lähhän, ja teie mind
ennam ei nä: J a kohto pärrast, et sesinnatft mailma würsti peäle kohhut on mõistetud. Minnul
on teile weel palio ütlemist, agga teie ei wõi sedda nüüd mitte kanda. Agga kui temma, se töe
Waim, tulleb, se juhhatab teid keige töe sisse, sest
temma ei rägi mitte issiennesest, waid mis ttmma
ruleb, sedda rägib temma, ja tullewad asjad kulutab temma teile. Sesamma auustab mind, sest
minno ommast wõttab temma ja kulutab teile.
Keik se, mis Issal on, se on minno, sepärrast ollen
minna üttelnud, et temma peab minno ommast
wõtma ja teile kulutama.

A

Epistel wiendamal pühhapäwal pärrast
Rrisrusse üllestõusmist pühha. I a k .
1,22-27. salmist sadik.
Gga olge sanna teggiad, ja ei mitte ükspäinis

A
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kuuljad, et teie wallemötlemisse läbbi ennast ei
petta. Sest kui kegi on sanna kuulja, ja ei mitte
teggia, se on selle mehhe sarnane, kes omma ihho,
likko pallet peeglis katsub: Sest ta on ennast katsnud ja ärraläinud, ja seddamaid ärraunnustanud, missuggune temma olli. Agga kes wabbadusse täie kässo sisse kummardades watad, ja selle
jure jääb, sesinnane ei olle mitte unnustaw kuulja,
waid teo teggia, sesinnane on wast önnis omma
teggemisse sees. Kui kegi teie seast arwab Jummala tenia ollewad, ja ei tallitse mitte omma
keelt, waid pettab omma süddant, selle Jummala tenistus on tühhine. Üks puhhas ja laitmatta
tenistus Jummala ja Issa ees on se: Waeste
laste ja lestnaeSte järrele kulama nende willetsust
ses, ja isseennast ilmawiggam ma-ilmast piddama.
Ewangeliumi rviendamal pühha päwal pärrast Rriscusse üllestousmisse pühha.
J o a n . l6,23 -zc>. salmist sadik.
A Ü e s t , töest minna ütlen teile: M i s teie ial I s ^ " salt pallute minno nimmel/ sedda annab temma teile. Tännini ep olle teie middagi pallunud
minno nimmel: Palluge, siis peate teie wõtma, et
teie rööm wõiks täis olla. Sedda ollen minna teile
tähhendamisse-sannadega räkinud, agga se tund
tulleb, et'minna tähhendamisse sannadega ennam
teile ei rägi, waid kulutan teile julgeste ommast
Issast. Selsammal päwal peate teie palluma
minno nimmel, ja minna ei ütle teile mitte, et
minna tahhan Issa teie eest palluda, sest Issa isse
armastab teid, sest el teie mind ollete armastanud,
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nud, ja ustnud, et minna Jummalast ollen wäljaläinud. Minna ollen Issast wäljaläinud, ja tulnud ma-ilma sisse, ta jättan minna ma ilma mahha, ja lähhän Issa jure. S i i s ütlesid temma jüngrid temma wasto: W a t a , nüüd rägid sinna julgeste, ja ei ütle ühtegi tähhendamisse - sanna.
Nüüd teame meie, et sinna keik asjad tead, ja sul
ep olle tarwis, et sinnult kegi küssib. Sest ussume meie, et sinna Jummalast olled wäljaläinud.
Epistel Rrisruose Taewaminnemiose p ü h hal. Apost. Tegg. ram. 1, i - i i .
salmist sadik.
ESsimesse ramato ollen minna kül teinud, Teo^ wilus, keigest sest, mis Jesus hakkas teggema
ja õppetama se päwani, millal tedda ülleswoeti,
kui ca Apostlidele (kedda ra olli ärrawallitsenud)
pühha Waimo läbbj sai kässo annud, kennels
temma ka pärrast omma kannatamist isseennast
ellawalt olli näitnud mitme tössise märgiga, ja
olli neist nähtud nellikümmend päwa, ja, räkis
Jummala rigi asjo. J a kui ta nendega kokko sai,
käskis temma neid, et nemmad ei piddand Jerusalemmast ärraminnema, waid Issa toomst öölma, mis teie (ütles temma) minnust ollete kuulnud. Sest Ioannes on kül weega ristinud, agga
teid peab pühha Waimoga ristitama ei mitte
kaua pärrast neidsmnatsid päiwi. Kes nüüd ollid
kokkotulnud, küssisid lemmalt ja ütlesid: Issand,
kas sinna selsinnatsel aial jälle Israelile üllesehhltad kunningriki? Agga temma ütles neile: Teile
e» sünni aego egga tundisid teäda, mis Issa omma
ennese melewalda pannud, waid teie peate pülcha
Waimo wägge sama, kui ta teie peäle saab tulnud

Ewangelillmmid
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nud, jq peate minno tunnistajad ollema ni hästi
Jerusalemmas, kui ka keige! Juda-ja Samariamaal, ja ma? ilma otswi. J a kui ta sedda sai üttelnud, tösttti tedda nenye nähhes ülles, ja pilw
wõttis tedda Mes nende silma eest ärra. J a kui
nemmad üksi silmi taewa pole waamd, kui temma
ärraläks, Wata, siis seisid nende jures kaks meest
walgis ridis, keska ütlesid: Kolilea ma mehhed,
mis teie seisate ja wäeate ülles taewa? sesinnane
Jesus, kes teilt on ülleswõetud taewa/se peab tullema selsammal kombel, kui teie tedda ollete>näinud tasuwa ärraminnewad.

sand aitas neid, ja kinnitas st sanna nende imme-tähtede läbbi, mis seäl jures sünosid.
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E w a n y e l i m n Rristusse Taewaminnemisse
p ü h h a l . M a r k . 16,14-20. salmist sadik:
ssAImaks kui need üksteistkümmend laudas ist^ ^ sid, näitis ta ennast, ja söules nende ustmatta ja kõwwa süddant, et nemmad neid es olle usknud, kes tedda ollid näinud üllestõusnud ollewad.
Z a temma ütles neile: Minge keige ma-ilma, ja
kulutage armo-öppecust keige lomale. Kes ussub
ja kedda ristitakse, se peab önsaks sama; agga
kes ei ussu, jeyda peab hukka moistetama. Agga
neile, kes ustwad, peawad nisuggused tähhed jures ollema: Minno nimmel peawad nemmad kurje waimusid waljaaiama, usi keksid räkima, ussa
ülles-wõtma, ja kui nemmad üht surma jomist
peaksid joma, ei pea neile sest ühtegi wigga sama.
Haigede peäle peawad nemmad kässi pannema,
siis sawad nemmad parremaks. J a Issand, kui
ta nendega sai räkinud, wõeti ülles taewa, ja istub Jummala parremal polel. Agga nemmad läksid wälja, ja ütlesid jutlust keikis paikus, ja I s sand

^ I

Epistel kuendamal pühhapäewal pärrast
Rristusse üliescousmiöse p ü h h a .
1 peerr. 4,7 - 1 1 . salmist sadik.
I s G g a keige asjade ots on liggi jänud, sepärrast
^ olge mõistlikkud ja walwsad palwetale. Agga
keige ennamiste piddage issekeskis ühte puhko armastust: Sest armastus kattab pattude hulka.
Olge issekeskis wõõraste wastowotjad, ilma
nurrisematta, sedda möda kui iggaüks on armo
andi sanud, nenda aidage teine teist sellega, kui
Jummala monnesarnatse armo he^d maiapiddajad. Kui kegi rägib, kui Jummala siunad rakia»
temma sedda, kui kegi tenib, se tenigö kui sest jõuust,
Mls Jummal aimab, et keikis Jummal saaks
auuomd Jesusse Kristusse läbbi, kellel on au ja
wäggi iggaweste iggawesseks aiaks, Amen.
A w a n y e l ü i m kuendamat p ü h b a p ä w a l pärrast R l istusse üllestdusmissepühha<Ioan<
i 5 , 2 6 - j a 16, peat.4. salmist sadlk.
U A g a kui se trööstia saab tulnud, kedda minna
teile tahhan läkkitada Issast, se töe W a i m ,
u s Issist wäljalähhab, sesamma peab minnust
tunnistama, ja teie peate ka tunnistama, sest teie
ollete algmissestminnoga olnud. Sedda ollenminna mle räkinud, et teie ennast ei pahhanda. J a
nemmad lükkawad teid koggodussest wälja; ka
""leb se tund, et iggaüks, kes teid lappab, möcleb
enna,t Jummalale luelehead kui ühhe ohwriaa teg-

gewad. J a sedda wõtwad nemmad teile tehba sepärrast.
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pärrast, et nemmad ei olle tunnud sedda Issa egga mind. Agga sedda ollen ma teile räkinud, et
kui se tund saab tulnud, teie se peäle mõtlete, et
ma teile sedda ollen üttelnud. Agga sedda ep olle
minna algmissest teile mitte üttelnud, sest et ma
teiega ollin.
Epistel Nellipühhi essimessel päwala Apost.
Tegg. ram. 2, i -13. salmist sadik.
s ^ A kül Nellipühhi-pääw kätte sai, siis ollid
v nemmad keik ühhel melel kous. J a taewast
sündis äkkitselt üks kohhiseminne, otsego kange
mul olleks puhhunud, ja täitis keik sedda kodda,
kus nemmad istsid. J a neist nähti kui löhhutud
mlle keled, ja se seisis iggaühhe peäle nende seast.
J a nemmad said keik täis pühha Waimo, ja hakkasid räkima teisi keli, nenda kui se Waim neile
andis selgeste üllesräkida. Agga Jerusalemmas
ollid Iuda-rahwas ellamas Iummalakanlikkud
mehhed keigesugguse rahwa seast, mis taewa al
on. Kui nüüd sesinnane heäl sündis, siis tulli rah.
wa-hulk kokko, ja said ommas mõttes seggaseks,
sest iggaüks kulis neid omma kele - murde räkiwad.
J a nemmad ehmatasid keik ärra, ja pannid immeks, ja ütlesid teine teise wasto: W a t a , eks
needsinnatsed keik, kes räkiwad, Kalilea-ma mehhed ei olle? Kuida siis meie iggaüks kuleme omma
kele-murde, mis sees meie olleme sündinud? Olgo
meie Parti-rahwas ja Meda-ja Elami-rahwas,
ja kes meie ellame Mesopotamia ja Iuda ja Kappadokia, Ponmsse ja W a - m a a l , Wrigia ja
Pamwilia, Egiptusse ja Libia-rikide sees Kirene
kaudo, ja Roma-rahwa woorad, Iuda-rahwas

m hästi kui need, kes Iuda-rahwa usko heitnud,
Kreta ja Arabia-rahwas; siis kuleme meie neid
rägiwad meie omma keli Jummala sured asjad.
J a nemmad ehmatasid keik ärra, ja ollid olsego
kahhe peäl, ja ütlesid teine teise wasto: Mis se kül
peaks ollema? Agga teised pannid sedda naeruks '
ja ütlesid: Nemmad on tais maggusat wina.
Ewangelilim Nellipühhi essimessel p ä w a l .
Joan. 14, 23-31. salmist sadik.
s^Esus wastas ja ütles temmale: Kui kegi
^
mind armastab, kül se peab minno sanna, ja
minno Issa armastab tedda, ja meie tahhame
temma jure tulla, ja ello-asset temma jure tehha.
Kes mind ei armasta, se ei pea minno janno; ja
se sanna, mis teie kulete, ep olle mitte minno,
waid selle Issa, kes mind on läkkitanud. Sedda
ollen nunna teile räkinud teie jures olles. Agga
se trööstia, se pühha W a i m , kedda minno Issa
tahhab läkkitada minno nimmel, sesimma peab
teid õppetama keik, ja teie mele tullemma keik.
Mis minna teile ollen üttelnud. Rahho jättan
winna teile, omma rahho annan ma teile, minna
ei anna teile mitte nenda, kui ma-ilm annab.
Teie südda ärgo ehmamgo, egga sago arraks mitte. Teie ollete kuulnud, et ma teile ollen üttelnud:
Minna lähhan ärra, ja tullen jälle me jure. Kui
teie mind armastaksite, kül teie olleksite siis rööinsild, et ma ollen üttelnud: Minna lähhän Issa jure, sest minno Issa on surem mind. J a nüüd ollen
minna teile üttelnud enne kui se sünnib, et teie
ussute, kui se sünnib. Minna ei sa ennam paljo
teiega räkida, sest sesmnatse ma-ilma Würst tulleb,
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leb, ja ei sa minnust ühtegi. Agga ec ma-ilm
mõistaks/ et minna sedda Issa armastan, ja
nenda teen, kui Issa mind on kastnud: tousks
ülles, lakki sm ärra.
E p i s t e l Nellipühhi teisel p ä w a l Apost.Tegit
yud. ram. 10,42-48. salmist sadik.
5 ^ A temma (Jesus) on meid kästnud rahwale
^ ) kulutada ja tunnistada, et sesamma on st
Jummalast ftätud ellawatte ia surnutre kohtomõistja. Sestsinnatsest tunnistawad keik Prohweti,), et temma nimme läbbi keik, kes temma sisse
ussuwad, peawad pattude andeks-andmist sama.
Kui Peetrus need sannad alles rakis, langes pühha W a i m keikide peäle, kes sedda sanna kuulsid;
ja need ustllkkud ümberleikamissest, nl mitto kui
Pettrussega ollid tulnud, ehmatasid ärra, et ka
pagganatte peäle pühha Waimo and olli wallatut». Sest nemmad kuulsid neid wõõraid kelesid rägiwad, ja Jummalat wägga auustawada S i i s
kostisPeetrus: Kas kegi wõib wet keelda, ee neid
ei peaks ristitama, kes pühha Waimo on sanud
nenda kui melege? J a tenima käskis neid M i d a
ISsanda nimmel.
OwangetittM Netlipühhi teisel p ä w a l .
I o a m z , 16-21. salmist sadik.
Tst nenda on Jummal ma-ilma armastanud,
et ttmma omma aino sündinud Pöia on annud, et ükski, kes temma sisse uesub ei vea hukka
sama, wald et iggawenne elll^ temmal v<iab ollema.
Sest Jummal ep olle omma Poega mme läkkitanud ma-ilma, et temma Ma-ilma piddi hukkas
moistma,
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mõistma, waid et ma-ilm temma läbbi piddi onsaks sama. Kes temmasisseussub, tedda ei mõisteta mitte hukka; agga kes ei ussu mitte, jubba se
on hukkamoistemd, sest temma ep olle ustnud
Jummala aino sündinud Pöia nimme sisse. Agga se on se hukkamoistminne, et Walgus on tulnud ma-ilma sisse, ja innimessed armastasid
pimmedust ennam kui sedda Walgust; sest nende
teud ollid kurjad. Sest iggaüks, kes kurja teeb,
wihkab sedda walgust, ja ei tulle walgusse jure, et
temma teggusid ei pea täidetama. Agga, kes töt
teeb, se mlieb walgusse jure, et temma teud wõiksid awwalikkuks sada, sest nemmad on Jummala
sees tehmd.
Epiorel Nellipühhi kolmandamal päwal.
Apost.Tegg. ram. 8,14-17. salmist sadik.
l ^ A kui need Apostlid, kes Jerusalemmas ollid,
*". said kuulda, et Samana-lin Jummala sanna olli wastowõtnud, läkkimsid nemmad nende
jure Peetrust ja Joannest. Kui need senna said,
pallusid nemmad Jummalat nende eest, et nemmad pühha Waimo piddid sama. (Sest temma
el olnud weel ühhegi peäle nende seast langenud,
waid nemmad ollid agga Issanda Iesusse nimmel ristitud.) S i i s pannid nemmad käed nende
peäle, ja nemmad said pühha Waimo.
E w a n g e l i u m N e l l i p ü h h i kolmandamal p ä w a l . J o a n . i o , 1 - ic», salmist sadik.
F D e s t , töest, minna ütlen teile, kes ei lähhä
uksest sisse lammaste lama, waid astub maialt sisse, st on Warras ja röwel. Agga kes uksest

G

sisft

98
Ewanyelimnmid
ning Epistlid.
99
sisse lähhäb, se on lammaste karjane. Sellele teeblTwangelium kolm-aino Jummala pühhal.
uksehoidja lahti, ja need lambad kuulwad temma ^
Joan. 3,1-15. salmist sadik.
heale, ja temma kutsub ommad lambad nimme IsGga üks innimenne olli Wariseride seast, Nipärrast, ja wiib neid wälja. Ja kui ta ommad
kodemus nimmi, Iuda-rahwa üllem. Sesinlambad saab wäljaaianud, siis käib temma nende nane tulli Iesusse jure dstl, ja ütles temmale: Õppeeel, ja need lambad käiwad temma järrel, sest taja, meie teame, et sa olled Jummalast tulnud
nemmad tundwad tenima heält. Agga woora õppetajaks: Sest ükski ei wõi neid immetähtesid
järrel ei käi nemmad mitte, waid põgenewad tehha, missinnateed, kui Jummal ei olle temmatemma eest, sest nemmad ei tunne wõõraste H M ga. Jesus wastas ja ütles temmale: Töest,
mitte. Se tähhendamisse sanna ütles Jesus neile: töest, minna ütlen sulle, kui kegi ei sünni üllewelt,
Agga nemmad ei mõistnud mitte, mis se piddi ol- «i wõi temma mitte Jummala riki nähha. Nikolema, mis temma neile räkis. Sepärrast ütles demus ütles temma wasto: Kuis wõib innimenne
Jesus jälle nende wasto: Töest, toest minna ütlen sündida, kui ta wanna on? Kas ta wõib teistteile: Minna ollen lammaste uks. Keik, kes enne korda omma emma ihhosisseminna ja sündida?
mind on tulnud, need on wargad ja rööwlid: ag- ^esus wastas: Töest, töest minna ütlen sulle, kui
ga lambad ei olle neid nutte kuulnud. Minna ol- kegi ei sünni weest ja Waimust,siisei wõi temma
len se uks, kui kegi minno läbbisisselähhäb, se Witte Jummala rigisissesada. Mis lihhast sünpeab önsaks sania, ja peab sisse-ja wäljaminne- dinud, se on W a , ja mis Waimust sündinud, se
ma, ja sömist leidma Warras ei tulle mu pärrast, vn Waim. Ärra panne immeks, et ma sulle olkui wabastama ja tapma ja hukkama. Minna o^ len üttelnud: Teie peate üllewelt sündima. Tuul
len tulnud, et neil peab ello ja keik rohkeste ollema. puhhub, kuhho ta tahhab, jasinnakuled temma
heale, aggasinnaei rea mine, kust ta tulleb, ja
kuhho ta lähhäb: Nenda on iggaüks, kes Wai«
Epistel kolm-aino Jummala pühhal.
luust on sündinud. Nikodemus wastas ja ütles
Rom. i i , 33-36. salmist sadik.
5 > H sedda Jummala rikkusse ja tarkusse ja temmale.- Kuida se wõib sündida? IEsus wastas
^ ^ mndmisse süggawust! Kuis ärra - arwamatta la Ütles temmale: OlledsinnaIsraeli õppetaja,
on temma kohtomõistmist, ja ärramoistmana la ei mõista sedda mitte? Töest, töest, minna üttemma wisid! sest kes on Issanda mele tunnud? len sulle: Meie rägime, mis meie teame, ja tunnisEhk kes on temma nõuandja olnud? Eht kes on tame, niis meie olleme näinud, ja teie ei wõtta
lemmale middagi enne-annud, et sedda peaks tem- Meie tunnistust mitte wasto. Kui minna teile rämale jälle tassutama? Sest temma seest, ja tem- 8M neist asjust, mis Ma peäl on, ja teie ei ussu
ma läbbi ja temma sisse on keik asjad; temmale wme; kuida wonaksite teie uskuda, kui ma teile . !
raglksln neist asjust, mis üllewel taewas on? Sest
olgo au iggaweste, Amen.
iLwanG2
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ükski ei olle taewa läinud, kui agga se, kes mewast mahhamlliud, se innimesse Poeg, kes taewas on. J a nenda kui Moses ühhe ussi on kõrbes
uuendanud; nenda peab se innimesse Poeg üllew
datama, et ükski, kes temma sisse ussub, ei pea hukka sama, waid et temmal iggawenne ello peab ot<
lema.

iggapääw rõõmsaste ja snreste. Agga üks waene olli Laatsarus nimmi, ft olli maas temma wärrawa ees tais paisisid, ja pudis omma kohto täis
sada neist leiwa rasokessist, mis rikka laua peält
mchhalangsid, agga koeradke tullid ja lakkusid
temma^paised. Agga se sündis, et se waene surri,
la et tedda inglidest kanti Abraami süllesse: Agga se rikkas surri ka ja maeti mahha. J a kui ta
pörgus sures wallus olli, ja ommad silmad ülles
tõstis, näggi m Abraami kaugelt ja Laatsarusi
temma sülles. J a temma hüdis ja ütles.- Issa
Abraam, heida armo mo peäle, ja läkkita Laatsarusi, et ta omma sõrme õtsa wette kästaks, ja
minno keelt jahhuaks, sest mind waewatakse
wägga sesinnane tullelas. Agga Abraam ütles:
Poeg, mötle, et sa omma head põlwe ommas ellus olled kätte sanud, ja nendasammoti Laatsiirus kurja, agga nüüd römustakse tedda siin, ja
sind waewatakse. J a peäle keik on meie ja teie
wahhel suur wahhe kinnitud, et ««d, kessilt tahtwad senna teie jure minna, ei wõi mitte, egga need,
kes seäl on, ei sa seält tenna meie jure tulla. Agga temma ütles: M a pallun siis sind, issa, et sa
tedda läkkitad minno issa kotta, scst mul on wiis
wmoa, et ta neile kinnitaks, et nemmadke ci sa
sete niallo paika. Abraam ütles temmale.- Neil
vn Moses ja prohwctid, kuulgo nemmad neid.
Agga temma ütles: E i mitte, issa Abraam, waid
kui kegi surnust nende jure lähhäks, sus parrandaksid nemmad meelt. Agga ta ütles temmale:
Kui tummad Mosest ja prohwctid ei kule, egga
nemmad ialge wõttaks nou, kui kegi surnust ülleslouseks.
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Apiotel essimessel pühhapäewal pärrast
kolm-aino Jummala pühha, i Joan. 4,
1 6 - 2 1 . salmist sadik.
5>l!mmal on armastus, ja kes armastusse sisse
^ 3 jääb, se jääb Jummala sisse, ja Jummal
temma sisse. SeS on se armastus täieks sanuv
meie jures, et meil wõiks julgust olla kohto päwal,
sest otsigo temma on, nenda olleme ka meie sessiw
naeses ma- ilmas. Kartust ep olle mitte armastusscs, waio tais armastus aiab kartust wälja,
sest kattusse! on wallo; agga kes kardab, se ei olle
mitte täieks sanud armastusses. Armastagem
tedda, sest ta on meid enne armastand. K u i kegi
ütleb: M a armastan Jummalat, ja wihkab omma wenda, se on wallclik; sest kes ei armasta
omma wenda, kedda ta näab, kuida se wõib
Jummalat armastada, kedda temma mitte ei nä?
J a sesinnane kässosanna on meil lemmalt, et se,
kes Jummalat armastab, se peab ka omma wenda armastama.
iLrvanyelium essimessel p ü h h a p ä w a l pärrast k o l m - a i n o J u m m a l a p ü h y a . L u k .
1 6 , 1 9 - 3 1 . salmist sadik.
I s G g a üks rikkas innimenne olli, ja se ehhitas
^ ennast purpuri ja kalli linnase ridega, ja ellaS
igga-
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E p i s t e l teisel pühhapäewal pärrast kolmaino J u m m a l a p ü h h a , l J o a n . 3,
e
13-18. salmist sadik.
I l R g e pange immeks, minno wennad, kui mailm teid wihkab. Meie teame, et meie surmast
olleme tulnud ello sisse, sest et meis arnWtame
wennad; kes wenda ei armasta, se jääb surma
5 ^ - Iggaüks, kes omma wenna wihkab, se on
innimesse tapja, ja teie teate, er ei ühhelgi innimesse tapjal ep olle iggawest ello ennese sisse jäwad. S e s olleme meie sedda Jummala armastust
tunnud, et temma omma ello meie eest on jätnud,
ja meie peame ka ello wendade eest jätma. Agga,
kel ma-ilma peatoidust o n , ja nääb ommal wennal middagi tarwis ollewad, ja panneb onuna
süddame temma eest kinni, kuidas jääb Jummala
armastus temma sisse? Minno lapsokesed, ärge
armastagem mitte sannaga egga kelega, waid
teoga ja toega.
l L w a n y e l i u m teisel pühhapäewal pärrast
kolm - aino J u m m a l a p ü h h a . Luk.
e
14,16-24. salmist sadik.
I t K s innimenne teggi sure öhto-sömaaia, ja kut" sus paljo, ja läkkitas omma sullast õhto-söma-aia tunnil neile, kes ollid kutsutud, ütlema:
Tulge, sest keik on jo w.anis. J a nemmad hakkasid ennast keik ühhest suust wabandama. Essimenne üclss temmale.- Minna ollen põldo ostnud,
ja pean wäljaminnema ja sedda waatma; ma
pallun sind, wabbanda mind. J a teine ütles:
M a ollen wiis pari härgi ostnud, ja lahhän neid
kacsma, ma pallun sind, wabbanda mind. J a
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üks teine ütles: M a ollen naese womud, ja sepärrast ei ivoi minna tulla. J a se sullane tulli taggasi, ja kulutas sedda omma issandale; siis wihhastas koia-issand, ja ütles omma sullasele: M i n Ue warsi wälja linna laia ulitsatte ja poik-ulilsatte p e a ^ ja to seiesisseneed kes waesed ja wiggaad jaMlotumad ja pimmedad on. J a se sullane
ütles: Issand, se on sündinud nenda kui sa kaffsid, agga weel on maad. J a issand ütles sullase
wasto: Minne wälja lede peäle ja aedade äre,
ja sada neid sisse tullema, et minno kodda täis
saaks. Sest minna ütlen teile, er ükski neist mehhist, kes on kutsutud, ei pea minno öhto-sömaaega
maitsma.

Epistel kolmandamal pühhapäwal pärrast
kolm-aino Jummala pühha. 1 peerr.
5, 6 - 1 1 . salmist sadik.
t V ^ I i s allandage ennast nüüd Jummala wägge^ " wa käe alla, et temma teid wõiks üllendada
öige! aial. Heitke keik omma- murret temma peäle , sest ta murmseb teie ette. Olge kassinad, walwage, sest teie waenlane, kurrat, käib ümber kui
möiraja lõukoer, ja otsib, kedda temma wõiks arraneelda: Selle wasto seiske kindlaste uskus, ja
teädke, et Needsammad kannatamissed täieste saw<id teis wendade seltsi katte kes ma-ilmas on.
Agga se keige armo Jummal, kes meid on kutsnud onuna iggawesse ausisseKrismsse Iesusse
sees, se parrandago, kinnitago, tehko wahwaks,
ja ralago teid wägewaste, kui teie ürrileste säte
kannatanud. Sellesammaa olgo au ja wäggi
iggaweste iggaweseks aiaks, Amen.
G 4
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Ewanyelium kolmandamal pühhapäwal
pärrast kolm-aino Jummala pühha.

^Pistel neljandamal pühhapäwal pärrast
kolm-aino Jummala pühha. Rom.

Luk. 1 5 , 1 - 1 0 . salmist sadik.
I l G g a keik Tölnerid ja pattused tullid temma jure
"
tedda kuulma. J a Wariserid ja kirjatundjad
nurrisesid ja ütlesid: Sesinnane wõttab Muusid
wasto ja sööb nendega. Agga temma räkis neile
se tähhendamisse-sanna, ja ütles: Missuggune
innimenne teie seast on, kennel sadda lännuast on,
ja kui ta ühhe neist lkrakautab, eks ta jätta üheksakümmend peäle ühheksa körbe, ja eks ta lähhä selle järrele, mis on ärrakaddunud, künnita
sedda leiab? J a kui ea saab leidnud, siis panneb
ta sedda omma õllade peäle römoga. J a kui m
kojo saab, siis kutsub ta kokko sõbrad ja naabred,
ja ütleb neile: Olge minnoga röömsad,sest ma ollen leidnud omma lamba, mis olli ärrakaddunud.
Minna ütlen teile, et nenda on rööm taewas ühhe
pattuse pärrast, kes meelt parrandab, ennam kui
ühheksakümne peäle ühheksa oige pärrast, kellel
meleparrandamist ei olle tarwis. Ehk missuggune
naene o n , kel kümme trahma-rahha o n , kui ta
ühhe trahma-rahha ärakautab, eks ta künalt ei
süta, ja ets ta kodda ei pühhi, ja eks ta holega ei
otsi, senni kui ta sedda leiab. J a kui ta saab leidnud, siis kutsub ta kokko sõbrad ja naabred, ja
ütleb: Olge minnoga röömfad, sest ma ollen st
trahma. rahha leidnud, mis ma ollin ärakautanud. Nenda, ütlen minna teile, on rööm J u m mala inglide ees ühhe pattuse pärrast, kes meelt
parrandab.

8,18-23. salmist sadik.
^ E s t minna arwan, et sellesinnatse aia kanna^
tamissed ep olle ühtegi wäärt selle au wasto,
mis «Wie peab ilmutavama. Sest loom otab
pitki silmi Jummala laste au ilmumist.
Sest
loom on tühja pölwe alla heidemd, ei mitte hea
Melega, waid selle pärrast, kes tedda on senna alla
heitnud se lomsse peäle, et ka sesamma loom peab '
peästetud sama sest kadduwa asja tenistusest
Jummala lasre wabbadusseks. Sest meie teame, et keik loom ühtlase äggab, ja ühtlase sures
waewas on tännini. Agga mitte ükspäinis se,
waid ka need isse, kellel W a i m o essimesed annid on, ja meie isse äggame isseennestes ja otame
laste õigust, seon: Meie ihho änapeastmist.

Apiss

E w a n y e l i u m neljandamal p ü h h a p ä w a l pärrast kolm-aino J u m m a l a p ü h h a . Luk.
6,z6?42. salmlst sadik.
^ E p ä r r a s t olge armolissed, nenda kui teie I s sa armolinne on. J a ärge mõistke kohhut,
sus ei mõisteta ka mine me peäle kohhut: Ärge
mõistke hukka, siis ei mõisteta ka teid mitte hukka.
Andke andeks, siis antakse teile andeks: Andke,
sus peab teile antama, üks hea kinniwamud, ja
tuhla peaga ja puistatud moöt peab teie rüppe
Mtama: Sest sellesamma moödoga, misga teie
moödate, peab teile jälle mõõdetama. Agga temma ütles neile tahhendamisse-sanna: Kas pimme wõib pimmedale teed juhhatada? Eks nemmad mollemad auto ei lange? E i jünger olle mitG 5
te
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ts üllem ktli temma õppetaja; agga iggaüks täiest»' öppemd peab ollema kui temma õppetaja.
Agga mis sa sedda pinda nääd, mis so wenna
silmas o n , agga sedda palki, mis so ommas sil«
mäs o«, ei panne sa mitte tähhele. Ehk kuida
wõid sa omma wennale öölda: W e n d , lGse ma
kissun sedda pinda wälia, mis so silmas on: ja
isse ei nä sa sedda palki mis so silmas vn? O h sinna sallalik! kisfu essite sedda palki ommast silmast
wälja, ja siis selletad sinna wäljakiskuda sedda
pinda, mis so wenna silmas on.

wägga ärra. Agga pühhirsege Issandat J u m malat omma süddamette sees.

!Q6

Epistel wiendamal pühhapäwal pärrast
kolm-aino Jummala pühha, ipeerr.
z, 8-15. salmist sadik.
I s G g a wimaks olge keik ühhemelelissed, ärda
"
melega teiste wasto, wendade armastajad,
süddamest halledad, lahked. Ärge makske mitte
kurja kurjaga, ehk sõimamist söimamissega, waid
se wasto õnnistage, sest et teie teate, et teie seks
ollete kutsutud, et teis õnnistamist peate pärrima. Sest kes ello tahhab armastada, ja häid
päiwi nähha, se waigistaga onuna keelt kurja
eest, ja ommad mokkad kawwalust räkimast.
Temma pöörgo ennast kurjast ärra, ja tebko
head, temma otsigo rahho, ja noudko sedda takka.
Sest Issanda silmad watawad öigede peäle, ja
temma kõrwad külwab nende pallumist: Agga
Issanda palle on nnsto neid, kes kurja tewad.
J a kes o n , kes teile peaks kurja teggema, kui teie
head takkanouate? J a kui teie ka peaksite kannatama öigusse pärrast, siis ollete teie önsad: agga
ärge kartke nende hirmo, ja ärge ehmatage nutte
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Awanyelium wiendamal pühhapäwal pärrast kolm -aino Jummala pühha. Luk.
.
5 , 1 - i i . salmist sadik.
Z l G g a se sündis, kui rahwas temma (Iesusse)
^ jure tungis Jummala sanna kuulma, ja temma isse seisis Kenetsaren järwe äres, ja näggi
kaks laewa järwe äres seiswad, agga kallamehhed ollid, neist wäljaläinud, ja loppmasid note ärra: S i i s läks temma ühhe laewa peäle, mis S i Mona pärralt olli, ja pällus tedda, et m mäelt
nattukest piddi arrasoudma.
J a temma iStuS
mahha, ja õppetas rahwast laewa seest. Agga
kui ta löppes räkimast, ütles temma Simonil
wasto: soua senna süggawa kohta, ja laske ommad nodad sisse ühhe loma katseks. J a S i m o n
wastas ja ütles temmale: Õppetaja, meie olleme
keige se ö tööd teinud, ja ep olle ühtegi sanud, agga sinno sanna peäle tahhan ma nora sisse lasta.
J a kui nemmad sedda teggid, said nemmad sure
hulga kallo; agga nende noot kanifes löhki, ja
nemmad tõmbasid käega omma seltsimeeste wasto , kes teises laewas °md, et nemmad piddid tullema, ja neid aitma. J a nemmad tullid ja täitsid
mollemad laewad täide, nenda et nemmad wausid. Agga kui S i m o n Peetrus sedda näggi, heitis
temma Iesusse pölwede ette'mahha, ja ütles:
Issand, minne minnust ärra, sest ma ollen üks
pattune innimenne. Sest suur ehmatus olli temma
peäle mlnud, ja keikide peäle, kes temmaga ollid,
se Wajagi pärrast, mis nemmad ühhes ollid sanud.
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nud. Nendasammoti ka tulli suur ehmatus Jakobusse ja Ioannesse Sebedeusse poegade peäle,
kes Simo.na seltsimehhed ollid. J a Jesus ütles
Simona wasto: Zlrra karda, sest aiad pead sa
innimessi püüdma. J a nemmad äiasid laewadega mäele, ja jätsid keik mahha, ja käisid temma järrel.
Epistel kuendamal pühhapäewal pärrast
kolm-aino Jummala pühha. Rom.
6 , z - n . salmist sadik.
^ H k eks teie ei tea, et, mitto meid Kristusse
IEsusse sisse on ristitud, et meie temma surma sisse olleme ristitud? Siis olleme meie temmaga mahhamaemd ristmisfe läbbi surma sisse;
ja otsego Kristus on üllesärramd surnust Issa
au läbbi, et meie ka nenda peame udes ellus käima. Sest kui meie temmaga olleme istutud temma surma sarnadusseks, siis peame meie ka temma
üllestousmisse sarnatsed ollema. Et meie sedda teame, et meie wanna innimenne temmaga on risti '
lodud, et patto ihho peab. tühjaks minnema, et
meie mitte ennam patto ei teni; sest kes surnud
on, se on öigeks mõistetud pattust. Agga kui meie
Krismssega olleme sumud, siis ussume meie, et
meie ka temmaga peame ellama, sest et meie teame, et Knsms surnust üllesärramd mitte ennam
ei surre, surm ei wallitse teps temma ülle. Sest,
mis temma on surnud, sedda on w pattule surnud ükskord; agga mis ta ellab, sedda ellab temma Jummalale. Nenda arwage ka teie ennast
pattule kül surnud ollewad, agga Jummalale el- l
lawad Kristusse Jesusse meie ISsanda secs.
Arvan-
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Ewanyelium kuendamal pühhapawal pärrast kolm - aino Jummala pühha. M a r r .
5, 20-26. salmist sadik.
^ E s t minna (Jesus) ütlen teile: Kui teie õigus
^ ^ ep olle paljo ülielu kui kirjatundjate ja W a risende öigus, siis ei sa teie mitte taewa riki. Teie
ollete kuulnud, et wannemale on M t u d : Sinna
ei pea mitte tapma; agga kes Ial tappab, on koh«
to wäärt. Agga minna ütlen teile, et iggaüks, kes
omma wenna peäle ilma-asjata wihha kannab,
on kohto wäärt; agga kes ial onuna wenna wasto ütleb: Raka, se on sure kohto wäärt; agga
kes ial ütleb: S a jölle! se on põrgo tulle wäärt.
Sepärrast, kui sinna onuna ande altari peäle
tood, ja seäl so mele tulleb, et sinno wennal mid^
dagi on sinno wasto; siis jätta smna omma ande altari ette, ja minne, ja leppi enne omma
wennaga ärra, ja siis tulle ja to omma ande.
Olle pea heamelelinne omma wihha-mehhe wasto, kunni sinna temmaga tee peäl olled, et se wihha-mees sind ei anna ärra kohtomõistja kätte, ja
kohtomõistja sind ei anna ärra sullase kätte, ja
sind ei wissata wangitorni. Töest, minna ütlen
sulle: Sinna ei peäse seält wälja, ennego sinna
^ wiimse tinga saad ärramaksnud.
Epistel seitsmel pühhapäwal pärrast kolmaino Jummala pühha. Rom. 6,19-23.
salmist sadik.
NssInna rägin innimesse kombel teie lihha nöd^ russe pärrast; sest otsego teie ommad liikmed ollete annud roiasmssele ja üllekohmle orM s üllekohtuks: Nenda andke nüüd ommad liikmed
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Nled öigussele orjaks pühhi tsusseks. Sest kui teie
patto sullased ollue, siis ollite teie öigussest lahti.
Mis kasso olli teil siis neist asjust, mis pärrast teil
nüüd häbbi on? Sest nende ots on surm. Agga
nüüd, et teie ollete pattust lahti ja Jummala orjaks sanud, on teil omma kasso, et teie püh,
liaks sare, ja se ots on iggawenne ello. Sest
surm on patto palk, agga iggawenne ello on
Jummala armo-and Kristusse Iesusse meie
Issanda sees.

nud, olli liggi nelli tuhhat, ja temma laskis neid
minna.
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Ervangelium seitsmel pühhapäwal pärrast
kolm-aino Jummala pühha. M a r k . 8,
1-9. salmist sadik.
N>Eil päiwil, kui wägga paljo rahwast kous olli,
^
ja neil ep olnud ühtegi süa, kutsus Jesus ommad Jüngrid ennese jure ja ütles neile: Mul on
wägga halle meel se rahwa peäle, sest nemmad on
jo kolm päwa minno jures olnud, ja neil ep olle
middagi süa. J a kui minna neid lassen koio minna sömana, siis nörguwad nemmad ärra tee peäl,
sest monned neist ollid kaugelt tulnud. J a temma
jüngrid wastasid temmale: Kust wõib kegi siin
körbes neid leiwaga täita? J a temma küssis neilt:
Mitto leiba teil on? J a nemmad ütlesid: Seitse.
J a temma kästis rahwast mahhaistuda M a peäle, ja wõttis neid seitse leiba, tännas, murdis ja
andis omma jüngrittele, et nemmad piddid ettepannema. J a nemmad pannid rahwa ette, ja
neil olli Pissut kallokessi, ja temma önnistas ja
käskis ka neid ettepanna, agga nemmad soid ja
nende köhhud said täis, ja korjasid kokko üllejänud
pallokessi seitse korwi täit. Agga neid kes ollid sö<
nud,

iii

Ewangelium, misRirriko-seädusse ramatd
järrel selsinnatsel seitsmel pühhapäwal pärrast kolm-aino Jummala pühha ka kästakse
ettelugeda, ja ärraselletada. M a t t . 17,
1-9. salmist sadik.
l > A kue päwa pärrast wõttis Jesus ennesega
^ Peenust ja Iakobust ja Ioannest temma
wenda, ja wiis neid ülles ühhe körge mäe peäle
issepäinis, ja tedda mudeti nende ees, jämmea
palle paistis otsigo päike, ja temma rided said
walgeks otsigo walgus. J a wata, Moses ja
Elias näitsid ennast neile, ja kõnnelesid temmaga.
Agga Peetrus wastas ja ütles Iesussele: I s sand, se on hea, et meie siin olleme, kui sa rahhad, siis tahhame meie seie kolm maia tehha,
ühhe sinnule, ja ühhe Mosessile, ja ühhe Ellule.
Kui temma alles räkis, wata, siis warjas nende
Me üks selge pilw, ja wata üks heäl pilwest ütles: Sesinnane on mo armas Poeg, kes minno
mele pärrast on, tedda kuulge. J a kui jüngrid
sedda kuulsid, heitsid nemmad ommasilmilimahha ja kartsid wagga. J a Jesus tulli nende jure,
putus neisse ja ütles: Tõuske ülles ja ärge kartke
mitte. Agga kui nemmad ommad silmad ülleslöstsid, ei näinud nemmad keddagi, kuid Jesust
ükspäinis. J a kui nemmad mäelt allalWd,
käskis neid Jesus ja ütles: Teie ei pea sedda näitwist ühheleal üllema, kunni ümimessi.Poeg surmast saab üllestõusnud.
Vpis-
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Epiocel kahheksamal pühhapäwal pärrast
kolm-aino Jummala pühha. Rom.
8,12-17. salmist sadik.
/«Epärrast nüüd, wennad, ep olle meil wölgo
^ " lihhaga, et meie peaksime lihha järrele ellama. Sest kui teie lihha järrele wõttate ellada,
siis peate teie surrema: agga kui teie Waimo läbbi
ihho teud wõttate surretaba, siis peate teie ellama.
Sest ni mitto kui Jummala Waimo läbbi juhhatuse, needsinnatsed on Jummala lapsed. Sest
teie ep olle sanud sullase pölwe waimo, et teie jälle peaksite kartma, waid teie ollete lapse pölwe
Waimo sanud, kelle läbbi meie kissendama Abba, Issa! sesamma Waim tunnistab meie waimöga, et meie olleme Jummala lapsed. Olleme
mele nüüd lapsed, siis olleme meie ka Pärriad, ni
hästi Jummala Pärriad, kui Kristussega pärnad, kui meie temmaga kannatame, et meie ka tem,
maga au sisse sama.
lewangeliumkahheksamalpühhapäwal pärrast tolm - aino Jummala pühha. Matt.
-7, 15-23. salmist sadik.
HsGqa hoidke ennast walle-prohwetide eest, keS
^ teie jure tullewad lammaste ridis, agga seestpidi on nemmad kiskiad hundid. Nende wiljast
peate teie neid tundma. Kas wina-marjo noppitakse kibbowitsust, ehk wigi-marjo ohhakist? Nenda igga hea pu kannab head wilja, agga pahha
pu kannab pahha wilja. Hea pu ei wõi pahha ^
wilja kanda, egga pahha pu wõi head wilja kan-!
da Igga pu, mis head wilja ei kanna, raimakft
mahha ja wissatakse mllesse. Sepärrast nende
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wilMst peate teie neid tundma. Ei sa keik, kes
minno wasto ütleb: Issand, Issand, taewa riki,
wald kes teeb minno Issa tahtmist, kes taewas
on. Paljo ütlewad minno wasto selsammal päwal: Issand, Issand, eks meie ollesinnonimmel
prohweti wisil räkinud, ja sinno nimmel kurjad
waimud wälja-äianud, jasinnonimmel paljo wü>
gewaid teggusid teinud? Ja siis tunnistan minna neile: minna ei olle teid ellades tunnud, tagganege minnust ärra, kes teie üllekohto tete.
Epistel ühheksamal pühhapäwal pärrast
kolm-aino Jummala Pühha. i R o r .
lo, 6 - i ) . salmilt sadik.
A G g a need asjad on meie ettetähhendamisseks
sundinud, et meie kurja asjo ei pea himmustama, nenda kui nemmadke cm himmustanud.
-ärge sage ka mitte woora jummala teenriks, nenda km monninaad neist, kui kirjomd on: Rahwas
Mus mahha sbma ja joma, ja tõusis ülles mängma. Arga piddagem ka hora-ello, nenda kui
monnmgad neist on hora-ello piddanud, ja langW ühhel päwal kolmmhhat kolmatkümmend.
2 ° ^ulagem ka Kristust, nenda kui monninaad
nelst ka kiusasid, ja neid rikkuti maddudest ärra.
Äge nurnsege ka mitte, nenda kui monninaad
nelst nurristsid ja said hukka ärrarikkuja läbbi.
M a st keik on sündinud neile ettetähhendamisfM.' M a se on kirjomd meile maenitsuseks,
"ue peäle ma ilma ots on tulnud. Sepärrast,
e. l ^ " " ^ ^ n M seiswad, se katsko, et temma
k , . c ^ - Teile ei olle weel muud kui innimessi
"Ulatus kätte tulnud. Agga Jummal on ustaw,
H
kes
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ss« leid ei lasse kiusata ennam kui teie sudate t»»d«,
waid tahhab kiusacussega ka sedda õtsa tehha, et
niesildatekanda.

nage ütlen teile: tehke ennestele söbro üUckohmsest
Mammonast, et kui teie keikist lahti säte, neuimad
tew wastowõtwad iggaweste maiadesse.

Ewannelium ühheksamal pübhapälval pärlast'r«!m-amo Jummala pühha. »>ur.
16, i«Z. salmist sadik.
« l K a a ta ütles ka omma jünaritte wasto: ÄS
A ^ i m m n e °>>i ntkas, stl olli mmap.dda,^
ia stll v äle olli temma me könne tõstetud, M
pea s ta temma warra Hrrahukkama. J a tem<
ma ku sus tedda, ja ülles .emmale: kmda ma
stddasinnustkulen? « arro ommast maiaptdda.
Mest stst sinna ei wõi ennam mitte ma.a M
t^a
A M st maiapiddaja mötles «seenneses:
Mis vean ma tegaema? minno Issand wõttab
3 i H d a m i s t «sinnust ärra; kaewad» «, süda
ma U e ; HHbbi on mul lerjades. Ma t e a n ' ^
n'«»a!Kan tehha, et kui minna ma,ap,d»amls<
M H A n
nemmad mind wastowõtwad °.n>
« , foddade Ast. I « lemma kutsus enms. ,u«
" " / H " o m M I s M d a w ö l M s t , ja ütles <s<
«
was°- paüuks sul mo Issandaga w lqo
« n , i a st M s sadda wali ölli. J a ta mes
t^muck w ^ » omma ramato, si' ism mahha
" k 3 a w a r s i wiiskümmend. Pärrast mes a
«ist! agan paljuks sul wölgo °n^. «mma mles.
3 d a wakka nisso. J a temma m es temma wona omma ramato, ja kniom ahheksakuM
mmd J a se issand kitis sedda üllekohmst maM
X i a t . « m lmaaste olli teinud, sest stsinnat^
ma° ma lapstd °n ennmu mõistlikkud, ku, wa
Mel^Pstd °n«m suggu rahwa seas. J a mH

Vpisrel kümncmal pühhapäewal pärrast
kolm-aino Jummala pühha. 1 Ror.
12, 1-11. salmist sadik.
I s G g a waimolikkust andist, wennad, ei tahha
^ minna nutte, et teil peab teädmatta olleina.
<ele teate, et teie ollite pagganad, jc, läksite keleNimatte wõõraste jummalatte jure, nenda kui
wd sadeti. Sepärrast annan ma ceile teäda, et
urskl, kes Jummala Waimo läbbi rägib, Iesust
ärra el nea. J a ükski ei wõi Iesust Issandaks
nimmetada, kui agga pühha Waimo läbbi. Kül
m-mo-annld on mitmesuggused, agga sesamma
^.mm. J a ammetid on mitmesuggused, aaaa
sesamma Issand. J a teud on n i l ^
W a sesamma Jummal on, kes keik keikide stes
! ^ !'^ ^ M iggaühhele anmkse Waimo walgusmm st teiste kassuks. Sest ühhele antakse W a i .
A l«bbl tarkusse sanna, agga teisele mndmisse
Mna sesamma Wmmo järrel; agga teisele antakse
<"s; agga teisele annid
X ^ " b t > a sesamma waimo sees; agga teisele
N . . ^ "SSUjld tehha; agga teisele prohwetia d ""Ust; agga teisele waimusid ärraarwata;
monnesuggusid kelesid; agga
^
5 c /rraselletmnist. Agga sedda keik teeb
omma
iggaühhele
"mma, nenda km temma tahhab.
9 2
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lüwangelinm kümnenial pühhapäwal pärrast tolm-aino Jummala pühha. Luk.
, " "lm sanud, et Kristus on surnud meie pattude
19,41-48. salmist sadik.
ceft kirjade järrele, ja et temma on maetud, ja et
s M kui tellilna (Jesus) liggi sai ja linna näggi,
la on üllestõusnud kolmandamal päwal kirjade
^ ) nuuista temma pärrast, ja ütles: kui sinna- wrele; Ja et ta on nähtud Kewast, pärrast tahae teaksid sedda ja weelgi selsinnatsel ommal päyesttelstkumnest. Pärrast on temma nähtud enwal, missinnorahhule mrwis lähhäb! agga nüüd
nam kui wiest saast wennast ühhel hobil, kelle seast
on sesinnosilmaeest warjule pandud. Sest aeg
weelsiltsadlksurem hulk ellus on, aggamonnintulleb sinno peäle, et so waenlasedsinnoümber
gao on ka maggama läinud. Pärrast on temma
walu tewad, jasinnoümber piirwad, jasindkeikinähtud Jakobusscst, pärrast keikist Apostlidest.
piddi waewawad; ja nemmsk löwadsindmahMga wimaks keikide järrel on tenima ka minnust
ha ja sinno lapsed sinno ftes; ja ei jätta kiwwi
wl ühhest enneaegsest nähtud. Sest ma ollen kcikiwwi peäle, sepärrast ec sa ei olle tunnud omma
gewähhem Apostlide seast, kes ep olle wäärt, et
armo - katsmisse aega. Ja temma läks pühha kotmnd Apostliks hütakse, sepärrast, et ma Iummata, ja hakkas waljaaiama neid, kes seäl sees müsid a koggodust ollen takkakiusanud. Agga Jummaja ostsid, ja ütles neile: kirjotud on: minno
la armust ollen minna, mis ma ollen, ja temma
kodda on palwe kodda, agga teie ollete sedda
arm nnnno wasto ei olle nutte tühhine olnud,
rööwli auguks teinud. Ja temma olli iggapääw
waid ma ollen paljo ennam tööd teinud kui nem.
puhhas koias õppetamas. Agga üllemad preestrid
mao keik; agga ei mitte minna, waid Jummala
j>l kirjatundjad ja rahwa üllemad püüdsid tedda
«rm, m»s minnoga on.
hukka sata, ja et leidnud mitte mis nemmad piddid teggema; sest keik rahwas, mis tedda kulis,
lewangeliun, ühhereistkümnemal pühhapähoidsid temma pole.
wal pärrast kolm-aino Jummala pühha. Luk. 13,9-14. salmist sadik.
Episrel ühhereistkümnemal pühhapäwal
AGga ka monnede wasto, kes isse enneste peäpärrast kolm-aino Jummala pühha.
i„.« 5>. < / ^ « nemmad piddid öiged ollema,
1 Ror. 15,1 - iQ. salmist sadik.
^ ' " " l d pölgsid, ütles Jesus se Mhendaiuiõse sanA G g a ma annan teile teäda, wennad, sedda
" - armo-õppetust, mis ma teile ollen kulutanud,
niis teie ka ollete wastowõtnud, mis sees teie ka
^ ^>
. Wanseer seisis, ja lugges isscermeseisate, mis läbbi teie ka önsaks säte, kui teie sedda w
i^
' ^b Jummal! minna tännan sind, et
nenda peate, mil wisil minna teile ollen kulutanud;
ü "5? ^ olle nenda kui muud innimessed, rigiad,
olgo siis, ec me ollete ilma-asjata ustnud: Sest
-ueroytused, abbiellorikjad, egga nenda lm sesinma
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nane Tölner. Minna paastun kakskord näddalas , nia annan kümnest keikist, mis mul on. J a
se Tölner seisis emalt, ja ei tahtnud omma filmige
taewa pole ülleslöma, waid löi omma wasto rindo ja ütles; oh Jummal, olle mulle pattusele armolinne ! Minna ütlen teile: sesinnane läks alla
omma kotta parreminne oigeks mõistetud kui teine.
Sest iggaüks kes ennast isse üllendab, tedda allandakse, agga kes ennast isse allandab, tedda
üllendakss.
Cpiscel kahhcteistkünmemal pühhapäewal
pärrast kolm-aino Jummala pühha.
2 R o r . 3, 4-9. salmist sadik.
Gga nisuggune lotus on meil Kustusse läbbi
Jummala pole, ei mitte, et meie isseennestest kõlbame middagi arwata kui isseennestest,
waid meie kölbdus tulleb Jummalast, kes meid ka
on teinud kõlbawaks ue seadusse teenriks, ei mitte
kirja 5 tähhe, waid Waimo sullaM Sest kirjatäht surretab, agga Waim teeb ellawaks. J a kus
surma ammet kirja lähtes, mis kiwwide sisse olli
tiMtud, au sees olnud, nenda et Israeli lapsed
ei wõinud mitte ükst silmi Mosesse pallet wadata,
temma palle au pärrast, mis siiski piddi ärralöpma: kuis ei peaks paljo ennam Waimo ammet
au sees ollema? sest kui hukkamoistmisse ammetit au olnud, paljo ennam on üpris surema au sees
õigusse amme^
Awangelium kahhereistkümnemal pühhapäroal pärrast kolm-aino Jummala p ü h hq. M a r k . 7,31- 37. salmist sadik.
l ^ A kui temma (Jesus) jälle Tirusse ja Sidoni
^)
raia-
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laiadest wäljalaks, tulli; temma Kalilea järwe äre
rest kümne-linna raiasse. J a nemmad töid tem-I
ma jure ühhe kurdi, kel kidda keel om, ja pallusid
tedda, et ta piddi kät temma peäle pannema.
J a temma wõttis tedda rahwa seast ärra kõrwale, ja pistis ommad sõrmed temma kõrwo, ja süllitas, ja putus temma kelesse ja walis ülles
taewa, ohkas ja ütles temmale: Ewam.' se on:
sa lahti! J a seddamaid sind temma kõrwad laht i , ja temma kele köidik peasis lahti, ja ta räkis
selgeste. J a temma kelis neid sedda ühheleal räkimast; agga sedda ennam temma neid kelis, sedda ennam kulutasid nemmad sedda.. J a nemmad
ehmatasid üpres wägga ärra, ja ütlesid: Temma
on keik hästi teinud, kurdidke teeb temma kuulma,
ia kelemmad räkima.
Mpistel kolmeteistkümneal pühhnpärral
pärrast kolm-aino Jummala pühha.
Rala:. 3,15-22. salmist sadik.
Ennad, minna rägin innimeste wisil. El
. innimesseas wimist seädust põlga ükski ärra,
kül se kinnitud on, egga panne middagi senna kõrwa. Agga nüüd on tootusscd Abraamile ja temma Seemnele rägitud. Temma ei ütte mitte: ja
Nnno semettele, kui mitmest, waid klli ü l M : ja
Unno Seemnele, se on Kristus. Agga nunna ütlen sedda: se.käst, mis nellisadda peäle kolmküul'
mend aastat pärrast on antud, ei te mitte kolma
mmaks sedda seädust, mis Jummalast KrislU''^
peäle on ennekinnimd, erstkäst sedda toorust pid° i ! " " " ? teggema. Sest kui pärmndus kassust
"ks, el se M olitts ennam w o t u M ; aggaIum.H 4
ma!
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nial on sedda Abraamile lootusse läbbi armust
annud. Mis tarwis on siis se kast? se on ülleastnitste pärrast senna jure antud, (kunni se Seme
plddl tullema, kennele se tooms olli sündinud) ja
on seätud Inglide läbbi wahhemehhe käe läbbi
Agga wahhemecö ep olle mirte ühhe ainsa wahhea s , agga Jummal on üks. Kas siis käff on
Jummala tõotuste wasto? ei olle mitte. Sest
kui käst olleks antud, mis wõiks ellawaks tehha,
Ms tulleks öigus tõeste kässust. Agga kirri on
kelk kinnipannud patto alla, et tooms piddi I e susse Kristusse ussust antama neile, kes ussuwad.
Ewanyelium kolmeteistkümnendal pühhapäwal pärrast kolm-aino Jummala p ü h ha. Luk. ic>, 23-37. salmist sadik,
s^a temma (Jesus) pöris ennast lüngritte pole,
"
ia ütles neile isse-ärranis: Onsad on need silmad, kes näwad, mis teie näte. Sest minna ütlen teile, et paljo prohwetit ja kunningaid on tahtnud nähha, mis teie näte, ja ei olle sedda mitte
nälnud, ja kuulda, mis teie kulete, ja ei olle sedda
mitte kuulnud J a wata üks kässotundja wõttis kätte, kiusas tedda ja ütles: Õppetaja, mis
pean ma teggema, et ma iggawesse ello pärrin?
Agga ta ütles temmale: mis on kässo ramamsse
kiriotud? kulda sa loed? agga temma wastas ja
ütles: sinna pead Issandat omma Jummalat
armastama keigest ommast süddamest, ja keiaele
ommast hingest, ja keigest ommast wäest, ja keigest ommast melest, ja omma liggimest kui isseennast. Agga ta ütles temmale: sinna olled õiete
wastanud, te sedda, siis pead sa ellama. Agga
tem-
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ttmtna tahtis
Kessuson mo l i g g i m e ^ agga
^e,us wastas ft sanna peäle, ia üt es: üks innimenne läks Jerusalemmast allaIeriko pole ia ^
ä l " ? l ; ^ ^ hopa annud, läksid nemmad
ü P ^
p ° " ^ ' " ? "mhha. Agga
kui ^ ^
. . kogqematta sedda teed alla, ja
sammoa
laks mnma möda, ja nenda!
nn .
^ uks Lewit, kui ta senna paika sai
W t temma ja wans, ja läks möda Aqga üks
r ? ? a ^ / ? ^ ä i s sedda teed, ja M i ^ m a " u daks ^ " ^ d a näggi, sai temma südda halle^ ^ ^ A^ - .^""l " " ' " " wre, ja siddus tenima
tedda ^ " " ' " ^ " ^ ölli ja wina sisse,
N
2
ia k a ^ 7 ^ ""kse selga, ja wiis te a
s.l , ^ ' ? ^^b'6 boolt temma eest. Ja kui ta teiw ä l k ^ k ^ wõttis ta kaks «nari! ahha
N
' b o ^ " ö n s ^ ^ .ia ütles temmale:
sid Wutcimn ^
" A ' " "us 5, ial weel peakle maksta ^ ^ ^ / ^ h a n ma taggasi tulles sulsell l ä k ^ ^ ^ " ^ ^ ü d neist kolmest arwad
^ " 1 ^ olnud, kes rööwlitte kätte
peäl h a ^ ^ ? ? ' ? ^ s : S e kes temma
Minne 3, ? ^ ^ " " ""es Jesus temma wasto:
""'me, ^ tesinnanendasammoti.
^Pärrast ""Meistkümnemal pühhapäwal
parast koim-a,no Jummala pühha.
« , ^ " " l a e . 5 , ' 6- 24. salmist sadik.
^ teie m k , ^ l ^ ' " ^ . ^ ' ^ Wailnus, siis ei te
hinm/ustal ^ , ^ b a b"wno järrele. Sest lihha
"mustab Waimo wasto, ja Waim lihha wasH 5
to,

,22 .
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^

to, agga needsinnatsed on teine teise wasto > et
teie sedda mitte ei te, mis teie ial rahhate. Agga
kui teid Waimust juhhatuse, siis ei olle teie mitte
kässo al. Agga awwalikkud on lihha teud, mis
on needsinnatsed: abbiellorikminne, horus, rojus,
kimalus, woora jummala tenistus, nõidus,
waen, riud, kadde wihha, wihhastellemissed,
riidlemissed, lahkumissed, seggased õppetussed,
kaddedus, tapmissed, liigiominne, prassiminne,
ja mis nende sarnatsed on, mis minna teile enneütlen, nenda kui minna ka enne ollen üttelnud, et
need kes nisuggust tewad, ei pea mitte jummala
riki pärrima. Agga waimo kasso on armastus,
room, rahho, pitk meel, beldus, headus, truus,
tassandus, kassinus: nisugguse wasw ep olle
käst mitte. Agga kes Krismsse pärralt on, need on
omma lihha risti lönud ihhaldamiscega ja himnmdega.
Ewanyelium neljateistkümnemal pühhapHival pärrast kolm-aino Jummala p ü h ha. Luk. 17, 11 -19. salmist sadik.
L^A se sündis, kui ta (Jesus) Jerusalemma läks,
v süs käis temma kesk Samana ja Kalileanmalt läbbi, ja kui ta ühhe allewisse sai, siis tullin temma wasto kümme piddalitöbbist meest, kes
emalt seisid. J a nemmad tõstsid emma heält ja
ütlesid: Jesus õppetaja, heida armo meie peäle!
J a kui ta neid näggi, ütles temma neile: minge
ja näitke ennast preestridele. J a se sündis, kui
nemmad ärraläksid, said nemmad puhtaks. Agga üks nende seast, kui ta näggi, et ta olli terweks ianud, se läks taggasi, ja auustas Iumma-
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lm jure heälega; ja heitis temma jalge ette silmilt
mahha, ja tennas tedda, ja sesamma olli Samana - ma mees. Agga Jesus wastas ja ülles: eks
kumme polle puhtaks sanud? agga kus need ühheksa on? eks muud polle leitud, kes olleksid taagast tulnud Jummalale au andma, kui agga sesinnane woora M a mees? J a ta ütles temmale:
^ouse ülles ja minne, so usk on sind aimud.

Epistel wiereistkümnemalpühhapäwal pärrast kolm-ainoIunuuala pühha. Ralar.
5, 25. 6,10. salmist sadik.
A U i meie Waimus ellame, käigem ka Waimus
Arge^olgem tühja au peäle ahned, teineteist
arutades, ia teine teist kaetsedes. Wennad, kui
mmmenne ka ühhe eksitusse sisse sittuks, sus'p
randage nisuggust jälle tassase waimoga, kes reie
^ a ^ ? " ^ « ° " ^ ia wäea hästi issemnese peäle,
i^ « ^ " ei kmsaca. Kandke teine teise koormad
M nmda täitke Krismsse käsko. Sest kui kea
?ea i ^ n » " " ^ " ' ^ M ollewad, kui temma ü l regl ep o«e, se peecab ennast omma nlöttega. Aa?« Wallks naitko omma teggo laitmatia ollewad,
i n,>^'! temmal ennesest ükspäinis kiitlemist, ja
m a ? > " ^ . ^ e s t iggaüks peab omma kooraaaaÄ''^ ^
kedda õppetakse sannaga, se
Mago kelk head sellele, kes tedda õppetab. Hme
^ ' ^
> ' " " " anna ennast mine M a ka l e i k ^
W a temma
sel a b i i ^ I ? ! k 'Mlna lihha peäle külwab,
külwaa ^ , " l bukkatust; aggaa kes waimo peäle
ui^n l k e ' ^ Waimust iggawest ello. Agga
meie head teme, sus ärge tüddigem mitte är.
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ra, sest meie peame ommal aial leikama, kui meie
järrele ei anna. Sepärrast nüüd, et meil aega
on, tehkem head keikile, agga keigeennamiste neile, kes meiega ühhes uskus on.
Ewangelium wieteistkümnemal pühhapäwal pärrast kolm-aino Jummala püh«
^
ha. Macr.6,24-54. salmist sadik.
IsKski ei wõi kahte issandat tenida, sest ehk tem^ ma wihkab ühhe, ja armastab teise; ehk hoi<
ab ühhe pole, ja pölgab teist ärra. Teie ei wõi
mitte Jummalat tenida ja Mammonat. Sepärrast ütlen minna teile: Hrge murretsege mitte omma ello eest, mis teie peate söma, ja mis teie peate
joma, egga omma ihho eest, mis teie peate selga
pannema. Eks ello ennam olle kui toidus, ja ihho ennam kui rided? Pange tähhele need linnud
mis taewa al: Sest nemmad ei külwa egga leika,
egga panne kokko aitade sisse, ja teie taewane
Issa toidab neid. Eks teie ep olle paljo üllemad
kui need? Agga kes on teie seast, kes omma murrega ennese pitkusse jure wõib ühhe küünra jätkata?
Ja mis murretsete teie riete pärrast? Pange tähhele need lillikessed mis wälja peäl, kuida nemmad
kaswawad, nemmad ei te tööd egga kehra. Agga minna ütlen teile, et Salomonki keige omma
au sees ep olle mitte nenda olnud ehhitud kui üks
neistsinnatsist. Kui nüüd Jummal sedda rohto
wälja peäl, mis tänna on, ja homme ahjo wissatakse, nessda ehhitab, eks siis paljo ennam teid,
teie nödra-usklikkud? Sepärrast ei pea teie mitte
murretsema ja ütlema: Mis peame meie söma?
Ehk mis peame meie joma? Ehk misga peame
' meie
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3aan^^p"'"^ ^
keik sedda nõudwad
PWanad takka; sest te,e taewane ^ M teab ee
!'« jummala riki a temma i gust, siis sedda te,»
peab «iie peälegi antama,
««ege mute homse ette, sest kül h o m n e " " "
V a e w H " ^
I ^ Päwal . . kül °.^
^ ^ » . " " ^ ' ' ! ? " ' " " pühh«Pän>«I pär.
last k«,I,„«u>,oIummala pühha. lLwes.
3, >3'2i. salmist sadik.
SEpänast p««u„ , n , ^ , ee teie mitte ärra ei
«ie au °n ""^"° ^ Ü " " " " "'«Errast mi3
P wed m"ie N W
r"'?"3" "'"na °mm '
le, ke«e« f.» ' ^ ^ ^ « s e Kristusse Issa po.
nimm«I^ "'^ <Wuwössa taewas ia Ma »eäl
k3 N
" ' . " " " " "le annaks °mm7m."rk
nw M ^ « ? ^ " ^ ^
<uda «mma Wai.
teie «"""'uddamette sees wõiks ellada, ia ee
" °«e7« t ? » ! « ' iumdunud^kinn"
deg«/m«hhe dn^?/^'" ^ " " ! " k " koge pühha.
sü«,awus ia ««..'! " " " " " ' '"us,'" p'ckus, ja
mastust^'?,Vus ° " ' . ' " "nda Krismssear»ei°e^/n,^?. "«!!" °" kui keik mõistus, «teie
seUele^^""'" "«'ssiaa saaksite täidetud A<ma
se, mis m»""".?' k>" l'°bkes« wõib tehha keik U
m ö d ? 3 m « 7e7^mstame, f e ^ ^ ^ ^ ^
°"° au k o ä a o ^ ^ s g e w on; seilefämmalt
" w a « z ^ ^ K r ' " ^ Iesusse sees keige
Amm " ' " " wawesseks aiaks igawesti,
lLwan-
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Lwangelium kuerelstkümnemal püdhapä. wai pärrast kolm - amo Iumumla j^ühha. Lllk. 7, i i -17. salmist sadik.
5^A se sündis teisel päwal, et temma (Jesus)
^ ) ühte liiwa laks, mis hütakse Nainiks, ja
ttlumaga läksid paljo temma jüngrid ja paljo
rahwast. Agga kui ta liggi linna wärrawat sai,
Wata, siis kanti surnud wälja, se olli omma emma
ainus poeg ja se M lest, ja paljo linna rahwast
olli temmaga. Ja kui Issand tedda näggi, siis
hallastas tenima wägga temma peäle, ja ütles
temmale: ärra nutta mitte. Ja kui ta liggi sai,
hakkas temma pusarkist kinni, agga need kandjad
stisid. Ja temma ütles: Noormees, ma ütlen sulle:
tõuse ülles! la se surnud tõusis istma, ja hakkas
räkima; ja ta andis tedda temma emmale. Agga
nende keikide peäle tulli hirm, ja auustasid Jummalat, ja ütlesid: Suur prohwet on meie. seas
tõusnud, ja Jummal on omma rahwast tulnud
katsma. Ja sesinnane könne widi temmast laiale keige Juda-ma läbbi, ja teiki paiko seäl ümberkaudo.
iäpiotel seicsmereistkümnemal pühhapäwal
pärrast kolm-aino Jummala pühha.
Ewes4,1-6. salmist sadik.
Eparrast maenitsen minna teid, kes minna
Issanda pärrast wang ollen, et teie nenda
käite, kui teie kohhus on, se kutsmisse järrele,
niisga teie ollete kutsutud, keige allandusse ja tasjaudussega, ja pickamclega teine teist sallides armastusse sees. Ja olge ussinad üht meelt piddama waimus rahho - siddeme läbbi. Üks ihho on ja
M
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.otusscs me kutsn.isse polest:
"ksristmmne,
on keikide ülle, ja keikide
lewangelillm

P5H.

^ 3übbaV

^""m«

Jummala

^ a »s sundis, kui temma (^esus V ül^el lun^
J

wa ^

^

s

wahtsid nemmad ted?

«Kk ^>„ st . ^ . 6 , , kes on n<e seast, l M ,se>
<i wm «, 7 " ° '"'s/b, <t ta «wa warsi wa «
« üt!^ « « . «/^ " l w nutte wastaba. Aaa«
wis" simna 'et «m '° ^ " " ' ühhe tHhhend»"
>°"its.0 üllema u ^ ^ " 3 ' " ' ^ ^"da nemmad
<md t ll ae? " ^ / " / " w a , ,a ütles neile: kui
' " ülieml. « ^ ' " " ^ k"ls«"d, l«< ärra is« mit
°" kutsnut, „ , . ^ ' '^1 l" >°' kessindja tedda
nmsele ma«d 7, ^ " ^ " " ^ Me: annasellesin.
p'i a i s t " ? ' '3 s'"nasi'speaksidHMiga allam
""ne ja ism H " ^"!/""'« °«°d luts«ud, siis
5ssindon t m s m ^ "".'1 ? " l > ^ '«kuisitMh,
s"Na «««maie.
üllemale 's„s
^ ' "y. „" sui^,
. " " « „»^. ^- Mbe/,, minne
«ne
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ga laudas istwad. Sest iggaüks, kes ennast isse
üllendab, tedda peab allandamma, ja kes ennast,
isse allandab, tedda üllendakse.
Epistel kahhcksareistkümnemal pühhapän?al pärrast kolm-aino Jummala pühe
ha. i Ror. i , 4-9. salmist sadik.
z M I n n a tännan ikka omma Jummalat teie
" ^ pärrast se Jummala armo eest, mis teile on
antud Kristusse Iesusse sees, et teie temma sees
keikist ollete rikkaks sanud keige öppemsse sanna ja
keige tundlnisss sees. Nenda kui Kristusse tunnistus teie sees on kinnitud, nenda et teil ühhestki
armo andest ei olle pudo, ja otate meie Issanda
Iesusse Krismsse ilmumist; kes ka teid tahhab
kinnitada otsani, et teie laitmatta woMe olla meie
Issanda Iesusse Krismsft päwal. Jummal on
ustaw, kelle läbbi teie ollete kutsutud temma Pöia
meie Issanda Iesusse Kristusse ossasannsseks.
lewangelium kahheksaceistkümnemal pühhapäwal pärrast kolm-aino Jummala pühha. M a t t . 22,34-46. salmist sadik.
Gga kui Wariserid said kuulda, et temma !
(Jesus) Sadduseride suud olli kinnisulgnud, !
siis tullid nemmad ühhel melel kokko. J a üks nende seast kes käsjotundja, küssis ja kiusas tedda, <a
ütles: Õppetaja, missuggune on se juur kässo
sanna käskus? Agga Jesus ütles temma wasto:
sinna pead Issandat omma Jummalat armastama keigest ommast süddamest, ja keigest ommast
hingest ja keigest ommast melest. Sesamma on st
essimenne ja suur kässo sanna. Agga teine on
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Me sarnane: sinna pead omma liggimcst armas^«^.A^""^v
Neis kahhes kässosannas
^ I > ^ ^ l " prohwet kous. Agga tui Wau»eud ühhes kous ollid, küssis neilt Jesus ja üt«s: mis teie arwace Krismssest, kelle poea on
temma? Nemmad ütlesid temmale: Taweti poeg
- ^ a mles nende wasto: Kuida siis Tawet tedda
wamms Issandaks hüab, kui temma ütleb:
^Gsand on llttelnud mo Issandale.- ism minno
parrema p°le, kunni ma sinno waenlajed saan
pannud »mno jalgs alluseks järjeks. Kui nüüd
<awct tedda Issmidaks l M b , kuida ta siis tem«a poeg on? Ja ükski ei woimid temmale sanna
wastad^, i« itkoki ei julgnud sest päwast teiumalt
nnddagl ennam küssida.
^Pwtel ühdekjareisikümncmal pühhapäwal
pärrast kolm-amo jummala pühha.
_ ^
2!wes5, 22-28. salnnst sadik.
^ ^ teie enneste peält peate ärraheitma endist
wsi.^ ^ ^ ^^^" wanna innimest, kedda ritkuN
^ ' " " ^ hillnnlide läbbi; agga et teie peats
""le wainms, ja c.weste peäle
^
. . ' ^ 3 " " " '""mest, kes Jummala sarnat-

Sevä,^^/°^'^"^usse ja. pühhitsus sees.

^ pauast iät e mahha wallet ja rägige töt, igne ^ ^ ' ^ ^ S l m e s s e g a , sest et meie olleme teimtte^ 5 " ^ ^ N?e wihhased, agga ärge rehke
^ e wke päwa loja minna omma
Mastannsse ülle, <a ärge andke maad k u r r a t i
ennam ^ > " " ^ " " ' 5 ärgo warraseago mitte
teaa ^ / ^ " ^ "bko enneminne tööd, ja saatko kättarwis ^ " " ' " " ^ " " ^ s sellele jaggada, kennel
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tewangeltttll, ühheksarcistkümnemal pühhapäwal Pärralt kolm-aino Jummala p u h - '
ha. Marr.Y, i-8. salmist sadik.
l ^ A temma (JEsao) läks laewa ja läks ülle järwe,
, ^ ^ ja sai omma linna. J a wara, nemmad kandsid temma jure ühhe alwatud, kes wodis maas
olli. Ja kui Jesus nende usko näggi, ülles temma selle alwamd wasto: Olle julge minno poea,
so panud on sulle andeks antud. J a wäea,
monningad kirjatundjatee seast rääksid issemneses: sesinnane teotab Jummalat. Agga kui Iesus nende mõtted näggi, ütles temma: mikspärrast möllete teie kurja ommas süddames? Sest
mis on kergem öölda.- pawld on sulle andeks antud, ehk öölda: tõuse ülles ja konni? Agga el
teie peate teädma, et innimesse Pöial melewald
on panud Ma peäl andeks anda, s siis ütleb temma selle alwamd wasto:) wuse ülles rösta omma
wodi ülles, ja minne rmma kotta. J a temm«
tõusis ülles, ja läks onuna kotta. Agga km se
rahwas sedda näggi, pannid nemmad sedda immeks, ja auuscasid Jummalat, kes nisuaaust
lttelcwalda neile innimestele annab.
Epistel kahhekümnemal pühhapäwal pärrast kolm-aino Jummala pühha. Ewejl
5, 15-2i. salmlst sadlk.
^ E p ä r r a s t katske, kinda teie öiete bästi ellale,
^ ^ ei mitte kui rummalad, waid kui targal?.
J a piddago aega kalliks, sest need päwad on pahhad. Sepärrast ärge oige rummalad, wai?
mõistke, mis I M m d a tahtminne on. J a ärge
jõge ennast täis wina, kust üks õnneto ello tulleb,

waiv

va d saqe täts Waimo, ja rägige issekeskis lau.
moe-,a kuusse luggudega, ja waimolikko lauludesa: laulge ja laulge mängides Issandale ommas
luodames, ja täi.nage ikka keige asjade eest Jummalat ja Issa meie Issanda Iesusse Krismsse
wmmel. J a olge allandikkud teine teise wasto
Jummala karmsse sees.
Ewangelinm kahhekümnemal pühhapäwal
Pärrast kolm-aino Jummala pühha.
MZcr. 12, i -14. salmist sadik.
' l A IEsus wastas ja räkis, neile ta tähhendab
? ^ mwjc-samiade läbbi ja ülles: Taewariik on
uyye mnimesiesimnme,kes kunningas, kes oi:mm
P « e pulmad tegqi, ,a temma läkkitas omlmd
n m . ' ^ ' ^ ' ^ ^ " " ^ kutsmud pulma klltslna, ja
^
. ? <-".."/"N"d "Utte tulla. 3a läkkitas te.n.
m a t si stlllajw wälja, ja ütles: Üttelge neile kes
vn wt^tuo: Wata omma söma-aia ollen ma
walmistanud, nw harjad ja nullmweiksed oi, täp,
n A >'". ^ ^ . " " walmis, tulge pulma. Agga
n m w d el holmd sest, ja läksid ärra, tMecmmm
pouule, teine agga omma kauba jure. Aaaa tei^d w ^ d t,mma sullased kinni, teomsid ja täp.
^ 7 ^ . ^ ' M a km kunningas sedda kulis, sai
U m a wihhaseks, ja läkkitas .mma söawäed
^ M , ^ hukkas Needsammad tapjad ärra, ja
o m m . ' ^ ' ' " ' " " põlema. Siis ütles temma
aa a ^ ^ . ^ " ' ^«lmad on kül walmis,
N
^ . k u t s u t u d ep olnud mitte sedda wäärt
. N . ast mlnge ^'lahkmide peäle, ja kutsuge
w K l I ^ ^ e c i e ial l ^
J a neidsammatz
/ " " « ^ lalsid wälja lede peäle, ja koggusid keik
2 2
kok<
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kokko, ni Mitto kui nemmad leidsid, kurje ja häid,
fa pulma kedda sai rais neist, kes laudas W 0 .
S u s laks kunningas sisse neid waatma, kes l M
das istjld, ja näggi seal ühhe innimesse, kennel
pulma-riet ep olnud selges. J a ta ülles temma
wasto: Söbber, kuida sinna seie olled sisse tulnud, ja smnul ep olle omma-riet? Agga temma
ei sanud sannagi suust. S i i s ütles kunningas
teenride wasto: sidduge tcinma käed ja jallad kim
n i , ja wõtke tedda, ja heitke tedda keigesüggawama
pimmedusse sisse, seäl on uUuminne ja hammast,
' klmstaminne. Sest paljo on ,,eid kutsutud, aaaa
Pissut on nc»d ärrawallitsetud.
"
E p i s t e l eestmeoselpühhapäwal kolmarkün,'
mend pärrast kolm a i n o I n m m a l a p ü h ha. iLwe,'6, 10-17. salmist sadik.
M ^ ^ " " ^ « " wennad, kui sage wäggewaks
I S s a n d a sees, ,a temma kange wäe sees.
Wõtke enneste peäle keik Jummala sõa- riistad,
et teie wõite seista kurrati kawwalatte nõude wasto. Sest meil ep olle mine wõitlemist werreja lihha wasto, waid suurte würsti-rikide ja waldade
wasto, sellesmnalse nia-ilma pimmedusse wallia
semte wasto, waimolikkude kurjuste wasto mewaste asjade sees. Sepärrast wõtke keik ^ u m - '
mala sõariistad kätte, et teie wõite wastopanna
sel kurial päwal, ja wo.te seisma jäda, kui teie keik
sme ärrateinud. Sepärrast seiske, ja teie niuded
olgo toega km woga ümberpandud, ja ehhitaae
ennast õigusse raudridega, ja kingad olgo teie jalges, et teie walmis ollete rahho kui röömsa janno
me kulutama. Keige ennamiste wõtke usso kilpi
kätte,
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kätte, misga teie wõite ärralustutada keik selle
tiggeda kurrati tullised noled. J a wõtke önnistusse raudkübbarat ja wauno moöka, se on
Iunlmala sanna.
Ervanyelmm essimessel p ü h h a p ä w a l kolMarkümmcnd pärrast rolm-aino J u m m a l a
p ü h h a . J o a n . 4,47-54. salmist sadik.
^ A üks kunninga-lnecs olli, selle poeg olli hm^ ge Kapernaummas. K u i sesinnane sai kuulnud, et Jesus olli tulnud Iuda-maalt KalileaMale, läks ta temma jure, ja pällus tedda, ec ta
Piddi alla tullema, ja temma pöia terweks teggema , ftst m piddi jo ärrasurrcma. S i i s ütles Jesus temma wasto: K u i teie ei na immetähtesid
egga immeteqgusld, siis ei ussu teie miue. S e '
kunninga-meeo ütles temmale: Issand tulle alla,
ennego mo poioke surreb. Jesus ütles temmale:
Minne, sinno poeg ellab. J a se innimenne uskus
se sanna, mis Jesus teinmale ütles, ja läks ärra.
Kui tenima jo olli alla tullemas, tullid temma ^
sullased temma wasto, ja kulutasid, ja ütlesid:
sinno poeg ellab. S i i s kulas ta neilt sedda tundi,
nnllal temma olli pärraneaks sanud, ja nemmad
Ullesid temmale: eile seitsme tunni aial lahkuS
se soetöbbi temmast ärra. S i i s mõistis se issa,
et se olli smwimld selsammal tunnil, millal IEsus
temmale üttelnud: sinno poeg ellab. J a temma
uskus, ja keik temma perre. Sesinnatse teise
tmmetähhe teggi IEsus M e , kui m Iudamaalt
tulli Kalilea. male.
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lepwcel teisel pühhapäwal kolmarrümmenl»
P"lastk«i,n-<ti„o Iumniala pühha

wllip, i, z -11, sallist sadik.
M U tännan omnia Iununalat ni saabaste
iaaak,^ 3'^." "'" " ^ möt,en, skes minna
^ ^
. " ^ """""s p«>wes teie keikide eest
lomoaa palwed teen) teie ossasimisse pärrast ar.
mo>Kpp«„ssest essimessest päwast siit sadi Ja
°en st pe^ .«lge, et se, kes teie sees on Ma"
Krwtusse pHw«n>, nenda kui se ka minno kohhus
°««l m? H ^ " " «'^«lda, sepärrast « U
Kssm,^ ^ ° " " ^ """"^ """Zl põlwes ja mo
N s ^ ^
" " ' '" s«ll« kinnita.
! « « . , ' ? ^ I " M . M on mo mnniötaia, kuio, '
m,,,? ^ keik s„dda,nest iggatsm ZesuO ^ris
un mnn°7"!?!° """""us.egn, Z'a K d ^ .
mn MMM!, et te,e arnmstus weel ennam IN en,
nam rohkemiks saaks moistmisses ja keia s n.nd
Msses, et .eie wõite läbbi tatuda. m« ch« e
sunni, « teie olleksite selged, ja <«s. « °^, hw oa
Knstusse päwast sadik, täidetud öiaus asso"

Ewangelium reisel Pühhapäwalkolmackülw
mend pärrast kol.maino Jummala püh/ - ^ ^ . ? " " ' i 8 , 2 ^ 5 . salmis sadik.
S t a r r a s t on taewariik ühhe kün inga samane, kes omma jlillasceaa tahtis arro pidda.«. . 5 ^ s ' " . 5 ' hakkas arwama, todi üks temma ette, stl olli temmaga kümme tuhhat talenti
wölgo
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wolgo. Agga kui temmal ep olnud maksta,
käskis temma Issand Wa tedda ja tenima naest
la lapsed, ja keik, mis temmal olli, ja maksta.
Sus heitis se sullane «nähha, kummardas tedda
la ütles: Issand kannata minnoga, ja ma tahhan sulle keik maksta. Siis olli Issandal halle
meel sesamma sullas peäl, laskis tedda lal>ti, ja
le wölla jättis ta temmale mahha. Aaga sesamma sullane läks wälja, ja leidis ühhe ommast
rasullasist, stl olli temmaga sadda tenari-nchha
wölgo; ja temma wõttis tedda kinni, kägistas
tedda ja ütles: Maksa mulle, mis sul wölgo on
minnoga. Siis heitis st kasullane temma ialge
<tte mahha, pällus tedda, ja ütles: kannata
minnoga, ja ma tahhan sutle keik maksm. Agga
temma ei tahtnud mitte, waid la!s ärra, ja heitis tedda wangitorni, kunni ta omma wõlga ärramaksis. Agga kui temma kasullased näggid, mis
jundls, said nemmad wagga kurwaks, ja tullid
la oördasid omma Issandale keik, mis olli sündinud. Siis kutsus mmna Issand tedda ennese
^re, ja ütles temma wasto: Sinna tigge sullane,
«ck sedda wõlga ollen minna sulle mahhajätnud,
M et sinna mind pallusid; ekssiissinnaka pid<
dand armo hmma omma kasullase peäle, nenda
km minna ka sinno peäle ollen armo heitnud ? Ja
temma Issand sai wihhaseks, ja andis tedda ärra
waewajatte kätte, kunni temma piddi maksma
kelk, mis temma! temmaga wölgo olli. Nenda
teeb ka minno taewane Issa teile, kui teie iggaüks ommast süddamest andeks ei anna omma
wennale temma cksitussed.
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«Pistel kolmandama! pühhapäwal koln.al'

" a kätt,, ühhe tenari« rahha. J a temma ütles
nenoe wasto: Kelle kuio ja peälekirri on se? Nempühha. W,I>p, H, 17.2,. salmist lad.k.
mad ütlesid temma wasto: Keisri. Siis ütles ta
K v e . i ' 7 ^ " " ^ ^ " " ' " ^ ' « w"d"«e nende nende wasto: Andke
«iks °« m- 1 ^ ' « ^ ^ ' " 5 " / k«> mele teile mäl< la Jummalale, mis Jummala kohhus on. J a kui
5
^"knie. Sest nmt° känvad, kellest n« reile' nemmad sedda kuulsid, pannid nemmad immeks,
f«edaste ollen üttelnud, agaa nüüd ütlen „ ' M lätsid tedda mahha ja läksid ärra.
na ka nums, new Kristusse rist, waenlased u«
N
/ ^ / ^ °" bukk«'u°, kelle Iumma °, st Vpierel neljandamal pühhapäewal kolmatrulnmend pärrast kolm-aino Jummala
koht, ,a kelle ni, °. nende böblli sees, kes «,«-«««.
stdaeiad nõudwad. Eest meie ellaminne on « "
Pühha, k o l o s s 1,9-14. salmist sadik.
w"f- ««st meie ka otanie õnnisleaaind issandat ^ E p ä r r a s t ka meie sest päwast, kui meie sedda
I M Kristust, kes meie alwa i h b 7 t a b h ? ^
. olleme kuulnud, ei jätta meie mitte mahha
3 / ^ ? " " " / " ^ k " " u d ihho sarnatseks p ^ 3
me eest palwet teggematta, ja pallumata, et teid
wa sedda wägge m d ^ , misga temma ka keik äspeab täidetama temma tahtmisse tundmissega
sad woch ennest alla hella.
^ « ges tarkusses ja waimolikkus moistmisses. Et
me nenda wõiksite ellada, kui kohhus on Issanda
EwanFelimn kolmandamal pühhapäewal
! ^ Aae temma melebeaks, ja wilja kanda keige
kolmekümmend pärrast kolm-aino
yea to sees, ja kaswada Jummala Mndmisse sees,
j u m m a l a Pühha. M a t t , 22,
l« telge wäega wäggewaks sada temma au wägis-22. sa.mill jadik.
Ve möda kerges kannatusses ja pitkas meles römoga; stdda Issa tännades, kes meid on kõlbaü ^ I ! ! ^ ' > ^ ^ ' " ' '" padasid nou
waks teinud, et meil piddi ossa ollema pühlm rahwa
'temma lwlieskous, l^mda nelnmad tedda s^esn/N
'õnnest piddid workumma, ja l M i and
parrandussest walgusse sees. Kes meid on ärrapeastnud pimmedusse woimussest, ja on meid
M > . d : Oppoeata, me,e teame, et sa töesme olMmud om,na armsa Pöia kunningriki, kelle
ü ^ ^ " ^ " ^ ^ ' " " " ' " l " teed töe sees, ja ei holi
»ees meil on lunnastaminne temma werre läbbi,
M ) e M , seststnnaei pea innimeste s.m. sest luaau.
n on Mtude andeks-andminne.
K e r a s t ütte mckie, mis smna arwad, kas 3
wõi mitte? Ac,qa
3 i ? ^ ^
" ^ " . mõistis, ütles tenima:
^ ' ^ ! ^ '
'?ts me mind kiuste? ttäitke
mulle uks kohto-rahha tük; ja nemmad töid temma

Awangelium neljandamal pühhapäwal kolmacklunnicnd pärrast kolm-ainoJummala Pühha. M a r r . 9, '8-26. salmist sadik.

U w temma (Jesus) sedda neile rätis, wma/siis
J 5
tulli
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tulli üks üllem, ja kummardas tedda ja üllesa
Mluno tüttar on praego ärrasurnud, agqa tulle
,a panne omma kät temma peäle, siis saab temma ellawaks. J a Jesus tõusis ülles, ja käiS
temma järrel, ja temma jünqrid. ( J a wam,
uks naene, kennat kaksteistkümmend aastal we"l
rlwbbl olnud, wili temma selja tahha, ja putus
temma kue paüwmsfe. Sest temma ütlcs isseennefts.' Saaksin minna agga temma kucsseputm
da, siis saan minni terweks. Agga IEfus pöriö
ennast üinber, ja naagi tedda, ja ütles: Olle julge , tüttar, sinno ust' onsindaitnud. J a se naene
siu terweas sammal tunnil.) Ja kui Jesus selle
üllema kotta sai, ja näggi need wiUeptchhujad ja
rahwast mäsiawad, siis ütles ta nende wasto:
tagganege, sest se neilsikenne polle mitte surnud,'
waid ta maggab. J a nemmad naersid tedda.
Agga kui rahwast walia, aeti, läks temma sisse
,a hakkas temma kätte kinni, ja se neitukenne
tõusis ülles. J a sesinnane könne läks laiale keik
ftdda Maad läbbi.
Epistel wiendamal pühhapäwal kolmatkümmend pärrast kolm-aino Jummala
Pühha, i Tessal. 4 , 1 3 - i z . salmist sadik.
I s G g a minna ei tahha, et teil peab teädmatta
"
ollema, wennad, nende järg, kes maggama
lamud, et teie ei lähhä ka nenda kurwaks, kui
med teised, kennel ep olle lomst. Sest kui nieie
ussume, et IEsus on surnud ja üllestõusnud,
nenda tahhab Jummal ka neid, kes Iesusse läbbi, on lamud maggama, temmaga etlema. Sefi

sedda
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sedda ütleme meie teile kui Issanda sanna, et
"eie, kes meie ellame ja üllejäme ISjanda mllemisse aiani, ei pea nende ette jõudma, kes on
NWgama läinud. Sest et Issand isse tahbab
Nchhamllataewast, sõa kiofendamisse, Pea-Ingu heale ja Jummala passunaga, ja kes Kris<
N M sees surnud, peawad üllestõusma esmalt;
?"rast peab meid, kes meie ellame ja üllejäme,
mMse nendega pilwede fees kistama Issanda
wasto taewa alla; ja nenda peame meie ikka
pandaga ollema. Trööstige nüüd teine teist
nendesinnastesannadega.
lewatmelium wiendamal Pühhapäwal kol, , ^ ' ! " ' " " i d pärrast kolm-aino Iunimala Pühha. M a r r . 24,15-28.salmist jadik.
" ' 5 ^ !^üüd näte sedda hirmsat ärrakautamlsje tööd, mis ööldud on prohweti 3alo.
. ' ' " ^ siäl puhhas paikas seisab (tos sedda
ke^>.^ p""so tähhele) sus pögyeneao need,
s," ^."va maal on, wäggede peäle. Kes kattub
!'<,^. ""' ^ao tulgo se mitte mahha middagi ärm ^ 5 ? " " ^ " l t koiast; ja kes wäljal on/ärgo
Aan?. / ^ " " " f ^ a s i onnnad rided ärrawõtma,
kes ^ w " ne,le, kes käima peäl on, ja neile
vönn « " " " ^ " " l päiwil. Agga palluae, et teie
v 2 " ^ ! " ' u h " talwel, egga hingamisseduss « ^ ^ sus tulleb sum willetsus, mabbaru,r ep olle onud ma-ilma algmissest sm sadik,
e i ? ^ ^ ! / " ' " e mllema. J a kui need päwad
"'aaks luhhmtud, siis ei peäseks ial ei ükoki lih.

K

K e ^ H ? " " ' ^ p""'"st' kes ärrawallitsetud, lühyendatakse need päwad. Kui siis kegi teie wasto
ütleb:

/4^
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ütleb: waca, siin on Krisms ehk seäl, ärge usku^""e,
Sestwalle-Kristussed, ja wali p o ,
^ n ^ " ^ üllestõusma, ja suri tählä ja immereg.ujw teggema, et nemmad wõttaksid eksitada
la ne,o feö ärrawallitsetud (kui se wõiks sündida.)
^ " t a mnina õllelt teile sedda enne-üttelnud Sepärast kiu nemmad teile ütlewad: wäea, temma
°n kõrbes, ärge minge mitte wälja: Wata, mmna
on kambride sees, ärge uskuge mitte. Sest otseqo
wälk loustb honlmiko poolt, ja paistab õhto pole,'
nenda peab ka innimesse Pöia mllcminne ollema.
Vest kus lal ralbe on, senna koggmvad kotkad.
Epistel kuendamal Pühhapawal kolmad
tummend pärrast kolm-aino Jummala
Pühha. 2peerr.z,)-i3. salmist sadik.
^ A sedda peate teie keige essite teädma, et wiim<
^
>tl pälwll tulle,vad pilkjad, kes omma enneste
Ylmmude järrele ellawad, ja ütlewad: Kus on
temma tullemisse tõotus? stst sest aiast, kui wannemad maggama läinud ilmast ärra, jääb keik nenda kui loma algmissest on olnud. Agga melel on st
nn! teadmatta, et laewad ennemuiste olnud, ja
^ « ^ ^
^ läbbi ühhes seisnud Jummala
sanna labbt. Sepärrast on se ma- ilm, mis siis
olli, weega ärraupputud ja hukka läinud. Aaaa
laewad za M a , mis nüüd on, on sejamma sanna
labbl tallele pandud, ,a hoitakse tulle tarwis, kohto ia mmmalakartmatta innimeste hukkamsse
pawam. Agga se üks assi ärgo olgo teile mitte
teadmatta, minno armad, et üks pääw "sSlanda
lUtvs on kui tuhhat aastat, ja tuhhat aasmc tui
uks pääw. I S j a n d ei wiwita mitte tõotust,
(nenda
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(nenda kui monningad sedda wiwitusstks panne.
"«0,) wald temma on pitkamelega meie w^sto,
^« ei tahha nutte, et monned peawad lmkkamin^ma,
waid et keik peawad mele^parrandaniist
katte sama. AggaZSsanda pääw tulleb lui Warras öse, millal laewad raksumisega peawad möcaMlnnelna, ja illualiklud asjad arrapöilema ja
wpma, m Maja need teud, mis jeal sees °n, pea.
wad ärrapollema. Et nüüd se keik peab ärralop.
lV,/.!!"^'^used teie s.is peate ollema keiqes püh^
m^?^."'''"^"k?rmsses, mes ja tottades
^ " n a a tullemlöse päwa pole, millal laewad
arralöpma, in ilmalikkud asotam. " ^ " '
ja ärrasullama? Agga meie
järr.! ' ^ "ewad ja um maad temma lootusse
>«nue, kus blgus sees ellab.
läwangelium kuendamal pühhapäewal kol.
N ^ , ' " " ^ p ^ ' " ' ^ o l m ^ i n o Iulunmla
^uyha. Macr. 25,31-46. salmist s^diö.
, i ^ / " l innimesse Poeg tulleb onuna al, sees,

A

omma a 5 ' t ! w ^ ^ . " ' ^ 3 ämmaga, s«'s w i b t a
te,nma ^ ' ? " ^ ^ ' 2 " s«s peab keik rahwast
h st'ärr7 « ^ " ? " ^ ?" " lohhllwb neid üh^ a n e lambad ärralahhuparr ma N
" temma panneb lamb.d onuna

^

S ^.??^'h?

käele seis.

temtna n ^ . . 5 ^ ^ / . ^ ^ Kunningas neile, kes
Ios? ö n n ^
^ °"> Tulge teluia, nlinno
ttil on ^ 1 / t^mae sedda kunningriki, n,is
" u o n n ^ 7 " ? " " ' " m a assutamis^st. Sest
"
on ^
' " , ' ! " ' " ' ' " " ' ""'lle süa annud:
on M n o olnud, la teie ollete mind joomud:
nunna

lH2
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minna ollen woöras olnud, ja teie ollete minv J a needsinnatsed lähhgwad iggawesse wallusse,
korriscanud: minna ollen allaSti olnud, ja teie ol< "gga need kes öiged iggawesie ellusse.
lete mind katnud: ma ollen haige olnud, ja teit
ollete tulnud mind katsma: ma ollen wangis olnud , ja reie ollete mo jure tulnud. Siis wotwav
^Pistel M a r i a p u h h a s t a n u d ehk Rüünla
need kes öiged, temmale wastaba: Issand, millal
päwal. Malak. 3, i -4. sallist ^0lk.
olleme meie näinud sul nälja ollewad, ja olle>n<
'Aca, ma KWwn omma ingli, ja temma peab
sind söötnud, ehk sul janno ollewad ja olleme sin"
mo palle eel te?d walmistama; ja peatuljootnud? Millal olleme meie sind näinud wool"
tto
omma
temp i jure se Issand, kedda teie otsite,
ollewad, ja olleme sind karristanud? ehk allasti
a
.
s
k
5
^ ^ ^ l ' kedda teie tchhate: Wata
ja olleme sind katnud? Millal olleme mcie sini?
ta
tmleb,
ulleb
wägede Iehmva, agga kes kannäinud haige ollewad, ehk wangis, ja olleme st
natab
temma
tullemisse
päwa, ja kes jääb seisjure tulnud? Siis wastab Kunningas, ja ütleb
wa,
kln
ta
ilmub?
Sest
temma °n kui sullataja
neile: Uest, minna ütlen teile, mis teie ial ollete
«'Ul,
ia
nenda
kui
wannmajatte
seep. J a Temteinud ühhele nendesinnaste mo wähhemata we^
ma
lsmb
kui
s
e
kes
sullatab
ja
puhhastad
HMedade seast, sedda ollete teie mulle teinud. Sus
n
e
i
d
'
k
.
5
N
"
pubbastab
Lewi
lapsed,
ja
sullamb
wõttab temma ka öölda neile, kes pahhemal käci
on: Minge ärra minnust, teie ärranemd, igg^ n ^ c!> ^"lda m kui höbbedat. Siis towad ne.nwesse tullesse, mis walmistud on kurratia ja ia ^ r ! «>? " ^ roa-ohwri öigusses, siis on Iuda
temma inglidele; sest mul on nälg olnud, ja teie an^ l 5 ^ " " " " roa>ohwer Jehowa melest mag<
ep olle mulle süa annud: mul on janno olnud, jo »us, rui ennenmisee ja ammust aiast.
teie ep olle mind jootnud: minna ollen wooras Twanyelium M a r i a puhhaotamisse ehk
vlnud, ja teie ep olle mind mitte karristanud.'
Ruunla päwal. Luk. 2, 22-32.
ma ollen allasti olnud, ja teie ep olle mind katnud
minna ollen haige ja wang olnud, ja teie polle tulnllv
^ < H km nende puhhastamisse päwad Mosesse
mind katsma. Siis wõtwad ka Needsammad
n
^ n ^ ' ^ p " " ^ järrele täis jäid, siis wisid
temmale öölda: ISsand millal olleme meie näi« MM,M'd tedda
nud nalja ehk janno sul ollewad, ehk woora, ehk p V ^ d ^
s^nd,
P
^
D
^
^
"
^
s^ma.
(Nmda kui Is«
allasti, ehk haige, ehksindwangis ollewad, ja ep oll<
l
?
^sso-öppemosesse
on
kirjomd:
Jaga poeg,
smd mitte teninud? Siis wõttad temma nelli
dale
!>///
?
?
?
^l"^nnk
laps
on,
pc5b
Issanwastada ja öölda: ?öest minna ütlen teile: mis
wri
^
^
hütama.)
J
a
et
nemmad
^
d
ohteie ep olle ial teinud ühhele nendesinnasts wa>
V
e
t
u
^
"
k'??"
"
"
v
a
,
kui
Issanda
kässo-öphelnaua seast, sedda ep olle me mullegi teinud
^tusses on poldud: üks paar rurtelmikessi, eh?
kaks
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kaks tuide poega. J a wata, üks innime olli J ? kunni ta mõistab kurja põlgada ja head wallitrusalemmas, Simeon nimmi, se innimenne olli seda.
öige ja jummalakanlik, ja otis Israeli rõmo, ja
Pühha Waim olli temma peäl. J a temma olli Ewangelium M a r i a RuluroMisse ehk paastM a r i a päwal. Luk. 1, 26-38. salsanna sanud puhhast Waimust, et ta ei piddand
mist sadik.
mitte surma näggema, enne kui ta piddi I S s a w
da Kristust nähha sama. J a temma tulli waimo I l G g a kuendamal kuu! M u a n ingel Kabrlel
läbbi pühha kotta. J a kui need wannemad seddj ^ Jummalast Kalilea-male, ühte linna Naar-lavsokest Iesust senna töid, et nemmad temma sam nimmi, ühhe neitsi jure, kes olli kihlatud
ühhe mehhele, Josep nimmi kes Taweti sugc,u,
pärrast piddid kasso-õppetusse kombe järrele teL
la selle neitsi nimmi olli Maria. J a se ingel mlli
gcma: Siis wõttis temma isse tedda omma sültemma jure, ja ütles: Terre, kes ja olled armo
lesse, ja kitis Jummalat, ja ütles: ISsand,
sanud, ISsand olgo sinnoga, sinna önnismd
nüüd lasseb sinna omma sullast rahhus ärramini
naeste seas. Agga kui ta tedda nähha sai, ehna omma sanna järrel. Sest mo silmad on sinno
wams ta temma sanna pärrast wägga ärra, ja
õnnistust näinud, mis sinna olled walmistanud
keige rahwa nähhes walgusas, pagganad wal-l Aötles, mäkhäldune terrstaminne se piddi olle^ - >.>" se ingel ütles temma wasto: ärra kargustama ja omma Israeli rahwa auuks.
da Maria, stst sinna olled armo leidnud JumEpistel M a r i a Rulutamiose ehk paaste
mala mrest. J a wma, sa pead käima peäle sa,
M a r i a p ä w a l . Issala 7,10-15.
wa, za Pola ilmale toma, ja sinna pead temsalmist sadik.
male nimme pannema J E S U S . Sesinnane
peab suur ollema, ja Keigekörgema Pöiaks hü5^A Jehowa wõttis weel Ahast wasto räkida
tama; J a ISsiind Jummal tabhab tenunale
v ja ütles: Küssi ennesele üks immetäht Jehowa omma Jummala käest, küssi sedda süggawast anda temma issa Taweti aujärge. J a tenima
peab kui kunningas wallitsema Jakobi"suggu ülls
ehk kõrgest üllewelt. Kui Ahas ütles: Ei ma tal>
iggaweste, ja tenima kunnmgrigil ei M otsa olha mine küssida, egga Jehowae kiusada; Siis ütles Iesaia: Et kuulge Taweti suggu! ons se weel lema Agga Maria ütles ingli wMo? Kuida
'/ peab sündima? sest et ma mehhest ei tea. J a
Pissut teie melest, et tele innimestele waewa tett,
le lngcl wastas ja ütles temmale: Pühha waim
et teie ka mo Jummalale waewa teie? Sepärpeab so peäle tullema, ja Keigekörgema wäagi
rast tahhab ISsand isse teile imme'tähhe anda:
w ülle warjama, sepärrast peab ka se pübba,
Wata üks neitsit saab käima peäle, ja toob Pöia
"us sinnust peab sündima, Jummala Pöiaks
ilmale, ja peab temmale pannema st nimnis
Mtama. I q wam, Elisabet sinno suggulane
I M M A N U E L ; wõit ja met peab m söma.

K
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sesamma on ka ühhe pöiaga käima peäl omma
wanna ea sees, jäse on temmale kucs ku, kedda
ööldi siggimatta ollewad, sest Jummala jures ei
olle ühcegi asja woimcma. Agga Maria ütles:
W a t a , siin o„ I S s a n d a ümmardaja; mulle
stlndko so sanna järrele. J a se ingel läks temmale ärra.

Uinn Epistlid.

nemmad wllid kahheksamal päwal sedda lapfokest ümderleikama; ja nemmad nimmetud tedda
temma issa niiume peäle Sakarias. Agga tclnnm emiua wastas ja ütles: Ei niitke, waid temma ninmn peab Ioanncs ollenia. J a nenunad
mlesid temma wasto: S o sugguwõssa sees polle
Ükski, kel sesinnane nimmi on. Agga nemmad
naitsid kaega temma issa pole, kuida temma tahus, st tedöa piddi nimmetama? J a ta küssis
ühhe
lauakeest, ja kirjotas ja ütles: Ioanncs on
E p i s t e l Ioannesse R i s t i a chk J a n i p ä w a l .
temma
nimmi; jn nemmad keik pannid sc^a imIesaia 4 0 , 1 - 5. salmist sadik.
meks. Agga seddamaid peäsis tenima su ja tem<5Rööstige, trööstige minno rahwast, ütleb teie
ma keel lahti, ja m rakis ja kitis Jummalat,
" " J u m m a l , rakige Jerusalemma mele päwast
^ a kartus tulli keikide peäle, kes nende ümberja kulutage Munale, et tenima suur waew õtsa
wudo ellasid, ja keik need asjad rakin ärra keige
sanud, er ta üllelohhus on leppimd, et ta Jeho-! ^luoa m ä g M M a sees. J a keik, kesftddakuulwa käest on smnd kahbewörra keige onuna pati d pcmlud sedda omma süddamesse, ja ütlesid:
tude sees. Hüüdja heäl on: Walmistage kõrms pcab sest lapscst sama? ja M m d a kassi olli
bes Jehowa ce, tehke laggeda M a pcalmaan-ts
^u^aga.
J a Sakarias temma iLa sai täis
tassaseks meie Jummalale.
Keik orgusid peab
P M a waimo, rakis prohweti wisil ja ücks:
Uuendatama, ja keik mäggesid ja mäekinko peab
mudetud olgo I S s m w Zor.eli I u n u n a l , et ta
allandatama, ja mis mätlik o n , pcab tassaseks
" " " " n u d katsma, jä arralunnasrnmist saanuld
sama, ja mis ohhakaist umne on, pcab stlledaks
f.^?^- ^bwale; ja on meile ärratanud bnnismaaks sama. S i i s ilmub Jehowa a u , ja keik l lus,e sarwe, oinma sullast Taweti suagust, (nenlihha nääb ühtlase, et Jehowa su on räkinud.
^? " " leiiuna on räkinud onuna pü!cha probwc.
"^e M läbbi, kes ma-ilma algnuosest on olnud.)
iLwanHelium Ioannesse Rioria ehk J a n i ^ k ^
"^'^ ^'^^ ärrapeastnla meie waeukste
p ä w a l . Lul'. 1,57-80. salmist sadik.
^ e n , ,a keikide käest, kes meid wihkawad; ja
2
"""/"matte peäle hallastama, ja omma
A G g a Elisabeti aeg sai täis, et ta piddi niah" M M u s t mele tulietanla se wmwe järrele,
' " ' hasama, ja tenuna töi pöia ilmale,
^a
>w ^ ^ wandunud meie issa Mraamile, n^eiie
lcimna tlaabrcd ja silggulchd kuulsid, etIsstuw
onuna hallastust olli suweks teinud temma wasw,
v ^ a / ^ ' ^ ' ^'^ """na waen! ime Mest ärra-,
la ollid röömsad temmaga. J a st sündis, ec
^«otetno, ilmakanmatta tedda piddiine tctuüia
NMIK 2
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pühhitsusses ja öigusses temma ees keige omm<l
ello aia. J a suina lapsiks, sind peab Keigekörgema prohwetas hütama; sest sa pead ISsanda
palle eel käima, ja temma teed walmistama, ön?
«istusse tundmist andma temma rahwale nende
pattude andeksandmise, sees; meie Jummala
süddameliko hallastusse läbbi, misga meid on
tulnud katslna Se kes tõuseb kõrgest; ja paistma
neile, kes istwad pimmedusse ja surma warjus/
ja meie jallad õiete rahho tee peäle seädma. AL
ga se lapsoke kaswis, ja sai kangeks Waimus, ja
olli körbes selle pawani, kui temma ennast Israeli
rahwale piddi näitma.
Epistel M a r i a Ratsmaminnemisse chkHeii
na M a r i a päwal. Ro,n. 12,9,16.
salmist sadik.
URmastus ärgo olgo mitte sillalik ^ - - ^ — ^
/ ^ ^ ^ ? ^ s ^ HMe ennast allandikWi
seltsi. Wata 50 lehhe külges.
Ewangelium M a r i a Rarsmaminnemisse
eykHeiNü-Maria päwal, Luk 1, ^0- «6
salmist sadik.
I s G g a neil päiwil wõttis Maria kätte, ja läks!
^ ruttoga sinna mäWse male Iuda lim^a.
J a temma tulli Sakaria kotta, ja terretas E^
sabet^ J a se sundis, kui Elisabtt Maria terre'
mmlst küüs, er laps temma ihhus hüppas ^ ^
Ell»abet sal täis pühha Waimo, ja kissendas
sure heälega ,a ütles: Õnnistud olledsinnanaeste
jeas, ia onmstud on sit.no ihho sugqu, ja kust st
'nulle sunnib, et minno Issanda emma mim,o
jure
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jure tulleb? scst wäea, kui sinno terretamise
heal minno kõrwo sai, siis hüppas lapsiks sure
rõmo pärrast minno ihhus. J a onnis on se, kes
vn ustnud, sest se peab toeks sama, mis temmale
IPsanda kaest on ööldud. J a Maria ütles:
Minno hing auustab wägga ISsandat, ,ja mo
waim on wägga rõmus Jummala minno Onnisteggla pärrast. Sest temma on waatnud omma
ümmardaja allandusse peäle; sest wata, scst
mast kiitwad mind önsaks keige põlwe rahwas.
Sest mulle on suri asjo teinud se wäggew, ja
kelle ninmü pühha on. J a temma hallastus
kestab põlwest pölweni nende ülle, kes tedda
kauwaa Temma on omma käewarresa suurr
wägge üllesnäitnud, temma on laiale pillanud
neid, kes surelissed on omma süddame melest.
Cemma on mahbawukanud wägewaid au-järgede peält, ja allandikkud üliendanud. Kennel
ll"'g on, neid on temma täitnud hea andidega,
la rikkaid tühjalt ärrasaamud. Temma on wasto wõtnud omma sullase Israeli, et ta piddi
omma halastust mele mllemma iggaweste, nenda kui temma on räkinud meie wannemate wasto, Abraamile ja temma suggule. Agga Maria
l " temma jure liggi kolm kuud, ja läks pärrast
taggasi omma kotta.
<G> §G5 1^5 ^ 5

^OZ, ^OZ, <O> <(G> <O>

Epistel M i h k l i päwal. J o a n : Ilmuramisse
ram: 12,7-12. salmist sadik.
^ A sõdda tõusis taewas:- Mikael ja temma
^ inglid söddisid lendwa mao wasto, ja se
K 3
len-
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uwaw maddo soddis ja temma inglid, ja nemnad „ saand wõimust, ja nende asse ei l

b w i ^ ^ ' 5 ' ^ "mr lendawa

Y ^ ^ t l wähä, se wanna maddo, kedda bütaN
kurran s m sadabaks, kes keik ilma-maad ck'
^ 3 ^ ^ '
/ ^ ^
J a minna
u llüm fule heäle, se Ütles taewas: nüüd on ön.NltS la wäagi, ja kunningriik meie jummala,
ia melewald tenima Kristusse parrÄc 5 ^ 3
^
et mahha^heidemd on
lacba/a, kes nende peäle kaebab meie ^ummcck
ees ööd ja päwad. F a needsamm d
^ a
ärrawõitnud Talle werre pärrast, ja omma mnmsmsse sanna pärrast, ja ei ott on ma "'" n ?e
armastand surmani.
Sepärrast H wä a
roonlftd, mewad, ja teie, kes nende sees ettme

L w a n g e l i m n M i b k l t P ä w a l . M a t t 18
i - i i . salmist sadik.
^
S ^ l ä m m a l tunnil mllid jüngrid Ielusss» jure,
"
/a mlchd. Kes on kül se sure.nlaewarikis?
^ ' Jesus wtsus ühhe lapsokesse ennese jure, ja
pannl sedda seisnia nende keskele, ja ütles- 5öest !
nunna ütlen teile: kui teie ei pöra ümber, ja i ^
si^km lapsokesed, siis ei sa teie mitte taewa-riki. !
Kes nuud isseennast allandab kui sesinnane lapsoke, se on se surem taewa-rikis, ^ a kui kegi übhs
Nisugguse lapsi)kesse lninno nimmÄ wastowotcab,
k, wõttab mind wasto.
Agga kes pahhadal, ^
ühhe nelstsmn-nslst plssokessist, W nunno siost
l ^ w a d , sel on p a r m u , et weski, kiwwi tcmaia
kaela peaks podama, ja tcdda änauvpmadcmia

^
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süggawama merre kohta.
Hädda ma-ilmale
pahhandusa pärrast! sest pnbhandnsscd peawad tullema; agga hädda selle innimessele, kelle
läbbi pahhandus tulleb. Agga kui sinno kassi
ehk sinno jalg sind pahhandab, siis raiu .neid ärra
la heida ennesest ärra: parrem on sul, et sinna
Wõta ehk wigane ello sisse lähhäd, kui et sul
kaks kät ehk kaks jalga on, ja sind iggaweste
tullesse heidetakse. J a kui sinno silin sind pal)handab, kissu tedda wälja, ja wiska ennesest
ärra: parrem on sul, et sinna ühhe silmaga ello
sisse lähhäd, kui et sul kaks silma o n , ja sind
põrgo tullesse heidetakse. Katske, et teie mitto
ubt neistslnnatsist pissokessist ärra ci pölga; sest
nunna ütlen teile, et nende inglid taewas allati
näwad minno Issa palge, kes taewas on. Sest
mmmesse Poeg on tulnud önsaks teggema,
mis on ärrakaddunud.

K 4
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Meie ISsanda ICsusse
Kristusse

llnlllltllmtnnc
ja

urm,
Nelja Ewangelisti Ramatust
kottopaijoud.

I.
'Gga bapnematta leibade Pühha tulli ligal
mis hutakse Pasa-pühhaks, sest kahhe päwa pärrast olli Pasa-ja hapnematta K bade
3 ? ^ " s YEsus omma jüngritte wasto:
Tele teate, et kahhe päwa pärrast Pasa-pühha
^
" w"'«?eO Poeg antakse ärra, t tedda
p " b " 5 ' P ä d a m a . S i i s tullid kokko üllemad
P eeserd m üriamndiad ja rahwa wannemad
^
üllema preestri kotta, kedda hüti Käiwaks,
p a a s i d nou ,a otsisid, kuida nemmad I M
kawwalussega p.dd.d kinniwotma ja ärrampnia.
Agga nemmad ucksid: E i mitte pühhade aial,
seas ei wuse; sest nemNtüy tartsid rahwast.
Agga
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Agga enne Pasa-pühha, kuiIEsus teädis, et
temma tund olli tulnud, et ta siit ma-ilmast piddi ärraminnema I S s a j u r e , otsigo temma olli
armastanud ommaksid, kes ma-ilmas M d , nenda
vn m neid armastanud otsani. J a kui temma
Petanias olli piddalitöbbisi Simona koias, siis
tulli tenima jure üks naene, sel olli üks alabastri-mst selge ja wägga kalli nardi-salwiga, ja m
murdis se alabasm-riista katki, ja wallas sedda
temma pähhä, kui temma laudas istus. Agga
kui temma jüngrid sedda näggid, sai nende meel
pahhaks ja ütlesid: M i s tarwis on sesinnane
yukkammne? Sest seddasinnast salwi olleks wõinud ärramüa paljo ja ennam kui kolme saa eena" rahha eest, ja waestele anda; ja nemmad said
ruriaks m peäle. Agga kui I E m s sedda mois'ls, ütles m nende wasto: Jätke tedda mwule,
nuks teie selle naesele whewa tece? ?enuna on
yead tööd mulle teinud. Sest waesid on ikka
me jures, ja kui teie tahhan, wõite teie neile
ycad tehha; agga mind ei olle teil mitte ikka.
^emma on teinud, mis ta on wõinud. Et ta
>edda salwi minno ihho peäle on wallanud, siga
A ta enne jõudnud mo ihho wõida mamnosiks.
<oest minna ütlen teile: Kus ial sesinnane armooppetus kulutakse keigcs ma-ilmas, seäl peab ka
rautama temma mällestusscks, mis sesinnane on

J a kui öhto-sömaaeg weel kä M s kui kurrat
1^ olli I u d a Simona pöia Isturion süddamec-se
annud, et ta tedda piddi ärw^ndn a) j a , ' ^ sus
«ädls, « I s s a keik temma kätte olli annud, ja
K 5
el
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et temma Jummalast olli tulnud, ja Jummala
jure laks; siis tõusis temma öhto-sömaaiast ülles, ja panni ommad rided mahha, ja wõttis ühhe
rättiko ja siddus ennese ümber; pärrast wallas
temma wet ühhe pekki sisse, ja hakkas jüngricts
jallad pessema ja se rättikua kuiwatama, mis
temma ümber olli seutud: S i i s tulleb temma
Simona Perusse jure, ja temma ütleb temma
wasto: I S s i m d , sinnaks minno jallad pessed?
I E s u s waotas ja ütles temma wasto: M i s
minna teen, sedda ei tea sinna nüüd mitte, agga
pärrast sedda pead sa teäda sama. P m r u s ütieb temma wasto: Ellades ei pea sa minno jalgo
pessema. IEsus wastas temmale: K u i minna
sind ei pesse, sus ep olle sul ossa minnoqa. S i mon Peetrus ütleb temma wasto: I S s a n d , ei
mitte ükspäinis minno jalgo, waid ka kassi ja
Pead. I E s u s ütleb temmale: Kes pestud on,
sellel ep olle tarwis muud kui jalgo pesta, sest m
v n ülleültsa puhhas; ja teie ollete puhtad, agga
mitto keik. Sest temma teädis, kes tedda piddi
ärraandma; Sepärrast ütles temma: Teie ep
olle keik puhtad. K u i temma nüüd nende jallad
sai pesnud ja ommad rided wõtnud, siis istus
temma jälle mahha ja ütles nende wasto: Kas
teie teate, mis minna teile ollen teinud' Teie
hüats mind: Õppetaja ja I S s a n d , ja ütlete
öme, sest minna ollen se. K u i nüüd minna se
I S s a n d ja Õppetaja teie jallad ollen pesnud,
siis peate teie ka teine teise jallad pessema; sest
ühhe õppetusse marki ollen ma teile annud, et ka
teie nenda m e , kui nunna teile ollen teinud.
Töest, toest minna ütlen teile: Sullane ep olle
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mitte surem kui temma issand, egga Käst surem
^km se, kes tedda on läkkitanud. Kui teis sedda
teate, önsat ollete teie, kui teie sedda me. Min»
na ep ütle teist keikist; ma tean, kedda ma ollen
ärrawallitsenud, waid sepärrast, et kirri piddi
töeks sama: Kes minnoga leiba sööb, se töstab
omma kanda minno wasto ülles. Sest aiast ütlen minna teile, enne kui se sünnib, et, kui se
saab sündinud, teie ussute, et minna se ollen.
Töest, töest minna ütlen teile: Kes wastowõtta^
kui nunna kcddagi läkkitan, se wõttab mind
Wasto; agga kes mind wastowottab, se wõttab
tedda wasto, kes mind on läkkitanud. Kui I E sus sedda sai üttelnud, sai temma seggaseks wm<
wus, ja tunnistas ja ütles: Toest, töest minna
mlen teile, et üks teie seast mind ärraannab.
S i i s wamsid jüngrid teine teise silmi, ja ollid
rahhe wahhel, kelmest ta piddi räkima. Agga
^esusse sülles olli maas laudas üks temma jünaMest, kcoda IEsus armastas. Selle pole
nüüd löi Sinion Pee:rus peaga, et temma piddi
kulama, kes se kül piddi ollema, kellest temma
rakis. Agga sesinnane lastis ennast I e s u O
rinna peäle ja ütles temma wasto: I S s a n d ,
kes se on? IEsus wastas: S e on sesamma, kellele minna sedda pallokest sissekastan ja annan;
la temma kastis sedda pallokest usse, ja andis
sedda Iudale Simona pöiale Istarionle; ja st
Palloasse järrele läks sadan temma sisse. S i i s
ütles IEsus temmale: M i s sa teed, sedda te ussinaste. Agga sedda ei mõisinud ükski neist,
kes laudas maas istusid, mikspärrast ttinma
s^da Muniale ütles: Sest monned mõtlesid, el
Iuda
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Iuda käes kukklir olii, et Jesus temmale piddi
ütlema: Osta mis meil tarwis on P i h i k s ; ehk,!
et remma waestele middagi piddi andma. Kui
temma nüüd sedda pallokest sai wõtnud, läks
temma 5'ddalmud wälja, agga ö olli.
Agga sadanas olli läinud Iuda sisse, kedda
lianimmega hütakse Iskariotiks, kes nende kaheteistkümne arrust olli. J a temma läks ärra ja
M s üllemate precstride za soapealikkudega sedda, kui temma tedda piddi nende kätte ärraalt
ma, ja ütles: Mis teie tahhme mulle anda, siis
tahhan ma tedda teie kätte ärraanda? Agga kui
nemmad ftdda kuulsid, said nemmad rõõmsaks,
ja pakkusid ja leppisid teine teisega, temmale
kolmkümmend höbbetükki anda. J a temma tõotas, ja sest aiast otsis temma pärrast aega, et ta
tedda neile wõiks ärraanda ilma tüllita. "
Kui ta nüüd sedda wisi olli wäljaläinud, ütles
Jesus: Nüüd on innimesse Poeg auustud, ja
Jummal on temma sees auustud; ons Jummal
temma sees auustud, siis auustab tedda ka Jummal issienneses, ja auustab tedda pea. Lapsokessed, minna ollen weel ürrikesseks aiaks teie
jures; kül teie otstte mind, ja otsego minna I u darahwa wasto ollen üttelnud: Kuhho ma lühhan, senna ei wõi teie mitte mlla, nenda ütlen
minna püüd teile ta. Uut kässo-sanna annan
minna teile, et teie teme teist peate armastama,
nenda kui minna teid ollen armastanud, et tcie
lademe teist peate armastama: Sestsammast
tundwad keik, er teie minno jüngrid ollete, k"'
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A armasms^n issikeskes. S m w n H m r ü s
u" b temma wasto: I S s a n d , kuhho sa lahbäd?
^e,us wastas temmale: Kuhho minna tahhan,
el wõi sa nüüd mitte minno järrel käia, agga
pärrast pead sa mo järrel käima. Peenus ücleb
temma wasto: ISsand, miks ma nüüd ei wõi
»mno järrel käia? ma tahhan rmma ello sinno
pärrast w a . Jesus wastas temmale: Tahhab
^nna omma ello minno pärrast jätta? löcst, töcst
wmna ütlen sulle: Kuk ei laula mitte enne, kui
»mna mmd jo kolmkõrda saad arrasalganud.

li.
w A P " hapnematta leibade pääw tulli, ja essi.
M M päwal, kui nemmad Pasa>talle tapsid,
3 ^ ?
Iesllese jure ja ütlesid temmaa
w , ' ^ 3 . ^ " ? ' " meie peame minnema ja walla ^ ' « 1 ^ Pasa-raiie wõid süa? J a temma
^ « « ^ ^ ^ -°?""st ümgrittest, Peetrust ja
^
/ ? ' " "tles: Minge ja walmislage meile
^a,a-talle, et meie sedda wõime süa. Agga nem3 ? Ütlesid temluale: Kus sa tahhab, et nieie
Uva peame walmistama? 3a ütles neile:
^iinge lmna, ia Wata, kui teie linnasissetulltte,
ü b / n ^ / " ^ - ^ k " üks innimenne, se kannab
uyye wee-krusi, kaige temma järrel, ja seäl koias,
N
" " " " sisse lähhäb, üttelge selle koia is' " " " a on liggi, ma
ow«, ^ " ^ ' " ^ s Pasa-talle walmistada ja ,üa
k ^ « 'un,qrittega; kus on se wõõraste lubba,
«0 ma se Pasa talle omma jüngrittega wõin ssia?
^ lfunn? näitab teile ühhe suro ehhitud, toa
"uewel, mis walnlis on; seäl walnnsmge meile.
Ja
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J a temma jüngrid teggid nenda, kui Jesus neid b ^ ? " ^ " "emmad ,ö,d, w ä t t i s I ^ s u s lei^
olli kastnud, läksid ärra ja said linna ja leidsid
" , ^ , m a s ja õnnistas, mmdisjaanoisomnenda, kui mmna neile olli üttelnud; ja nem- " ' " M ä t t e l e , a üclco: rvotke, sõne se o,t
mad walmistasid Pasa-talle.
'"lvno ihho, ,nis reie eest müakse, ,edda ceb^ ' M n u o mallestusseks. Selsammal ko.nbcl
Agga kui öhts sai, tulli temma nende kahe- «'otti^ tenima ka se Varrika pärrast sedda, kni
teistkümnega. J a kui se tund tulli, istus temma
""Nad sald ohrnst sännd, tännas ja a n d "
mahha, ja need kaksteistkümmend Apostlit teni- r ^ k 5 ^ ^ t ; e knk seält seest, sesinnane
maga. J a temma ütles nende wasto: Minna m7
^ ' ^' "Us scädns minno werre sees,
ollen süddamest iggatsenud se Pasa-talle teiega ke 5 ' ^ ä r r a w a l l a r a k s e ; ja nemmad jõid
süa, enne kui ma kannatan: sest minna ütlen re k calrseest. J a temma ütles ueile: S e o n
teile, et ma sest mitte ennam ei so, kunni keik saab n nno w e r r i , se ne seadusse w e r r l , ,m's n.itsündinud Jummala rikis. J a kui ta kirrikast mÜ ' 5 ^ " " ^ ^ e pattude andeks-andsai wõtnud, tännas temma ja ütles: Wõtke se, ia ^ ' ^ " tehke, ni mittokõrd, kui reie
ja jaggage ennestele; sest ma ütlen teile, et minna
,m'nno mällestuseks. Agga
ei io mitte sest wina-pu wiljast, kunni Jummala stst 3
c l ^ leile, et minna ei wõtta mitte
riik saab tulnud.
päwast V
winapu wiljast j.a sest
"llm-m, , ' ^ ' " ' " " " '"dda uut teiega joon
J a kui nemmad laudas istsid ja soid, ütles x>un.mala omma I S s a rikis.
Jesus: Toest nunna ütlen teile, üks teie seast, kes
minnoga sööb, annab mind ärra. J a nemmad n o a ? l 5 ! ^ " ^ ^ ^ n o ärraandia kassi on minsaid wägga kurwaks, ja hakkasid iggaüks nende
ftast iärreotikko ütlema temma wasto: ISsand, n e n d a a . ^ """nesse ^ " ^ lähhäb kül,
le, kelle ^ > 5 ' d ' / " k l hädda selle inn«n,essenunnaks se ollen? ja teine jälle: Minnaks se ollen?
happ.^ "bbl ledda ärraailtakse. '><, nemmad
Agga temma wastas ja ütles neile: Üks neist
teine teise kaest küssitel cma^ kes st kül
kahbeteMümnest, ke« minnoga kät waaguasse
pismb, se annab mind ärra. Kül innimesse Poes s i n a k s . . / ' ^ " " ^ riid, kes neist piddi
lähhäb ärra nenda, kui temmast on kirjotuv;
'nakv
Vaq
^ n am'w,ta«na.'
^ . ^ 7 ' ' Agga
^ a tennna
rennna ülles
ülles neile:
neile:
agga hädda selle innimessele, kelle läbbi innimesse " k e s^^ >> klllininqad
wallitsewad
^ ' " ' ^ ^ wallitsewad neiide
nende ül.'e,
ül.'e,
Poeg arraan takse, hea olleks temmale, kui se k o l i k"Mde
s t! p
" ^^ ^^ ^" ',^^' „" ^" l^l wõtwad,
wõtwad, neid
neid hütakse
hütakse
innimenne ei olleas sündinud. Siis kestis Judas, wald 5 s. ' ^ ^ '
"Ma teie mitte l M t a ,
ke>/. lsdda ärraandis: Minnaks se ollen, Nabbi? l"ll>. 7 " ' " "lo stast olgo kui norem, ja se ülTemma ütles temma wasto: Olled, jah!
N" se les tenib; sest kes on surem, se, les

3a ^ ' ? 7 " ^ !" l"'" piddi«

lau-
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laudas istub, wõi se, kes tenib? eks se kes lau^
das istub? aaga minna ollen kest teie seas nenda
kuise, kes ttnib. Agga me ollete need, kesmin< <m.^"^°lus sedda sm räkinud ja nemmad kitusse,
no jure jänud minno kiusatusse sees; ja minna "»o siud luul„u0, läl« temma wälia omma
sean teile se kunningrigi, nenda kui minno Issa ^i ?.?"?"' '«läks onmia w.si järrel üüe Htidro.
sedda mulle on seadnud, et teie peate söma ja jo- l e m 5 , ° . " ° " , ' " ° ^ M ' ten,Mu .üngrio kui„d ka
ma minno laudas mo kunningriki, jaistmaM lennw ärrel. K,,« lules Jesus neile^ ^chm.
järwede peäl ja kahheteistkümne Israeli suggua? U
.°s" < ^ ° ^ " "'° ^ik ennast minnust puh.
ro veale kohhut mõistma. Agga ISsand ütles! »
' ^ ^ ' " ^ °«,^ Ma mhhun M a koi.
Simon, Simon, wata sadanas on teid wägga Aaa. «,. „ ? / 5 ' " ' " ^ « w peab luiule pillutama.
püüdnud söäluda kui nisso; agga minna olleü w a w , « » ^ d« ma saan üllestõusnud, tahhan
sinno eest pallunud, et sinno ust ei pea ärralüa t°s.^ / - . " " " " ^ . ' " " ' " ' Aago P m us
ma; ja kui sa pärrast saad ümberpöörnud, siis Üaü ««?.'«°^ .^""""'^ ^ k ku keik peaksid en.
kinnita ommad wennad. Agga ta ütles temmaPole. «'.".""^^""'"""'- " tahha nunna ennast
le: ISsand ma ollen walmis, sinnoga ni hästi,
w
a s w . ^ ^ b ^ . 9 " Jesus ütles temma
wangi kui surma minnema. Agga temma ütles'
A
W . Ä . " ! ' ? " " ü"en suile, tännu selfmnutMinna ütlen sulle, Peetrus: Kuk ei laula mitti'
gäd
«. , R "! ^ k s'"b kakskord luuluud, s,l«
tänna enne, kui sinna kolmkõrd saad arrasalgal°s
Me!
»^>«''"5°,ä«a. A,W" Pcecrus ütnud, et sa mind ei tunne.
ln ss«. " " ' " " Pedeal teniNiN wuoto: Ehk ma
U " V , P ° " W surrema, ei tuhhu mu sind
Ja temma ütles nende wasto: Kui ma teil) lelt iÜMid " ' " nendasammoti ütlesid ku
vll<tn läkkitanud kukrota ja paunata ja kingata/
ons teil middagi waia olnud? agga nemmad ütlestd: Ei ülMi. Siis ütles temma neile: AaB »"t? «,55' I ^ s nmdW ühhe moisu, Mis hü.
nüüd, kel kukkur on, se wõtko sedda, nendasaB >äks 5 n ! " ' kus üks ued olli,stmn.sisse
mon ka pauna, ja kennel ep olle, se mügo ärr«
omma kube, ia ostko moöka: Sest minna ütletl «°t°s^ r " . " ^ ' ^ "ud.s ka sedda paiku, sest
teile, et se weel minnule peab sündima, miskid k ° Ä m M ^ " / ' " " " ""«na lünyrittegu oul
md on: Temma on ka üllekohmste sekka arw^ ütles , "5 ^"' km temma sennu puika sai,
tud; jitst ka sel, mis minnust on kirjotud, on ots. H «««"'"''' °",'"!a jüngrine wasto: Puilug
Agg nemmad ütlesid i ISsand, ennä! siin oll " h knn«"" Alatussesisseei sa; Ke seii
kaks n;oöka; agga temma ütles neile: Kül on.
« wõttis ennelega Peetrust ju Iukobust ju
l'
Jo.
i6o

M

Iil.
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Ioannest need kaks Sebedeusse poega, ja hasi ja ütles Needsammad sannad. A ^ M i n g e l
kas kurwaks sama, wägga wärisema ja hir- mms ennast reminale taewast, ja kinnitas tedda,
must ahhastust tundma. Siis ütles ta neile'. ^ « n n ta surmaga olli wõitlemas, pällus temma
Minno hing on wägga kurb surmani, jäge seie Jummalat kangenunne; agga temma higgi olli kui
werre-pissarad, need landsid Ma peäle.
Ja
ja walwage minnoga.
«mma tõusis ülles Jummalat pallumast, ja tulli
J a temma isse lahkus neist ärra, läks Pissut roimm puhko omma jüngritte jure, ja leidis neid
emale ni kaugele, kui kiwwiga wõib fiista, ja maggamast kurbdusse pärrast; ja temma ütles
heitis Ma peäle pölweli ja omma silmili mahha ja "me: M s teie maggate? maggage pärrast ja
lugges, et kui se wõiks olla, se tund mnnmjl 'Mgage: aeg on möda, tõuske ülles ja palluae
piddi möda minnema, ja ütles: Abba, minno l u ' ^ " - ^ ^ ' osatussesisseei sa, wata se
I s s i : sinna wõid keik tehha, kui se wõib olla, ra ^ " i " ^ ^ " " " ' ^ s s e Poeg antakse ärkui sinna tahhaksid sedda karrikast minnust ärra- iiaai ^ ^ ^
wuske ülles, lakki ärra, st on
wõtta,siismingo sesinnane karrikas minnust nih M l tulnud, kes mmd ärraannab.
da, ja wõtta tedda minnust ärra, agga ommeti
ärgo sündko mitte nenda kui minna tahhan, wai? w ä N ^ i ^ ^ u d a s ennese jure olli wõtnud se
kui sinna tahhab. J a temma tulli jüngriree jure
W a r i ^ . r ? . ' ? " " s ^ üllenmtte preestride ja
ja leidis neid maggamast, ja ütles Peetrussele;
Simon, waggad sa? eks sa ei süda ühte tuB ö l ? ! , ^ O ^ w , siis seddamaid kui temma
< " senna Iudas,^üks neist
walwada? nendaks teie ei süda ühte tundi miss
noga walwada? walwage ja luggege, et tt»t Msttelstkunlnest, ,a temmaga p^iljo rahwast
kiusatussesioseei sa; waim on kül walmis, agg" nuiad a. ! ? . " ' ^ ^ ' stariistade, mobkade ja
M m ^ ^ " ^ ' ' ' ^ ^estrist ja kirjatundiauest ja
lihha on nõdder.
Kui n . ^ ^ " ? " l t läkkimd, ja käis nende ees.
^ d i m. 2est's teädis keik, mis temma peäle
Ta läks temma teistkorda ärra ja lugges ^
wasto ^
^ ^ "'"'na wälja ja ütles nende
ütles seddasamma asja: Minno I S s a , kui ff
t e m ^ l . . ^ ^ ^ " 5 ^ ? Semmad wastasid
sinnane karrikas ei wõi minnust möda miiW
l X . ^ ' ^ Naachrettist. Jesus ütles nei°
muido kui et ma sedda joon, siis sündko sintf
i
l r r a ^ ' c ^ k' ^ g a Iudas, kes tedda
tahtminne.
J a temma tulli taggasi ja lei^
n
ü N / c k ^ ^ nende jures. Kui temma
neid ta maggamast, sest nende silmai) ollid r^
mad
w n « L ^ ' minna ollen ft; siis läksid mmked unnest, ja nemmad ei teädnud mirte, lü>^
t
e
m
m
a V ' " ""6l'5 'whha.
Siis küssis
nemmad temmale piddid wastama. J a tettia
"l?d
m
^
.
^
.
^
^
otsite?
agga nrm.
janis neid ja laks ta ärra, ja lugges kolmackor^
'«o ütlesid: Ichst Naatsarmist. I c h s was.
L 2
tas:
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ms: Ma ollen teile üttelnud, et minna se ollen;
km teie nuud mind otsite, siis laske needsinnatsev N ^ ? " ' ' 5 " """>« putus tenima N »
' rorwasse, ,a teggi tedda terweks,
ärraminna. Ec se sanna piddi toeks sama, mis
ta olli üttelnud: Minna ep olle keddagi ärrakaotanud neist, mis sa mulle olled annud. Agga se ü u ^ . ^ " " ' " l tunnil wastas ja ütles Kestis
kes tedda ärraandis, olli neile tähte annud jl, üt- Mman, preestnde ja püsiha koia pealisude ia
telnud : Kellele ma suud annan, se on ftsamma,N " " « « ° wasto, kes temma peäle tullid 1
tedda wötke kinni ja wigejulgeste ärra. ^ja kui kad ^ , " wchalämud otsigo rööwli peäle moö.
ta senna sai, tulli ta warsi peiusse jure temmale a««n n ^ / ^ " """b «nniworma- et ma kül
suud andma, ja ülles: Rabbi, terre Rabbi' ja ö o o ^
° ' " " °'"U° '" 'stnud pühhas koias
andts temmale suud. Agga Jesus ülles temma- «?« «uM w^. °'!5'"''""."° k'W «ssi pistnud
le: Söbber, mikspärrast olled smna siin? Iu- m " d „ ^ ^ " ° " ' " ° i . " N " >° " l ' «ic tund ja pim.
das, annad sinna suandmisseaa innimesse Pois Wtid5p."^"^,s° °" k°« sündinud, etproh.
ärra? Siis tullid nemmad temma mre, M D '« ^ m '« . ^ ° ' ^ ^ k s sama, Agga waekulk
käed temma külge ja wõtsid tedda kinni.
I ° M ««« "''k.'" r>"da. rahwa sullased wõtsid
k i ü r a ^ ^ , , ^ ° " ' ' ^ «d°a. Siis jätsid tedda
Agga kui need, kes temma ümber ollid, näg-'urg"» mahha.ammesid ärra.
gid, mis piddi sündima, ütlesid nemmad temmale: ISsimd, kas meie peame moögaga sekka k a l l ? / ! ^ ^ / " ^ ^ käis temma järrel, se! olli
loma? Ja wata üks neist, kes seäl IesussegO me e m I ' i ° s''g"s palja ihw peäl/ja pois.
ollid, Simon Peenus, kel moök olli, sirrucas sedda k.,u?a^« ' 5 ^ " kinni; agga tenima jättis
omma kät ja tõmbas omma mõõka wälja, ja löi
"°nd° kä? ärra " " " ' " ^ " ' ' " " ^ ^ " " " " " " '
üllema preestri sullast ja raius temma parrem"
kMva ärra; agga selle sullase nimmi olli Malkus. Agga Jesus wastas ja ütles: Jätke siit
sadck; ja Peenusse wasto: Pista omma moök
temma tuppe, sest keik kes moöka wõtwad, neev ted3 « s ^ ^s Iesust ollid kinniwomud, wisid
sest se °»l Käiwa äi, kes
sawad moöga läbbi hukka. W õ i , mõtled sinna,
s«'
k««
I
u
d
a
^
V
V
"
"
" ' A""" Kuiwas olli
et nunna praego ei wõiks omma ISsa palluda
et ta mulle seie sadaks ennam kui kaksteistküm- «'llema « 1 - . ^ ^ '^ ^ ° " "."""d, «tsipiddi heaks
mend legwm inglid? agga kuida peaksid kirjav ''« L° ° / . ? > " " ^ "bwa eest piddi hukkamtedda üllema preestri
toeks sama? eks minna sedda karrikast pea joma, mis mulle Issa on annud? sest se peab wannemad 3 l kuhho keik üllemad preestrid ja
""°""b,a k,r,alundjad ollid kokko culnud
nenda
«3
Agga

IV.

z
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Agga Simon Peecrus käis kaugelt Iesusst
järrel üllema preestri koiast sadik ja uks teine jünger temmaga: agga se jünger olli üllema preestriga
tuttaw ,a läks Jesusseqa üllema preestri kotta.
AggaPeetrus seisis wäljas ukse ees; siis läks st
teine jünger, kes üllema preestriga tuttaw olli,
wal,a ja rakis uksehoidjaga, ja wiis Peetrust
sisse, ,a temma läks sisse. Sepärrast ütles se
tüdruk se uksehoidja pärrast Peetruose wasto: Eks
sinnagi olle sellesinnatje innimesse jüngrittest?
Temma ütles: Ei olle mitte. Agga need sullased ja teenrid seisid ja ollid sütte-mld teinud, et
külm olli, ja lotendasid ennast. Agga kui nemmad keff oue mld üllesteqgid ja ühhes mahha istsid, siis istus Peetrus keskele nende sekka ja stjendas ennast tulle äres, et temma sedda otja piddi
nahlx, sama. Agga üllem preester küssis Jesussett temma jüngrites ja temma õppetusse pärrast.
Jesus kostis temmale: Minna ollen julgeste räkinud selle ma - ilmale, ma ollen ikka õppetanud
koqgodusse ja puhhas koias, kuhho keikist paikust Iuda -rabwas kokko tulleb, ja sallaja ep olle
minna ünteqi räkinud; mis !a mult küssid ? küsst
neilt kes kuulnud, mis ma neile ollen räkinud;
wäea need teädwad, mis ma ollen Minu?.
Agga kui ta sedda sai üttelnud, löi üks neist
temridest, kes seäl jures seisid, I M keppiga
ja ütles: Nendaks sa üllema preestrile wastav?
Jesus kostis temmale: Kui ma kurjaste olle"
räkinud, siis tunnista sedda kurja ollewad; aag"
kui ma hästi ollen räkinud, mis sa mind lööv^
sAgga Annas olli tedda läkkitanud kinnisem^
üllema preestri Käiwa jure.)
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5. N " »ü^Md preestrid ^vmmemad ja keik
^1.
- " ^ ^ otsisid walle, tunnistust Iesusst
w^sto, kuwa nemmad tedda piddid surina siialt , ^ 5 . ^ ' ' ^ ^ ''b^s°:'" et kül paljo tunnisrus,emeh!)l ette tullid, ei leidnud nennnad middagi»et palio tunnistasid wallet temma peäle, ja
nende tunnismssed ei olnud ühhesugaused. Aaaa
wunaks tullid kaks
wot ld kätte ia tunnistasid wallet tenuna peäle
la unesid: Meie olleme kuulmid tedda ütlewad:
-Mma wõin ja tahhan se Jummala templi, mis
küttega on tehtud, mahakiskuda, ja kolme pä^ / / ^ " ^ e h h i t a d a , mis ep olle initte kätu / . ^ ^ - 2 " ""wägi ei olnud nende tunnises uhhesuggune.
ja ^ ^ " . ' ' " / ^ e r tõusis ülles ja astus keskele
U - ^ ^ " ^ e l t ja ütles temma wasto: Eks
na/i^ ? ^ el wasta? ,nis tunnistawad needsinwastan^^^^to? Agga Jesus jäi wait ja ei
ttmm^d middagi. Ta küssis se üllem preester
sind e?,^'"c>""^ temmale: Minna wannutan
kas s<, j u m m a l a jures, e^sinnameile ütled,
olleda ^ / I ? " / Zuminala Pocg? SinnakS
^ l - . ^ ^ ' ^ " s selle Wetud Emmala Poeg? Ja
Z 3 r ^ ^ " " ^ Ja minna ollen; onuH
i n « ^
" ' ^ p"te teie näggema
p° . a . ^ ' ^ ^ w c , d Jummala wäe parre,nal
rista^.i " ^ ^ l""va pilwede peäl. Siis kar3elnm<, . " ^ " ^ e r omnmd rided löhki ja ütles:
nan t i n ^ ^ ^ ' " ? " teotanud, nus.neil ew
ollete e " ^ ' ^ b i tarwis on? wma nüüd
"'« me temma Jummala teotamist kuulnud:
^ 4
mis

Rristusss
mis teie arwate? Agga nemmad keik mõistsid
kohhut, er ta piddi surma wäärt ollema, was«
tasid ja ütlesid: Temma on siirma wäärt.
S i i s hakkasid monningad temma silmi süllita*
ma, ja temma silmad kinnikaema, ja temma
kõrwa äre löma, ja temmale üllema- Moisra
meile kui prohwet, Kristus, kes seon, kes sind
löi? ja sullased lõid tedda keppidega.
Agga kui Peenus wäljas seäl al one peäl istus, tulli üks üllema preestri tüdrnkkmst, ja kui
ta nägai Peetrust tul'e äres istwad ja ennast solendawad, tulli ta temma mre, walis üksi silmi
temma pe»le j<i ülles temma wasto: J a sinnagi
ollid Naatlarmi Zemssega Kallea-maalt. Ag<
ga temma salgas tedda reidide ees ärra jaücks:
Naene, minna ei tunne tedda, ei ma moioM
egga tea, mis ja rägid.
J a temma läks wälja ette-ous, ja kuk laulis.
Agga km temma wärrawa pole ärraläks, näggi
tedda <M teine ia ülles neile, kes seal ollid:
Sesinnanegi olli se Naatfarem Iesussega. J a se
üllema preestri tüdruk näggi tedda jälle, ja hakkas
üllema neile, kes seäl jures seisid: Sesinnane ott
Üks nende seast. J a ürrikesse aia pärrast näggi
tedda üks teine mees ja ütles: Smnage olled nends
seast. Agga S i m o n Peetrus seisis ja sojendas
ennast; siis ütlesid nemmad temma wasto: Eks
finna ka olle temma jüngriue seast? Agga temma
salgas m ühhe wandega ja ütles: Innimenne,
minna ei olle mitte, ma ei tunne sedda innimest-

Rannarammne n i n g S u r m .

169

^ A ürrikesse aia pärrast liggi ühl>e tunni aega
wa^et kinnitas sidda üks teine ja ütles.- Töe
^ ' M sesinnaneal' olli telnmaga; sest temma on
Willea-ma mees. S i i s tullid temma jure need,
" S si>äl scisid ja ütlesid M e Pectrussele: Töest
Nlmagi olled nende seltsist, sest sinna olled Kalilem
wa mees, ja sinno keelgi tunnistab sind ülles, et
nnno kele-murde on sedda wisi. S i i s ütleb üks
nelst üllema preestri sullasist, kes selle suggulune
^ " , kelle kõrwa Peetrus olli ärrakuinud: Eks
minna sind temmaga näinud aedas? Agga Peerrus ütles: Innimenne, ei ma mõista, mis sa rä«
Av. S i i s hakkas temma ennast wagga ärraneed,
ma ia wandma: E i ma tunne sedda innimest, kelM teie räq'te. Nenda salgas Peetrus ta ärra, ja
l^damald, kui temma alles räkis, laulis kuk teist
,l<i ^ ' ^ I S s a n d pöns ennast ülllbcr ja walib Peetrusse peäle, jaPeetruofe mele tulli I S ^nda sanna, kui ta temma wasto olli üttelnud:
^nne km kuk kakskord saab laulnud, salgad sa
m nd kolmkõrd ärra. J a Peetrus läks wälja,
'"llly ommadsilmadkinni, ja nuttis kibbedaste.
n H " need mehhed, kes Iesust kinnipiddasid,
2 5 ^ peksid tedda; ja nemmad katsid temma
, «nao kinni, ja löid temma wasto silmi ja küssino lemmalt ja ütlesid: Mõista kui prohwet, kes
Nemm^? ^
^ i ^ J a paljo muid asjo Mksid
mmmad temma wasto ja teotasid,
t u l l ^ . " " ^ warra hommiko, kui walge sai,
! k ' ^ . , Ä ^ < w preestrid rahwa wannematea ja
^"undjattega, jg keik se suur kohhus kotto, ja
L 5
Pll>

l?a
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piddasid nou Jesusse wasto, et nemmad tedda
piddid surma saatma, ja wisid tedda ülles omma
sure kohto ette ja ütlesid: Olled sinna se Kristus?
ütle meile; agga temma ütles neile: Kui ma teile
peaksin ütlema, ei teie ussu polegi; agga kui minna ka peaksin küsnma, siis teie ei wasta mulle
polegi, ja ci lasse mind mitte lahti. Sest aiast
peab innimesse Poeg istuma Jummala wäe parremal polel. Agga nemmad ütlesid keik: Olled
sinna siis Jummala Poeg? Agga temma ütles
nende wasto: Teie üclese., M nunna õllel: se.
Agga nemmad ütlesid: Mis meil ennam tunnistust tarwis on? Sest meie olleme isse temma
sinist kuulnud.

J a keik se rahwa hulk wõtsid kätte ja siddusid
Iesust kinni, ja wisid tedda Käiwa jurest kohtokoeta ja andsid tedda Ma-wallitseja Pontsiusse
Pilamsse kätte; agga se olli wana.
Kui Iudas näggi, kes tedda olll-ärraannud,
et ta olli hukkamoisteeud, siis kahhetses temma
sedda, ja töi neid kolmkümmend höbbe-tükki jälle!
üllema preestride ja wannemates kätte ja ütles:
Minna ollen patto teinud, et ma ollen wägaa
werd ärraannud. Agga nemmad ütlesid: M's
wel! sega teggemist! katsu sinna issi. J a temma
heitis need höbbetükkid mahha sinna templisse,
ja läks kõrwale, ja äraminnes poos m ennast
ülles. Agga üllemad preestrid wõtsid need höb/
betükkid ja ütlesid: Neid ei sünni mitte ohwri?
kirseo panna, stst ft on werre-hind. Agga nellp
mav
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M ^ 5 . ^ ? " ° " ' '" °stsid nmde eest ühhe pot» N ^ l l o matnusse paigaks wõõrastele: sepärrast hmakse se pöld werre-Muks tänna pä.
wam Slls on töeks sanud mis ööldud on prchw ' Jeremia läbbi, kes ütleb: J a nemmad on
wõtnud Israeli laste käest kolmkümmend höbbttüb
n sllew d a , kedda ni kalliks arwan, kedda monned
m kalliks arwasid; ja on neid
annud ühhe pottHppa pöllo eest, nenda kui I S wdmmdonkästnud.
^
k n ^ ^ Iuda-rahwas ei läinud isse mitte kohto,
ni.»?' 5 ^ ? " ' ? d ^ saaks rojaseks, waid et n m-

W d pwoid Pasa^ ta«e söma. Siis läks Pilana
n nde n,re wälza ja ütles; Mis teil on kaebamist
Me innimesse peäle? Nemmad kostsid ja ütlesid
^ i ^olleks^meie
' " 'tedda
" Nmnane
"«'ne"
V "g ll a a, silsel
sulle ärraannud
^ l s ütles Pilams neile: Wötke teie te^da ja
A
k ° ? . kasso-öppetusse järrel temma peäle
to. ^ . ^ ^ "llesid I u d a . rahwas temma was
« 1
ep olle lubba keddaal ärra tappa. Ct
Hüsse sanna pidd. töeks sama, mis ta olli üt!
eemmaViddi s u ? r e m ^

suggust

^ma

p e ä ^ . ^ " ' " ^ se. rahwa hulk hakkasid temma
ia ütlesid: Tedda olleme meie
K e i s r i / . , / " ? ^ . "'apörab, ja kelab

^ 3 H H ^ ^

^ ütleb..ast

^ " s läks Pilams M e kohto- kotta ja kutsus
Iesust.
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Iesust. Agga Jesus seisis Ma «wallitseja ees,
ja Ma'wallitseja Pilams küssis cemmalr ja ütt
leS: Olled sa Juda-rahwa kunningas? Agga
Jesus wastas ja ütles temmale: Nägid sinna, sedda issiennesest, wõi onsi.lleteised sedda minnust
üttelnud? Pilams wastas: Ollen minna Judamees? sinno omma rabwas ja ütlewad preestrid
on sind mul'e ärraannud; mis sa olled teinud?
Jesus kostis: Minno kunnmgriik ep olle mitte
sestsinnatsest ma-ilmast; olleks mo kunnmgriik
sestsinnatsest ma-ilmast, kül mo teenrid tapleksid,
<t mind Juda-rahwa kätte ei saaks arraamud;
agga nüüd eo olle mo kunnmgriik mitte siit.
Si's ütles Pilams temma wasto' Olled sinna
siis ommeti kunningas? Jesus kostis: Jah ollen,
sest minna ollen kunningas, ma ollenstkssündinud, ja stks ilmale tulnud, et ma toele pean
tunnisDst andma; iggaüks kes toe seest on, se
kuled minno heäle. Pilams ütleb lemmale:
Mis on tödde? J a kui m sedda sai üttelnud, läks
temma jälle wälja Iuda-rahwa jure, ja ütles
üllemata preestride ja rahwa wasto: Minna ei
leia ühtegi süüd sest innimessest. J a üllemad
preestrid kaebasid paljo temma peäle; agga kui
temma peäle neist ja rahwa wannemist kaebati,
siis ei kostnud temma ühtegi. Siis ütles Pilams
temma wasto: Eks sa kule, kui paljo nemmad
sinno wasto tunnistawad? Agga Pilams küssis
temmale jälle ja ütles.- Eks sa middagi ei wista?
wcna kui paljo nemmad sinno wasto tunnistawad. Agga Jesus ei wastand ennam ühtegi ei
ühhe ainsa sanna peäle, nenda et Pilacus sedda
wägga immeks panni.
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annad rahwale pahka nou, ja õppetab keik mo.
f a d i ^ 3 l " ^ ^ / ) ^ o n algand Kalilea, maalt siit
5 W . . ^ " ^lt Pilams Kalilea-maad kulis,
v i ^ . " " " " , kas se innimenne Kalilea-ma mees
r d s ' " " " ^ ^ km tem,na teäda sai, et ta H ^
3^?"""^
läkkitas temma tedda
oll V ' ' " ( ' ' ? s netl.e päiwil Jerusalemmas
J sust N . ? ? ^ ^ / " ' "agga röömiakS, kui m
l? olleks tedda hea melega
MM V ' " " ' " U ^ l'pän''st et ta olli paljo tem.
nädka V
' >" """"" ^tis ühhe immnähhe
ta w . ^ . " ' ' " ' f """""^ p'^l tehtama. K Ä
e v ^ ' ^ ^ ""tme saunaga, agga temma
presti ^
Agga üllemad
w a l , , . / " ku'"tund,ad se-sid a kaebasid wägga
2 ^
.?Wa^ui Herodes omma
nuo m ^
^ olle m.kski pannud jg naerümblr^ n ^ ' 5 " " " " ^)he walge ridercmma
sel 0 ^ " ) " ^ a s tedda,alle Pilaeusse jure. J a
« ^ t ^ ^ w s " ^ w d e s teine teisZ
wihhased olnud '^
" ^ " ' ^ " " ' ^se peäl.
ra2?l? n V ^ ^ ' l i i Ma-wallitsejal se wiis,
i " law H , ^ ^ laht. asm, kedda nemmad
wana ^ > " ^ . . Agga sus olli neil Üks kulus
dud mä/s^? bün Parrabaks, se olli kinnipan^ t a p H " " ^ ' kes mässalnisse sees ollid üh".
kissendas ja HMas
^Ul teinud "^' N " " " " ! " ^ klti ta ikka Neile
. ^ " u s kutsus need üllemad
''"ld la ullenmd la sedda rahwast kokko Kui
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nelnmad nüüd ühhes kous ollid, ütles PilamS
nende wasto; Teie ollete sedda innimest minno
jure tonud otsigo rahwa ärrapöörjat: ja wals
tna ollen tedda teie ees kulanud, ja minna ep olle
sest innimesscst ühtegi süüd leidnud, mis teie temma peäle kaebate; egga Herodeske; sest ma ollen teid temma jure läkkitanud, ja wäea polle ühtegi temmale tehtud, mis surma wäärt on. Agga teil on se wiis, et minna ühhe teile lahti lassen
Pasa, pühhal; sepärrast tahhan nia tedda karastada ja lahti lasta, (sest ta piddi neile p ü h M
ühhe lahti lastina) Kumba teie nüüd tahhate, et
ma teile pean lahti lastma, Parrabast, wõi Iesust,
kedda hümkse Krismsseks? tahhate teie, et ma
teile se Iuda-rahwa kunninga pean lahti lastma?
Sest temma teädis, et üllemad preestrid tedda
taddedusse pärrast ollid ärraannud. Agga kui
temmq kohto-järje peäl istus, läkkitas temma
naene temma jure ja laskis M o a : Hrgo olgo sulle ühtegi teggemist sestnnatse Oigega, sest minna ollen tänna unnes paljo kannatanud temma pärrast. Agga üllemad preestrid ja wannemad melitasid rahwast, et nemmad Parrabast piddid lahti
palluma ja Iesust hukka saatma; ja kihhutüD ^
rahwast, et temma enneminne Parrabast neile
piddi lal)!i lastma. Siis kostis Ma-wallitseja ja
ütles nende wasto: Kumba teie tahhate neist, et j
ma teile pean lahti lastma? Agga keik se hulk
kissendas wägga ja ütles: Hukka tedda ärra, ja
lasse meile Parrabast lahti, kes olli ühhe maS!>
misse, mis linnas olli sündinud, ja tapmissi päri
mst lvangi-torni heidetud. Siis hüdis Pilata
m nende wasto, ja tahtis Iesust lahti laiw?-
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Siis kissendasid nemmad ta keik ja ütlesid: Ei
wme tedda, waid Parrabast. Agga ParrabaS
vm rowel. Siis wastas Pilatus ja ütles neile
!3, ^ M s teie siis tahhate, et ma pean teggema
' " e Iesussega, kedda hümkse Krismsseks, ja
reooa teie ütlete Iuda-rahwa kunninga ollewad?
M " nemmad kissendasid ta, kujusid wasto ja
«lejld kelk: Sago ta risti podud! lo tedda risti!
"gga Pllams ütles kolmat puhko nende wasto:
^tls sesinnane siis kurja teinud? ma polle rem" M ühtegi surma süüd leidnud, sepärrast tahhan
ma tedda karristada ja lahti lasta: agga nelnm«0 kissendasid weel ennam: Lö tedda riSti.' ja
"iaj,d peäle sure kissendamiösega ja pallusid, et
v . ^ ^ddl ril<ti lödama. J a nende ja üllemat»
^eejtrlde klssendammne wõttis wõimust.
S i i s wõttis nüüd Pilatus Iesust ja peksis ted<
A v U M - 3 " need sõamehhed punnusid ühhe
lvnl klobowusust, ja pannid sedda tenima päh.
w .'..!"^""Nld ühhe purpuri, mantli temma ümber
ö,>l.>3- Terre, Iuda-rahwa kunningas! ja
Siis läks Pilmus jälle
tedd?^ " ^ ^ " ^ wasto: M i t a ma toon
ü ^ , ) ' ^ ^ ? ' " ^ i e tunnete, et ma temmast
k m N ^ u ^ l leia Siis läks Jesus wälja ,<,
"wls se klbbowicsa-krmu' ja purpuri mmuk; a
n ü ü ^ ! ! ^ s nende wasto: ^nnäwnünejt.' Kui
t i ^ n d ^ ^ ^ " ^ ' ^ ' " "enrid tedda näqgid,
P i l a m ^ . ^ " ' ^ ^ ^ ' ' ' ^ ^ " s t i ! poristi!
" a " o : Wõtke teis tedda ja
"m^, V ^ " ^ sest minna ei lem süüd temmM.
^ " n c h w a s kostsid temmale: Meil on kast, ja
mele
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Meie kässo järrele peab temma surrema, sest ta ott
.isseennast Jummala Pöiaks teinud. Kui nüüd
Walus sedda sanna wiis, kartis temma weel
ennam, ja laks jälle kohto kotta, ja ütleb Iesusst
wasto: Kust sinna olled? agga Jesus ei annud
temmale wastust. Siis ütleb Pilatus Iesusst
ja Ü L > A " ? k " ' " ' s "bwa mele pärrast tehha
»« mrwt,s Khhut, et nende palwe järrele
N
wasto: Eks sa rägi minnoga? ek sa ei tea, el
mndmia, a laskis neile Parn Kn,, ! t,// ^ ^ '
mul melewald on sind risri pua, ja melewald oN
sind lahti lasta? Jesus kos^s: E innul ep olleks
ühtegi melewalda minno ülle, kui se smnule ei oli
3 a ^
leks antud üllewelt; sepärrast on sellel, kes mind 'u
sulle on ärraannud, surem pat. Sest aiast o M Nen?,/,!..
' " ° " ^ " kui neminad tal>ls,n
WatUs tedda latm lasta: agga Juda - rahwas
"Mde ka«e, et tedda piddi risti lidama
"' '
kissendasid ja ütlesid: Kui sa sedda smnast lahti
lasseb, sis ep olle sinna Keisn söbber lnme, sest
iggaüks, kes issiennast kunningaks teeb, se ott
Keisri wastane. Kui nüüd Pilams sedda sanna !
kulis, wiis temnm Iejust wälja, ja isms mahha
kohto-järje peälestnnapaika, mis hütakse kiwi
wi-pörmanduks, agga Ebrea kele Kabbeaks.
Agga se olli Pasa-pühha walmismmisse pääw liggi ! ' ^ K
'" p"'""d s°dda temma ümber Pe.?
^ " ^ p ü ü r e o temma parrema sätte ,'« t , N
kuendamal mnnil; ja temma ütles Iudarahwa
wasto: Ennä teie kunningast! Agga nemmad
std U ? ""w°'i mahha, n a e r s i 7 t e ° Ä A
kissendasid: W i ärra, wi ärra! po tedda ristil r a h w / ^ " " « " " " ' « ütlesid Terre "lu!?.,
Pilams ütles neile: Kas minna pean teie kunningast risti poma? üllemad preestrid wastsldl '"«ma « 3,'°'° ^ " 5 " " " " p"bbä, ja Mimstd
Meil ep olle kunningast, kui Keiser.
" « V A / b ^ "blweli mahha / 7 k u 3

Vl.
Agga kui Pilatus näggi, et temma ei woinv
ühtegi parrata, waid et weel ennam kärra sündis, wõttis temma wet ja pessis kässi rahwa
nähhes ja ütles: Ma ollen ilmasüta sellesinnaH

"emmada « ^ " ' " ° " ^ s"'0 naernud, wvtstd

»«nnid ^ ' ' ^ u r ' ° m a n t l i temma iel..'st m?a j3
Nd tedl,"">"« omma rided temma schaha w t
l i ^ d a wähä, « nemmad tedda H d
H

5la
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J a Jesus kandis omma risti jä läks wälja.
Agga kui nemmad waljaläksid ja tedda ärrawisid, leidsid nemmad ja said kätte ühhe Kireni-linna mehhe, kes möda läks, Simon nimmi, keS
waljalt tulli, Aleksandri ja Ruhwi issa, sedda
sundsid neninmd wäggise ja pannid risti temma
peäle, et ta sedda Iesusse järrele piddi kandma.
Agga temma järrel käis suur hulk rahwast ja
naesi, kes ka kaebasid ja tedda nutsid. Agga Jesus poris ennast ümber nende pole ja ütles: Jerusalemma tütred, ärge nutke mind, waid nurke
Wennast ja,ommad lapsed: sest.Wata need päwad tullewad, millal ööldakse: Onsad on need,
tes sigginmtta, ja need ihhud, mis ilmale ei kannud, ja need nissad, mis ep olle immetana
Siis hakkawad nemmad üllema mäggedcle:
Langege meie peäle; ja mäckinkude wasto: Katte meid.' Sest kui sedda wrele pule tehhakse, mis
siis kuiwale peab sündima? Agga temmaga widt
kaks teist kurjateggia! wälja ärrahukkata.
J a nemmad wisid tedda senna paika, mis hürakse Ebrea kele Kolgataks, se on ärrasellemv
pea - lae asse. J a kui nemmad senna said, andsil?
nemmad temmale jua wina mirriga ja ädikast
sappiga seggatud, ja kui ta sai maitsnud, ei taht^
nud ca mitte jua, ja ei wõtnud.
Seäl posiv
nemmad tedda risti, ja temmaga kaks kurjata
giat, teist parrema, teist pahhema pole, aas"
Iesust keskele. Agga Jesus ütles:

ISsaanna neile andeks, sest nemmad
ei cea mitte, mis nemmad tewad.
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Agga
pannlftddaristi külge; agga se olli kirjomd:
^
Wv Naatsarettist, Juda-rahwa kunningas?
Gedda p < ! ^
paljo Inda krahwalt, stst se paik olli ligal lmna, kus Iesust risti
pod,; ja se olli kirjomd Ebrea-, Krekc?-, j L.v
K r a h w a 7liem d
gyra kirjom mitte^uda-rahwa kunningas; waid et temma üttelnud: Mmna ollen Juda-rahwa kunningas. P i jolanud

'^'

" " ^ ' ^ " " " ^ " ^ ' " " kir-

Kui nüüd need sõamehhed Iesust ollid risti vo^uo, wõtsid nemmad temma rided ja jagaasid
0 a ' i ^
^ a , igga söawehhiie M e
üllewelt ulleuldes koutud. Siis mlcüd nennn^
f " 5 e w " s « : Ärge kiskugem 3 ^ » ! i n
3
" ' wmd heukem siisko selle pärrast, kelle pänar
« V « ° ^
2 " "emmad heitsid l,iõt mis
N " ^ W ° ' W a , et se kirri M d l töeks oma,
n'^"°°,l°,ud prohwet, läbbi: Nemmch°n,mn
m ° ^ ° b " " " d - , Sedda leaaid nüüd needsid
N > ' '" '^s'd ja hoidsid tedda seäl, Zlaaa se
°U> kolmas tund, kui nemmad tedda risti U d
i r w ? a N ^ / " ^ « l w a a t m a s , jaüllemadke
« < m u d ' ° ' ^ ' " " ° M , ! a ütlesid: Muid on n
Kr^n./ " l ° "!"'"? 'sse ennast, kui t„ on s°
sia,,!e!>l>.^"""""la orrawalOljetud.
A«aa ka
""«ehhedke naersid tedda, ja laksid tenuna jm«
M 2
ja

i8c>
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ja wisid temmale ädikast za ütlesid: Kuisinnaolled Iuda^ rahwa kunningas, siis aim issi ennast.
Sest üks pealekirri olli ka ülle temnia Pea temma surma süüst kirjomd, Kreka-, Laddina- ja
Ebrea-kele tähtedega: Sesinnane on Jesus,

se Inda rahwa Kunningas.
Siis podi temmaga kaks rööwlit risti, teme
parrema ja teine pahhema pole. Siis sai se kirri
töcfs, mis ütleb: Ja remma on üllekohrusre
sekka arwatud.
Agga Iesusse risti jures seisis temma emma,
ja temma emma õdde Maria Kleopa naene, ja
Maria Mahdalena. Kui nüüd Jesus omma emma näggi, ja se jüngri seal jures seiswad, kedda
temma armastas, ütleb ta omma emma wasto:
Naene waia ft on sinno poeg.
Pärrast ütleb temma selle jüngri wasto:
W a t a se on sinno emma.
Ja sestsammast tunnist wõttis se jünger tedda
omma kotta.
Agga need kes möda laksid, teotasid tedda,
wangmasid ommad Pead ja ütlesid: Wõi! sinna
kes sa Jummala templi mahhakissud, ja kolmel
päwal üllesehhitad! aim issi ennast; olled sinna
Jummala Poeg, siis asm risti peält mahha.
Agga nendasammoti naersid tedda ka üllemal?
preestrid issikeskes kirjatundjatee ja wannemaaga ja ütlesid: Muid on temma aitnud, issiennast
ei wõi temma mitte aidata; kui temma seKris-
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igi

"eiettdda2 ^ ' " " " " """"c< ^ tahhame
lootn.5 1- K«- ^ " " " " on Jummala peäle

weaast o ^ K

" ^ d , kui ta temma

ollen ^ 7 ^ ?' ^ " " " " " ni üttelnud: Minna
N ^ " ^ ' p ^ l Nendasammoti teo asid
X d
"
wowlld, kes temmaga ollid ristia
P°3d7t^
^s ollid ülles,
ws, . s I " . ^ " '^ " ^ ' ' .KM sa olled Krist a i s ^ ^ , 5' " ' ^ ,a nmd. Agga se teine
karda i ? u m m ^ / ' ^ '" - " ^ ' Ekssinnagiei
kntusses . ^ ? " ^ ^^ " ' " " " sessammas huk.
Mel^ s ? ^ ^ ' '" '""e kül õigusse polest: sest
se^na^^^^^^^ 7 ' !""e kö wäärt on; agga
"a ü3 s A . . ' ? "btcgl pahha teinlld. Ja tempeäle k m ^ « ^ ^ ' 3 ^ ' " ^ , mötl/nnnno

sa min3.!!"^^ ""en sulle, tcknna pead
l« minnoga Paradists ollema.
keik^U^^^
5""" siis sai pimmedus
"ks P i n , ^
l^ik, ja päike
I ^ e H a ^ V " wnnil k i l d a s

ä H ^

'ämma sabahtani? st on

'Nlr3s?^ 2 " " " " a l ! minno Jummal?
'"ks sa mmd olled mahhajätnud!
^ g a Menningad neist, kes seäl jures stisid,
M 3
kui
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kui nemmad sedda kuulsid, ütlesid: Wata temma kutsub Eliast.
Pärrast kui Jesus teädis, et jo keik olli löppctud, et kirri piddi cöeks sama, ütleb temma:

Agga kui se pealik, kes temma kohha! seisis, ja
need kes temmaga ollid ja Jesust hoidsid, näggid
»eooa Ma-wärrisemist, ja mis sündis, ja et m
nenda kissendaas hinge heitis, kartsid nemmad
wagga, auustasid Jummalat ja ütlesid: Töest
Wnnane Innimenne olli oige ja Jummala Poeg.
Ja keik rahwas, mis sinna wili, sedda wamma,
rut nemmad näggid mis sündis, löid nemmad
omma wasto rindo ja laksid taggasi.

M u l on j a n n o !
Agga seal seisis üks asti täis ädikast; ja warsi
jooksis üks nende seast, wõttis käsna, täitis sedda ädikaga, pistis sedda isopi-pilliroo-otsa, ja panni sedda temma su ette ja jotis tedda ja ütles:
Ootke, same nähha, kas Elias tulleb tedda mahhawottna. J a teised ütlesid: Ota, saad nähha,
kas Elias tulleb, aitma tedda. Kui nüüd Jesus
sedda ädikast sai wõtnud, ütleb temma:
S e on lövpetud.
J a se tek keigepühhama paiga ees templis kärrifes keskelt löhki. Agga Jesus kissendas jälle
sure heälega ja ütles:

Issa, sinno katte annan ma omma
Waimo.
J a kui ta sedda sai üttelnud, nõrgutas ta
Pead ja heitis hinge.

Vll.
J a wäea, se ettepodud tek, mis templis keigepühhama ces, kärrifts löhki kahheks üllemast otsast
allamast sadik; ja Ma wärrises, ja kaljud l W
sid M i ; ' j a hauad läksid lahti, ja tousid ülles
paljo nende pühhade ihhusid, kes ollid magga-nud, ja pärrast cemma üllestõusmist tullid ncnl^
,nad haudadest wälja ja läksid pühha linna, 1"
niiGd ennast nmmele.
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Agga keik temma tutwad seisid kaugele; agga
w l olli ka paljo neid naesi kaugelt lvammaS,
tes Iesusse järrel ollid käinud Kalilea. maalt ja
"oda teninud, kelle seas ka olli Maria MahdaMa ja Maria weike Iakobusse jaIosesse emma
^ S a l o m e Sebedelisse poegade emma, kes ka
vu,d temma järrel käinud ja tedda teninud, kui
m Kalllea-maal olli, ja paljo muid naesi, kes
temmaga ühtlase ollid ülleslainud Ierusaleunna.
Agga Iuda-rahwas, et need kehhad hingamis.
»e Päwal risti peäle ei piddant jäma, sest ec wainustamisse pääw olli, (sest se hingamisse - pääw
vlu suur) pallusid nemmad Pilamst, et nende
mre-luud piddid murtama ja >,ctd niahhawoemma. Siis tullid need sõamehhed ja murdsid selle
Aimesse säre-luud ja selle teise, kes temmaga olli
"su podud. Agga kui nemmad Iesusse jure ml.
lw, la näggid tedda jo surnud ollewad, ei murdmw nemmad temma sare-luud mitte; waid üks
^ , t soamehhist pistis oddaga temma külge, ja
woamaid tulli werri ja wessi wälja.
J a kes
^" on näinud, se on sedda tunnistanud, ja
M 4
temma
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temnia tunnistus on tõssine, ja se teab, et ta
rägiba n,is tõssi o n , et teie peate ustma. Sest
se on sündinud, et kirri piddi toeks sama. Temmale ei pea lundki k a r k m ü r r a m a ; ja ta ütleb
teine kirri: N e m m a d peawad näggema, kelle
siöse nemmad on pistnud.
E w a n g c l i u m surel Redel.
J a wata pärrast sedda kui jo öhto kätte tulnud,
(et se walmistamisse pääw olli, se on pühhade
laupääw) siis tulli üks rikkas mees Arimatiast,
Iuda-rahwa linnast, Josep nimmi, kes aus,raeissand olli, üks hea ja oige mees, (se ei olnud
nrne'nendega ühhes nõus, egga kumud nende
tööd) kes issige Jummala riki ka otis ja Iesusse
jünger ka olli, agga sallaja kattusse pärrast I u da-rahwa eest, se julges ja läks Pilamsse jure ja
pällus ennesele Iesusse ihho, et ca sedda piddi sania mahhawotta. Agga Pilmus panni immeks,
et t<^ jo olli ärrasurnud, ja kutsus se peälikko ennese sure ja küssis lemmalt, kas ta jo ammo ärrasurnud. J a kui temma sedda pealikkult teäda
sai, siis andis temma Ioseppile se ihho, ja käskis
sedda temmale anda. S i i s tulli temma ja ostis
kallist linnast riet ja wõttis Iesusse ihho mahha.
S i i s tulli ka Nikodemus (kes enne ösel Iesusse jure olli tulnud) ja töi seggatud mirri ja aloe
liggi sadda naela. S i i s wõtsid nemmad Iesusse
ihho ja mähksid sedda puhta kalli linnaste riette
sisse kalliste rohtudega, nenda kui I u d a «rahwal
se wiis on mahhamatta. Agga seäl paikas, kus
ta olli risti lodud, olli üks aed, ja aedas üks uus
haud,
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haud, /a Josep panni sedda sennasamma ennese
ude hauda, mis ta olli lastnud raiuda kaljo sisse,
kuhho ep olnud ükski ml vat.dud. Sinna pantud nemmad siis Jesust Iuda? rahwa walmistawlose pliwa pärrcst, sest et se haud ligai olli. J a
temma Josep werstas ühhe sure kiwwi haua ukse
Ae ja läks ärra.
J a se olli walmistamisse
pääw, ja se hingamisse pääw mNi peäle.
Agga need naesed, kes temmaga ollid Kalileawaalt mluud, käisid ta järrel. Aaga ftäl ollid
Maria Mahdalena ja se teine Maria Ioscsse emwa istumas haua kohha!, ja waatsid sedda hau^ a , ja kuhho ja kuida temma ihho sinna pandi.
M a nemmad laksid taagast, ja walmistasid
talud rohhud ja salwi, ja sel hingamisse - päwal
sitsid nemmad rahhul kässo järrel.
Agga teisi'! päwal mis tulleb walmistamisse
päwa Õrrele, tullid üllemad preestrid ja Wariss.
no kokko Pilamsse jure ja ütlesid: Issand 5 meie
"Me on rulnud, et temma, se pettis, ütles, kui
la alles ellus olli: Minna tõusen kolme päwa
pärrast ülles. Sepärrast kässi sedda hauda hästi
'^wa kolmandama päwani, et temma jüngrid
vm ei tulle, ja tedda ärra ei warrasta ja ei ütle
A w a wasto: Temma on surnust üllestõusnud.
9 i ^ v" wiimne pettus pahhem kui essimenne.
" W a W a l u s ütles nende wasto: Hoidjaid on
leu, mmge ja hoidke hästi, nenda kui teie tuns' > " nemmad läksid ärra, ja hoidsid hqsti
«eooa hauda hoidjattega, ja pannid se kiwwi
pitseriga kinni.

M5
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k«!wwi haua eest olli ärrawõetud; siis jookseb temma jc, tulleb Simona Peerrusse ja se teise jüngri
lure, kedda Jesus armastas, ja ütleb neile: Nemmad on ISsandat haua seest ärrawõtnud, ja
Meie ei tea, kuhho nemmad tedda on winud.

Üllcstousminne,
Nelja Ewanqelisti Ramatust
tottopandud.
5 ? c a kui se hwaamis^e^pääw sai möda läinud,
< H ) ostis Maria Mahdalena ja Maria Jakobusie emma ja Salome kallid rohhud, et nemmad M i d tullema ja tedda woidma. J a essimessel näddaa päwal wagga warra, kui alles
pimme olli ja walge hakkas sama, läksid nemmad sedda hauda waatma, ja tullid puhte päwa
tõustes l M a jure, ja wisid need kallid rohhud,
mis nemmad ollid walmistanud,, ja Menningad
ollid nendega.
J a w i t a , suur ma-wärriseminne sündis, sest
I S s a n d a ingel tulli taewast mahha, läks senna
jure ja werstas se kiwwi ukse eest ärra, ja istus
senna peäle. J a temma näggo olli otsego waik,
ja temma rided walged kui lummi. Agga hirmo
pärrast temma eest wärrisesid need hoidjad ja jaw
otsigo surnuks.
Agga need naesed senna minnes ütlesid issikeskes'.
Kes weretab meile se kiwwi haua ukse peält ärra?
J a kui nemmad senna waarsid, näggid nemmad,
et se kiwwi olli ärrawõetud, sest temma olli wägga suur.
Agga Maria Mahdalena, kui la nääb, et st
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Need teised naesed leidsid kiwwi haua peält
mraweretud ollemast, ja kui nemmad sisse läksid,
<l leidnud nemmad Issanda Iesusse ihho mine.
»>a se sündis, kui Menningad neist naesift wäljas
baua jures sepärrast kahhe wahhel ollid, Wata, siis
Asid kaks meest nende kõrwas hiilgawa ricttega.
Aaga kui nemmad wägga kartsid ja ommad silmad mahha löid, siis ütlesid nemmad nende wasl ? : M i s teie sedda ellawat surnude, jures otsite?
«l ta polle siin, waid ta on üllestõusnud: tulletage mele, kuida temma teile on räkinud, kui ta
alles Kalilea-maal olli, ütteldeS: Sedda innimesse poega peab ärraandma pättuste innimess
n i . ,^ la risti lödama, ja kolmandamal päwal
Ale üllestõusma. J a temma sannad tullid nen^ mele. J a nemmad läksid haua jurest taggasi,
!" kulutasid sedda keik neile ühheleistkümnele ja
leiktle teistele. Agga Maria Mahdalena, (kes
lo enne haua jurest olli ärrajoosnud) ja J o a n n a ja M a -

" " 5akobusse emma, ja muud naesed nendega
vllld need, kes sedda Apostlidelerääksid, ja nende
wnne oll! nende melest otsego tühhi jut, ja nemmad el ustnud neid mitte.
J a need teised naesed, kes ülles hauasisseollid jänud,
nagaid ülche nore mehhe panamal polel illwad,
m o l l i pitk walge ne selgas, ja nemmad ehmma-
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sid wägga. ^ Agga se ingel kostis ja ütles nende
naeslcle: Ärge ehmatage ja ärge kartke teie mitte, sest ma tean, et teie otsite Jesust Naatsarettist, kesristi olli lüdud; tedda ep olle siin, sest ta
on üllestõusnud, nenda kui ta on üttelnud: tulge tenna, wabaasse asse, kuhho nemmad tedda
ollid pannud, ja kus ISsand on magganud.
Agga minge ussinaste ärra, ja üttelge temma
jüngriuele ja Pcetrussele, et temma surnust on
üllestõusnud, ja wata, temma lähhäb teie ele
Kalilea-male, seäl sare teie tedda nähha, nenda
kui temma teile on üttelnud; wata minna ollen
teile sedda üttelnud. J a nemmad läksid ruttuste
wälja ja jooksid haua jurest ärra kaetusse ja sure
römoga, sest nende peäle olli wärristus ja ehmatus tulnud, ja nemmad jooksid, sedda temma
jüngrittele kulutama, agga tee peäl ei üttelnud
nemlnad ühheleal ühtegi, sest nemmad kartsid.
Agga Pestrus wöttiS Mann Mahdalena ja essil
mesre naeste jutto peäl katte ja läks wälga ja se teine
jünger Iommcs, ja tullid haua jure. Agga need

mollemad jooksid ühtlaste, ja se teine jünger jooksis ele uosinaminne kui Peetrus ja tulli enne haua
jure. J a temma nääb kummarkülle need surnolinnad seal ollewad, agga temma ei läinud mitte
sisse. Siis tulleb Simon Peetrus, kes temma
järrel käis, ja kui ta kummarkülle sisse walis ja
hauasisseläks, nääb ta need surno-linnad üksi
maas ollewad, ja et se higgi-rättik mis temma
Pea peäl olli, mitte ep olnud surno - linnadega
maas, waid issepäinis mässitud ühte paika.
Siis läks nüüd ka se teine jünger sisse, kes enne
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llemmad cl mõisinud weel mitte sedda l-irja, ec
remtnq piddi surnust üllestõusma. Siis läksid
neeo umgrid ärra ommade jure jälle, ja Peetrus
p«nni sedda issienneses immeks, mis olli sündinud.
Agga Jesus, kui temma warra olli üllestõusnud essimessel näddala päwal, näitis ta ennast
Wte Mana Mahdalenale, kellest temma seitse
^"M waimo olli wäljaaianud.
Sest Aaria,
^ / ^ "

l M " jure olli wäljaläinud, seisis hmm M-

res Wälias za nuttis: kui ta nüüd nuttis, walis
lenuna kummarkülle haua sisse, ja nääb kaks in«lt walge riettega istlvad, teist Pea ja teist ialge
^ W , kus Iesusse ihho olli magganud; anemtemma 1 1 ^ " ? ' " Ä ! ' N " n e , mis sa nuuad?
temma mleb neile: Nemmad on minno I S s i m t e d d k 2 ^ ^ V<" " ' " " " " «a, kuhho nemmad
tedda on pannud. J a kui ta sedda sai üttelnud
pons emma ennast ümber ja nääb Jesust seistemm^ " ^ " ^ , et se Jesus olli. Jesus ütleb
5e^«
A " n e , " i s sa nuttab? kedda sa otsid?
4em na mõtles, et se piddi kärner ollema, ja ütrakan?
^ui sinna tedda olled ärp a n m ^ ' l"s ütle mulle, kuhho sa tedda olled
üt.6 . ' ' " " ^ tahhan tedda ärrawõtta. JEsus
ü m ^
Maria.' Temma pöris Innast
p e ^ . " ^ b temmale: Rabbuni, se on, Öpn 3 s.?s"s ülles temmale: Ärra putu min.'^»e, sest ma polle weel üllesläinud omma Issa
M>,'^?A?""«"e " " wendade jure ja ütle neile:
1" omma V " " " k ^ " " ^ s a ja teie Issa jure,
omma Jummala ja teie Jummala jure.
Agga
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Agga km need tcifcd naesed, kcs essimest korda haua
jurest tullemas ollid, ärralaksid temma jül^gricrele
sedda mis ingel neile olli üttelnud, kllludUNa, w a M /

sammal päwal ühte allewisse, mis Jerusalemmast
» M kuuskümmend wagao maad olli, selle nimmi
°U'<5mmaus, ja nemmad raäksid issikeskes kei.
" t neist asjust, lnis ollid sündinud. J a se sündis,
" n nemmad teine teisega jutto äiasid ja teine teiM kusstsid, M tulli ka IEsus issi nende jure ja
^ l s nendega. Agga nende silmad peti, et nemmad tedda mitte ci tunnud. J a remma ülles
nende wasto: Mis kõnned need on, mis teie issit skes konnelere käies, ja ollete kurwanäolisftd'
A g a uks, Kleepas nimmi, wasms ja ülles
«nuuale: Smnaks üksi kui wooras ellad ^eruM mmas, ,a ei olle teäda sanud, mis neil päiwil
l ' ^ ? °3 lummud? J a remma ütles nei^.' «^"s 'lls? agga nemmad ütlesid temmaleSedda J e s u M Naarsarmist, kes olli p r o w i
'Kannast Iumniala ja ch
rahwa ees, kulda meie üllemad preestrid ja wannead tedda on surma kohto alla ärraannud, ja
ttddar^
lönud. Agga meie lootsime, e a
^sesamma ollema, kes Israeli rahwast piddi
M s ^ " ^ ^ ' ' » " se keik on tänna koln n ^ ^ . k m se on sündinud. Agga ka mon.
ksw ^
^ stast on meid ärH,uatanu3,
nemm.^ bommlko haua mre ollid tulnud, ja ku
^mm^temma .hho ei l ^
rull.d nemmad
! e t ^ / > ! n n a s t ta mgl.de näo näinud kes üt.
läind ^ ^ " Elawad; ja monningad meie seast
a ^ l m d " " " leldsid nmda, kui need naesed
MadMw ' ^ " tedda ennast ei näinud nenp

sus tulli Jesus mude wasto ia ütles: terre! agga
nemmad tullid temma jure ja hakkasid temma
jalge ümber, ja kummardasid tedda. Siis üms
Jesus neile: Ärge kartke mitte, minge, kulumas
minno wendadele, et nenunad Kalilea-male tahhawad, ja seal sawad nemmad mind nähha. Agga kui nemmad ärraläksid, wata, siis muid monned sest wahhist linna ja kulutasid üllema preesidele keik, mis olli sündinud. J a nemmad mkid
wannemataga kokko, ja piddasid issikeskes nou,
ja andsid neile sõameestele rahha kül ja mlcsid:
Üttelge, et temma jüngrid öse tulnud ja tedda
ärrawarrastud, kui meie maggasime. J a kui
M a wallitseja sedda saab kuulda, tahhame meie
tedda melimda ja sata, et teie peate ilma murreda ollema. Agga nemmad wõtsid sedda rahha
ja teggid nenda, kui neid öppen; ja se könne sai
kuulsaks Iuda-rahwa jures tännapäwani.
Se peäle tulleb Maria Mahdalena ja kulutab
jüngrittele, kes temmaga ollid olnud, kes leinasio
ja nutsid, et ta olli ISsandat näinud, ja ec ca
temmale sedda olli üttelnud. J a need, kui mmmad kuulsid, et ta ellas, ja temmast olli nähtud, ei ustnud nemmad mitte.
Agga pärrast kui kaks neist kõndisid, näitis
Jesus ennast teisel näul, kui nemmad (enncg»
Maria Magdalena sai taggasi tulnud) male läksid'

Sest wam, kaks nende seast ollid minnemas s«^
samma'
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sedda piddand kannatama, ja omma au sisse
minnema? J a temma hakkas Mosessest ja keikist
prohwetiast, ja selletas neile ärra keige kirjade
sees sedda, mis temmast olli kirjotnd. J a nemmad
ftid se allewi liggi, kuhho nemmad laksid, ja
temma teggi ennast emale minnema. J a nemmad pallusid tedda wägaise ia tulesid: ^<ä meie
jure, sest õhto jõuab j l vaawwerib: ia temma
läks sisse nende jure jäma. J a se sündis, kui
ta nendega laudas istus, wõttis temma leiba,
önnistas ja murdis ja andis neile. S i i s peäsid
nende silmad labti ja nemniad tundsid tedda, ja
temma kaddus nende eest ärra.
J a nemmad ütlesid teine teise wasto: Eks mele
südda meie sees ei pöllend, kui ta meiega räkis tee
peäl, ja kui ta meile kirjad ärraselletas? J a nemmad tousid selsammal tunnil ülles, ja läksid taggasi Jerusalemma, ja leidsid neid üksteistkümmend ja neid, kes nende jures ollid, kous ollemast,
kes ütlesid: I S s a n d on töeste üllestõusnud ja
ennast Simvnale näitnud. J a nemmad rääksid
sedda ülles, mis tee peäl M sündinud, ja kuida
nemmad tedda leiwa-murdmissest ollid tunnud.
Agga ei neidki nemmad ustnud.
Agga wimaks, kui nüüd öhto-aeg olli, selsammal essimessel näddala päwal, ja uksed lukkus
ollid seäl, kus jüngrid ühhes kous ollid kattusse
pärrast Iuda-rahwa eest, ja need üksteistkümmend laudas istsid, ja need kaks jüngrit sedda rääksid, siis tulli Jesus, näitis ennast ja seisis kest
nende wahhel, ja ütles neile: Rahho olgo teile!
Agga

Agga nemmad sohw,.c, ja tansio, ja möllesid
Unnast waimo näggewad. J a temma ülles ne !e ^
^ i r s l m ollete ni wägga ärraehmamnd > ja
mlreparrast tõuswad niugoused mötlemissed teie
uddameue seest? Et wadake mo käed ja mojal« 0 , sest et mmna sesamma ollen: karske mind
sättega ja wadaae, sest waimu! ep olle mitte lihha
la luid, nenda kui teie näte mul ollewad. J a km
ta sedda sai üttelnud, näitis temma neile omtwd
raev ,a ,allad ,a külge; siis siud need jüngrid röömm s , km nemmad I S s a n d a t näggid. Agga kui
v ^ d ^ m o pärrast weel ei ustnud ja immeks
^ > ' > ^ . ^ ^ " nende wasto: Kas teil on
" / " " " d pannid temma w?
l u m kllpsemd kalla,a kericmetj ja temma wõttis
la sol nende ees.
J a ta M e s nende ustmatta ja kõwwa m>
o l l ^ ^ " "enunad neid es olle ustnud, kes tedda
ollid nälnud üllestõusnud ollewad.
n . ^ V " " t n " " ülles weel nende wasto: Need on
l e s l ^
mis ma teile r ä W n , kuiminnaalM o N " ^ / ' ^ ' sest keik peab töe^s sama, mis
Eosesse kässo^öppemosesse, j . prohwetide ja lau^ramawsse minnust on kirjomd. S i s teggi temma nende mõistust lahti, et nemmad kirjad moist.
a n ^ " ten,n,a mles neile: Nenda on kirjomd
kannata.ua ja ü l l e s a
M" sumust kolmandamal päwal, ja temma nim.
d 7 e s / ^ 5 ' ^ "^parrandamist ja pattude an.
s<lemmäa"""./"^ "bw"seas, ja a ^ a m . Jeru.
'"emmast. Agga me ollete nende a s M tlmN

NistUl^d:
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nistajad; ja Wata minna läkkimn teie peäle olnma I S s a tõotust: agga teie jäge Jerusalemma
liuna senniks, kui teid ehhitakse wäega kõrgest.

3N"natsed on k'ü'jomd, et teie peate ustma, et
^ . . ^ " Kristus Jummala Poeg, ja et teie
»"«« ustma ia ello sama temma nimme sees.

Siis ütles Jesus neile M e : Rahho o ^ Heile!
nenda kui Issa mind on läkkitanud, nenda lakkitan minna teid ka. J a kui ta sedda sai üttelnud, puhhus temma nende peäle ja ütles neile:

v . ' A ^ sedda näitis Jesus ennast jälle jÜnarmele Tlbcria merre äres; agga temma näitis
ennast nenda: Simon Pcttrus la Tomas, kcdva hmable kaksikkuks, ja Natanael, kes olli Kanaimast Kalilea- nmalt, ja Sebedeusse p°iab, ja
^ > «? k ^ temma jüngrittest ollid seäl kous.
"eile: Malähhänkal°puudma; nemmad ütiesid temmale: Meie tulM d ^ ? " . ° ^ I?< "enunad läksid wälja, ja

Nlotke pühha N?aimo; kel! elc reie ial pattu V
andeks annace, neile on need andeks anrnd:
kellele teie ial panud Nnnicare, ncileonneec»
tlnnirud. Agga Tomas üks neist kahhestteistkümuest, kedda nimmetakse kakfikkuks, ei olnud mitt«
nendega, kui Jesus tulnud. Siis ütlesid need
teised jüngrid temmale: Meie olleme ISsandat
näinud, agga temma ütles neile: Ei ma ussu
mine, kui nunna ei nä temma kätte sees naelte
asset, ja ei panne omma strme naelte asseme sisse, ja ei panne ommq kät temma külje sisse. J a
kahheksa päwa pärrast ollid need jüngrid jälle
sealsammas, ja Tomas nendega; siis tulleb Jesus, kui uksed lukkus ollid, ja seisis kest nende
wahhel ja ütles: Rahho olgo teile! Pärrast ütleb temma Tomale: Pista onuni sõrme seie ja
wam minno käed, ja anna omma kät siie ja panne minno küljesisse,,ja ärra olle uskmatta, waid
ustlik.
J a Tonias wastas ja ülles temmale:
M i n n o I S s a n d ja minno Jummal.' Jesus
ütles temmale: Tomas, sa olled usknud, sest et sa
mind olled näinud; önsad on need, keset nä,
ja siibri uffwad. Agga Jesus on kül muid paljo immetäbtä teinud omma jmigritte ees, mis ep
olle üUeMMid sesinnatse ramato sisse; agga
need-

""0 nemmad ühtegi.
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la selsammal ösel e <ä-

^?^
?"^ !° ^ l g e sanud, seisis ^esus werre
äes, laiungrid ei teadnud, et se piddi I W s olle
tt^^>leb
Jesus neile' Lapsokead 7ks
m.nÄ/ " ^ ' ^ ' " ' ^ kõrwast? nemnmd ostsid
3 " e n n ^ ^ ' ' " ' - ^ g a "'"'na ütles neile:
te I ^ > ^ " Ä . " p""Nta pole laewa, siispeam m " ^
^ " « ^ heitsid sis, ja'ei sudand
H^ttlki ^ " ^ ^
kallade hulga pärrast,
ws '1 / 5 ' ^ " " " 5 'Unger, ke^da Jesus armasMon ^ ^ ' ' ' Se onISsimd; kui nüüd S i pa m i ^ ^ ^ ' ^ ^ " ISsimda ollewad, siis
ti U N ^ larkl ennese ün,ber (sest m olli allasiüna
i ^V -^^ ' ^ ! ^' . .nerresse;
Wg" need
' ^ d te-std
ünarid
. ^'^' "s9"
,
kaua l , H ^ aewokessega ( D nemniad ei 0
"laad ^ m > ^ ? ^ ' ^ ' ^ks s«dda künart
Nenllmw n.^k s'^. ^ ^ " ' " alladega. Kui
"«ao nuud seält ärra tullid mäele, näM5

l)6

Iesuose Rristusse

nemmad sütte-mld seäl maas, ja kalloast peäle
pandud ollewad ja leiba. Jesus ütleb neile: Tc"
ge neist kallokesslst mis teie praego ollete püüdnud.
S i m o n PeetruS läks ja weddas sedda nota mäele
täis suri kallo sadda ja kolm kuerkümmend, ja se
noot ei läinud mitte katki, ec neid kül ni paljo olli.
Jesus ütles neile: Tulge, wõtke lõunat; agga
ükski neist jünqrittest ei julgend temmale küssida:
kes sinna olled? sest nemmad teädfid, tedda I S sanda ollewad. S i i s tulli Jesus ja wõttis leiba
ja andis neile, ja sedda kailokest selsammal konv
bel. Jubba se olli kolmas kord, et Jesus ennast
näitis omma jüngrinele, kui temma olli surnust
üllestõusnud.
Agga kui nemmad said lõunat stnud, ütleb
IejuS Simona Peetrusse wasto: Simon I o n a
peeg! armastad sinna mind ennam kui needsid!
naesed? temma ütleb temmale: J a h , I S s a n v ,
sinna tead, et minna sind armastan; temma
ütleb temmale. Olle mo tallekeste karjane. Tew>
ma ütleb temmale jälle teistkorda: Simon Iona
poeg! armastad sinna mind? temma ütleb temmale: J a h , I S s a n d , sinna tead, et minna
sind armastan; temma ütleb temmale: Hoia
mo lambad kui karjane.
Kolnmkorda ütleb
temma temmale:. Simon I o n a poeg: armastav
sinna mind? PeetruS sai kurwaks, et ta temmale
kolmackorda olli üttelnud: Armastad sinna mind?
ja ütleb temmale: I S s i m d , sa tead keik, sinna
tunned, et ma sind armastan. Jesus ütleb temmale: Olle mo lammaste karjane. Töest, töest
minus
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minna ütlen sulle: Kui sinna norem ollid, siis
pannid sa isse omma wö wöle, ja kõndisid, kuhho
sa tahtsid; agga kui sinna saad wannaks sanud,
sils pead sa ommad käed wälja sirrmama, ja üks
l<me panneb wö so ümber, ja wiib sind, kuhho
sa ei tahha. Agga sedda ütles temma tähhendab
des, Missugguse surmaga temma piddi Zulumaal auustama. J a kui ta sedda sai räkinud, ütleb temma temmale: Käi minno järrel.
Agga Peerrus pöris ennast ümber ja näggi
sedda jüngrit, kedda Jesus armastas, järrel käiwad, (kes ka olli öhto-sömaaial ennast Iesusse
rmna peäle lastnud ja üttelnud: I S s a n d , kes
»e.on, kes sind ärraannab?) Kui PeetruS tedda
näggi, ütles temma Iesusse wasto: I S s a n d ,
agga mis sesinnane peab kannatama? Jesus ütleb
temmale: K u i minna tahhan, et ta peab jäma,
kunni ma tullen, mis sinna sest holid? käi sinna
Mlnno järrel.
.. S i i s tõusis könne wendade seas, et sesinnane
Mger ei piddand surrema. Agga Jesus ei olnud
muu temmale üttelnud; er « ei piddand surrema, waid, kui minna tahhan, et ta peab jäma,
kunni ma tullen, mis sinna sest Kolid? Sesinnane on se jünger, kes neistsinnatsist asjust tunnistad, ja sedda on ülleskirjotanud, ja meie teame,
" temma tunnistus on tõssi.
^ g a need üksteistkümmend jüngrid läksid är.
ra Kalilea«male senna mäe peäle, kuhho Jesus
neid olli käsknud. J a seäl on temma nährud mN 3
rm m
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nam kui wiest sa-ast wennast ühhel hobil; ja kui
nemmad tedda näggid, kummardasid nemmad
tedda: agga monningad ollid kahhe wahhel. J a
Jesus tulli nende jure ja räkis neile ja ütles:
Minnule on antud keik melewald taewas ja M a
peäl. Sepärrast minge keige ma-ilma ja öppetage keik rabwast^ ja kulmage armo - õppetust keige lomale, ja risuge neid Issa, ja Pöia, ja
pül?Ka W nmo nimmel. J a öppetage neid piddama keik, mis minna teid ollen kastnud. Kes
usjub. j i kedda ristitakse, se peab önsaks sama;
agga kes ei u^su, tedda peab hukka moistetama.
3lgga neile kes ustwad, peawad nisuggused tähhed jures ollema: Minno nimmel peawad nemmad kurje waimusid wäliaaiama, ust kelesid räkima, ussa ülleswõtma, ja kui nemmad üht surma-jomist peaksid joma, ei pea neile sest ühtegi
wigaa sama. Haigede peäle peawad nemmad
kässi pannema, siis sawad nemmad parremaks.
J a wäea minna ollen iggapäwa teie jures mailma otsani.
Pärrast on temma nähtud Iakobussest, pärrast keikist Apostlidest. Nenda on ta pärrast omma kannatamist issiennast ellawalt näitnud mitme tössise märgiga, ja on nähtud nellikümmend päwa, ja räkis Jummala rigi
asjad.
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Meie MandaIcWe^
Kustusse

Tacwalmnneminncfz
Ewangelistidest üllespandud.
I l G a a <^Esi's wiis ommad jüngrid wälja Peta^ niast"sadik, ja kui ta nendega seäl kokko sa,,
käckis temma neid, et nemmad ei piddand Jerusalemmast arranunnema, waid ZSsa toorust
ootma, mis teie, ütles temma, minnust ollete kuulnud. SestIocmnes on kül weega ristinud, agga
teid peab pühha Waimoga risutama, ei mitte !
kaua pärrast neidsinnatsid. päiwi.
Kes nüüd
ollid kokkotulnud, küssisid ts linnalt )a ütlesid:
I S s a n d , kas sinna selsinnatsel aial jälle Isme
lile üllesehhitad kunningriki? Agga temma ütles
neile: Teile ei sünni aego egga tundisid teäda, nus
I S s a omma ennese melewalda pannud: wmd
teie peate pühha Waüno wägge sama, kui ta tele
peäle saab tulnud, ja peate minno tunnistajad
ollema ni hästi Jerusalemmas, kui kangel Juba-ja Samana-maal ja ma-ilma otsani.
J a I S s a n d , kui ta nendega sai räkinud, töstis ommad käed ülles ja õnnistas neid. J a se
sündis, kui ta neid õnnistas, lahkus temma mist
ärra, ja tedda tösteti nende nähhes ülles,^ ja
wõeti ülles taewa, ja pilw wõttis tedda ülles
nende silmade eest ärra; ja ta istub Jummala
parremal polel.
^
N 4
J"

-oa Iesuose Rrwtuese Caewamitlnemlnn^.
^ J a tui nemmad üksi silmi taewa pole waatsid,
kui reinma ärraläks, wäea, siis seisid nende jures
kaks meest walgis ridis, kes ka ütlesid: Kalileama mehbed, mis teie seisate ja wäeate ülles taewa? Selmnane Jesus, kes teilt on ülleswõetud
taewa, se peab ml'ema selsammal kombel, kui
teie tedda ollete näinud taewa ärraminnaad.
J a kui nemmad tedda said kummardanud, läksid nemmad taggasi Jerusalemma sure römoga
stält mäelt, mis l>l i-mäeks hürakse, mis Jerusalemma liggi ühhe hingamisse-päwa teekond olli.
. J a kui nemmad sisse tullid, siis läksid nemmad
ülles üllema tuppa, kus asset ollid Peeirus ja
J a kohus, ja Joannes ja Andreas, Wilippus ja
Tomas, Part lomeus ja Matteus, Jakobus
Alweusse poeg, ja Simon Selol.es, ja "^udas
Jakobusse wend. Need keik ollid ühhel melel allati ühhes kous palwes ja pillumisses naestega,
ja Maria Jesusse emmaga ja temma wendatega.
J a nemmad ollid allati puhhas koias, kiitsid ja
tännasid Jummalat.
Agga nemmad läksid wälja ja ütlesid jutlust
keiki- paikus, ja I S s a n d airas neid ja kinnitas
st sanna nende immetähtede läbbi, mis seäl jures
sündsid.
Agga weel paljo muld asjo on, mis I E l u S
on teinud; kui need keik issiärranis saaksid ülleskirjomd, siis arwan minna Jännes, ee ka
ma > ilm isse ei jõuaks need kirjotud ramatud kätte jada.

Ie,
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Jerusalemma Linna
hirmsast

Vnarttmssest,
M i s nellikümmend aastat
pärrast

Kristusse Taewaminnemist
on sündinud.
^ U i aeg hal
kätte jõudma', et Jummal
^
Jerusalemma linna ja I u d a - r a h w a peäle
omma wimist wihha tahtis lasm tulla, nenda
uu Prohwetid ja Issand Krisms isse neile ähwardades ollid enne üttelnud, siis on nisuggused
"dyed enne nähtud: üks sawwaga täht otseao
mook on taewas nähtud, sesamma on terwe
aasta linna kohha! stisnud, nenda et iggaüks
'edda näinud.
Mahla ku kahheksamal päwal,
vle kello ühheksa, õtse hapnematta leiwa päiwil,
^n.^ummala koias altari jures nisuggune walge
palstminne paistnud, et iggamees mõttelnud pä<
wa ollewad. S u u r wast kange wärraw Ium>
^ a koia seestpiddist! polel, mis kahekümne
mehhele sai tösta, kui sedda lahti piddi tehtama,
»" keckipiddi raudlukko ja röngastega olli kinniN 5
pandud,
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pandud, se on ennast öse kuendamal tunnil isse
bes werrine olli; ep olle temma ommeti ühhegi
lalm äianud.
Jani-ku essimessel päwal tol,annaga armo pallunud, egga ühtegi weepiioka
markümmend on mitmes paikas, taewas ja pillemma silmist wäljatulnud, waid temma on alwedes wankrid nahmd, ja otsigo suur hulk hoosla " M e heälega kissendanud: hädda, hädda,
te ja Mawägqe kokkommnewad, ja öse taples padda tulleb sinno peäle, sinna waene "seruwad sure kärrinaga. Nellipübhi laupäwal, kui
lalem! Kohto-issand M i n u s on tedda, kui üht
Preestrid Jummala koias tahtsid walmistada,^ Medat innimest naeruks pannud. Seitse aasmis pühhade aegus tarwis olli, siis on nemmaV
tat Mrestikko ei olle sesamma innimenne nm
simrt mürrinat ja kärrinat kuulnud, pärrast on
Mwasiltsis paljo olnud, waid on ikka isscpäiüks heäl kuuldud, se on kissendanud: Läkkisilc
Nls kämud, nenda kui innimenne, kes ommas
"Mes ühhe asja peäle jääb mötlema, ehk sedda
ä r r a ! Ehk kül luonningad ütlewad, et se siis oti
püab
arramöttelda. J a on ikka nenda kissensündinud, kui se ette podud tek keigepühhama
danud'
hädda, hädda tulleb sinno peäle,
Paiaa ees Jummala koias Kristusse kannatanusse aial on katkenud. Uks innimenne on seäl ^ unna waene Jerusalem! ei olle ka mitte ärraolnud, kelle nimmi olli Jesus Anam, ühhealwal wässinud nenda kissendamast. Aaaa kui Romaral)was l,nna al ollid, siis on ta walli-muri peäl
ja waese mehhe poeg, kui sesamma olli Nellipüh^berkaudo käinud, ja on ikka kissendanud:
hiks Jerusalemma tulnud, siis on temma sure heäyädda Jumnmla koia peäle, hädda keige
lega hüüdnud: oh! üks kissendamine kulukse
le rahwa peäle! Wimaks on temnn ka neid
hommiko, üks kissendamine öhco poolt/
Mno,
mis enne ep olle lemmalt kuuldud,
ki?sendaminne nelja tule poolt, oh! üks kis'mna kõrwa üttelnud: hädda ka mo ennese
sendaminne ülle keige Jerusalemma ja JumAale! J a otsigo se sanna temma juus n eel olli,
mala koia; häddalinne kaebaminne tulleb
l'w on ta koggemata waenlastest mabhalasmd
p r u d i ja peigmehhe peäle, kissendamine
Aranda
ärrasurnud.
Neid ja niuid immeteiqe rahwa peäle. N i haledaste kissendas
3
^
0
on
enne
nähtud,
ennego Jerusalem on
temma ööd ja päwad jäi'restikko / ja jooksis hullo
I
h
u
t
u
d
.
Nüüd
ml
l
c
h ftst ärrarikmise
kombel möda linna. J a ehk Menningad tedda
kül witsa ja piitsadega peksid, kes sedda karjUmist kui kurja talchmdamist linna peäle heäl melel ei tahtnud kuulda, siiski ei jätnud temma
mahha nenda kissendamast. J a kui se innimene
ne Roma-rahwa ma-wallitseja ette widi, kes
^ K l " Zuda-rahwas (nenda kui pühha Tehwatedda piitsadega nenda.laskis peksta, et ta m ^ nus mleb Apostlide Teggude ramatus v i i . pe^
lükkis

II
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Älrarikmissest.

tükkis 52 salm.) kui tapjad ja ärra-andjad sedda
öiaet ja wagga Kristust sind ärratapnud, siis on
keige se Iuda-rahwa rigi luggu keikipiddi ikka
kurjemaks läinud. Üllemad-Preestrid hakkasid
wäekaupa ja üllekohhut teiste Preestridele teggema, teiste üllematte wahhel olli selge wihkamist
ja kaddedust, ja keik wallitsejad hakkasid kahtlased nõuud piddama, nenda et nähha olli, et se
wallitsusse järg peagi piddi teisiti tullema. N i sugguse üllematte rio ja wihkanasse pärrast, mis
neil issekcskis olli, hakkas mõnni hulk neist ärratagganema, ja isse-seltsi kokkolöma; se läbbi
tehti monnisuggust kurja, nenda et rahwast
risuti ja tahheti, nisammoti linna sees I e r u salenimaS kui wäljas, ja keikist asjust olli
nähha, et kirriko-ja kohto-asjad piddid nurja
ja hukka minnema.
Sepärrast läkkitas ka
Keiser Nero Sestust Lorust I u d a male I n da» rahwa wallitsejaks, ja kui temma wägga
walli olli mitmes asjas Iuda»rahwa wasto,
ja omma ahnust, kõrkust ja wallatust takka
aias, siis äiasid Iuda-rahwas tedda ärra.
K u i temma pärrast nendega sai sõddinud, siis
lödi temma wäest wiis tuhhat meest mahha.
Nenda mässasid Iuda»rahwas Jummala säilimisse läbbi, ec nemmad ka Roma-rahwa
wasto wõtsid panna, ja tagganesid neist ärra.
Agga kui Keiser Nero sedda sii teäda, siis
läkkitas ta Lawiust WeSpananust omma pöia
Timssega Sirm-male.
Selsammal aial on
keige se hommiko-maal sesuggused kõnned ja
sannumed käinud, et orfe sel aial monningad
Iuda-
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Iuda-maalt piddid tullema, kes piddid keige
ma-ilma sees sureks ja wägga wäggewaks sa.
v^<; M
se kül Kristusse waimoliko rigi
poest töeks s u , kui Kristusse nimmi (kes
^uoa-rahwa simst on sündinud) Ewangeli.
«"Ml külmanusse läbbi keik ülle ilma-ma sureks
A o , siM on monningad sedda nende kahhe
-Aespasianusse peäle arwanud. Agga ^udarahwas stlletasid sedda ennekulmmnist mnese
wssuks
J a kui neile kolm lahhmgi nende
waenlaste wasto korda läksid, siis läksid mm" a d silrellsseks, tõstsid kolm meest omma soapeaükkuks, ja püüdsid Askalom linna wäggise
ärrawõtta. S i i s lödi n?id kahhe puhhoga mahya, ,a nemmad kautasid (peäle se weel, et need
'oa-peallkkud hukka said) liggi kakskümmend
whhar meest ärra.
S i i s läks Wespasianus
^ s n sanna peäle Kalilea-ma sisse, mis wägk„? ^ " , ^ " ^ ma-rahwa polest, risus, rikr ^ . ! 5 . ^ l ! " a s keik ärra, nenda et tapmisse!,
0 n . ? ^ ^ ^ ' " pdllelamissel ei õtsa egga mära ei
"iuo. S u s said mitto tuhhat Iuda-rahwast
W / '" ^?pp"i ühhel hobil liggi wiiskümmend
"chha meest, nus olleksid kõlbanud sõtta minn ^ ? " ^ ^ '" l"psed mis alw ja tallo-rah' " s õu,. Sõdda-wäggi ei annud seäl armo ei
m < w ^ ^ g a norele egga lastele, kes kärkis
N5'3'
Kuus tuhhat noort West läkkitas
Wespasianus ühhel hawal pärris-orjaks Akaja"me, sedda Ütsast maad kahhe merre wahhel
^ Kolmkümmend mhhat I u d a 'Ywa soa-meest müdi sel aial ühhel hobil ärra
pärris-
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pärris-orjaks. Wiis tuhhat on sure hirmo läbbi
f.st. ^ neil kahtlased nõuud olennast kõrge kiwwi mäelt isse mahha kukkuta- k^'«!?.^V^ äggeda ülleannetumanest wsuidist,
nud, ja isse ennesele õtsa peäle teinud. Sel aial k s petnsei kombel lnitto hulka enneste jelrsi said
olli üks tark ja mõistlik mees Iud«-rahwa seas/
cnmist loendaks tõstsid, ja paljo werdärrawalJosep nimmi, se olli neile Preestriks ja söa-peadi^ .'. " nemmad inelewalda ja wallitsust pidlikkuks, sesamma põggenes essimesses hirmuS
w ennesele sama. Kui sel aial Kadara. rahnattukesse rahwaga ühhe augo sisse liggi Iomba
Kolilea-ma linna, sealt sadi tedda kane ja widi ^ ^ " ' " ^ " b w a wasto hakkas pannema, siis
Wespasianusje jure.
Kui temma Wespasia- ^ o i ^uus ruttanm talw-korterist wälia ml!enussele kulutas, et ta piddi Keisriks sama, siis r w ^ - n " " " s Kadara-linna ärra, ja temma
heitis ta temma peäle armo. J a sesamma I o - da^k ^ 5 ^ ' " s aias kolmkümmend t u h w kodstp on sedda kirjotanud, mis meieststasjast tea-^ ck .«. peenema; k.iks tuhhat wõttis ta wanme. Kui se Kalilea - maal sündis, siis koggus üks enli^ «"bwokenne ja pöggenewa hulkuppucaS
suur hulk rahwast, mis liigjulged ja mõrtsukad bcd h-I'' ^ ^ ^ a n i 'ökke, ja need surnud keh.
ollid, Jerusalemma linna; neid olli üks neist sit- , ^ ^'ksid jöega alla Aswaltiti järwe sisse,
Siis läksid Nolrenüst iosandist kokkosaatnud, et temma se läbbi! Ma v '^ ^ ! ? " ^ ' 'arwels.
keik wallitsust ennese katte piddi sama, siis on
taas paljo sallaja tapmist, röowlimist ja risumist ^ rchw / s , ^ ' ^ Iuda-rchwa peäle, ja JudaIerusalelnmas olnud, ja näitis keikipiddi, etl r a ^ n . ^ '^ k " h'"no alla. Kui talwe su ärweel surem kahjo piddi tullema, nenda et se wäe-! M " 5 ^ ! ? " " ^ aeg kätte tm,i, siis todi
^/pauanussele
et
^ ' " " ' " ^ sannumid
'"nnumw Sesaria
<3e,arm linna,
luma, et
ne lin keikipitdi on waewatud.
Sel aial ost l Keis.'
Menningad üllemad - Preestrid ärratappetud, ja! ta e m . F ^ F « i ärasurnud, siis walmistas
saggedaste on werd arrawallamd jummala ko-! linnastu ussinaste, ja läks ärra Sesaria
ic'bke. Josep kirjotab, ec kaksteistkümmend tuh- rahwa!l..^ ! " l tfmma keik Iuda ja Idumeal"Ma lnonnim
hat parrajat ja üllemat Juda-rahwast sessinnat- 8'd v i M ^ " ^ ^ ' ^ " ^ ^
weel woora söases mässamisses on ärratappetud, ja nende war- Meest. ! ^ l ^ . ^ ' " ^ ^
ra ja kojad anmd alwa rahwale ja soa meestele wäaae f!""e) su^ pcmm " Roman-ahwa söa<
risuda. Monningad mõtlewad, et Roma-r^h* Ne ^ , " f f lumade ,isse, et ta sedda ussinaminwus kawwala nõuga sedda teinud. Veenda wae- ä l r < ^ . " ' " " luma peäle, mis üksi agga weel
°"l, p'»di suna torun' joosta ja
walt jo Icrusaleninla, ennego oige kibbe assi weel
"usse
s
^
"
?
. Sel aial tõstis Wesp.siatemma peäle tulli, kolmesugguse haddaga, (i)
l
"
^
^
d
a
w
a
g
g
l
tedda Keisriks.
Pärrast
Hionm-rahtva soast, (2) keigesuggusest riust ^
"Uiespasianus
ärra
Egiptusse
male,
ja sealt
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Jerusalemma likma
taktis temma Italia male mima. Agga s<
sõdda, mis temmal Iuda-rahwaga olli, jättis
ta omma pöia Vtusse holeks.
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rus5^ ^"".^ " " ' " i s ,

H^

ee sedda rahwast I e -

U"l mma ,,^as wägga paljo ja liaks olli,
'" walmistas ennast us.
lmaste linna unlberpiirma ja walli temma ümt e l n . ^ ^ i ."^da kui Kristus neile olli uek ? / , / " " ' ^ i se rahwas weel keik ühhes^ H .
"
^ " ^ ^ " kangeminne piddi

Agga Titus läks Jerusalemma tinna alla, j "
sui ta ühhe puhho ratsa wägga liggi linna <uas
watama, sus olleks temma pea Iuda-rahwa
kätte sanud, ja peäsis waewalt ärra. Pärrast
teggi ta omma lm Kopusse jures, senna sai wirjt
maad linnast, ja jaggas ärra ommasta-wägge,
et m sedda linna ennam kui ühhelt kohhalt M ne^l^uda'rahwas sedda näggid, siis püüdsid
^ " " ' e s t ' Ni palio kui nem.
kinnipannema. Se wahhel olli ilma otsata
sedda keelda, ee
paljo rahwast keigelt poolt keikist linnadest Ierlp s e e i N ^ ^ " ^
salemma Pasa-pühhiks kokkomlnud Jummea N e m m ^ ^ ^"ussile korda n.innema, agga
tttnstust piddama. Peäle se olli jo enne paljo
kehwa ja ülleamo liigjulgel rahwast ennast Ie^ tel^/ ^ ^ ^ ^ isse tahtts õtsa nende peält
rusalemma linna kokkokoggunud, mis Kalile^ « M , sepärrast ei läiuud neile ühtegi nou kormaalt olli wälja-aetud, ja nenda olli kolm hul- ne'li.1^ ^ »e > w a l tõusis suur mässaminka rahwast linnas, kes ühtemelelist wallitsust en- res ^ 3 / " ^ l l õ rahwast Jummala koia junam ja ennam (nenda kui siis ikka sünnib) ä> wa ^L5> ^ Ierusalenima lin olli wägga kowrarikkusid. Ühhe hulga käe olli Jummala koi? sel v ^ l ^ ^ ' ? . " " " " " ! olli kolm mürist walli
da, nende pealik olli Eleasar Simona poeg, r a ? N ^ l t n n a piddi mindama. Sepärtemma pole hoidsid need Selond, st olli üks tiL peä e M d Roma rahwas sure wäW müri
öe ja kawwal rahwas, ja wihkaS wägga Ikodd^ wa s V ' '" torm,ga linna ärrawõtta. M nikkud. Linna allununne osft olli Joanna se kc.^e V " " ^ ? ?"^sti sure waewa ja töga
kä, kellest keik willetsus tulli. Peälminne li,W nr 3 ^ ^ ' " ' " " ^ " 5 Stammal akll
ossa olli Simona kä, kel kakskümmend tuhh^ kui ^"""rwamatka rahwas nälga, nenda
Ivumea-ma rahwast abbiks olli, kes senna oliiv ran V/ep klriotab. ühhe leiwa palioasse pärkutsutud Selotide wallantsse ja wäe wasto sevrs "ud j . . ^ ^ u r e m a d sobrad teine teist raiu« Plstnuk Lapsed on omma wannen^atte
linna kaitslna. Neist woöraist olleks rahw^
0
>
issa
he^l!

Jerusalemma linna
lssft ia emma su eest ja suust röga arrakist'nud,
cl olle sus wend egga ödde teme teise peäle almo bcimud. Uks wak wilja on paljo ralcha
maksnud. Monningad on weikse sitta sutt
nälja pärrast sönud. Monningad on sa^ula rchmo, ja kilpidi peält nahka ärranärrinuv
ja ärralönud. Mõnni on surnud leirud heinal?
suus. Mitto on peldikud läbbi otsinud, js
roja ja sittaga püüdnlw nälja ärraaiada. Siisi
vn wägga paljo rahwast nälga surnud, eil
Ananias Eleasari poeg, kes sel waeno aial V
luose jure olli pöggenenud, ütleb, et sadds
peäle wiisteistkünunend tuhhat surno kehha
linnast on leitud ja mahhamaewd. Egesippus
kirjotab, et ühhest ainust wärrawast mitto tuhhat surnud on waljakamud, cc ni kaua kui Titus linna al olli, kuus sadda tuhhat innimest
on ärrasurnud.
Iuda rahwa kä olli weel Antonia lin, mis
kindel ia tuggew lin olli, ja Jummala kodda
om ka weel nende käes, seält läks üks slld linna
sisse. Sedda linna kinniwottes nähci paljo
ennam waewa, kui keik mu linnade kallal.
Ehk Tuus kül teädis, et nälg meid Iuda-rahwast piddi kautama ja löppetama, siiski läks
temmal aeg iggawaks, sepärrast mamitses ja
aias ca sõawägge wäggise ja tormiga linna peäle
hakkama. Et se jures kül hädda ja kartus olli/
suökt läks Roma-rahwale keik assi korda, ja
Iuda - rahwal ei olnud wõimust egga onne. Ku»
nüüd se lin jo Roma-rahwa käes olli, siis andis

^ ^ ^ ^ ^
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^ A s s u n a puhhuja paost^ag^^s^T^siis
tappen keik Iuda-rahwast ärra, kes se linna
NI ^,
" monningad heideti walli muri peält
" N I M : monningad langsid isse surnuks, monM a d peäsesid öse luma põggenema. Pärrast
l^oa läks söddawäggi kõwwaste nende peäle,
"nne kä weel Jummala kodda olli. Kül ööl^ / t Titus Jummala kodda Jummala tenwtusse pärrast ei olle tahtnud ärrabawwitada,
M a ots olli kä. Iuminal sünnitas sedda asia
nenda, et ükski ei piddand Inda-rahwa peäle
"rmo heitma.
Sest kni jo kaua olli tappelei ^ " ^ " ^ ^ nähtud, ja Iuda < rahwas siiski
" aywardamivse egga mainitsemissega ei tahtnud new kindlaid paiko Roma-rabwa katte
Moa, sus mõistis sõdda-wäggi, et' nemmad
" womud mu wisil kui näljaga (agga se wor,
,^p?lw aega) ehk tullega se pmqa peäle wõimul sada. sepärrast wõtsid monningad soa^ hhed tuld Iuwlnala kotta w a , ft hakkas
«.?. u pöUema. J a nenda pölies se illus ja
'"is suur ja kulus olli, ja
2
l"bl)"ks. Need Juda-rahwas, kenne kä
p Mnne linna ossa olli, on muist linna pögl u ^ ? " ^ . ? ^ ' l""'n hulk neist sai tulle ja
woqa z^bi hukka. Preestrid on wägga halwaste pallunud, et nemmad piddid ellusse jä'«, M a seal ei olnud armo ei Irnnmala egnend- " " s " jures.
Tims on kostnud: Km
kodda ja tenistus on arraA ? " 5 ^ ei olle ka Preestrid tarwis. Ium>
^ua rodda on õtse kümnema! rukki leikusse ku
O 2
päwal

Jerusalemma l i i w a
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päwal ärrapölletud selsammal päwal, kui Paš
bil^ni kunningas ennemuiste essimest Junimala kodda, on ärrapõlletanud. J a se pääw ott
sel Jummala koial üks õnneto pääw olnud.
Sedda aeaa essimessest Jummala koiast ja
temma Weschhitamissest, mis Salomon olli
teinud, Keisri Wespasianusse teise wallitsusse
aastast sadik, kui se Jummala kodda summaks
on ärrqhäwwitud, on ükstõistkümmend sadda
aastad ja üks. Agga sest aiast, kui se teine
Jummala kodda jälle hakkati ülles ehhitadaana
kunninga Sirusse teisel wallitsusse qaStal, on
Wiis sadda ja ühheksa aastat seirsmetkümmend.
Kui Iuda-rahwast nenda waewati, et kjil
ükski ärrapeästmisft peäle ei wõinud lota, ja
mitto tuhhat nälga surrid, jäid ommeti need
teised omma mötte peäle. Neil päiwil, kui
Jummala kodda nenda ärrapõlletas ja Hrra<
häwvitatj, on üks hirmus ja halle assi Ie»
rusatetnmas ssmdinud, mis tullewa põlwe rah»
was ei naljaltki llssu. Üks aus ja rikkas siiurt
luggu emmand teiselt poolt Iordani olli hirmo
pärrast mu rahwaga Jerusalemma pöqgenenuv;
kui lumas ni stmr ja raske nälja hädda olli, ost
ta omma nore weikise lapsokesse kätkist wõtnud,
(kül maamees wõib mõista, Missugguse südda?
me waltoga temma sedda teinud) ja sedda täp»
nud. teise pole on ta küpsnud ja ärrasönud<
teist pole.on temma pannud söa-meeste ette, kül
need ümberkaudo jooksid ja jomist otsisid.
M
ga sõa-meestele on hirm peäle tulnud; kui netw

peäle hallasmnud, ja sedda asja Jerusalemma
lmna üllemille issandile kulutanud. Sesinnatse
hlrmsa asja läbbi sündis, et nemmad sest päwast sedda nou wõtsid ennast Tuusse alla anda,
l" on tulnud TituSfega kõnnelema ja leppima.
" M sepärrast, et nemmad rahho^eggemissega
wägga kauaks ollid wibinud, ja siis weel rahho ja wabbadust pallusid, kui nemmad jo nälja
la um kombega wägga ollid ärrawaewamd, ei
sanud nemmad ühtegi. J a lin on weel Pissut päiwi waewalt üllespetud, se wahhel on
fna.ilmama paljo rahwast sure nälja hädda
la waewa läbbi linnast wälja waenlaste leri pögaenenud. S i i s on neid wägga alwa hinnaga
ärramüdud. Sel puhhul on söa mehhed koggemaua juhtilnud näggema üht I u d a meest ennese ommast rojast kuldpsnningid noppiwad, mis
ta ennese sisse olli neelnud. S i i s on seddalnaid üks könne stä-meeste seas tõusnud keige
l m läbbi, et Iuda-rahwas, kes leri ollid
põggenenud, ollid kulda ennese sisse neelnud.
^5.est monningad ollid, kes muud middagi ei
wõinud hoida ja ärrawia kui kulda, sest et need
Wa mehhed keik läbl>i otsisid.)
Sesinnane
tönne pärrast leikasid sõamehhed ühhel ösel enl Ä ^"' kahhemhhande I u d a 5 rahwa köbhud
lbhn, et nemmad mötlesid, keige I u d a ' r a h va kohtus kuldpsnningid ollewad. J a neid
vueks weel ennam löhki leikatud, kui Tims ei
^ueks lastnud keelda, et wangi ei piddand täp,
petawa. Wimaks siis wõeti Jerusalemma lin
^ 6 / jg s,^ ei antud ei norele egga wannas
0 3
armo,

,,4

M d sedda näinud, on nemmad K waese naest
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armo, siiski on awwalikult kulutatud, et raiw
mõminale ja kehwa rahwale, kes ei suutnud
sõariista piddada ja wastopanna, pilidi armo
antama.

A ü ^ ^ s sure wäega IeruKemma linna sai
arrawoltnud, ärrapõlletanud, n^ahhakistnud,
3 / ^ a w w i t a n u d , siis panni ca monninqad
'"«-lnchhl sedda inaad hoidma t,ende made pär^ ^ . ^ l s seäl ümberkaudo olud, ja läks isse
a . ? / 5 ^ ' ^ Ew''ati iöest sadik, sest ni kauMe küls sel aial Roma-rigi raia. Agga kui
^tuggew, kulus ja pühha Jerusalemma lin
a m> l ^ l " " ^ ^ s arwati sedda a<ga ma-ilma
"lgmichest tielli tuhhat nelli neljakümmend aass n ^ / ^ ' ^ ? ' " ' " üuesehhitanuosest olli kahheksa
'l^oa roltn kolmatkümnlend aastat. Kriötusse
"nnatamlsfest sin' sest sadik nellikümmend aasü em l- ^ ^ " ."" Jerusalem keigekulllsam ja
siwud
hommiko-maal ühhe hirmsa ocsa

Nenda risuti, süttin ja Metati keik Jerusalemma lin paljaks ja summaks ärra: S u rem linna ossa rikkuti ja häwwitmi hirmsaste
ärra. Mõnni bone jäeti seisma Roma-rahwa
stä-meeste warjuks, mis senna pandi sedda
maad wahtima, ka muud tühjad kiwwi-honed
ja woogad tornid jäid seisma tähheks ja tuttnistusseks, et seäl olli lin ennemuiste olnud.
Nelwa on Jerusalemma lin ärrahäwwitud ja
siilumaks ärrarikkulud kolm näddalal enne
Mihkli päwa, wiendamal kuul pärrast sedda
aeaa, kui waenlane essiti temma alla olli tulnud.
Wangi woeto rahwa hirmsast surest
hulqast läkkitas Titus seitseteistkümmend tulchat
noor: meest Aleksandria linna pärris-orjaks/
kiwwi kandma ja muud rasked tööd teggema.
Paljo Iuda-rahwast müdi alwalt ärra kui
karia Kaks tuhhat jäeti senna ja tenna ärra
Roma-rigi made sisse, et neid wahhest sure
Härrade woöraspeul rahwa immeks ja rõmuks
metsaline ette piddi heidetama ja ärrakistama.
W õ i s i d on keikist keM olnud üheksakümmend peäle seitse tuhhat, et kül siis, kui esmalt linna alla tuldi, kül kümme sadda tuhhat
innimest linnas on olnud; se su-em hulk neist
olli woöras rahwas, ja ei mitte linna kodoanikkuv; siiski ollid keik Iuda-nchwa foust'.
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N i raskeste ja hirmsaste on Jummal omma
nuhk?lm >"'".^^ko^ sanna pülgjad ja naerjad
m N 5 ' " on se läbbi keige nm^ilmale üht
üks V ^ ^ ^ e ia mainitsust annud, et iggala ^ , " ? " ^ l a wihha ja nuhtlust peab kartma,

tundma ",'" ' 5 " Issanda Iesusse Kristltsse
üks ^
"^e pöörma. Sepärrast peab iaga.
lema 'si. ° ' ! " ' ^ ? ^ ^ ussinaste se peäle mm.
olle a,-^ ^"mmal sesmnatse omma rahwale ei
olli a n m ^ ^ " ^ ^ " " l e ta mitto kallist toonist
Vrol w ^ kmne seas mitto kallist <mm pühha
sat,d ^ . ^ ^ ^ b on olnud, kennest I s lest 0??? "^ '^^ " " " " " innimesse ollemisst polahlvass « ? ? " ^ ' 5 ^" p"llo kangeminne muud
"«lt nuhtleb, kellele ta selgest armust omma

' ^ ^ ,
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junuualitko tundmist ja kainft armo-õppetust att^
nud, kui neuimad tedda se eest ei tänna, ja sed>
da öiqtt tossist Jummala tundmist ja tenistust
ärrapölqwad, ja kange süddamea naerwad ^l
mahhajätwad, nenda kui Jummal parrago! kül
näikse meie seas sündiwad.
Sepärrast piddaaem Jerusalemma linna ä?
rahäwwimmist allati meles, jätkem patto mah^
ha ja pöörqem keigest süddamest Jummala pole,
ja palluqcm ikka, et se armolinne Jummal j<l
I S s m w selsinnatsel häddalissel aial meid ja meie!
maad nisuMise hinnsa nuhtlusse eest crmoliktull
tahhaks hoida, meie Issanda Iesusse Kristusse pärrast, Amen.

Eesti-Ma-Rahwa

Mo-MlNt,
Õnsa Llttterusse ja muud teised wannad ning ued kaunid
Laulud on üllespandud,
Mis
Üks oige Risti-Innimenne

Kche P ü h h a - j a

muil Päiwil

Jummala Knuvftto, ja onuna
Süddame

Õppetussea, Maenitsuseks, Parram
dannsseks ning Rõmuks
wõib

tähhele panna, luggeda ja laulda.
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