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Juhtsõna
iLiiwi maa Ewangeliumi-Lutheruse kiriku
õpetaja omma nõus wõtnu, maa-koole ülembät walitsust pallelda, et edispäidi ka koton
opja latsekeste käest peas piibli lou tundmist nõwwetama. Selle tarwis om waia,
Teile, armsa latsekeste ema, raamatokest
kätte saata, mis Teid teele juhatap ja töö
mann toetap. Niisugust raamatokest pakutas
Teile nüüd siin kätte söäme südi soowiga,
et Teie seda hääl meelel wõtassite pruukida.
Sündünü lugu tahap elusalt jutustamist, kui see peäp kuulja waimu silmi een
selguma. Mis Teie omile latsekeifile peate
Jumala riigi sündünüst lõust jutustama,
mill mõõdul nink mill kombel, seda juhatawa selle raamatokese jutustuse omme jär-
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kega katte. See ei tee süüdü, kui üte
jutustuse mann kats ehk kolm korda tööd
teete enne kui läbi saap, ei ole ka mitte
wika, kui iks jälle neidsammu jutustuisi
ette jutustate. Sest latsekeõtel omma muidogi lühikese jala nink seeperäst ka lühikese
sammu; ja töiselt: latsekcstega om jo lugu
Muidogi ka nii, kui wana sõna ütlep: „Mida
tutwamb, seda armsamb."
Seegnerast
ärge arwage mitk, kui es tohis Teie omile
latsekeisile mitte rohkcmb piibli lugusid jutustada kui enncge neid, mis scftsinatsest raamatokesest löwwäte; ärge mõtelge ka mitte,
kui es tohis ka lajembat seletust mano
lisada, kui katsekese omme küsimistega seda
nõudwa. See raamatokene ei pcä Teid
mitte otsekui kammitsade pandma, enge peäp
Teile toes olema, kelle noal Teie seda oskate oppada, mis latsckesc Jumala riigi
lõust peäwä tecdmä, et nemä kooli opetusest täwweste wõisse osa wõtta nink tullu
tunda.
Koik nime, mis ette tulewa, omma wana
harinu kirjotamise wiisi Perrä trükki pantu,

sest et nee Teil hendil joba latse põlwest
saani sell näol tutwa omma; ent muido
om wastne kirjawiis pruugitu.
Lugege
nüüd enne esi tähele panemisega see tükk
läbi, mis Teie' just tahate jutustada, nink
sis jutustage omme latsekeste hõrnal jõudu
mööda nii lahkeste ja nii liht wiisil, kui
emä süda soowisi ja emä suu sutap. Muud
kui saisku alati meelen, et meie Issand
Jesus Kristus ka meie latsekcifi om hendä
mano kutsnu, nink et Issand ka meie
rahwa weiku laste suust oma nimele tahap
kitust walmistada õtse meie õpetamise
töö läbi.

Jr. Kollmann.
Tartun,
s l . Jõulukuu päiwäl 1881.

«**«-

—

6

—

Sisu juhataja.
Lehelülg.

Juhtsõna
3—5
1. Abraham
7
2. Josepi latsepolw
' . . .
11
3. Josepi orjapõlw
14
4. Josepi aupõlw
17
5. Josep nink Israel
20
6. Moses Warao tüttre kasupoig . . .
26
7. Moses Jumala sulane
30
8. Moses Israeli wahemees . . . .
36
9. Tawit Jumala wõijetu mees . . .
40
10. Tawit Israeli kuningas
48
11. Jesuse, Jumala Poja, ilmale sündümine 51
12. Jesus paganide walgus
55
13. Jesus esä majan
58
14. Jesus Jumalast wõijetu mees ehk Kristus ' 60
15. Jesus Kristus taiwariigi kuulutaja. . 63
16.' Jesus Kristus elowürst
66
17. Jesus Kristus Zioni kuningas . . .
70
18. Jesus Kristus Jumala woon . . .
73
19. Jesus Kristus igäwäne Rahufaatja . 78
20. Jesus Kristus awwustuse Issand . . 81-яшфто

1.

Abraham.

%аіш ja maa om Jummal algusen
loonu, ja kui kõik maailm sai walmistetus,
sis lõi Jummal wiimate inemiifi oma
palge perrä, et nee ilmamaa üle walitsesa
Gdimäne memme olli A d a m , nink tema
naine olli E w a . Nee elliwa edeotsast
kaunin E d e n i aian wagause nink õndsuse
ello. Ent kui nemä üte puu wiläst seiwä,
kellest Jummal näil es ole käsknü süwwä,
sis saadiwa nemä esi hendide nink kõige
oma sugu pääle hätä nink wiletsust; sest
nüüd es wõi nemä enämb Edeni aida
jäijä, enge pidiwä walan walu nink waiwäga surma wasta elämä. Mida enämb
inemiifi nüüd ilmale sündü, seda kurjembas
lätsiwä nemä, niida et Jummal wiimate'
nõus wött, kõik inemiifi maa päält suure
weeuputuse läbi soutumas ära häötädä.
Üts ainus mees oma perrega löüse armu
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Jumala silmi een, sest et ta täwweSte
waga olli. Seda hõise Iummal kõige
naise nink lastega elon, kni kõik muu ilm
ärä uppu. See mees olli Noa. Noa
soust om sis kõik rahwas tulnu, kes nüüd
weel maa pääl eläp.
Kui Noa suku näkas paljo saama maa
pääl, sis walits Iummal hendäle üte mehe
ärä, Abraham nimi, see olli waga. Nink
Iummal utel Abrahamile: „Mine wäljä
oma esä majast nink oma esä maalt sinna
maale, mis Mina sulle näütä. Mina
taha sin no suures rahwas tetä. J a sino
fifen peäwä õnistetus saama kõik suguwõsa maa pääl." Abraham kuuld Jumala sõnna. Ta wõtt oma naise S a r a ,
nink omme sulasid nink näütsikid, omme
eläjid ja kõik omma warandust kokko, ja
lats teele. Kui nemä Kanaani maale
jõufewa, sis utel Iummal Abrahamile:
v See maa taha Mina sulle ja sino sugule
anda." Sis jäi Abraham Kanaani maale
elämä nink seda suku ootma, kellest Iummal temale jo mitukõrd olli kõnelnu. Sest
Abrahamil es ole weel üttegi last, ehk ta
küll jo 75 ajastaiga wana olli, kui tema
Kanaani maale tulli. Ja Iummal mõtel
oma sõna pääle. Kui Abraham joba 99

ajastaiga wana olli, tegi Jummal temaga
leppingo ja utel tema wasta: „Tõisel ajastajal peäp Saral sell ajal poig olema,
seda peät sina I s a a k i s kutsma".
Sis
sai Abraham rõõmsas, sest ta usk Iumalat; ja seda arwas Jummal temale õiguses.
Ajastaja peräst olli Abrahamil ja S a ral toowotetu poig Isaak kaen,' niida kui
Jummal olli ütelnu. J a Isaak kaswi,
nink wanembil olli temast rõõmu.
Sis
utel Jummal ütskõrd Abrahamile: „Wõta
oma poig, kes sino ainus, keda sa armastat, Isaaki, ja ohwerda teda palotuse ohwris". Nink Abraham tõssi warra hommongu üles nink wõtt oma poja Isaaki,
ja labk palotuse ohwri tarbis puid, ja
Wõtt kätte nink lats sinna paika, mis Iummal temale olli ütelnu. J a Abraham tegi
sinna altri nink saad nee puu altri pääle
nink köüt oma poja Isaaki kinni nink pand
teda altri pääle üles, puie pääle. Nink
Abraham knünit kae wälja nink wõtt
wäidse, omma poiga äratappa. Sis hoigas
Issanda enget tema wasta taiwast nink
utel: „Ära pane omma kätt see poisi külge,
nink ära tee temale midäki. Sest nüüd
tunne Mina, et sina Jumalat pelgät, nink
et sa omma Poiga, omma ainust, Mulle
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mitte ei ole keelnü".. Nink Abraham tõft
silma üles nink nägi, ja nätse, üts oinas
olli tema takan wöson sarwi Piti kinni

jäänu. Nink Abraham lats ja wõit oina
ja ohwerd seda palotuse ohwris oma poja
asemele. S i s hoigas Issanda enget Abrahami wasta töist korda talwast nink
utel: „Ша ole hendä mann wandnu",

ütlcp Issand, „sino seemne sisen peäwä
kõik maailma rahwas hendä õnistama, seeperäst et sa Mino sõnna olet wõtnu kuulda/

ф

2. Zssepi latsepölw.
Isaakil olli kats poiga, nee olliwa
katsike. Nooremb näide seast, J a k o b nimi,
sai Jumala käest Abrahami önistuse hendäle ja omale sugule, ja peräst ka J u mala õnistamise jäädwäs mäletüses wastse
nime I s r a e l . Israelit olli 12 poiga,
ja näide seast olli I o s e p temale kõige
armsamb, sest Iosep olli maga nink mõistlik, nink es tee esäle mitte pahandust nii
kui töise wele. S i s mötel esä teda töiste
weljo ülembäs panda nink tegi temale ka
kalli kiriwa särgi. Seeperäst wihksiwa
teda wele, et nemä es wõi ka hääd sõn^
nagi Iosepiga kõnelda; ent Iosep es hool
sest, enge hõise esä poole. Ütskõrd utel
Iosep weljo wasta: „Kuulge, mis nägemist ma unen ole nännü! Nätse, meie ollime
wälän wihka köütmän, ja nätse, mino wihk
tossi üles ja jäi ka pistü saisma, ja nätse,
teie wiho tulliwa tema ümbre nink kumardiwa miuo wiho ette." Ent tema wele
ütliwä: „Kas sina meie üle kuningas
Peässit saama?" Nink nakfiwa teda weel
enämb wihkama. Ent Iosep nägi weel
töise unenäo nink jutust seda ka weljole
ja utel: „Ma ole unen weel üte unenäo
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nännil, nink nätse, päiw ja kuu nink ütstõistkümmend tähte kümardiwa mino ette."
J a Josep jutust seda ka omale esäle. Ent
esä noom teda ja utel temale: „Mis unenago see om? Kas mina ja so emä ja so
wete peäwä õige tulema nink sino ette kumardanm?" Nink wete saiwa täüs kurja
wiha, ent esä pei seda asja meelen.
Perän scdä lätsiwä Josepi wete lotost
ära oma esä karja hoitma, ent Josep jäi
esä mano kodo. S i s utel esä ütskõrd J o sepile: „Mine ja kae, kas so weljo käsi
häste kaup nink kas hää lugu karjaga, ja
too mulle sõnumid tagasi". Nink Josep
lats ommi weljo takan otsma. Kui wete
teda kawweft näiwä, sis ütliwä nemä tõine

tõise wasta: ^ Nätse, sääl tulep see õige
unenägija! Tulge nüüd ja tapkem teda
ära; sis saame nätä, mis tema unenäo
omma." Ent R u b e n , kes wanemb weljo
seast, keeld tõisi nink utel: „Ärge walage
werd ära; paremb heitke teda sinna hauda,
mis laanen om". Kui nüüd Josep weljo
mano sai, sis wõtiwa nemä teda kinni
nink kifiwa tcmä.kiriwa särgi tema säläst,
ja heidiwä teda hauda. Ent see haud olli
tühi, wett es ole sääl sisen. J a nemä
iötewa maha leiba sööma. Nätse, sis tulli

—

üts kaupmeeste
lätsiwä omma
maale wiima.
raelt uelas рощ,
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tecselts säält mööda, nee
kallist kaupa E g i p t u s e
S i s utel J u da, kes I s omme weljo wasta: ,,90Ш

kasu om sest, et meie oma wele ära tapa-

me? Müügcm teda parembide neile kaupmchile ära". J a wele wõtiwa teda kuulda.
Kui nüüd kaupmehe sinna kottale jõusewa,

sis tõmpsiwa wele Josepi säält hawwast
üles ja mõiwa teda kaupmehile katekümne
hõpetükü eest ära. Küll pallet Josep weljo
silmäweega, ent nemä cs anna armu; ja
wõõra kaupmehe köüdiwä tema käe kinni
nink weiwä teda ära.
Nüüd wõtiwa wele Josepi särgi, tapiwa üte noore fika nink kastiwa särgi were
sisse ja lähätiwä see kiriwa särgi esä kätte
nink ütliwä: „See oleme meie löüdnü;
kae esi, kas see sino poja särk om wai
mitte."
J a esä Israel tuuse oma poja
särgi ära nink utel: „See om mo poja
särk! Kuri elläj om teda ära söönu, Josep om toteste ära murtu". Nink esä
leinas wäega, nink ikk oma armsamba poja
Josepi peräst, nink utel: „Küll ma lää
leinaten oma poja mano hauda". Ent
Iofcpit wiidi Egiptuse maale ja müüdi
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sääl ära Potiwärile; see olli Egiptuse
kuninga ülemb teener.

3. Josepi orjapõlw.
Josep olli säitjetöiftkümmend ajaftaiga
wana, tui Egiptuse kuninga ülemb teener
P o t i w a r teda hendäle orjas ost, ja tema,
keda esä olli mõtelnu weljole ülembäs panda, pidi nüüd wõõral maal wõõra rahwa
feäu wõõrast meest teenmä. Ent Jummal
es jäta Iosepit mitte maha, enge olli ka
wõõral maal temaga nink lask tema käe
all kõik korda minna, mis ta tegi. Nink
Josep löüse armu oma esändä meelest, sest
Josep teene teda waa föämega. Sis pand
Potiwar teda oma maja üle nink and
tema kätte kõige oma waranduse.
Ja
Jummal õnift Potiwari maija Josepi peräst, et seda tunda olli koton ja wäljän.
Nink Josep esi kaswi täwwes mehes nink
olli ilosa näoga.
Seda pand , Potiwari
paha naine ka tähele nink taht Iosepit
hendäle mehes saija. Ent Josep utel oma
esändä naise wasta: „Nätse, mino esänd
om kõik mino käe ala andnu nink ei ole
mulle muud midäki ära keelnü kui ennege
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sinno, seepcräst et sina tema naine olet.
Kuis peässi ma seda suurt kurja tegema
nmk Jumala wasta patma?" Sis näkas
Potiwari naine Iofepi särgist kinni nink
utel: ,,Tule mulle!" Gnt Iosep jätt oma
särgi tema kätte nink pagefi wal\a usaida.
Nüüd wihasi naine Iosepi pääle ärä. Ta
tänit suure häälega, Iosepi särk kaen, nink
höigas omma pererahwaft nink utel: ,,Kaege, mis Iosep om tennü! Ta tulli minno
ärä naardma, ja kui ta kuuld, et ma häält
tei, sis jätt ta oma särgi silja nink pagesi
wäljä usaida^. J a kui Potiwar kodo tulli,
kõnel naine tema wasta fedasamma wõls
juttu nink iiiel: ,,Sedä wiifi om sino sulerne mulle tennü". Sis lägüfi Potiwari
wiha palama, ja ta pand Iosepi sedamaid
ilma ülckullemata wangi.
Ent Iummal es jäta. Iosepit ka nüüdki
mitte maha, enge käänd ka wangihoonen
oma helduse tema poole, nink tegi, et Iosep
armas olli selle wangihone ülembä meelest.
Nink wangihoone ülcmb and Iosepi kätte
kõik wangi, keä sääl wangihoonen olliwa,
ja Iosep sääd kõik targaste, nink Iummal
lask korda minna kõik, mis ta tegi. — J a
nätse, kuningas pand oma ülembä keldriteendre ja oma ülembä pagara sinna paika

wahi ala, koli Josep kinni olli. Nink
wangihoone ülemb pand Josepi näide memo,
et ta pidi näide käsil olema. Mitme päiwä
peräst tulli Josep hommongul jälle näide
mano nink löüse näid kurwa näoga olewat.
S i s küsse tema näide käest: „Mis om teil
täämbä nii paha nago?" Nemä ütliwä:
„Meie oleme und nännü, nink meil ei ole,
kes seda ära seletäp." S i s utel Josep:
^Seletuse omma Jumala kaen. Siski
jutustage mulle." S i s jutust keldri ülemb

seda wiisi: „Nätse, sääl olli wiinapuu mo
een, nink wiinapuu külen olli kolm ossa,
nink kobaride külen olliwa marja walmis
saauu. J a kuninga karikas olli mull kaen,
nink mina wõti nee wiinamarja nink pitfiti näid kuninga karika sisse nink anni
karika kuninga kätte." Josep utel temale:
„Kolm ossa om kolm päiwä. Enne kui
kolm päiwä mööda om, tõstap kuningas
so Pää üles nink panep sinno jälle so
ameti pääle. Ent peä minno meelen, kui
sino käsi häste kaup, ja kõnele mino peräst
kuninga ette, nink saada minno siift hooneft ära. Sest ma ole warguse wiisil oma
esä maalt ära warastedu nink ilma süüta
wangi pantu." Nüüd jutust ka ülemb
pagar oma unenäo: „Nätse, kolm korwi
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olli mo pää pääl, ja päälmätsen korwin
olli köigesugust kuningale tettüt pagara
rooga; ent linnu seiwä seda korwist mo pää
päält ära." Nink Josep selet nink utel:
„Kolm korwi om kolm päiwä. Enne kui
kolm päiwä mööda lät, wõtap kuningas
so Pää otsast ära nink poop sinno üles
puu külge, ja linnu soowa so liha sino
päält ära." J a see sündü kolmandal päiwäl perän seda, sis pand kuningas keldri
ülembä tema ameti pääle tagasi, ent ülembä
pagara lask ta üles puwwa, õtse niida kui
Josep olli ette kuulutan«.
Ent keldri
ülemb es.peä Iosepit mitte meelen, enge
unet teda ära, ja niida pidi sis Josep
weel kinni jääma.

4. IZosepi aupölw-^
Kate ajaftaja peräst sündü, et Egiptuse
kuningas, aunimega W a r a o , und nägi,
nink nätse, ta sais jõe weeren, nink nätse,
jõest tõssi säidse ilosat nink lihawat lehma
üles ja seiwä aasa pääl. Nink nätse,
perän näid tõssiwa tõise säidse lehma jõest
üles, lahja nink paha päält nätä, nce seiwä
ära nee säidse ilosat, nink lihawat lehma.
(Jumala arm nink tõte.)

2
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Nink Warao wirgu üles. Sis uinu ta
jälle magama nink nägi töist puhku unen,

nink nätse, säidse wilja pääd tõssi utest
kõrrest üles, jämeda nink hää. Nink nätse,
säidse peenikest nink ära kõrwetut pääd
tössiwa perän näid üles, nink neeliwä nee
säidse jämedat ja täüt pääd ära. Nink
Warao wirgu üles, nink tema waim olli
otsekui roidunu. S i s lähät Warao omme
teendrid wälja nink kuts Egiptuse maa targa
hendä mano nink jutust neile oma unenäo.
Ent ütski naist es wõi Warao unenägemist
ära seletada. S i s tulli keldri ülembäle
Josep meelde, nink tema juluft Waraole
ära see lou, kuis Josep kate ajaftaja eest
wangihoone« olli unenägemise õigede ära
seletänü.
Sis lähät Warao nink kuts
Josepi. J a Josep saadeti usinaste wangihoonest wälja, nink ta aije oma hahena
ära nink pand töist rõiwid sälgä, nink tulli
Warao ette.
J a Warao utel Josepi wasta: M a '
ole und nännü, ja ütski ei wõi seda ära
seletada. Nink ma ole sinnost kuulnu, sa
wõiwat unenägemist ära seletada." Josep
koste: „ E i ole see mitte mino kaen; küll
Jummal ommcte Waraole hääd kuulutap."
Sis jutust Warao oma kats unenäko ära,
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ja Josep ütel Warao wasta: „See unenago om kõik' üts. Nee säidse lihawat
lehma ja nee säidse jämedat wiljapääd
omma säidse ajastaiga, mis tulewa. Nätse,
neide säüsmc ajastaja sisen peäp suur wiläwarandus olema Egiptuse maal. Ent nee
säidse lahja lehma nink nee säidse peenikest
wiljapääd omma säidse nälä ajastaiga, nee
tulewa säitsme wiljaliku ajastaja perrä.
S i s lõpetap wäega kange nälg seda maad
ära. Nink et see unenägo Waraole om
kakskord olnu, om see, et Jummal seda
toteste nink pea saap tegema. Sis kaegu
Warao hendäle nüüd ütte mõistlikku nink
tarka meest, nink pandkn tcdä säitsmel rohkel wiläajastajal wilja kokko pandma üle
kõige Egiptuse maa, et säitsme nälä ajastaja tarbis toidust oles, et maa nälja peräst
es faas ära kaotetus." See nõu olli
Warao meelest ja kõiki tema sulaste meelest
hää, ja Warao ütel Josepi wasta: „Et
Jummal finole seda kõik om teedä andnu,
sis ei ole ütski nii mõistlik nink tark kui
sina. Nätse, ma ole sinno kõige Egiptuse
maa üle pandnu. Aujärje poolest ütsindä
taha ma suuremb sinno olla." J a Warao
wött oma sõrmuse oma käe päält ära niuk
pand seda Josepi sõrme õtsa, ja pand kallid
2*
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rõiwid tema sälgä, nink kuldehtid tema
käata. Kolmkümmend ajastaiga olli Josep
wana, kui Warao teda jelle suure awwu
sisse tost.

-• v '

Nüüd näkas Josep kõik Egiptuse maad
läbi käümä ja kõige säitsme aasta wilja
Egiptuse maal kogoma, nink tema pand
wäega paljo wilja kokko, nii kui liiw mere
weeren, et enämb es wõi arwada paljuse

peräst. Ent kui nee säidse rohket ajastaiga
õtsa saiwa, sis naksiwa nee säidse nälä
ajastaiga tulema, niida kui Josep olli
ütelnu. S i s tegi Josep kõik aida wallale
nink mõi wilja, ja kõik maailm tulli Egiptüse maale Josepi mano ostma. Sest nälg
olli wõimust wõtnu kõike maie sisen.

5. Josep nink Zsrael.
Nälg tulli ka Kanaani maale, kon cfä
Israel oma ütetõistkümne pojaga elli. Kui
nee kuuliwa, et Egiptuse« wilja elli, sis
lähät Israel oma poja kümnekeske Egiptuseft wilja ostma, ent noorembat poiga,
P c n j a m i n nimi, es saada ta mitte näidega, sest ta utel: „Ehk wahest temale
õnnetust johup." Ja Israeli poja tulliwa

Josepi ette wilja ostma, nink nemä kumardiwa tema ette maani. Nink Josep tnuse
näid ära, nink nee unenäo tulliwa tema
meelde, mis ta naist unen olli nännü; ent
wete es tunne teda mitte, sest ta pand
hendä wõõras nink kõnel näidega tõlgu
läbi kangede nink utel: „Teie olete tulnu
kaema, kost see maa wallal olnes; teie
olete salaja maa kulleja." Nemä waban«
diwa alandlikult: „Meid om katstõiftkümmend weljä olnu, kõik üte mehe poja
Kanaani maal, nink nätse, nooremb om
kodo jäänu esä mano, nink ütte ei ole
enämb alale, meie oleme õige mehe, nink
oleme tulnu wilja ostma.' Ent Josep jäi
kõwaõ, nink pand näid wahi ala. Kolmandal päiwäl utel Josep näide wasta:
„Kui teie olete õige mehe, sis jäägu üts
teie seast kinni, nink tõise nungu wilja kodu
wiima nink toogu oma nooremb weli minole
nätä, sis saa ma nätä, kas teie kõne tõte
omma." Sis kõneliwa nemä hendä keskel:
„Meie oleme süüdlase oma wele peräst, et
meie es wõta kuulda, kui ta meid henge
ahastusest alandlikult pallel; nätse, nüüd
nõwwetas tema weri takan." Ent Josep
mõist kõik, mis nemä kõneliwa, nink ta
käänd palge kõrwale nink ikk. Siski lask
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ta üte weljo seast, kell S i m e o n nimi
olli, köütä nink wangi wiijä, ent näide
kotte käsk tema wiläga täütä nink töise
üttesa weljä minema saata. Nink niida
tetti näile. S i s tõstiwa nemä oma wiljakoti omme eeslide sälgä nink lätsiwa murrega kodo poole.
J a nemä tulliwa esä mano nink anniwa talle teedä kõik, mis näile olli johtunu, nink kuitao Ggiptuse maa suur esänd
olli käsknü Penjamini temale nätä tuwwa.
Sis koste Israel nink utel: „Teie teete
minno latsist ilma! Iosepit ei ole enämb,
Simeoni ka ei ole enämb, ja Penjamini
tahate teie ka ära wõtta? Koik see tulcp
mino pääle!" Nink esä es lupa Penjaminit mitte Ggiptuse maale laske. Ent
nälg olli kange nink wili lats õtsa, ja
Iuda lei käemehes Penjamini eest, ja wana
Israel and wiimate perrä nink saat oma
poja toist korda Egiptuse maale nink utel:
„Wõtke raha kaasa nink wõtke ka oma
weli, nink minge, ja Kõigewägewam Jummal andku teile halestust löüdä selle mehe
een, kes Ggiptuse maa esänd!" Sis wõtiwa Israeli poja kätte nink lätsiwä Ggiptüse maale, ja nemä tulliwa nink saisiwa
Josepi een. Kui Josep Penjamini nägi
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näidega olewat, sis kõnel ta näidcga lahkeste nink wõtt näid omma maija nink
and näile süwwä. J a nemä seiwä nink
jõiwa Iosepi lawwa päält nink ollüva
rõõmsa. Ent Iosep käsk omma koaülembat
nink utel: ^Täüdä neide meeste koti wiläga nii paljo, tui nemä futawa ärä wijä,
\a mino hõpckarik pane nooremba wele
koti suuhn". Nink niida tetti. Kui hommongul walge sai, sis lasti neil mehil
ärä minna. Ent kui nemä liinaft olliwa
tüki maad ära lemmi, nätse sis aije 3o*
sepi koaülemb näid takan nink .hõigas:
„Misperäft tasote teie hääd kurjaga? Teie
olete mino csändä höpekarika Wõtnu. Seda
olete kurjaste tennü!" Nemä ütliwä:

„Misperäst kõnelep meie esänd seda wiisi?
See, kelle mant karik löwwüs. peäp koolma, ja meie tahame oma esändäle sulasis
jääda". S i s pand cgämees oma koti maa
pääle nink wõtt koti suu wallale; nink
nätse, karik olli Pcnjamini kotin! Sis panniwa nemä suure jahmatusega egämees oma
koorma oma eläjä sälgä nink lätsiwä lima
tagasi Iosepi maija. Nink nemä heidiwa
Iosepi ette maha; ent Iosep utel näile:
„Mis töö fee om?" S i s koste I n d a :
„Mis peame meie oma esändäle ütlema?
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Jummal om meie ülekohut löüdnü. Nätse,
meie jääme kõik sino sulasis". Ent Josep
utel: „Ei mitte kõik, enge see mees peäp
mulle sulases jääma, kelle mant karik om
löütü; tõise minge rahuga koeo oma esä
ишпо". Nüüd aste Iuda ette nink utel:
„Mina ole käemehes see poisi eest esäle
saanu. S i s jäta, palle ma, minno selle
nooremehe asemele omas sulases, ent see
pois mingu omme weljoga kodo. Sest
kuis peäsfi mina ilma temata oma esä
mano minema? Sest kui see pois kodo ei
saa, sis koolep meie esä ära nink meie
peame murrega oma esä halli hiusse hauda
saatma". S i s es wõi Josep söäme haleust enämb keelda. Ta ikk suure häälega
nink utel omme weljo wasta: „Mina ole
Josep, teie weli, keda teie olete Egiptuse
maale, ära müünü! Kas mo esä weel eläp?
Rühkke nüüd nink ütelge mo esäle, et
Jummal om minno esändäs pandnu kõige
Egiptuse maa üle, ja et mina taha teid
siin toita; ja tooge mo esä fiijä, sest weel
tulep wiis nälä ajastaiga". Nink Josep
wõtt Penjamini ümdre käata kinni nink
and kõigile omile weljole suud nink kõnel
näidega armsaste. J a tenia and näile
toidust tee pääle nink lähät wankrid oma

csä perrä,
minema.
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nink

saat

oma

wete kodo

Israeli poja tulliwa kodo nink kuulutiwa esäle, et Josep om Egiptuse maa
walitseja ja kutsup meid hendä mano eläma. Gnt Israeli süda olli katen motten,
nink es usu seda mitte. Siski. kui ta
näqi neid wankrid, mis Ios^'p olli lähätänu teba ära tooma, sis nafaS wana I s raeli waim jälle elämä, nink tema utel:
,.Sest om küll! Mo poig Josep eläp weel;
ma taha minna nink teda nätä, enne kui
ma koole". J a Israel saat Inda hendä
ette Josepi mano, nink Josep tulli oma
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tõllaga oma esa Israelile wasta. Kui
Josep omma essä nägi, wõtt ta teda ümbre
kaala kinni nink <kk kawwa tema kaalan.
Nink Israel utel Josepi wasta: „Nüüd
taha ma koolda, et ma so silmi ole nännü,
et sa weel elon otet". J a Josep asut
Warao kasu perrä omma essä kõige tema
perrega Koseni maale, nink toit näid sääl.
Sis elli Israel weel säidsetõistkümmend
ajastaiga Egiptuse maal. Enne koolmift
kuts ta oina poja weel oma woote ette
nink õnist näid ekäütte efierälde; ent ehk
ta küll Ioscpile katewõrra õnistust and,
sis pand ta ommete ülembä öniotuse Inda
pääle, nink utel: ,,Gi peä Walitsuse kepp
Iudast mitte ära lahkuma, seeni kui Rahusaatja tulep, nink selle sõnna wõtwa rahwa
kuulda". J a Israel kooli ära nink mateti
omme wanembide hauda maha. Ent J o sepi käsi käwe häste, ninkata elli kawwa,
nink nõgi omme laste lätsi nink ka weel
neidegi lätsi. Nink ta kooli ära, kui ta
sada ja kümne ajastaiga wana olli.

6 Moses Marao tüttre kasupoig.
Israeli latse sigisiwa Egiptuse maal
nink näid sai paljo, ja nemä saiwa nli-
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wäega wägewäs, et see maa näid täüs sai.
Ent mitme aja peräst tossi Egiptuse maal
wastne kuningas, see es tiijä Iosepist midäki. Seesama wastne kuningas pidi oma
rahwaga kawalat nõwwo Israeli laste
rahwa wasta nink taht näid wähändädä
rasse teo orjuse läbi. Sis panti Israeli
laste üle sundjid, nee pidiwä näid kange
hirmuga sundma sawikiwwe . tegema ja
muud raesct wälja tööd. Ent mida cnämb
Israeli lätsi waiwati, fedä enämb näid sai;
sest I u m m a l olli nõus wõtnu, Israeli
fuku Egiptuse maal suures rahwas tetä.
Kui kuningas nüüd nägi, et ta see ränga
teo orjusega Israeli rahwaft wähändädä es

saa, sis and ta käsu wäljä, kõik Israeli
rahwa poiglatsi sissama, kui nemä ilmale
olliwa sündünü, jõkke heita, ent kõik tüttärlatfi ello jätta.
Sell ajal siindü utele abielorahwale
Israeli laste seast poig, see olli illos lats,
ja emä peet teda ärä kolm kuud. Ent
kui tema omma last cnämb es saa salajan
hoita, sis wõtt ta karbi pilli roost, nink
tõrwas seda waiguga nink pigiga, nink
pand oma pojakese sinna sisse, nink wei
seda jõe weerde pilliroo sisse. Ent latse
sõsar jäi kawwest kaema, mis temast faanes.
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Nätse, sis tulli Warao tüttar jõe weerde
tsuklema, nink ta nägi see karbi pilliroo
seen, nink lähät omma näüdsiko nink lask
teda ära tuwwa. Kui ta karbi wallale
wõti nink seda latsekeft nägi, nätse, sis
ikk see poiglats. Nink Warao tüttar heit
tema pääle armu nink utel: ,,See om üts
neist Israeli rahwa latftft". Nüüd tulli

Xatfc sõsar ka lähemoäle nink küsse: „Kas
ma peä sulle üte imetaja naise kutoma
Israeli naiste seast, kes sulle see latse imetäp?" J a Warao tüttar utel: „Mine!"
S i s lats see tüttärlats nink kuts latse emä.
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J a Warao tüttar utel temale: ,,Wõta see
lats nink imeta teda mulle, ja ma taha
sulle palka anda". Nink naine wõtt latse
nink imet teda. Kui lats kangembas sai,
sis wei ema teda Warao tüttrele.
See
wõit teda heudäle kasupojas ja pand temale nime Moses.
Sest ta utel: , , M a
ole teda weest wälja tõmmanu".
Ent
Moses kaswi mehes Warao tüttre majan,
nink teda opetedi kõigen Egiptuse rahwa
tarkusen, ja tema olli wäkew sõuan nink
töön.
Kui Moses olli suures saanu, sis tulli
tema söämete see mõte, et ta pidi minema
omme suguwelitsid kaema. J a tema nägi
näide rasset teoorjust, nink nätse, üts Ggiptüse mees pess ütte Israeli meest. Moses
kaije finnä nink tänna, nink kui tema sääl
kedäki es näe ligi olewat, sis lei ta see
Egiptuse mehe maha nink matt teda liiwa

sisse. Tõisel päiwäl lats Moses jälle wälja,
nink nätse, kats Israeli meest tapliwa.
Nink Moses ütcl selle wasta, kes tõisele
liiga tegi: ,,Milles sa omma lähembät
pessät?" Ent see tülits wasta nink utel:
,,Kes om sinno ülekaejas nink kohtumõistjas
meie üle pandnll? Kas sa minno ka tahät
ära tappa nii kui sa olet Egiptuse mehe
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ära tapnu?" Sis jäi Moses pelgama
nink mõtel: ,,Töteste, fee asi om awalikus
saanu". Niida olli ka. Sest Warao olli
ka jo seda kuulda saauu nink püüse Mosest
ära tappa. Sis pagesi 'Moses Warao eest
ära nink lats läbi laane M i d ja ni maale.
Siijä jäije Moses elämä.

7.

Moses Zumala sulane.

Ja see sündü mitme päiwä peräst, et
Egiptuse kuningas ära kooli, ent Israeli
laste waiwa es kergitedä selleperäft mitte.
Ja näide, tänitamine nink oigamine tõssi
üles Jumala poole see rasse teo peräst,
minkaga näid alati waiwati. Nink I u m mal kuuld näide oigamist nink kaije näide
pääle nink tunse näide hätä. Ent Moses
elli ikkes weel Midjani maal. Siin olli
Moses naise wõtnu nink oma naise-esä
lammaste karjusses saanu. Ütskörd johtu
Moses oma karjaga Horebi mäe mano.
Siin nägi tema ime asja, sest nätse, orjawitsa wõso palli tulen ja es pala mitte
ära. Nink Moses mõtel: ,,Ma peä õige
finnä minnema nink kaema seda suurt imet,
miõperäst see orjawitsa wõso ära ei pala".

Sis hoigas hääl orjawitsa wõsust nink
utel: .Moses, Moses!" Nink tema utel:
Siin ma ole!" Nink hääl utel: ..Arä
tule siijä ligi! Pästä oma kängitfejalast, sest see
paik, kon sa saisat. om püha maa. Mina ole
sino esä Jummal, Abrahami Jummal,
Isaaki Jummal nink Jakobi Jummal".
Nink Moses katt oma palge kinni, sest
ta peljäs Jumala pääle kaeda. Nink Iummal utel: „Küll ma ole nännü oma Israeli
rahwa wiletsust ja ole knulnu näide tänitamist, nink ole maha tulnu näid ära
pästmä Egiptuse rahwa käest nink näid
sust maalt üles wiima Kanaani maale,
mis Ma Abrahamile nink tema sngule ole
andnu. J a tule nüüd, Ma taha sinno
lähätädä Warao mano, ja wii mino rahwas. Israeli latse, Egiptusest wälja." Sis
utel Moses Jumala wasta: ,,Kes mina
ole, et ma peä Warao mano minema nink
Israeli latse Egiptusest wälja wiima?"
Jummal koste: ,,Mina taha tõtelikult sinoga
olla. J a see olgu sulle tähes: kui sa
rahwa Egiptusest olet wälja wiinü, sis
peate teie Minno teenmä selle mäe mann."
Moses tulli nüüd Horebi mäe mant oma
äia mano tagasi nink pallet Hennast wallale,
et ta Egiptuse maale lääs. ja äi lask teda
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rahuga ära. Egiptuse maal kuts Moses
kõik Israeli laste wanembid kokko nink
and uäile teedä kõik nee sõna, mis I u m mal tema wasta olli kõnelnu. Nink rahwas usk, nink nemä kumardiwa pääga
nink heidiwä palge pääle maha Iumalat tennäden. et näide äräpästmine pidi
lähünemä.
Ja Moses tulli Warao ette nink utel:
,,Niida ütlep Israeli Jummal: Lase, Mo
rahwal minna, et nemä Mulle pühha
pidäwä laanen. Mino poig, Mo edimäne
poig om Israel. Kui sa keelal ledä niinemckft, nätse, sis taha Mina sino poja, so
edimätse poja ära tappa." Gnt Warao
suurusteli wasta: .,Kes om Israeli I u m mal, et mina tema sõnna peä kuulma?
Mina ei tunne teda, ei taha ka mitte
Israeli! minna laske." Niida kaleft Warao
omma söänd nink eõ lase Israeli rahwast
mitte wallale. Sis utel Jummal Mosese
wasta: ,,Nüüd peät sina nätä saama, mis
Ma Waraole taha tetä. Sest tugewa käe
läbi peäp ta teid ära laskma." Ja Iummal lask ütessa ränka nubtlust tulla Warao
nink Egiptuse pääle, uink kui Warao weel
wasta paud, sis saat Jummal Moseselt
kõigele Israeli kogodusele kasu, et egäüts

perre e|d pidi üte ilma weata- woona säetül päiwäl ärä tapma urni: woona werega
maja usse piida ninf päälispuu wõidma.
Ent woona liha pidiwä nemä tule weeren
küdsämä nink ärä sööma ja hapnemata
leiba selle mann pruukma, wöö wööl, kängä
jalan nink kepp kaen, kui teekaiijä, keä
rutuga teele tõttama. Nink kui Israeli

latse säetül päiwäl niida teiwä, sis sündü
kestöö ajal. et Iummal maha lei kõik edimatse poiglatse Egiptuse maal, nii häste
Warao edimätse poja, kui wangi cdimätse
poja, ja kõik eläjidc edimätse esätse looma.
Ent Israeli laste majost lats Iummal
mööda. Nink Warao tossi üles ööse, tema
nink kõik tema sulase, nink kõik Egiptuse
rahwas; nink suur kisa olli Egiptuse maal,
sest ei üttegi maija es ole, kon kooljat es
ole. S i s kuts Warao Mosesc nink utel:
,,Minge mo rahwa seäft ärä, nink minge,
teeuke Israeli Jumalat, niida kui sina olet
kõnelnu." J a Egiptuse rahwas käwe
Israeli laisile pääle, et nemä näid usinaste
säält maalt saasse ärä saata. Nink Israeli
latse lätsiwä teele, wäega suur hulk rahwaft, kõige oma karjaga nink oma Warandusega, nink nemä tulliwa Egiptuse maalt
ärä. Nink Iummal käwe näide ecn päiwä
(Iumal-l arm nink töte.)
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ajal pilwe nilbem, näile teed juhataman,
en öö ajal tule tulban, uäile walget
tegemän.
Jummal wei Israeli rahwa wäehulga
Werewa mere weerde; siijä pidiwä uema
leeri jääma. J a Waraole anti seda teedä.
S i s kahits Warao, et tema Israeli rahwal
olli lasknu ära minna, nink ta lask hobesid
oma tõlla ette panda nink wõit hendäga
sõawankrid ninklhobesewäke. nink aije Israeli
lätsi takan, et ta näid wagusi tagasi toos.
Nink Warao sai näile järgi, kui uema
Werewa mere weercn leerin olliwa. S i s
pelgsiwa Israeli latse wäega nink tänitiwa
Mosese poole. Ent Moses «tel: „Ärge
peljake, jääge ennege saisma nink kaege
Jumala äräpästmist, mis Ta teile täämbä
saadap/' Nink Jummal ütcl Mosese wasta:
„Saada Israeli rahwas edesi minema, ent
sina tõsta oma kepp üles nink küünita
oma käsi wälja mere poole nink lahota
teda, et Israeli latse kuiwalt läbi saawa."
Nink Moses küünit oma kae mere poole,
nink wesi lahku utest koost, nink Israeli
latse lätsiwä kuiwalt merest läbi. J a 2ÖCK
rao oma söawäega cnjc näid takan. Kui
Egiptuse rahwas kesk meren olli, sis hirmut näid Jummal, et nemä nakfiwa tagasi
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käändmä, ent Moses küünit oma käe töist
korda jälle mere poole, nink wesi näkas
hao tullen jälle kangede jooskma, nink

Jummal aije Egiptuse rahwa weewoole
wasta, nink mere laine katiwa Warao kõige
tema söawäega, et naist es jää üle ei ütte
ainustki. Niida päst Jummal sell päiwäl
Israeli latse Egiptuse rahwa käest ära.
Ja Israel nägi seda suurt kätt, mis I u m mal Egiptuse rahwa wasta olli üles näutänu, nink nemä pelgfiwä Jumalat, nink
uskfiwa Jumalat nink Mosest, Tema

' sulast.
3»
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8. Moses Israeli wahemees.
Nink Moses käsk Israeli rahwal Werewa
mere weerest edesi minna, et nemä Horebi
mäe mano saasse. Teekäük olli waiwaline,
sest laanen es ole leiba ei ka wett saiza.
Secperäft nurisiwa Israeli latse Mosese
wasta ja ütliwa: „Milles sa olet meid
wälja toonu siijä laande nälga koolma!"
Ent Jummal utel Mosese wasta: Matse
mina taha teile laske lcibä sadada talwast."
Nink see sündü hommongul, et ümbre leeri
olli kord kastet maan. Kui kaste ära tõssi,
nätse, sis olli laanen maan midäki peenikest
hümmärguft, peenikest kui hall maa pääl.
Nink Israeli latse ütliwa tõine tõise wasta:
,,Man h u , " — ehk meie keele perrä: ,,Mis
see om?" Ent Moses utel näile: ,,See om
see leib, mis teile Jummal om süwwä
andnu. Kogoke sest egämees nii paljo kui
ta jöwwap süwwä, ja wõtku ka neile, keä
tema teldin omma." Nink Israeli latse
kogosiwä seda egä hommongu nink seiwä,
ja tema magu olli nii kui meekoogi. J a
Israeli latse seiwä Manna seeni kui nemä
Kanaani maale saiwa, kohe rahwas pidi
asuma.
Ent weepuudus tulli ka katte,
nink rahwas riidliwa Mosesega nink iitliwä:
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„Saada meile wett, et meie juwwa saame!
Misperäst tahat sa meid ja meie lätsi ja
meie eläjid janno ära kooletada?" Nink
Moses hoigas Jumala poole. Sis utel
Jummal Mosese wasta: „Mine rahwa ette
ja wõta bendä kätte oma kepp, minkaga
sa mere lahotit. Nätse, Ma taha saista
sääl sino cen, Horebi pae pääl, nink sina
peät pae külge lööma, nink säält peäp wett
wälja tulema, et rahwas juwwa saap."
Nink Moses tegi niida Israeli rahwa
näten, nink selge wesi joosk paest wälja,
nink rahwas saiwa juwwa küll. Niida
sööt nink joot Jummal esi Israeli lätsi
laanen.
Ja Israeli latse saiwa Sinai laande
nink leiwa leeri üles S i n a i mäe kottal,
mis Horebi mägitsel maal, nink Jummal
olli pilwe tulban mäe pääl. Sis kuts
Jummal Mosese mäe pääle nink utel:
^Niida peäl sa Israeli latsile kuulutama:
Teie olete nännü, mis Mina Egiptuse
rahwale ole tennü, ja et Ma teid kotka
fiiba pääl ole ^kandun nink teid hendä mano
toonu. Ja nüüd, kui teie õigede wõtate
Mo sõnna kuulda nink Mino lepingot pitä,
sis pcäte teie Mo oma olema kõige rahwide
seast, nink teie peate Mnlle pühas rahwas
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olema." Nink Moses tulli nink kõnel rahwale kõik neesinatse sõna. Sis koste kõik
rahwas ütelifi nink utel: „Koik mis I u m mal om kõnelun. tahame tetä." Nüüd
käsk Jummal Mosesel rahwale ütelda, et
nemä walmi olesse kolmanda päiwä pääle.
Ja see sündü kolmandal päiwäl, kui hommong sai, sis tõssi pik>ie ja wälgi löömine,
nink paks pilw olli Sinai mäe pääl, nink
wäega kange pasuna hääl, niida et kõik
rahwas wärisi, kes lcerin olli. Nink Moses
wei rahwa leerist wälja, Jumala wasta,
nink nemä jäiwä finnä mäe ala faisma.
Nink kõik Sinai mägi fuitsas nink wärifi
wäega, sest, et Issand tule sisen tema pääle
maha tulli. Kui nüüd rahwas oma Paiga
pääl sais, sis kõnel Jummal pasuna häälel
nink kuulut Israeli rahwale oma püha
kümme käsku. Ja kõik rahwas nägi nink
kuuld pikse mürrinät nink tule kirgi nink
pasuna häält nink mäke suitsawat. Sis
wabifiwa nemä nink jäiwä kawwest saisma,
nink ütliwä Mofefe wasta: „Kõnele fina
meiega, nink meie tahame kuulda, ent ärgu
kõnelgu Jummal meiega, et meie ära ei
koole." Nink Moses ütcl rahwa wasta:
„Jummal om seeperäst tulnu, et Tema
pelg teie silmi een oles, et teie pattu es

tees." Nmf Moses kirjot kõik Issanda
sina üles raamatuhe.
Töisel hommongul tõsfi Moses warra
üles nink ehit altri mäe ala, nink läbät
Israeli laste noore mehe, ja nemä tapiwa
teno 'ohwri Jumalale. J a Moses wõtt
poole were niuk pand seda kausikeste sisse,
ent poole were tsink tcmä altri pääle.
J a ta wõtt lepingo raamatu nink lugi
rahwa kuulden, ja nemä ütliwä: vMif,
mis Iummal om ütelnu, tahame tetä nink
kuulda." S i s wött Moses seda werd nink
tsink rahwa pääle nink utel: ^ Nätse, see
om selle lepingo wen, mis Iummal om
teiega tennü kõiki neidesinaste sõnno peräft."
Nink Moses lats üles nink säidsekünimend
Israeli wanembat. nink nemä näiwä I s raelt Jumalat, ja Tema jalgo all olli kui
taiwas esi oman selgüscn.
Kui nemä
Jumalat olliwa nännü, sis seiwä nink
jõiwa nenm. Nink Iunlmal utel Mosese
wasta: „Tule üles Mino mano mäe pääle
nink jää siijä, nink Ma taha sulle anda
kiwilawwa nink seda säädüst nink käsku,
mis Ma ole kirjotanu näid õpetada."
Nink Moses lats Jumala mäe pääle üles.
nink pilw katt mäe, nink Inmmal and
Mofcsele kats kiwilauda, neide pääle olli
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Jummal kirjotanu oma püha kumme käsku.
Nink sündü, kui Moses Sinai mäe päält
alla tulli, nee kats tunnistuse lauda kaen,

sis hiilgas tema pale, et Inmmal temaga
olli kõnelnu.

9. Tawit Zumala wöijetu mees.
Kui Jummal oma Israeli rahwa
Kanaani maale olli asutanu, sis aud Tema
näile cdimält kohtumöistjid, keä näide üle
pidiwä walitsema. Wiimne kohtumõistja
olli prohwet Samuel. Sell ajal nõusewa
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Israeli latse hendile kuningat, nink Jummal
käsk Samnelli, et ta pidi S a u l i kuningas
wõidma. Seda tegi Samuel, nink pand
perän seda oma kohtumõistmise ameti maha,
ent prohweti ametit taÜit tema sellegiperäst
iks edesi. Saul walits cdeotsan häste, ent
kui ta ütskõrd Jumala kasu wasta tegi
nink päälegi wõlsse, sis heit Jummal teda
ära oma palge eest, nink Samuel pidi
temale ütlema: „Sina olet Jumala sõna
ära Põlgnu, seeperäst põlep Jummal sinno
ka ära, nink annap Israeli kuningriigi so
lähembäle, kes paremb sinno." Sest saani
lahku Jumala Waim Saulist ära,' nink
üts kuri waim tegi temale hirmu. J a
Samuel leinas Sauli peräst, sest ta olli
teda armsas pidänü. Ent Jummal utel
Samueli wasta: „Kui kawwa leinat sina
Sauli peräst, keda Mina ole ära põlgnu?
Täüdä oma sarw õliga nink mine Petlehemmi, nink kutsu I s a i ohwrite, ja Mina
taha sulle tccdä anda, keda Mina Isai põige
seast hendäle ole ära nännü, et sina teda
peät kuningas wõidma." Nink Samuel tegi
niida nink lats Petlehanmi, mis I u d a
maal, nink pühend Isait ning tema põige
nink kuts näid ohwrite. Ja Isai lask oma
säidse poiga Samueli eest mööda minna,
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ent Samuel utel: „Neid ei ole Jummal
ära walitsenu. Kas poisi omma kõik siiu?"
Isai utel: ^Nooremb om weel ära, nink
nätse, ta hoiap lambid." Sis käsk Samuel
temale perrä saata nink teda kodo tuwwa.
Nink see pois tulli kodo nink aste ligi,
nink ta olli prisk pois, ilosa silma pään,
nink kauni näoga. . Ja poisi nimi olli
Tawit.
Nink Jummal utel Scimueli
wasta: „Wõta katte, wõia teda, sest see
om seesama." Sis wõit Samuel õli sarwe
nink wõise teda ta weljo sean, nink Jumala
Waim tulli kärmäste Tawida pääle sestsamast päiwäst nink edisp^iidi. Ja Samuel
tõssi üles nink lats kodo.
PcränscdäkogosiwaWilisti,keäIsraeli
naabrirahwas nink wihatse wainlase, omma
söawäke sõtta Israeli rahwa wasta, nink
tulliwa Inda maale nink leiwa üte mäe
õtsa sõaleeri üles. Ja Saul nink Israeli
mehe tulliwa kokko nink leiwa leeri üles
tõise mäe õtsa, niida et org kate leeri wahel
olli. Nink Wiliste leerist tulli üts mees wälja,
K o l i a l nimi. See olli kuus küünart nink
üts wass pikk, nink waskküpär olli ta pään,
nink soomuste wiisil tettü raudrõiwas olli
ta sälän. nink tema jalan olliwa waskplaadi,
nink waskoda olli ta piha pääl, nink ta

piigi wars olli kui kangawõllas.
See
pikk mees Koliat sais nink hõigas Israeli
sõawäe hulke wasta: Walitsege hendile
üts mees ärä, et ta аШ tulep mim
mano. Kui ta wõip minno maha lumma,
fis tahame meie teie sulasis jäijä, ent kui mina
teda ärä wõida, sis peate teie meile sulasis
jääma." Nink paljo muide fõnnoga teot
ta Israeli sõawäe hulke. Ent Saul nink
kõik Israeli sõamehe pelgsiwa mäega nink
es julgu selle hirmsa mehe wasta taplema
minna. S i s tulli ka Tawit Israeli rahwa
sõaleeri, omme weljo kaema, nee olliwa ka sõtta
lännü. Kui Tawit Koliati suurustelemist kuuld,
nink Israeli meeste hirmn nägi, fis lubas
tema Koliati wasta wäljä minna, nink
S a u l sai seda ka kuulda ja kuts Tawida
hendä mano. Nink Tawit utel: „Sino
sulane tahap minna nink selle Wilisti mehega tapelda. Küll Iummal pästäp minno
selle mehe käest". S i s ütcl S a u l : „Mine,
nink Iummal olgu finoga". Nüüd wõtt
TaMit oma karjakcpi kätte nink walits hcndäle wiis siledat kiwwi jõest nink pand
näid omma karjapanna, nink lats, oma
ling kaen, Koliati wasta.
Nink Koliat
tulli ka lähembälc Tawida wasta, nink kui
ta teda nägi nii noore mehe olcwat, es
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pane ta Tawidat misseski nink tõrel:
„Kas mina koer ole, et sa kepiga mino
wasta tulet? Tule Ugi, kütt ma so liha
anna lindule süwwa." Ent Tawit koste:
„Sina tulet mino mano mõõgaga nink
oaga, ent mina tule fino wasta Israeli

wäehulke Jumala nimel, keda sina olet
teotanu. Täämbä annap Jummal sinno

mino kätte, et ma so pää otsast ära wõta,
et kõik maailm saap teedä, et Israelit om
üts Jummal". Nüüd näkas Koliat mano
tulema, ent Tawit joosk temale wasta,
pist oma käe pauna A\inf wõtt kiwi wälja,
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nink wisas linguga, nink osas Koliati
pääotfa, nink pitk mees satte otseti maaha.
Sis joosk Tawit mano nink wõtt Koliati
mõõga nink rägi Koliati pää otsast ära
nink tegi temale surma. Kui Wilisti naijetoä, et näide wäkew mees olli ära tapetu,
sis lätsiwä uema pakku, nink Israeli mehe
hõisksiwa nink aijewa Wilistid takan, nink
tulliwa jälle tagasi, nink riisiwä Wiliste
leeri ära. Ent Saul wõtt Tawida sellsamal päiwäl hcndä mano. nink pand teda
sõameeste üle.
Israeli söawäe hulga tulliwa jälle kodo,
nink nätse, kõigist Israeli lünoft tulliwa
naise wasta, nee mängewä niuk lauliwa
wastastiku: „Saul om löönü oma tuhat,
ent Tawit oma kümmetuhat". Sis lägüsi
Sauli wiha palama, sest see laul algat
temale Samueli sõna meelde, et kuningriik selle kätte pcäp antama, kes paremb
teda om. Nink Saul utel: ,,Ncmä omma
Tawida pääle kümmetuhat arwanu, ent
mino pääle tuhat. Küll temale weel iks
see kuningriik saap." Nink Saul wahte
Tawidat sest päiwäst saani. Tõisel päiwäl
tegi kuri waim jälle Saulile hirmu, nink
Tawit mõist kannelt mängi, et Sauli meel
sest taltsambas jäi. Kui nüüd ^ a u l iste,
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oma piik kaen, sis jais Tawit tema een
nink mäng kannelt, et ta Sauli meelt lahotas; nink nätse, äki wisas Saul oma
piigi Tawida pääle nink mõtel: ,,Ma taha
Tawidaft läbi nink säina sicse aija". Gnt
Tawit karas Sauli eest kõrwale nink pässi
ära. Küll taldu Saul jälle ära nink and
Tüwidale ka oma nooremba tüttre naises,
ent mitme päiwä peräst tulli seesama lugu
jälle kätte: Saul wisas oma piigi Tawida
pääle, kui see tema een kannelt mäng. nink
Tawit karas eest ära, et piik temast mööda
sama lats. • Nüüd es wõi Tawit enämb
Sauli mano jäijä. Ta pagesi ära nink
ots koope sisen nink tühjen laane paigon
hendäle warjopaika, kohe Sauli tülitse wiha
eest hendä ära peeta. J a Saul lats iks
kurjembas, nink kiusas ka neid takan, keä
ennege Tawida poole kõneliwa. Sis kogosi Tawida mano ka mitu sada meest,
keä niisama wiletsa olliwa kui Tawitki,
nink neidega olli Tawit ütskõrd Sauli eest
üte suure kooba. sisse kõrwale lännu. S a u l
es tijä mitte, et Tawit. sääl kooban olli,
ja aste mööda minnen sisse. Nüüd olli
Jummal Sauli küll Tawida kätte andnu,
ent Tawit es tee temale midäki, enge tõigas
falajalt Sauli särgi siilo maha.
Kui
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Saul koobast jälle tee pääle lats, sis hõigas Tawit Saulile perrä nink utel:
,,Milles sa minno takan ajat, oh kuningas, et sa mo henge tahat ära wõtta?
Kae oma särgi siil, mis mino kaen! Küll
Jummal mõistap mino ja fino wahele
kohut; ent mino käsi ei pea mitte sino
külge saama". S i s mõist Saul ära, et
Tawit temale olli elo kinknu, nink Saul
tost hääle nink ikk, nink utel Tawida wasta:
„Sina olet õigemb minno, nink Israeli
kuningriik jääp sino perält. J a nüüd
wannu mulle Jumala mann, et sa mino
suku perän minno mitte ci taha häötädä".
Nink Tawit wande Saulile, nink Saul
Ш8 kodo. — Siski es jää Saul weel rahule,
enge lats jälle Tawidat takan ajama, nink
S a u l lei leeri üles uink magasi ööse leerin,
nink soamehe olliwa tema ümbrel. Nink
Tawit tulli ööse Sauli telti nink wõit
Sauli piigi nink weekarika tema pähütse
kottalt ära, nink es tee Saulile üttegi wika.
Ent tõisel hommongul hoigas Tawit Sauli
poole tõise mäe otsast: ,,Mis mina ole
tennü, et sa minno takan ajat? Kae, kos
kuninga piik nink weckarik omma! Tulgu
üts nink wõtku näid fiist ära. Jummal
olli sinno täämbä ööfe mino kätte andnu,
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ent mina es taha mitte omma kätt Ilimala
wõijetu mehe külge panda". Nink Saul
koste: ,Ma ole pattu tennü, mo poig Tawit. Onnistetu olgu fiua, et mino heng
täämbä ööfe fino meelest kallis om olnu".
Nink Tawit lats omma teed, nink tagasi
omme seldsimeestega ära Israeli piire päält,
ja Saul lats tagasi omma paika nink es
otsi teda mitte enämb takan.

10. Aawit Israeli Kuningas.
Perän Sauli surma tulli Tawit Israeli
maale tagasi. Sis tulliwa 'edimält Iuda
mehe nink wöisewa Tawida kuningas Iuda
sugu üle, nink peräst tulliwa ka töiste I s raeli suguharude wanemba nink töstitva
Tawida kuningas kõige Israeli rahwa üle.
Kolmkümmend,ajastaiga wana olli Tawit,
kui ta kuniugas sai. Nink Tawit wõit
ära Z i o n i kandsi. mis I e r u s a l e m i lima
mann, nink elli kandsin nink nimit seda
Tawida liinas. Niida sai sis Ierusalemi
liin kõige Israeli riigi pääliinas. Nink
Tawit mõift ära, et Jummal teda olli
kinnitänü kuningas Israeli üle. Sis sääd
ta Jumala teenistuse kõrra jalale, nink
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Md tarku mehi, kea Jumala säädüst tuu«
sewa, rahwa üle kohtümõiftjis, et õigust
nink rahukõrda Israeli maal oles. Nink
mis Tawit eale ette wõtt, see lats tall
häste korda, sest tema peljäs Jumalat nink
armast Teda, nink Iummal olli temaga.
Nink sündü, kui kuningas oman majan
elli nink Iummal temale olli hengüst andnu
kõiki tema wainlaste poolest ümbrckaolt,
sis utel kuningas prohweti Natani wasta:
„Nätse, mina elä seedripuu majan, ja
Jumala teenistust peetas teldi tekke all."
Nink Tawit lubasi Jumalale maija ehitada.
Natan utel tema wasta: .Mine. tee kõik,
mis siuo söämen, sest Iummal om frnoga."
Ent sellsamal ööl sündü. et Jumala sõna
Natani kätte sai seda wiisi: ,Mine nink
ütle Mino sulase Tawida wasta: Niida
ütlep Iummal: Kas sina Mulle peässit
maja üles ehitama, kon Ma sisen elä?
Ma ole sinno lammaste karjaaiast wõtnu,
et ja pidit Mo Israeli rahwa üle würotis
olema. Nink Iummal kuulutap sulle, et
Iummal sulle tahap suurt peret saata.
Kui siuo päiwä täüs saawa nink sina
omme wanembidega magama olct lännü,
sis taha Ma siuo suku siuo perrä saata
tõsema nink selle kuningriiki kinnitada.
(Jumala arm nint tõte,)

4
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Seesama pea'p Mino nimele maja üles
ehitama, nink Ma taha tema kuningriigi
aujärje kinnitada igäwätses ajas. M i n a
taha temale efäs olla, nink tema
peäp M u l l e pojas olema." Niida kui
kõik neefinatfc sõna olliwa, niida kõnel
Natan Tawida wasta.
Nink kuningas Tawit tulli nink jäi
Jumala ette nink utel: „Kes ole mina,
Issand Jummal, nink mis om mino sugu,
et Sa minno seeni maani olet saatnu? Ja
seda om weel weidi Sino meelest, Issand
Jummal. Sa olet ka oma sulase sugu
peräst jo könelnu,, sest, mis pikka aja peräst
peäp sündümä, ja seda inemise wiisil, kes
Issand Jummal! Nink nüüd, kinnita igawaste see sõna, mis Sa oma sulase peräst
nink tema sugu peräst olet kõuelnu, nink
tee niida, kui sa olet kõnelnu, et Sino
nimi suures saas igäwäste, nink et faas
üteldüs: Wäaede Issand om Jummal I s raelt üle. Nink nüüd. wõta ette nink
õnista oma sulase suku, et see igäwäste
Sino ette jääs, sest Sina, Issand, olet
kõnelnu." Niida tenäs nink pallel Tawit
Jumalat, nink jätt see templi ehitamata,
mis ta olli mõtelnu Jumalale ehitada.
Gnt kui Tawit nelikümmend ajaftaiga I s -

—

51

—

taett iile olli walitsew!, nink süst ilmast
pidi lahkuma, sis jätt ta Jumala koa ehitamise oma poja S a lo mo hoolde. Seda
kinnit Jummal Israeli aujärje pääl, nink
seesama ehit Jumala koa siuna Moria
mäe õtsa, mis Ierusalrmi kottal. Sis
täüt pilw Jumala kota nink Jummal wõtt
fiunä asuda kesk oma Israeli rahwa sekka.
Ent Israeli rahwas jäi nüüd seda Tawida
poiga ootma, kes Jumala Poig nink Israeli
kuningas pidi olema igäwäste.

11.

Zesuse, Zumala Moja, ilmale
sündnmine.

Kui Jumalast säetü aig pidi täüs
saama, sis lähäteti engel Kabriel Iumalast üte neitsi mano, M a r i a nimi. See
elli N a a t s a r e t i liinan nink olli kihlatu
utele mehele, Josep nimi, Tawida sonst.
Nink engel Kabriel tulli Maria niano nink
utel: ,,Tere, kes sa olct armu saanu!
Issand sinoga, sina õnistetu naiste sean/'
Gnt Maria heitu selle sõna peräst wäega
nink mõtel: ,.Määrane teretamine see olnes?"
Nink engel utel temale: ,Ді\і pelga, Maria!
Sest sina olet armu löüdnü Jumala mann.
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Nätse, sina peät poja ilmale tooma, nink
peät tema nimme kutsma J e s u s . Seesama saap suur olema nink Köigekõrgemba
Pojas kutsutama; nink Issand Jummal
saap talle tema csä Tawida aujärje andma.
Nink tcmä saap kui kuningas walitsema
Jakobi sugu üle igawas, nink tema kuningriigil ei saa õtsa olema." Etlt Maria
utel englile: ,,Kuis see saap sündümä, sest
et mina midäki mehest ei tiijä?" Engel
koste: „Püha Waim saap siuo pääle
tulema, nink Köigekõrgemba wägi saap
sinno ülewarjama. Sccpcräst peäp ka see
püha, mis sinost sünnüp, Jumala Pojas
kutsutama. Sest Jumala mann ei ole
ütski asi wõimata." Ent Maria utel:
,,Natse, mina ole Issanda näüdsik! Mulle
sündügu sino sõna perrä.^ Nink engel
lahku temast ära.
Ent sündü neil päiwil, et käsk K e i s rist Augustusest wälja lats, et kõik ilm
pidi saama üles kirjotetus. Sest' Keiser
Augustus olli sell korral ülcmb walitseja
maailma pääl nink taht oma riigi alambide arwo teedä saada. Nink kõik lätsiwä,
et nemä hendid lases üles kirjotada, egäüts omma liina. Sis lats ka Josep Naatsareti limast üles J u da maale T a w i d a
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luna, mis kutsuti P e t l e h e m i s , seeperäst
et tema Tawida koast nink soust olli, et
tema Hennast lascs üles kirjotada Maria,
oma kihlatu naisega. Nink sündü, kui
nemä Petlehemin olliwa, sis tulli aig, et
Maria oma poja pidi ilmale tooma, kellest
engel Kabriel olli ette kuulutan«. Nink
Maria tõi oma edimätse poja ilmale, nink
mähk teda mähkmide, nink pand teda seime
sisse. Sest näil es ole muial maad majan,
nink nemä pidiwä karja lauta asuma.
Sellsamal ööl olliwa karjuse Petlehemi
wälja pääl öüdsin omma karja hoitman.
Nink nätse. Issanda engel sais näide körwal nink Issanda awwustus paist näide
ümbre. nink ncmä pelgsiwä wäega. Nink
engel utel näile: ,,Ärge peljäke! Sest nätse,
mina kuuluta teile suurt rõõmu, mis koi«
gele rahwale saap olema. Sest teile om
täämbä Oniötegija sündünü, kes om K r i s t u s see Issand, Tawida liinan. Nink see
olgu teile tähes: Teie saate löüdmä latse
mähkmide mähütü nink seime sisse pantn
olewat." Nink sedamaid olli engli mann
rahvaliku sõawäe Hulk, nee kitiwa Jumalat
nink ütliwa: ,,Au olgu Jumalale kõrgen,
rahu maa pääl, nink inemistest hää meel."
Nink sündü, kui engli näide mant olliwa
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siwä tagasi, awwustiwa nink kituva Junialat kõige eest, mis nemä olliwa kuuluu
nink nännil, niida kui näile olli üteldü.
Ent kui katesa päiwä täüs faiwa, et last
pidi ümbrclõigatama, sis panti temale nimi
J e s u s , niida kui engel Kabriel Mariale
olli ütelnu.
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Jesus Mgamde walgus

Jesuse sündümise ajal walits Ierusalemin wana kuningas Herodes. See es
olegi Israeli mees, enge wõõras, ent Keiser
Augustus olli teda sinna kuninga aujärje
pääle säädnü, nink Israeli rahwas pidi
hirmu peräst tema alambas jääma. Sest
Herodes walits kangede nink waljuste, nink
sund näid hirmu noal hendä ala.
Km
nüüd I^sus olli sündünü Petlehemin Inda
maal kuninga Herodefe ajal, sis tulliwa
targa hommongu maalt Jerusalemm! nink
ütlina: „Kos om see sündünü Inda rahwa
kuningas? Meie oleme tema tähe nännü
hommongu maal, nink oleme tulnu tcdä
kumardama". Ent kui kuningas Herode

seda kuuld,. sis heitu tema ära.

Nink tema

kogosi kokko kõik kõrgeprcestri nink rahw
kirjatnndja, nink juurel neilt, kõnnes Kris
tus, see toowotetu Tawida poig, pidi sün
dümä. Nee ütliwä temale: ^Petlehemin
Iuda maal; sest unda om prohweti läbi
kirjotet."
Sis kuts Herodes nee targa
salaja nink kullcl neilt usinaste seda aiga,
mill see täht olli paistnu.
Nink tema
lähät näid Petlehemmi nink ütet: „Minge
nink nõudke hoolega selle latse perrä, nink

Ыі teie teha löwwäte, fis kuulutage mulle,
et mina ka tule nink teda kumarda". Kui
targa kuningat olliwa kuulnu, lätsiwä nemä ärä, nink nätse, see täht, mis nemä
hommongu maal olliwa nännü, käwe näide
een seeni kui tema tulli nink saisati jääl
kottal ülewän, kon see latsekene olli. Ent
kui nemä seda tähte näiwä, saiwa nemä
wäega rõõmsas. Nink nemä lätfiwä sinna
maija nink löüfewä see katsekese Maria,
tema emaga, nink sattewa maaha nink kumardiwa teda, nink wõtiwa oma wara

wallale nink kingewä talle kulda nink tüminat nink murre. Sest oma kodomaa
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kõigeparembidc andidega tahiwa nemä seda
Tawida poiga awwustada nink ka hendid
tema alambis tunistada.
Nink Jummal käsk neid tarko unen, et
nemä mitte es pea Herodese mano tagasi
minema. S i s lätsiwä nemä töist teed
tagasi omale maale. Ent kui nemä Petlehemist olliwa ära lännu, nätse, sis näüt
hendä Issanda engel Iosepile unen nink utel:
„Tõse üles, wõta see lats nink tema emä
hendä mano, nink pake Egiptuse maale,
nink ole sääl seeni kui mina sulle ütle.
Sest Heroves püwwäp seda last ära hukata."
Sis tõssi Josep sedamaid üles,
wõti fee katsekese nink tema emä hendä
mano, nink pagesi sellsamal ööl säält Petlehemist ära Egiptuse maale, nink olli sääl
seeni kui Herodes olli ära koolnu. Nink
nätse, sis näüt hendä Issanda engel Josepile jälle unen Egiptuse maal nink utel:
„Tõse üles, wõta see lats nink tema ema
hendä mano, nink mine Israeli maale.
Sest nee omma ära koolnu, keä latse ello
otsewa." Sis tõssi Josep üles nink wott
see katsekese nink tema emä hendä mano,
nink tulli Israeli maale. Ent kui tema
Jumalast unen kasu sai, et ta es peä Petlehemmi jääma, sis tulli ta jälle Naatsa-
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reti lima elämä. Ent see latsekene kaswi
nink sai kanges waimu«, täüs tarkust,
nink Jumala arm olli tema pääl.

13.

Jesus esä majan

Josep nink Maria, Jesuse wanemba,
elliwa Naatsareti liinan, nink Josep toit
hendä nink omma peret puusepa tööga.
Nink Josep Mariaga lätsima egä ajastaja
üles Jerusalemm! Paasja pühile, nink kui
Jesus katstõistkümmeud ajastaiga wana olli,
sis wötiwa nemä teda ütten Paasja pühile,
nink Jesus sai nüüo cdimäft korda Ierusalemmi. Kui Paasja püha säetü päiwä
täüs saiwa sis lätfiwä Josep nink Maria
jälle kodo Poole, ent lats Jesus jäi Ierusalcmmi, nink 3osep Jesuse emaga es tiijä
seda mitte. Sest nemä mõlliwa tcdä teekäüjide seldsin olewat nink tulliwa üte
päiwä teed Ierusalemist ära. Kui nemä
nüüd öömaija pidiwä jääma, sis otscwa
nemä teda hõimo niuk tutwide seast, ent
es löwwä tcdä mitte. Nüüd lätsiwä nemä
tagasi Ierusalemmi nink otsewa teda. Nink

sündü kolme päiwä peräst,

sis tõusewa

nemä teda Iunmla koan istwat, oppetajide
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keskel, nink näid kuulwat nink näilt küfitelewät. Niida olli sis lats Jesus J u mala pühha kotta jäänu, 'Jumala sõnna
kuulma nink opma. Ent kõik, keä teda
kuuliwa, panniwa immes tema mõistust
nink tema kostmiisi.

^ š\

W
K u i nüüd Jesuse wanemba teda näiwä,
heitüwä nemä ära, nink tema ema utel
temale: „Poig, knis sina meile niida olet
tennü? Nätse, sino esä nink mina oleme
sinno waimaga otsnu".
Sis utel tema
näile: „ M i s teie minno olete otsnu? Kas
teie es tiijä, et mina pea olema fee fisen,
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mis mino Gssä pcrält om?" Nink nemä
es mõista seda fõnna, mis temä näidega
kõnel. Ent- Jesus tunist Seda. kelle perält see püha koda olli, omas Essäs, nink
tähend feega esi hendä Jumala Pojas.
Siski es pane Jesus mitte liijas, et nemä
sest sõnast weel arwo es saa, enge lats
näidega alla nink tulli Naatsaretti nink
olli näile sõnawõtlik.
Nink temä emä
pidi kõik nee sõna oman söämen.
Nink
Jesus kaswi tarkuscn nink eän nink armun
Jumala nink inemiste mann, nink elli
wanembide majan seeni kui temä täwwes
mehes sai.

14. Zesus, Jumalast wöijetu mees
ehk Kristus.
Nink Jumalast lähäteti üts mees, J a a n
nimi, see utel jutust Iuda laanen nink
kuulut: ..Käändke patust; sest taiwariik om
lähüde tulnu." Gnt Jaanil olli rõiwas
kameli karwost nink nahkwöö wööl, nink
temä söök olli, mis ta laanest löüfe, hainaritfiko nink mõtsmest. Sis lats rahwas
Jaani mano wäljä Ierusalemift nink Iuda
maalt nink kõigist kotufist, mis I o r d a n i
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jõe ümbrel, tema jutust kuulma. Ja keä
omme patte üles tunistiwa, neid riste Jaan
Iordani jõen. Seeperäst kutsuti teda ka
„ristjas". Ent neide wasta, keä esi
hendid õiges panniwa nink tema ristmist
ära poliwa, utel ristja Jaan: ,,Kes om
teile näütänü tulewatse wiha eest ära pacda?
Seeperäft kandke õiget patustkäändmise wilja;
sest egäüts puu, mis hääd wilja ei kanna,
saap maaha raotus nink tulle hcidetüs.
Mina risti teid küll weega patust käändmises; ent kes mino perän tulcp, see om
kangemb minno, kelle kangi kanda mina
ausa ei ole. Seesama saap teid Püha
Waimuga nink tulega riftma."
J a neil päiwi sündü, et Jesus tulli
Naatsaretist Iordani jõe weerde Jaani
mano, et ka Tema Jaanist saas ristitüs.
Nink Jesus olli ligi kolmekümne ajaftajane,
kui Tema Jaani ristmisele tulli. Gnt Jaan
keeld Tcdä nink ütcl: ,Mull om waia
sinost saada ristitüs, nink fina tulet irnno
mano!" Gnt Jesus koste nink utel temale:
,,Lase nüüd nii olla. Sest niida sünnüs
meil kõik õigust täütä." Sis and Jaan
perrä nink riste ka Icsust Iordani jõen.
Ja kui Jesus olli ristitü. aste Tema sedamaid weest wälja, nink nätse, taiwas awas-

—

62

—

Hennast Jesusale Aes, Nink Jaan nägi
Jumala Wannu kui tuwikest hendä maaha
laskwat nink Jesuse pääle tulewat. Nink

nätse, hääl taiwast ütet: ,.See om Mino
armas Pöig, kellest Minol hää meel om."
Sis wiidi Jesus Pühast waimust laande.
Siin olli Tema nelikümmend päiwä. J a
kuri waim tulli Iesust kiusama, ent Jesus
wäärd kiusajat ära, et see Teda pidi maha
jätma. Nink nätse, engli tulliwa Jesuse
mano nink teenewä Teda. J a Jesus titlli
laanest ära Iordani jõe weerde, kon ristja
Jaan olli. Kni Jaan Teda nägi kõndwat,
utel tema: ,,Nätse, see om Jumala woon,
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kes maailma pattu kannap! See om feesama, kellest ma ole ütelnu, et perän minno
tulep see, kes minost kangemb. Nink mina
es tunne Teda mitte; ent Jummal, -kes
minno lähät weega ristmä, see utel mulle:
Kelle pääle sina saat nägema Waimu
maaha tulewat nink Tema pääle jääwat,
see om seesama, kes Püha Waimuga ristip.
Nink mina ole nännü Waimu kui tuwikest
maaha tulewat nink Tema pääle jääwat,
nink ole tunistänu, et seesinane om Kristus,
Jumala Poig," Niida sai sis nüüd selges, et Jaan seeperäst olli tuluu weega
ristmä, et Jesus fedä wiisi pidi Israelile
awalikus saama.

15. Zesus Aristus taiwarngi
kuulutaja.
Sest ajast näkas Jesus jutust tegema
nink ütlema; ,,Käändkc patust, sest talwariik om lähüde tulnu." Nink Temast lats
kõne wälja, nink nemä tõiwa Tema mano
kõigcsugutsid wigaliisi, nink Tema tegi
näid terwes.
Nink paljo rahwast käwe
Tema perän. Ent kui Jesus seda rahwast
nägi, lats Tema üles üte mäe pääle, nink

kui Tema tncrnha olli istnu, arvas Tema
oma suu üles,' cmd_ näile õppust taiwariigift nink ütet: „Õndsa omma «ee, keä
waimuu waese omma; sest näide perält
om taiwa riik. Õndsa omma nee, keä
leinäwä; sest näid pcäp rõömustetama.
Õndsa onnna hiljämeclclise; sest ncmäsaawa
ilmamaad perändämä Õndsa omma nee,
keä isonewa nink janonewa õiguse peirä;

sest nemä peäwä söönus saama.

Õndsa

omma armulise; .sest nemä peäwä armu
saama.
Õndsa omma nee, keä söämest
puhta omma; sest nemä saawa Jumalat
nägema. Õndsa omma rahuliku; sest näid
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peap Jumala lätsis kutsutama.
Õndsa
omma uee, keda õigllse peräst perällkiusatas;
sest näifct perält om talwa riik". — ^Ärge
mõtelge mitte, et Mina ole tulnu, säädüft
nink prohwetid tühjas tegema. Mina ci
ole mitte tultm tühjas tegema, enge täütmä."
Nink Jesus õpet nüüd, määrätsel wiisil
Jumala latse oma taiwatse Es sa käskä
õigedc peäwä pidama, nink utel: „Seeperäst peäle teie täwweliku olema niida kui
teie Gssä taiwan täwwelik om". „Kui sina
palwust peät, sis ei peä sa mitte olema nii
kui pilkja. Sest nemä armastawa koolimajon nink uuliste kolke pääl saisten palwust pidada, et nemä inemiisift nättüs
saasse. Gnt sina, kui sa palwust peät,
mine oma kambre sisse nink pane oma uss
kinni nink palle omma Gssä salajan; nink
fino Essä. kes salaja sisse näep, saap sulle
tasuma awalikult. Kui teie Jumalat pallete, ei peä teie mitte paljo lobisema nii
kui pagana; sest nemä mõtlewa Hennast
kuultus saawat oma paljo lobisemise Peräst. Ärge saage mitte näide arwolisis;
sest teie Essä tiijäp küll, mis teil waia
om, enne kui teie Teda Pallete. Seeperäst peate teie niida pallema: Meie Essä,
kes sina olct taiwan! Pühändetüs saagu
(Jumala arm nink tõte.)

5
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sino nimi. Sino riik tulgu. Sino tahtmine sündügu, kui taiwan niida ka maa
pääl. Meie päiwälikku leiba anna meile
täambä. Nink anna meile andis meie
süüdä, niida kui meie audis anname omile
füüdläisile; nink ära saada meid mitte
kiusatuse sisse; enge pästä meid ära kurjast.
Sest sino perält om riik nink wägi nink
awwustus igäwätses ajas. Amen."
Nink Jesus utel: ^Kon teie wara om,
sääl saap ka teie süda olema. Seeperäst
ütle Mina teile: Arge muretage mitte oma
elo eest, mis teie saate sööma nink jooma;
ei ka oma iho eest, minkaga teie Hennast
saate katma. Sest seda Кчі сЫш palawa.
Sest teie taiwane Gssä tiijäp küll, et teile
seda kõik waia om. Ent otske edimält
Jumala riiki nink Tema õigust, sis saap
teile see kõik pääle autus." - Nink sündü,
kui Jesus seda kõnet olli lõpetanu, sis heitu
rahwas ära Tema õppuse peräst. Sest
Tema õpet näid kui see, kell wõimus olli,
nink ei mitte niida kui näide kirjatundja.

16. Jesus Aristus elowürst.
Nink Jesus käwc Israeli maad mööda
nink õpet rahwast näide koolimajon nink
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luutut armuoppust Jumala riigist, nink
fütnt kõigesugust tõpe nink kõigesugust wika
rahwa sean. Sis tulli Tema ka utskõrd
K a p e r n a u m i lima. Siin tulli Tema
mano üts mees, J a i r u s nimi, see olli
koolimaja ülemb; nink tema heit Jesuse
jalgo ette maaha nink pallet Tcdä omma
maija tulla. Sest Iairusel olli üts ainus
tüttar, ligi katetöiftkümne ajastajane, see
olli koolmisel. Nink kui Jairus pallel:
„Tule nink pane oma käsi tema pääle, sis
saap tema elämä" —, sis tõssi Jesus sedamaid üles nink lats tema perrä. Kui nema weel teed mööda käwewä, nätse, sis
tulli üts Iairuse perrest nink utel: „Smo
tüttar om ära koolnu; ära waiwa euämb
oppetajat."
Ent kui Jesus seda kuuld,
koste Tema nink utel Iairusele: „Ära
pelga; usu cnnege! Sis saap tema elämä."
Nink nemä tulliwa Iairuse maija. Siin
olli joba paljo kaibamist, nink leinulugn
olli suur. Sis utel Jesus näide wasta:
„Ärge ikke. Sest see tütrikukene ei ole
mitte koolnu, enge tcmä makap." Ent
^nemä naariwa Iesuft, sest nemä teesewä,
et ta olli koolnu. Ent Jesus aije kõige
see rahwa wälja, nink wõtt hendäga latse
esä nink emä ja neid, keä Tema mann
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olliwa, nink lats sinna sisse, kon see lats
maan olli.
Nink Jesus haard latse kätt
pite kinni nink utel temale: „Taluta kuum i ! " (see om meie keeli: „Wocniakene. tõse
üles!") Nink sedamaid tõssi see tütrikukene üles nink kõnd. Nink latse wancmba
heitüwä üliwäega ära.
Ent Jesus käsk
temale süwwä anda. Nink seesama lugu
sai kuulsas, nink seesinane kõne lats lajale
üle see koaana maa.
Ent kui Jesus rahwa hulka nägi, olli
Temal näid halle, sest nemä olliwa äranõrkunu nink äräpillatu kui lamba, kell
karjust ei ole. Sis utel Jesus neide wasta,
keda Tema ommis peränkäüjis ehk jüngris
olli kutsnu: „Põim om kül! suur, ent teoliisi om weidü. Seepcräst pallelge põimu
Issandat, et Tema teoliisi omale põimule
saadas,"
Nink Jesus kuts omrne jüngride seast katstõistkümmcnd meest, et nemä
Tema mann olesse nink et Tema näid
wälja lähätäs armuoppust kuulutama. Neid
nimit Tema selle peräst ka A p o s t l i s .
Nink sündü. et Jesus perän seda N a i n i
lima lats. nink Temaga lätsiwä paljo Tema
jüngrid nink paljo rahwast. Ent kui Jesus
ligi liina wärajät saije, nätse, sis kanneti
koolja wälja, see olli omal emal ainus
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poig, nink see naine olli lask. Nink paljo
liinarahwast olli näid saatman. Kui Jesus
seda naist nägi, sis olli Temal teda halle,
nink Tema utel temale: Д г а ike!" Nink
Jesus aste mano nink pütte kirstu, ent
kandja jäiwä saisma. Sis utel Jesus
koolja wasta: „Pois, Mina ütle sulle:
Tõse üles!" Nink koolja tossi istu nink

näkas kõnelema, nink Jesus and teda tema
emale. Ent kõiki paale, keä sääl olliwa,
tulli hirm, nink nemä kitiwä Jumalat nink
ütliwä: „Suur prohwet om meie sean
tõsnu, nink Iummal om omma rahwast

—

70

—

kodootsnu.^ Nink seesinane kõne Iesusest lats
lajale läbi kõige Iuda maa nink kõiki paiko
sääl ümbrekaot.

17. Jesus Aristus Ziom Kuningas.
Nink Jesus lats üles Ierusalemmi
Paasja Pühale. Ja nemä tõiwa lätsi
Jesuse mano, et Tema näid putus; ent
jüngri tõreliwa neid, keä näid kanniwa.

Ent kui Jesus seda nägi, sis sai Tema
meel haiges, nink Tema utel näide wasta:
„Laske neil latfil Mino mano tulla nink
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ärge keelge näid mitte; sest niisugutside
perält om Jumala riik. Tõtelikult, Mina
ütle teile: Kes Jumala riiki wasta ei wõta
km lats, see ei saa sinna Щг."
Nink
Tema wõtt näid hõlma, pand käe näide
pääle, nink oiust näid.
Nilik kui Icsus о т т е jünaridega Jerusalem i lähüde saije nink Ölimäe mano tulli,
mis sääl liina wasta, sis lähät Tema kats
jüngrit nink utel näide wasta: „Minge
sinuä alewede, mis teie een om; nink sedamaid saate löüdmä üte kinniköüdetü emäeesli nink warsa tema mann. Pästke näid
wallale nink tooge näid Mino mauo. Nink
kui teile keäki midäki ütlep. sis ütelge:
Issandal om näid waia; sis saap tcmä
näid sedamaid lähätämä." Sis lätfiwä
nee jüngri ära nink tciwä niida kui Jesus
näid olli käsknü, nink tõiwa see emaeesli
ja see warsa, nink panniwa omme röiwid
selle pääle, nink Jesus iste tema sälgä.
Ent paljo rahwast laotiwa omme rõiwid
tee pääle, ent muu raijewa osse puist nink
puistsiwa näid tee weerdc. Ent rahwas,
mis een kawe ja takan tulli, tänit nink
utel: „Hosianna Tawida Pojale! Kitetü
olgu, kes tulep Issanda nimel, Hosianna
korgen!" Gut see om kõik süudünü, et täü-
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detüs faas, mis üteldü om prohweti läbi,
kes ütlep: „Ütelge Zioni tüttrele: Nätse,
sino kuningas tulep fino mano hiljameelelik. nink söidap emaeesli warsa sälän."

Nink kui Jesus Ierusalemmi sisse lats,
tulli Tema Jumala kotta nink löüse sääl
neid, keä härgi tital lambid nink tuwikeisi
mõiwa, nink rahawahetajid istwat. Nink
Jesus aije wälja kõiki, keä mõijcwä nink
ostiwa pühän koan, nink wisas rahawahetajide lawwa nmbre nink neide Pengi, keä
tuwikeisi mõiwä, nink ütel näile: „Kirjotet
om: Mino koda peäp palwuse koas kutsu>
tämä; ent teie olete seda rööwli hawwas
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tennü!" Nink pühän koan tulliwa Tema
mano pimeda nink jalotuma, nink Tema
tegi näid tcrwes. Ent kui kõrgepreestri
nink kirjatundja neid imeteka näiwä, mis
Tema tegi, nink lätsi pühän koan tänitäwät nink ütlewät: „Hosianna Tawida
Pojale!" - , sis sai näide meel pahas, nink
nemä ütliwä Iesusele: „Kas sina tatet,
mis neesinatse ütlewä?" Ent Jesus utel
näide wasta: „Kuule küll. Kas teie eäl
ei ole lugenu: Et laste nink imewide suust
olet Sina kittuft walmistanu?" Nink Jesus
jätt näid maaha nink lats liinast wäljä
omma öömaiza.

18. Jesus Aristus Jumala woon
Ent kõik kõrgcpreeftri nink rahwa wanemba peiwä nõwwo Jesuse wasta. et nemä
Teda surma saadasse. Nink nemä lähätiwä omme sulaste hulga ööse Iesust otsma,
kui Tema omme jüngridcga üten aijan
olli. Nink nee sulase tulliwa nink heidiwä
käe tema külge nink wötiwa Teda kinni.
SiS jätiwa Teda kõik jüngri maaha nink
lätsiwä pakko. Ent nee, keä Jesuse olliwa
kinni wõtnu, weiwä Teda ärä kõrgepreestri
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incmo, kohe kirjatundja nink waneuiba olliwa
kokko tulnu. Siin suure kohtu een otsewa
nemä wõlstunistust Jesuse wasta, kuitao
nemä Teda saasse surmada, nink ehk küll
paljo wõlstunistajid ette tulli, es löwwä
nemä midäki. Sis koste kõrgepreester nink
utel Jesuse wasta: K Mma wannuta sinno
elawa Jumala mann, et sina meile ütlet,
kas sina olet Kristus, Jumala Poig."
Jesus utel temale: „Sina ütlet, Mina ole."
Sis kisk kõrgepreester oma roiwa katski
nink utel: ,,Temä om Jumalat teotanu!
Mis om meil euämb tunistajid waia?
Nätse, parhilla olete tema Jumala teotamist kuulnu. Mis teil tuttu?" Ent nemä
kõik mõistiwa kohut nink ütliwä: ,,Temä
oln surmaga wõlgu." Sis sülgfiwä nemä
Tema palgede nink anniwa Temale kämblid,
nink teotiwa Teda.
See süttdü kõik ööse. Ent kui walge
sai, köüdiwä nemä Jesuse kinni, weiwä
Teda ära nink anniwa Teda maawalitseja
P õ n t s i u s e P i l a t u s e kätte. See küsse
Jesuse käest nink utel: ,.Kas sina olet
Iudaliste kuningas?" Ent Jesus sais maawalitseja een nink utel temale: ,,Sina
ütlet." Nink kui Tema pääle kaibati
kõrgepreestrist nink wanembist, sis es kosta
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Tema midäki. Sis utel Pilatus temale:
,,Kas sina ei kuule, mis suurt asja nemä
fino wasta tunistawa?^ Nink Jesus e
kosta talle enämb üttegi sõnna, niida e
ka maawalitscja seda wäega immes pand.
Ent maawalitsejal olli wiis, et tema rahwale Paasja pühas üte wangi wallale lask,
keda nemä tahiwa. Nink Pilatusel olli
seekord üts mees wangi pantu, Parrabas
nimi, see olli rööwel. Kui rahwas nüüd
koon olli, sis utel Pilatus näide wasta:
,,Kumba teie tahate, et mina teile wallale
lase. kas Parrabast wai Icsust, kes Kristuses kutsutas?" Sest Pilatus tees küll,
et rahwa ülembä Jesuse kadeuse peräst
olliwa ära andnu. Gnt kõrgepreestri nink
wancmba kihotiwa rahwast, et nemä Parrabast pidiwä wallale pallema nink Iesust
hukka saatma. Nink rahwas tänit Pilatuse
poole: ,,Lase meile Parrabas wallale!"
Pilatus utel: ,,Mis mina sis peä tegema
Iesuscga, keda Kristuses kutsutas?" Nemä
ütliwä kõik: „Löö teda risti külge!" Pilatus utel wasta: ,,Mis tema sis kurja
tennü? Mina ei löwwä surma süüdü tcmä
pääl." Gnt nemä tänitiwa weel enämb
nink ütliwä: ,.Ärä! Ära! Poo teda risti!
Poo risti!" Kui Pilatus nägi, et tema
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midäki es wõi parata, enge et paljo suuremb kära sai, sis wõtt tema wett nink
mõsk oma käe rahwa näte«, nink utel:
,.Mina ole ilma süüta seesinatse õigeda
werest; teie saate nägema!" S i s koste
kõik rahwas nink utel: ..Tema weri tulgu
meie nink meie laste pääle!" S i s lask
Pilatus näile Parraba wallale, ent Jesuse
lask tema piitskoga pessa nink and Teda
ära risti pääle pnwwa.
Nink maawalitseja söamehc wõtiwa Jesuse nink weiwä Teda ära, et nemä Teda

risti pääle poosse; ja Jesus kand oma
risti, nink lats wälja finnä paika, mis
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kutsuti päälae asemes ehk K o l g a t a mäes.
Sääl lciwa nemä Jesuse rioti külge, nink
kats kurjategijat Temaga, töist hääle nink
töist kurale poole, ent Iesust keskede. Ent
Pilatus kirjot ka päälkirja nink pand scdä
risti latwa; nink stnnä olli kirjotet: „Jesus Naatfarctift, Iudaliste kuningas". Nink
see olli kolmas päiwä tund, kui nemä Teda
risti lciwä; ent Jesus utel: „Gssä, anna
näile audis, sest nemä ci tijä, mis nemä
tegema". Nink sõamehe jaijewa Tema
rõiwa nink heidiwä liisko Tema särgi perast; nink nemä istewa uink hoisewa Teda
sääl, ent rahwas sais nink kaije. Gut kui
kuwwes tund olli, keskpäiwä ajal, sis sai
pimedus üle kõige see maa üteosäudä tunniui. Nink ütessändäl tunnil hõigas Jesus
suure häälega nink utel: „Gssä, sino kätte
anna Mina oma waimu!"
Niuk kui
Tema seda olli üteluü, nörgut Tema pääd
nink heit henge. — Ent kui õdang saije, sis
tulli üts rikas mees, J o s ep nimi, kes ka
esi Jesuse jünger olli. See lats Pilatuse
mauo nink pallel hendäle Jesuse ihho. S i s
käsk Pilatus seda temale anda. Niuk I o sep wött iho nink mähk seda puhta kalli
liuatse rõiwa siöse, niuk paud seda omma
waftsehe hauda, mis tcmä olli lasknu pae
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sisse rako, nink weerüt suure kiwi hawwa
usse ette nink lats ära.
19.

Jesus A r i s t u s igäwäne M a h u -

saatja.
Ja kui hengämise päiw olli mööda
lännu, sis ostiwa Maria Magdalena
nink tõine Maria nink Salome kallist
salwi, et nemä tulesse nink Jesuse ihho
wõijasse. Nink edimätsel nädali päiwäl

tulliwa nemä üliwarra päiwä tõscngu aiga
hawwa mano nink ütliwä hendä keskel:
„Kes weerütäp meile see kiwi hawwa nssc
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eest ära? * Nink kui ncmä sinna kaijewa,
näiwä nemä, et see kiwi olli ära weerütetü;
sest tema olli wäega suur. Nink nemä
lätsiwä hawwa sisse, nink näiwä ütte noort
meest hääl pool istwat, sell olli pikk walge
särk sälän, nink nemä heitüwä ära. Gnt tema
utel näile: „Ärge heituge mitte! Teie
otsite Icsust Naatsaretift, kes risti pääle
olli poodu. Tema om üles tõsnu, nink
. ei ole mitte siin. Nätse, siin om see ase,
kon Issand om maganu. Ent minge nink
ütelge Tema süngridele, et Tema teie ette
lät K a l i l e a maale, sääl saate teie Teda
nägema. Nätse, mina ole teile seda utelnü. A Nink nce naise lätsiwä ruttu hawwa
mant ära, peljo nink suure rõõmuga, nink
joosiwa seda Tenia jüngridele kuulutama.
Gnt kui Jesus warra olli üles tõsnu edimätsel nädali päiwäl, näüt Tema hendä
edimält M a r i a M a g d a l e n a l e nink utel
tema wasta: „Mine Mo weljo mano nink
ütle näile: Mina lää üles oma Essä mano
nink teie Essä mano, nink oma Jumala
nink teie Jumala mano". Maria Magdalena lats nink kuulut seda jüngridele,
et ta olli Issanda nännü, nink et Tema
talle seda olli ütelnu. Ent jüngri es usu
seda mitte.
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Kui nüüd õdang olli tollsamal edimätsel nädali päiwal, nink usse olliwa
kinni pantu, kon jüngri Iudaliste peljo
peräst koon olliwa, sis tulli Jesus nink
fais kesk näide sean nink üte! näile: „Rahu
olgu teiega!"
Ent nemä heitüwä ära
nink saiwa pelglikus, nink mõtliwa hendä
waimu nägewat. Nink Jesus utel näile:
„Kuis teie nii heitünü olete, nink milles
tulewa säärätse mõtte teie söämede? Kaege
Mino käe nink Mino jala, et Mina esi
ole; putke Minno nink kaege; sest waimul
ei ole mitte lihha nink luid, niida kui
teie näete Mull olewat".
Sis saiwa
jüngri rõõmsas, et nemä Issandat näiwä.
S i s ütcl Jesus näile: „Rahu olgu teiega!
Õtse kui Essä Minno om lähätänü, niida
lähätä Mina teid ka." Nink Issand utel
näile: „Niida om kirjotet, nink niida pidi
Kristus kannatama nink üles tösema koolnuist kolmandal päiwäl, nink laskma kuu- - .
lutada oma nime pääl patustkäändmist nink
patu andisandmist kõige rahwa sean, Nink
alostada Ierusalemist. Ent teie olete neide
asjo tunistaja." Nink Tema puhk näide
pääle nink utel näile: „Wõtke Pühha
Waimu! Kelle teie patu andis annate,
neile oma nemä andis antu; nink kelle
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teie patu kinnitate,
kinnitetü."

neile omma nemä

20. Zesus Aristus awwustuse
Zssand.
Perän onima ülestösemist näüt Issand
Jesus hendä omile jüngridele weel mitmesugutsidc tähtiga, nink nätti näide sean
nelikümmend päiwä, nink kõnel näile Jumala
riigist. Nink Jesus käsk omil jüngridel
üte mäe pääle minna, mis Kalilea maal,
nink Jesus tulli näide mano. Nink kui
nemä Teda näiwä. kumardiwa nemä Teda.
Nink Jesus kõnel näidega nink utel:
^Minole om antu kõik meelewald taiwan
nink maa pääl. Seeperäst minge nink
tekke jüngris kõik paganid, näid risten
Gssä, nink Poja, nink Püha Waimu nimel,
nink õpetage näid pidämä kõik. mis Mina
teil ole käsknü. Nink nätse, Mina ole teie
mann egä päiw maailma otsani." ,,Kes
usup nink ristitäs, see saap õndsas, ent
kes ei usu, see saap ära sunnitus." Niida
sääd Issand Jesus püha ristmise. — Wiimate kogosi Tema omme jüngrid Ierusalemmi kokko nink wei näid säält wälja
(Jumala arm nink töte.)

6
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Ölimäe pääle. Nink Jesus käsk omme
jiiiic^rtb r et nemä eo peä Ierusalemift ära
minema, enge seda Gssä toowotust ootma,
mis nemä Temast olliwa kuulnu. „Sest
Jaan," ütel Jesus, „om küll weega riftnü,
ent teid peäp Püha Waimuga ristitämä
ei mitte kawwa perän neid päiwi. Teie
peate Püha Waimu wäke saamas kes teie
pääle saap tulema, nink saate Mino tunistaja olema Jerusalemm nink kogona Iudaja Samaria-maal, nink ilma. maa otsani."

Nink kui Tema seda olli ütelnu, tost Tema
oma käe üles nink oiust näid. Nink sündü,
kui Issand Jesus näid õnist. sis tõsteti Tema
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näide näten üles, Nink pilw wõit Teda
üles näide filmi eest ära. Nink kui nemä
taiwade kaijewa, kui Tema ära lats, nätse,
sis saifiwa näide mann kats meest walgin
rõiwin, keä ka ütliwä: „Kalilea maa mehe,
mis teie saisate nink kaete taiwade? Seesama Jesus, kes teilt taiwade üles om
wöetn, saap niida tulema, kui teie Teda
olete nännü taiwade minewat." Sis kumardiwa jüngri Iejust nink lätfiwä suure rõõmuga tagasi Ierusalenlmi säält mäelt, niis
kutsutas Olimäes.
Nink jüngri olliwa Jerusalemm ütemeelelikult alati ütenkoon, palsiwa Jumalat
nink oodiwa Pühha Waimu, niida kni I s sand Jesus näid olli käsknü. Kui kümne
päiwä peräst Suwiste püha päiw kätte
tulli, nink jüngri jälle kõik ütemeelelikult
ütenkoon olliwa, nätse, sis fündü äkitselt
mürisemine talwast õtse kui kange tuul
oles puhkuu, nink täüt see kogona maja,
kon nemä olliwa istman. Nink keele nätti
näil äräjaetu olewat õtse kui tülitse, nink
see iste egäüte pääle näide seast. Nink
nemä saiwa kõik täüs Pühha Waimu nink
naksiwa kõnelema töiste keeltega, niida kui
Waim näile and kõnelda. Kui nüüd see
hääl sündü, sis tulli rahwa hulk kokko,
6*

—

84

—

nink nemä heitüwä kõik ära nink panniwa
immes, nink ntliwä tõine tõise wasta:
„Nätse, kas neefinatse kõik, keä kõnelewa,
ei ole Kalilealise? Kuis meie sis kuuleme
egäüts omma keele murret, mink sisen meie
oleme sündünü? Mis sest tahtnes saada?"

Ent tõise naariwa nink ütliwä: „Nemä omma
täüs magusat wiina!" S i s tõssi Apostel
P e e t r u s jüngride seast üles, tost oma hääle
nink kõnel selgede rahwa wasta, nink utel:
„Neefinatse ei ole mitte joobunu, niida kui
teie arwate, enge see om, mis prohweti
läbi om ütcldü: Et wiimätfil päiwil peäp
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sündümä. ütlep Iummal. Mina taha omast
Maimust wäljä kallada kõige liha pääle.
Ni,»k pcäp sündümä, et egäüts, kes I s fanda nimme appi hõikap, saap õndsas
saama. Israeli mehe, kuulge neidsinahsid
sõnno: Jesuse Naatsaretist, Jumalast teie
sean ülesnäüdetü mehe, olete teie wõtnu
ülekohtutfide käte läbi nink nakloga risti
külge löönu nink ära tapnu. Ent Iummal om Teda üles ärätanu surmast; selle
asja tunistaja oleme meie kõik. Et Tema
nüiib Jumala hää käe läbi onl ülendetü
nink Püha Waimu toowotuse Essäst saanu,
fis onl Tema seda wäljä kallauu, mis
teie nüüd näete nink kuulete. Sceperäst
olgu nüüd kõigel Israeli sugul tötest teedä,
et Iummal Teda Issandas nink Kristuses
om tennü, sedäsamma Iesust, keda teie
olete risti poonu". Ent kui nemä seda
kuuliwa, sis nakati see näide söänlide, nink
neinä ütliwä Peetruse nink töiste Apostlide
»oasta: „Mehe, wele, mis peame tegema?"
Ent Peetrus utel näile: „Käändke patust
nink lasku egäüts teie seast Hennast risti
Jesuse Kristuse nime pääle patu andisandmises, nink sis saate teie Puha Waimu
annet saama. Sest teie nink teie laste
perält om see toowotus. ja kõiki perält,
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keä kawwen omma, keda eäl Issand meie
Jummal hendä mano saap kutsma." Kcä
nüüd hääl meelel Peetruse sõna wasta wõtiwa, neid ristiti, nink sell päiwäl kooti
näide mano ligi kolmtnbat henge. Nink
nemä jäiwä kindmäs Apostlide õppusele
nink ofausele nink leiwa murdmisele nink
palwusele. Ent Issand pand cgä päiw
selle omale kogodusele mano neid. keä õndsas saiwa see läbi, et nemä Jesuse Kristust sisse usksma nink saiwa ristitüs.
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