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Armad Sobrad/
^ i i n on üks jutlusse ramat, nns monned jo ammo Eest i - M a rahwa kassuks on sowinud. Tedda piddi
essimest nou möda üllespandama ühhest waggast öppe
tajast, tcs walmis olli ftdda õppetust, mis temma susannaga omma kihhelkonna! kulutas, kattistele ramatoga jaggaba. Agga, kui temma kat töle panni ja need essimessed
jutlussed sai ülleskirjotanud, siis laskis temma Issand tedda tööd hakkatusse peäle jätta ja maggama minna. M i s
nüüd tehha? Sedda ramatut piddi jarrelküssitama awwalikloja trükkitud tõotust möda, ja ommeti olli surem jutluste hult
kirjotamatta. E i muud, kui sedda nou piddada, et se to, mis
üht kceldi teggemast, mitme käe läbbi korda lähhäks ja saaks
löppetud. Nenda sündis ka. Monned Õppetajad wõtsid katte, pannid need jutlussed ülles, mis weel waja ollid, saatsid
nende arro tais, ja neid anti trütkija katte.
S e murre, ckis ramato hinna pärrast olli olnud, et ta
piddi kallimaks minnema, kui meie Ma-rahwa jõud sallib,
kaddus ka ärra. üks aulik Herra Wirro-maal, ja Praua
Lane-maal, tänno ja kitus olgo mõllemil se eest, kergitasid
trümmisse kullutust omma rahha andedega ja saatsid sel wisil
ostjattel hölpo ja kasso.
X 2
Nüüd

Nüüd pallutakse seddasinnast ramatut teie katte, et
Jummala sanna rohkeste teie seas ellaks/ ja et teie kangemaks saaksite Waimo läbbi seestpiddist innimesse polest. Agga katske, et se õppetusse rikkus teile kahjo ei te- Sest/ kui
teie nende jutluste pärrast, mis teile luggeda antakse, muud
Jummala sanna ramatud hopis kõrwale pannctsite, ehk koggoduse honcdes arweminne kokko tulleksite, siis lähhäks se
ramat teile enneminne kahjuks, kui kassuks. Teadke, et issiärranis Piibli ramat se Hallikas on, kust keik õppetusse soned,
mis teie jutlustest leiate, jookswad, ja mis teie wahhest soontest Pissut, ehk seggatud Ulpate, sedda jote Hallikast rohkeminnc ja selgeminne. Teadke, et teie kirrikus, risti-toggodussc seltsis jutlust tähhele pannes igga poolt wõite tasso sada.
Keik õpretab teid. Pühha kodda, pühha koggodus, pühhad
wisid, keige koggodusse laulud ja palwed, õppetaja heäl ja
jutlus, mis kuuljatte tarwidust möda käib ja kuulukse. N i suggused asjad tullewad neile, kes seal jures on, parrandamisseks ja juhhatamiseks öigusses ja pühhitsusscs. Agga, kui teie mitte kirrikule ei tulle, sepärrast, et teil koddo
jutlusse ramat on, siis pügate nende asjade abbi, mis
ommeti innimessel ni wägga tarwis lähhäb; ja teie unnusebr..°..5.t<Ue sedda kirja maenitsust: alge jätkem l M t t e M a h h a

omma koggoduse, nenda kui mõnnel se wiis on.
Sepär-

Sepärrast wõite isse arwada, kuida se ramat teile kasso sadab.
Waat nenda: kui teie koggoni ei wõi pühha kotta tulla/ eht
kui teie M e temmast koi» tullete; ehk, ka kui teil argi päwal
aega olleks: siis ärge raiskage kallist aega laiskusse, wallatusse ja muu palmdega, waid wõtke need laulud ülles, mis
teile igga jutlusse jures mudetakse, laulge ja palluge süddamest, luggege jutlust keige tähhelcpannemissega; siis säte temmast õppetust, nomimist, parrandamist, juhhatamist ja kinnitamist usso sees, et wõite täieste tölbolissed, ja keige hea
töle täieste walmistud olla.
Jummal, kes keik ülle se tahhab tehha, mis meie mõistame ja pallume, saatto selle ramato läbbi omma sure nnnmele kitust ja auustust, ja tcitil luggiattel rohkeste kasso I e susse Kristusse läbbi. Knjotud Keisnlittus Kunstoriummis, Tallinnas Toompäal.
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Jutlus essimessel Kristusse Tullemine Pühhal.
Laul: l. Kuis pean wastowõtma Sind ;c. n.

^ ^ ^ h ! armolinne Issand J u m m a l , mis on innimenne/ se mulla tük,
J
7 et sa temma peäle mõtled, ja innimesse laps et sa temma peäle
sure armoga Hallartad! Sinna olled meie pärrast sedda keigesu
remat immet teinud, omma armsa, omma ainosundinud Pöia
seie ilma sisse läkkitanud ja tedda meie eestarraannud hädda, waewa
la surma sisse, etsinnameid sedda wisi wõiksid peästa, ja omma armo
ja iggawest ello meile jälle sata, mis meie patto läbbi ollime ärrakaotanud. J a sedda suurt õnnistust lasseb sinna meilegi aastast aastani ku'
lutada, ja meid se läbbi kutsuda et peame sedda wasto wõtma. J a
ommetigi olleme meie ni wagga rummalad ja tännamatta, et meie sest
paljo ei holi, waid enneminne tahhame patto M e jäda, kuisindtemda
m sinno sanna kuulda. O h ! anna siis omma sannale täit wägge ja
wõimust, et nüüd ueste hakkatakse Iesusse tullemissest räkima, te meid
^labbl targaks, wangaks ja önsaks, ja õnnista seks ka sedda, mis meie
nuud teme teisega tahhame tähhele panna. Amen.
Issa meie kes sa olled taewas, n. t. s.
A
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Jutlus essimessel Kristusse
Gwangelium, Matt. 21. p. 1-9. salmist sadik.

t ^ a kui nemmad Jerusalemma liggi said, ia Petwage pole
^> olli mae jure tullid; siis läkkitas Jesus kaks Jüngrit,
ja ütles nende wasto: minge senna allewisse/ mis teie kohha! on, ja seddamaid leiate teie ühhe kinniseutud emma-eesll
ja ühhe sallo temma jures, peasite neid lahti ja toge minno
jure. J a kui teile tegi middagi ütleb, siis üttelge: I s sandal on neid tarwis, siis latkltab temma neid seddamaid.
Agga se on keik sündinud, et piddi töeks sama, mis ööldud on
Prohweti läbbi, kes ütleb: üttelge S w n i Tütrele: wata,
sinno Kunningas tulleb sulle tassane, ja istub emma-eesli selgas, ja sallo selgas, mis on koorma kandja emma-cesli poeg.
S i i s laksid need Jüngrid ärra, ja teggid, nenda kui Jesus
neid olli kastnud, ja töid se emma-eesli ja se sallo, ja pannid
ommad rided nende peäle, ja pannid tedda nende selga istma.
Agga surem hulk lautasid 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!
Hosianna
tõrges!
es. s-, 7.

Armad Sobrad, Prohweti Iesaia ramatus ööldakse: R u t armsad on wäggede peäl selle jallad, kes röömsad sannumed kulutab, kes
rahho annab kuulda, kes ütleb Sionile: S i n n o I u m m a l wallitseb kui
kunningas. Kui rahwal suur hädda on, kui nemmad waewajatte kaest
paljo kurja peawad kannatama la wangis ollema, jasiiskaugelt nähhakse
et maggede peält rahhokasjud tullewad ja nende healt kulukse, kes nclle
lahtipeastmist waewast ja wangi põlwest kulutawad, kes kulutawad
suurt õnnistust, eks siis igga mees neid ei õnnista, eks igga ükssiisrö
möga ei ütle: oh! kui armsad on nende jallad, kes röömsad sannumed
andwad kuulda; eks iggaüks römoga neid wasto ei wötta? J a h , mo
armad, iggaüks ütled kül: kes ei kule heamelega head sannumed? kennel ei olle nisuggused kasjud armsad, kes head kulutawad, kes õnnistust
andwad kuulda? Agga ei ial ei olle meile röömsamad sannumed antud,
>5im.„,s km need, et Jesus on tulnud pattusid önsaks teggema: se on se ustaw
sanna

^
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sanna, mis keige wasto wotmisse wäärt o n , nenda kui Paulus sest
rätid. Meie ollime need waesed wangid, meid piddi kassist ja jallust
kinni seutama ja iggaweste põrgo heidetama, kus meie iggawest wallo
piddime tundma. S e kartus piddi meid siin jo waewama ilma otsata.
S i i s jõudis Jesus meile appi , Jummalast seie ilmasisseläkkitud. J a
neid rõõmsaid sannumid kulutakse teile nüüd Oppetajatte läbbi; need
peawad nüüd need rahhokässud ollema, kes sedda head teile andwad kuul
da, mis Jesus meile on saatnud. Nüüd ütlewad nemmad teile: Wata,
so kunningas, so Jesus tulleb, ta tulleb sind aitma, sind lahti peast
m a ; et jõua rõõmsaste temma wasto. Agga oh! mis imme luggu on
se! innimessed ei tunne, ei mõista sedda, nemmad ei õnnista tedda,
kes tulleb Issanda nimmel, nemmad ei rõõmusta selle rahho, selle õnnistusse pärrast, mis neile kulutakse. Kust se siis tulleb? sest et nem
mad ei tunne omma hädda, ja ei panne sedda õiete tähhele, mis head
neile pakkntakse. E t tõuske siis ülles patto unnest, se Iesusse tullemisse
aeg, mis nüüd ees on, se tulletab sedda head teie mele, mis temma
teile on saatnud. J a sedda wisi tahhame meie tännapawasest Ewanqeliummist tähhele panna

Neid rahho sannumid: Jesus on tulnud.
I. Et Jesus on tulnud, ja mikspärrast need ni wagga
röömsad sannumed on.
II. Kuida meie tedda nüüd römoga peame wasto wõtma.
<>h ! kallis Hnnisteggia, aita, et meile so sanna, se sanna sinno tullemise
^
sest praegogi wõiks armsaks sada ja jada, ja et meie sind romogft
wõiksime wasto wõtta. Amen.
Meie panneme siis tähhele
i. E t Jesus on tulnud, ja mikspärrast need sannumed ni wäggi
röömsad on?
i ) I e h w on tulnud, se on se rahho, se rõmo sanna, mis teile sel
aial kulutakse. S e on üks nisuggune imme assi, kuhho sisse issegi m-1 Pet. „ ,
Zlid iggatsewad kummarkülle wadata, mis üllem on kui keik mõistus,
A 2
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Ewes.;, 5. üts ni juur sallaja-assi, mis iggawessest aiastIummalaseeson warjul
olnud, ja mitme yolwe rahwa eest sallaja petud, agga nüüd awwalik-

Koi.', -s. ^ 9 tehtud/ et meie sest piddimeIummala armo/ haljastusse/ ja tarkusse
rikkust ärratundma.
Tõeste, kui sedda õiete ärraarwame/ siis näme üht põhjatuma süg>
gawust, mis meie ei wõi läbbinähha/ waid mis meie agga peame imRsw.,>,z,.meks pannema ja ütlema: O h sedda Jummala rikkusse, hallastusft/
tarkusse ja armastusse süggawust! kuis ärraarwamatta on temma
nõupiddamised ja ärramoistmatta temma armatsemisse wisid! J o ig>
gaweste piddas se hallastusse Jummal sedda armo nou meie õnnistuste
pärrast. Ta näggi meid patto hädda sees, kuhho sisse meie Adama
patto langmisse läbbi ollime sanud. T a suur yallastus ei tahtnud et
meie selle willetsa patto põlwe sisse piddime jäma ja iggaweste hukka
sama. Kui Pühha kirri sest räkib/ sils ööldakse sest suurest Jummala
hallastusstst innimeste wili järrel, et se meile öiete saaks teäda antud:
ta südda pöras temma sees, sest ta ei tahtnud meid häddasissejätta.
Agga ta ei leidnud muud nõud meile täit abbi sata, kuid et ta omma
aima, omma keigearmsama Pöia ma ilmasissepiddi läkkitama, tedda
kässo alla pannema, tedda waewa ja surmasisseandma/ et need kes
temmasissewöttaksid uskuda, ja temma õppetusse sanna kuulda, ei piddand hukka sama/ waid et neil iggawenne ello piddi ollema. Wata/
sepärrast tulli Jummala Poeg ilmale/ seon: ta sündis innimesseks/ ja
sai sanna wotlikkuks keikis, mis meie lunnastamisse pärrast tarwis olli
tehha ja kannatada.
Oh Issa hallastustl
Oh Pöia armastust!
Kui tulli keikil minna
S ü pärrast pdrgusst/
Meid peästma Jesus sinna
Siis tullid ilmale.

J a se on nüüd se rahho sanna, mis teile kulutakse/ se armo nou,
mis iggaweste otti petud, agga Jummala sees warjul olnud, pärrast
prohwetide läbbi ennekulutüd/ >a ustlikkudest pitkisilmi odetud/ se on
nüüd töeks sanud ja meile awwalikuks tehtud/ se läbbi etIesus on tulnud. N i pea kui Jesus olli innimesseks sündinud, siis msis ka ikka
temma meles se suur nou ja assi, mispärrast ta seie ilma sisse olli tul
nud. Temma ütles issi ennests: wata, ma tullen, ramatosisseon
MUI-
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minnust kirjotud; ma tahhan heäl melel tehhasinnomele pärrast, moLaul^z.y.
Jummal, mo süddame põhjas on so kaosoöppetus. Ja <e olli temma
nllem room/ et ta omma Issa tahtmisse järrele teggi, kes tedda olli
läkkitanud. Kui ial waeseo, haiged ja kes wallust waewatud ollid,
temma jure tullid, siis ta ei jätnud neid ial aitmatta, ta tunnistas ta
se läbbi ülles, et ta meie nödrussed olli ennese peäle wõtnud ja meie hai»
gussed kannud. Meie Ewangelium rägib sest, et Jesus on Jerusalemma linna läinud, et temma jüngrid ja suur yulk rahwast on temmaga
olnud, kes tedda sel puhhul sure römoga wastowotsid ja kitusse laulu
dega auustasid. Ka se olli temma tulleminne, sest ta piddi Jerusalemma minnema, et se wõiks löppetud sada mis temmast kirjotud olli, ja mis
pärrast ta seie ilmasisseolli tulnud. Ta teadis ftdda kül, mis Mnmale seäl piddi sündima, agga kasiinütles ta: watama tullen, sinno
tahtmist teen ma hea melega. Ta tulli nenda kui Prohwet Sakarias
ammust aiast olli ennekulutanud: Wata so kunningas tulleb sulle tassane ja istub omma eesli selgas ja sällo selgas. Ta näitis sega omma
au, agga ka omma tassandus ülles, et ta olli tõeste wäggew abbimecs,
agga tassane kunningas, kelle kunningriik ep olnud siit ma ilmast. Ta
läkkitas ommad jüngrid ja käskis neid: minge selle pissokesse allewisse,
mis teie kohha! on, seäl leiate teie seddamaid ühhe kinniseutud emmaeesli ja ühhe sällo temma jures, peasite neid lahti ja toge minno jure.
N u i kegi peaks teile middagi ütlema, siis üttelge agga: Issandal on
neid tarwis,siislakkitab temma neid seddamaid. Nenda ta teädis keik,
ja wõis süddamed omma tahtmisse järrele käända. Agga ommeti olli
ta selle jures tassane; ja nisuggune kunningas läks meile tarwis t e m mast woune keik head lota. Wata, nenda on Jesus tulnud.
2. Mispärrast peawad meile need sannumed, ni wagga rõõmsad ollema? Sest et meil nende läbbi suurt head, rahho, rõmo ja on
nistust teäda antakse. Seeb se rõmo sanna on, kust pattustelle, kes
patto pärrast waewas on, ja otsego põrgo haua äres wärisewad, wõib
vahho ja rööm tulla, kui nemmad sedda kuulwad, ja nssoga wastowõtwad: Jesus on tulnud pattusid önsaks teggema, ka neid leige üllemaid,
lmle armo andma, neid patto wörkudest lahti peästma, ello ja keik head
neile andma. Prohweti Iesaia ramatus öpvetakse sedda õiete selgeste,
nusparrast Jesus on tulnud, mispärrast temma on läkkitud. Ta is<e^ .
Ütleb ennesest: Issand Jehowa on mind läkkitand häddalistele h e a d ^ ^
sannumed kulutama, need süddame polest röhhutud parrandama,
wangidele wallalist päiwe kulutama, ja neile, kes kinniseutud, täit
laytllaffmist; trööstima keik, kes leinawad, ja neile röömsa süddame
A 3
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H-^na nukra wailnoassemele, et ne»nmad woiwad oimusse sees kossuda.

Et kuulge sedda teie häddalised, teie suddame polest röhhutud, teie wan
gid, teie kinnistutud mitme patto workoga, teie/ kes teie nüüd ni mit
me asja parrast leinate, ja nukra waimoga ollete. S e ainus sanna:
Iesus on tulnud pattusid önsaks tengema, se sadab teile panan'
damift, täit lahtilaskmist, täit romustamist keigesugguse kurbdusse sees, täit rammo öiete ja jummalakartlikkult ellada siin ilmas,
ja ükskord öusaste ja röömsaste siit lahkuda. Selle sanna sees on oige
Iummgla waggi; oh! mitto tuhhat on selle wäggejo ennest önnistusseks
ja kinnituseks ommas süddames tunda sanud! Kui nemmad jo piddid
meelt ärrayeitma, kui nemmad kurbdusse sisse alla wausid, kui nende
ello rammo ärrakuiwas iggapäwase murre ia öigamisse pärrast, otsekui
suist põua läbbi, siis kiskus se sanna neid nende häddast wälja, olli
otsego kallis ölli hawa peäl, wallas uut rahho ja rammo lukontide sisse,
ja andis neile, et nemmad römogaIummalale laulsid, kes neid peästis.
O h ! et teie, kes, sedda nüüd loete ja tulete teie sedda ka enneste jures saaksite tunda, mis armo waggi sel sannal on: Iesus on tulnud!
Pangem tähhele teiseks:
ii. Auida meie Iesust peame wastowötma. Ons Iesus Kristus
meie Issand, meieKunningasjaabbimees, kes on tulnud meid aitma,
ja melle täit ärralunnastamist saatma, ntis on siis ennam meie kohhus,
kuid et tedda römoga peame wastowötma. M a tulletan selle parraff
tänna teie mele sedda sanna, mis Kunningas Tawet ennemuiste laskis
.Sam. ly, omma ärrapöördud rahwale öölda: Mlkopärrast tahhate teiewiimsed
^' " ' olla kunninrlast wastowotmas, teie ollete mo lu ja mo lihha. Wara,

nendasammoti lasseb Iesus teile tänna ka öölda, teile, kes ollete Iesust
mahha jätnud ja patto pole pöörnud: mikspärrast tahhate teie wümsed
olla, omma öiget kunningast wastowötmas; teie ollete mo lu ja mo
lihha, sest teile appi jõudes, ollen ma innimesstks sündinud ja teie sar
natseks sanud: O h ! pattune miks sa siis wibid ja ei tahha tedda tunda
egga wastowötta. Eks ta potte sulle kunningaks klll? Eks sa ei woi tem
lüa jurest sedda kcik leida, mis so önnistusseks tarwis on? O h ! hing
arm jätta tedda wastowotmatta. Agga kuida peab se sündima? öppi
gem sedda jüngritte ja rahwa kaest, kes temmaleHosianna laulwad: kidetudon, key tulleb Issanda nimmel, Hosianna kõrges.

Rahwas

koggus hulqaltste Iesusse jurc kokko, keik need sured tcud, mis nenlmad
Iesusstst ollid kuulnud za näinud, tullid nüüd nende mele, ja pealegi
si M r on, mis neil temmast wecl lota olli. , S e panni neid tedda ar
mastama, ja täitis nende süddant römoga et nemmad öiskamisse heäle
andsid
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andsid, ja kitusse laulo laulsid, nenda kui Tawetist olli jo enne kulutud,
et Kustusse tullenasse aial piddi laultama. S e ölskamisse heäl läks lai- Laul: ,, z>
ale, ja keik rahwas jooksid kokko, monned käisid eel, monned tagga, ja ' ^ hüüdsid ikka wahhel: ta tulleb, kes piddi tullema, kes Jummalast on töötud meil önnisteggiaks. O h ! Issand sada sedda hästi korda, se on
se pääw, mis Issand on teinud, olgem wägga roömsad temma sees;
kõrges sago mele römoheäl kuuldud, la taewasta ma hüüdko meie öist^
misse wasto, sest Taweti poeg Kristus se Issand on meiega. Monned
raiusid keiksuggusi okse puist ja heitsid neid tee peäle, ja surem hulk wöt
sid rided selgast ärra ja lautasid neid tee peäle. S e au tehti muido agga , ^,„ ^
suurte Würstidele, kui nemmad õiete piddid auustud sama.
,V
Teine rätis teisele, mis au wäärt asja temma Iesussest teädis, ja
sis kuuldi ueste ölskamisse heäl: kitus Taweti pöiale, seon, Kristus
sele, kes Taweti suggust piddi ollema, ja selle pärrast temma pöiaks
hütakse, lidetud olgo kes tulleb. J a nenda saatsid nemmad tedda lin
na, ja linnas ei olnud nemmad weel wait ja weelgi puhhas koias laulsid
nemmad sedda samma wisi. O h ! armad sobrad, se on öige süddame
room sedda kuulda ja luggeda, kuida I u d a rahwas Iesust nüüd wasto
wõtsid! Eks olle siis meie kohhus seddasamma tehha ja weel ennam,
sest, et meie Iesussest ennam teame, ennam weel ja suremad asjad,
sedda, et ta omma ello on jätnud meie eest? Eks temma armastusse
tulloke ei peaks ka meie süddant süütma põllema? Eks meie ei peaks en
nast temma ommaks andma ütteldes: so pärralt meie olleme, so pole
whhame hoida, sulle tahhame ellada ja surra. J a mn)a peame meie
Iesust wastowõtma
i . Lössisse ja kindla ussocfa, et meie sedda ka toeks arwame, mis
weile Iesussest rakitakse, et temma on Kristus Jummala Poeg, se mailma Hnmsteggia, kes on tulnud önsaks teggema keik, mis ärrakaddunud on. Sest se on Iesust wastowõtma: temma sisse ustma, armo
tt abbi temma jurest otsima ja kindlaste temma peäle lootma. N i «
mitto, kui tedda wastowotsid, ütleb Ioannes, neile andis temma
melewalda Jummala lapsiks sada, kes temma nimmesisseuskwad.

i m wõttab Iesust ennese ommaks, ja annab ennast jälle temma om
waks, temmale ellada, temmale surra, temma auuks ja temma tahtnusje järrele omma ello aiada, ja ka uskus temmasissesurra.
Meie peame Iesust wastowõtma,
2. Süddameliko armastuosega. Sepärrast peame meie sedda
yead enneste mele tulletama, mis Jesus meile on teinud, et temma
suur

, „
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suur armastus tedda taewast on mahha tõmbanud, et ta ennast heäl
melel hädda sis^e on annud, meie haigussed ja wallo ennese peäle wõtnud ja werrega meid lunnastanud, et ta meile se läbbi ni suurt, ni kallist õnnistust on saatnud, mis siin ilmas totusse järrel meie katte antakse,
agga stäl Taewas tallele pandud on. Kes se peäle õiete mõtleb, eks se
peaks Iesust armastama?
N i kui tulli tbest põlleb,
Pdllcma ka süttitab,
Nenda tdest armust tulleb,
Et ta armo sünnitab.

^_^

E t wõtkem Iesust siis ka süddame armastussega wasto, agga ka
z. Sannakulelikko süddamega. Sest nenda ütleb Jesus: sest peab
iggamees tundma et teie minno Jüngrid ollete, kui teie tete, mis minIo..n. ^, na teid kässm. Iüngritte wasto ütles temma: minge ja peästke lah'4t i , ja toge minno jure. J a nemmad teggid nenda, kui Jesus neil
olli kastnud. Wata, nenda kästakse meid ka: M e mahha keik patto teud,
tagqaneZe ärra keigest üllekohtust. Peastke lahti keik patto wörkud, misga teie lsse ennast, misga teie teine teist issikeskes ollete wörkutanud.
Saatke ärra ommad kurjad teud Jummala silmade eest, seon: ärge
hoidke ennast ükspäinis kurja teggemast innimeste nähhes, waid iggal
aial, kus teie ial ollete, seiske kurja teggemast. Teyke sedda tössise
kahhetsemisse ja vattustpöormissega, ja siis tulge Iesusje jure, siis
tahhab temma teid jahhutaba ja tele pattud teile andeks anda.
4. peame meie röömsa süddamega ja kitusse lauludega Iesust wastowõtma. Sesamma sanna, mis Jummal laskis üttelda Sioni tütrele, st on I u d a rahwale, se on meile ka ööldud: olle üpris wägga rõmus, oh! innimesse laps, kessinnaka olled, kus paikas sa ial ellad,
ja mis soust sinna olled, olle rõmus, sest w a t a , sinno kunningas tul
lcd sinno hcaks^ja õnneks, temma tulleb kül waene ja willets, agga om
meti kui wäggew abdimees, kes peästab põrgo haua käest. Lasse om
ma süddant nüüd ka röönnaks minna so önnisteggia pärrast. Unnusta
omma ihho waewa, mis sind ial koormab, ka sõdda wõib Jesus kcrgi
tada, m ütle süddamest:
Oh olle terwe tullemast!
Mind pattust mitte põlgamast:
S a olled häddast aitnud mind,

Kes wõib se eest kül kita sind?
Audte
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Andke siis Iesussele röömsa süddamega tänno ja kitust. Tulletage
temma suurt armastust saaaedaste enneste mele / räkige teine teisele
sedda head ülles. Tehke stoda keigeennamiste teie Issad ja emmad/
teie perrewannemad, räkige sest omma laste ja omma perre rahwaga/
wõtke ennestele sedda head nou, Iesust ikka tenida, kita ja temma
sanna kuulda. J a sedda wisi laulgeIesussele ommas süddames, laulge
temmale pühha lauludega koggodustes ja ommas maias. Sel aial, et
teile sest räkitakse, tehke sedda, agga ei mitte ükspäinis nüüd, waid
keik omma ello aial. Ärgo sündko se mitte nenda, kui I u d a rahwast
ööldakse: ühhe puhho on nemmad pallawad kui ptts ahhi, janattukesse
aia pärrast M e jääkülmad: Lummi jääb kewwade! kauemaks kattusse
peäle, kui mo rahwas minno peäle mõtleb. Nenda teggi I u d a rahwas,
kedda nemmad nüüd römoga wastoworsid, tedda andsid nemmad nattukest aia pärrast ärra risti pua. O h ! se on üks waene luggu, kui
essimenne patto kiusatus, mis teie peäle tulleb, keik head nou süddamest
jälle ärrakautab, et teie sest ühtegi ennam ei tea, mis teie ommas südda'
mes Jummalale ollite tootunud. Lubbage temmale, aggapiddage sedda
ka leigest süddamest omma ello otsani. O h ! önnis innimenne, kes sed
da sanna Iemsse tullemissest nenda kuled, ia tedda nenda wasto wõttab.
Tedda wõttab Jesus jälle wasto ommaks sõbraks, omma kaitsmisse alla.
Ta sadab önne maiasse/annab rahholist pölwe, ja wõttab meid wimaks
omma röömsa taewa sisse. Sedda andko meile tallisIesus. Amen.
A u wäärt Hnnisteqgia, kes peaks ni moistmatta ja tännamatta jo
wasto ollema, et ta sind römoga ei tahhaks wasto wotta> kes sa ni
sure armoga meie jure olled tulnud.
Oh! hädda sels
Kes pdlgab weel
Se armo wõtta ennesel,
Ei kule sinno sanna heäl:
Jummala wihha jääb ta peäl.
^ O h ! hoia se eest ihggaühhe innimesse lapse, ja anna meile armo
Nnd ussoga, süddame armastusse ja romoga wastowõtta, heäl melel so
sanna kuulda, ja sind iggaweste kita ja tännada. Amen.
Laul: 3. Nüüd risti koggodus «.

»
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L a u l . 7. Jubba kä on wiimsed aiad, ;c.

^ N ^ ä g g e w ja kattusse wäärt Jummal/ kes on ni suur kui sinna, kül
3 » v ^ sils kui sa omma lomade peäle hallastad, heldust ja armo ülles'
6 ^ ^ näitad innimeste lastele/ agga kasiis,kui sa sannakuulmatta rahwa
peäle ommad õiged nuhtlussed panneb I u d a rahwas, se rahwas/ mis
sa enneselle pärus ossaks ollid ärra wallitsenud/ on meile märgiks ja öp
petusseks selle asia sees. O b ! mis kanget hirmo said nemmadsiistun
da/ kui nemmad sinno keigeüllemat armo pölgsid/ mis sa neile so Pöia
sees ollid näitnud/kedda sa neile ia keige rahwale ollid önnisteggiaks seadnud. Te meid targaks se läbbi/ et wõime kuulda sinno Pöia healt/
ja römoga tedda wastowõtta/ et meid siis/ kui ta teistkord tulleb omma
au-sees/ wäärt arwatakse temma palle ees seista/ ja ärrapõggeneda
Ale hirmsa ahhastusse ja nuhtlusse eest/ mis neid kurjateggiaa otab.
Õnnista seks ka omma pühha sanna, Amen!
Issameie/ kes sa olled taewas n.t.s.
En>angelium3uk. 21, 25--36. salmist sadik.

<^a päwas, kuus ja tähtede sees peawad immetähhed ollema,
^ ja M a peäl pcab rahwal ahhastus ollema ilmanouta,
et merri ja wee woud kohhisewad. Ja inntmeosed lähoawad
rammotumats kattusse ja nende asjade ootmisse pärrast, mis
ma-ilma peäle peawad tullema; sest taewa wäed peawad köifutadama. ) a siis näwad nemmad innimesse Poega tullewad pllwes jure wäe ja auga. Agga kui se kelk Kal kab sündima/ sils waatke ülles, ja tõstke ommad Pead ülles, sepärrast er mc arralunnastaminne liggl tullch. Ja temma
ütles neile ühhe tähhclidamiose sanna: wadage wlgipuud ja
keltpu^d: tul nemmad jo pakkatawad/ ja teie felda näte,
sits tunnete teie lssiennestest, ersui jo llggi on. Etenda ka
teie, tui teie narc sedda sündiwad, sus tundke, ct Iunimala
riik liggi on. Tom nunn l ütlen lelle, et scsimuuse põlwe
rahwas ci löppc mitle ärra, tuum st tcit saab <ündlnud.
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Taewas ja M a tahhawad hukka; agga minno sannad ei lähhä mitte hutta. Agga hoidke ennast/ et teie süddamed ei sa
koormatud liasömisse, ei liajonnsse, egga peatoidusse mur>
rettega, ja et sesamma pääw äkkitselt teie peäle ei tulle. Sest
kui linnopael tulleb temma keltide peäle, kes keige se M a peäl
asset on. Sepärrast walwage ja palluge iggal aial, et teid
wäärt arwatakse ärrapõggeneda telge se eest, mis peab sündima , ja seista innimesse Pöia ees.
Selle Ewangeliumi sees rägib Jesus Prohweti wisil, ja kulutab
sedda hirmust al hastust ja nuhtlust, mis kangekaelse I u d a rahwa peäle
piddi tullema, ftst et nemmad ei tunnud sedda armo-katsmisse aega,
misga Jesus olli tulnud neid katsma. Temma olli se Jummalast sea
tud Onnisteggia, ja nenda olli ta ennastki neile ilmutanud, kül omma
hea ja armsa oppetussega, kül ka nende mitme immeteagudega, mis
temma olli teinud. Se ei olnud neile ka teädmatta; sest kui päike paistab, eks se ei walgusta? Agga omma süddame kangusse pärrast, .ei tahtnud nemmad nähha, egga kuulda, waid andsid omma ello Üllemat
satajat ärra, et tedda piodi risti pooama. Sepärrast piddid nisuggused
hirmo päwad tullema, mis ei ial weel enne olnud, kange sõdda, nälg,
katk, ja hirmsad asjad. Nende lin ja pühha kodda, mis ni wägga kal
listeolli üllesehhitud, ja mis peäle nemmad ni wägga trotsisid, piddi
sama mahhakistud ja ärrapölletud, märamatta rahwas piddi nwöga
terra läbbi langema, suur hulk wangi widama, ja keige mailma sisse
laiale pillutama. Päwas, kuus, ja tähtede sees piddi immetähtä näh
tämä, ja merri ja wee woud kohhisema, ja ma wärrisemissed sündima/
er innimeste ahhastus se läbbi issa suremaks piddi minnema, ja nemmad
rammotumaks jäma kattusse ja weel hirmsamatte asjade ootmisse pär
rast. Se on, nemmad piddid keige suremat hädda tunda sama, mis
innimenne wõib ärramöttelda, keik mis nemmad kuulda ja nähha said.
Piddi nende kartust, süddame ahhastust ja nuhtlust kaswatama. Sest
Piddid nemmad siis selgeste tundma, et se nende patto sü olli, et neid
nenda nuhheldi, ja nende üllekohto sü, et neid nenda karristati, sest et
nemmad Iesust Kristust ei tahtnud wastowõtta, kui ta armoga neile
tulli kui tassane kunningas. Sepärrast piddid nemmad tedda nüüi tund
ma ja tedda näggema tullewad pilwes sure wüeja auuga. Agga se keik,
nus ustmatta I u d a rahwale hirmo tähheks olli, piddi temma jüngrid
lele ja keik waggadele rõmuks ollema, nenda sammoti kui se meile täh
B 2
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heks on/ et talwe aeg on möda läinud ja sui liggi on, kui puud jo patta
tawad la mets pungendab. J a selle pärrast maenitses Jesus ommad
lungrid, et nemmad selle päwa wasto piddid walmis ollema, sest et ta
koggemata piddi tullema. Pangem sepärrast tähhele

Iesusse au ilmumisse, ehltullemisse päwa.
I. Iesusse au ilmumisse, ehk tullenasse päwa.
II. Kuida se kurjadele ahhastusse pawaks ja waggadele
rõmo pawaks on.
III. Kuida meie ennast se wasto peame walmistama..
Hallis Jesus ärrata meid issi ülles ja pea meid walmis seks aiaks, kui sinna
^ omma au sees tahhab tulla, Amm.
Meie panneme tähhele
!. Iesusse au ilmumisse, ehk tullemise päwa. Pühha kirri rägib
lahhesuggusest Iesusse tullemissest. Essimenne on se^ et ta innimesseks
on sündmud, ja neitsist Mariast ilmale todud. J a se olli, innimeste
nähhes auto, willets ja waene. Nenda se olli mele õnneks tarwis; ta
piddi ennast allandama ja waeseks sama, et ta meid wõiks üllendada ja
jummala armus rikkaks tehha. Siis ta ei tulnud mitte hukkama ja rikkuma, waid häddast lahti peästma. Kus ta ial käis, seäl tilkusid temma jälged armust ja heateggemistea Ello öhk olli temma suus ni mid
to korda, kui ta ial sedda lahti teggi räkima; et temma jüngrid ka ütlesid:
, s« Issand kuida wõiksime meie sind mahha jätta sul on iggawene ello sannad; issigi waenlased piddid sedda tunmstama. Arrad, haddalissed,
pattused, kes patto hädda tundsid; haiged, jouotumad, ja kes ial
temma jure tullid abbi ja armo otsima, need ei läinud ka tõeste temma
jurest tühjalt taggasi; temma armo käed ollid ikka wäljasirrutud keik
waestele abbiks. J a ommeti olli neid agga Pissut, kes temma sisse
nstsid ja armastusse sees kindlad ollid; is^e need, kes essite Hosianna
laulsid, lidetud olgo, kes tulleb, need kissendasid pärrast: ärra temmaga, po risti!
Oh mo kallid hinged, sedda lugaedes ja kuuldes, katsuge ennast,
Missuggused teie ollete. Ets Iesust ei olle teile omma tulemisse armo'
ga

Tullemise Pühhal.
l3
ga nendasammoti teadaantud? eks temma ei pakku teile praego kät?
agga kui Pissut, kui wägga Pissut on neid, kes sedda tundwad!
Kuis innime! ei mõista sa
Sa Kunningast ei Auusta?
Kes tulleb sul ni atlandik,
Kes on ni wägga armolik.

Agga se teine Iesusse tulleminne on koggone teist wisi. Ei! se polle
kwlam ni allandik ja tassane kui se essimenne. Ta tulleb siis sure au ja
wäega, kui wäggew aulinne kunningas, kui kange kohto mõistja. T a
eel käib paks pimmedus, hirm, ahhastus, surm. Taewad köikutakse.
M a wabbiseb, ja siis näikse temma au pilwest läbbi paistwad. S e on
»e sanna, mis Jesus sestsammast teisest tullemissest meie Ewangeliumnns räglb, ja nendasammoti Matt. 2 4 . 2 9 , zo. Sedda tunnistas
temma ka üllema preestri kohto ees, ütteloes: sest aiast peate teie nag-Matt. „ ,
gema innimesse pöia isuvad Jummala wäe parremal polel, ja tullewad
^
pilwede peäl. Nenda näggid nemmad tedda jo siis, kui keik need nuhtlusse nende linna ja rahwa; peäle tullid, mis temma neile olli ennekulutanud, ja kui Kristusse õppetus keiges ma ilmas kulutati, ja pühha risti
ust wõimust sai, ehk nemmad kül ollid püüdnud sedda keelda; sest enne
peab taewas ja ma hukka minnema ennego temma sanna wõib walleks
lada. Wata nenda tulleb Jesus omma au sees ja wäega 1) tui temma kanged nuhtlussed ja kohtomõistmist pättuste ülle käiwad. Sest
tedda mis Jesus siin kangekaelse I u d a rahwale ütles, sedda ütleb temma kettidele, kes wastased on ja toesanna ei tahha kuulda. N i pitkameleunne temma on, ni rängaste nuhtleb temma ka, kui se i ä l ei tahha
pattust pöörda. Siis on temmal raud kep käes, misga ta neid russuks
peksab, ja tui potti tükkid katki wiskab. O h ! hädda sell', kes tedda põlgab, sestIesusse kätte peab ommeti wõimus jäma.
2) Tulleb Jesus, kui surm meie ello peäle õtsa teeb, sest ütlete
me ölete kül: Jesuke tulleb. J a h , temma tulleb siis kui surrete, agga
motlege ühtlase ka: ta tulleb hirmuks ja nuhtlussea keikile, kes kurzad
s-!i M a arralunnastamisseks leigest waewast waggadele, kes temma
ms surrewad. Agga z) peab se kelk mis Jesus ommast wiimsest tulle
? slejt on ennekulutanud täieste töeks sama wiimsel päwal, tui ta tulleb
U
e ^ " 5 piddama. S e on temma öige au ilmumisse pääw; se
ma ilma rahwale peab teäda jäma, et Jesus on se I u m ' " " a j t ,eatud kohtomõistja ellawatte ja surnutte peäle. Se pääw, mis
B 3
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'' peab pöllema km ahhi, kus keik uhked, ja keik, kes oäla to teinud
peawad ollema kui körs, ja se pääw könvetab neid ärra, kui tulle leek/
ja ei jätta neile juurt egga otsa. J a st on teine tük
II. A u i d a se pääw kurjadele on ahhaotusse päwaks, ae^ga waggadele römo päwaks.
Kurjad süwad siis omma öiget nuhtlust, omma tenind palka kätte,
ja peawad sedda omma ennest sureks kahjuks silma nähtawalt teada sa
m a , et Iesus tõeste stsamma on, missuggustks ta ennast on tunnistanud. Kas woite selle peale möttelda, teie pattused ja Kristusse waenla
sed, et südda teie sees ei peaks kohkuma. Kui näte nisuggused tähhed,
kust woite tunda et temma kohtomoistmissed ei õlle ennam kaugel, et
teie temma kannatust ja pittameelt omma wastopannentisstga ollete ar
ratüdditanud; kui teie ehk ommas maias, ehkwäljal, ehk küllas, ehk
omma M a stesIummala nuhtlussi peate tundma, et rahhe, et tulloke,
et nälg, et raske többi, et s M a keik römo ja warrandust ärralöppetab,
ja ulluniisstga keik täidab: ers kurn südda ei peaks teile siis hirnw tea
gema? O h ! armad stbrao, kui hädda aial teie mele tulleb: st on mele
patto sü, meie üllekohto su, etmeidnendanuhhcldakse; kui teiehinw
samatte asjade ootmtsse pärrast ikka peate kartusses ollema, ja surm
teile weel suremat hädda kulutab, et ihho ning hinge polest iZgawest
wallo peate tunda sama; ja kui teie siis selle tas sase Ihusse silnnst öiget
wihha näte; kes sudab sedda ahhastust ja wallo üllesräkida? O h ! tul
letage sedda nüüd aegsaste mele, heitke nüüd temma jalge ette mahha
ja palluge armo, kuulge temma sanna heält et se pääw teile ei õlle ah
hastusse ja hirmo päwaks.
Need waggad ja Iesusse armastajad, ei woi kül siin ma ilmas
ilma haddata jäda, waid peawad siis kui Iummala nuhtlusstd ma ilma
peäle tullewad, omma ossa sest ka sama. Sest otsekui jöggi, mis kaldad labbi sönud, ja lahti peäseb, leik ärrauiutab ja kelk ennestga ärra
wiib, mis seal kohtas on; nenda käiwad ka Iummala kohtomoistmissed. Kes seäl paikas ellad, lus nisuggused kanged nuhtlusstd käiwad,
chk iodda, tullekahjo, ehk nälg,ehk katk, st peab sedda ni hästi tundma,
kui oalad; nendasammoti kui need jüngrid ja usslikkud, kes sel aial J u
da maal ellasid, kui st hakkas sündima, mis Iesus siin ennekulutab.
Agga ommetigl ütles Iesus neile: kui se keik hakkad sündima, siis
wsatke ülleo ja tõstke ommad peab ülles, separrast et teie arralunnas,
taminne liggi tulleb. J a nenda peab öälatte nuytlusse pääw wagga
dele römo päwaks ollema, sest st nende ärralmnastaminne liggi tulleb.
Kuida siis?

i)Ei

Tullemisse Pühhal.
13
. i ) E i mõista nende südda neid hukka pattust pöörmatta ja lui?
la ello pünast. Nemmad teadwad sedda, et nemmad Iesussega sobrad
on, et nemmad temmalt on armo sanud.
2) Teadwad nemmadlaIummalasannast,et nisuggused kannatamisseo nende peäle peawad tullema, et nemmad saaksid uskus, armastusses, kannatusses ja lotusses kinnitud, ja et ilma Jummala tahtmatta
el ühte juukse karwa nende Peast ei wõi hukka minna.
. 3) O n neil se kindel lotus, et nende kannatamissed on aialikkud ja
urrikessed et pitkse ja walgolömisse järrele, se rõmo pääw jälle tõuseb,
la et surm muud ei rikku, kui nende mullast ihho maia, keik nende waewa löppetab, ja iggawesse ellosissesadab, Talwe tuiso-päwad on
möda läinud, ja rõmus taewa sui liggi sanud. Kristust Iesust näggema
Pllwe sees sure au ja römoga tullewad, se ei wõi neile humo tehha, sest
nemmad tundwad tedda, on tedda armastanud ja selle päwa pole tötnud, et nemmad te^da piddid nähha sama pallest pallese. J a nüüd
näwad nemmad tedda ja nende room ning on saab tais, ja on ilma otsata. E t wõtkem siis weel tähhele panna
ni. Nüida meie ennast se wasto õiete veame walmistama? S u u r
Jummal on sedda wägaa targaste nenda seadnud, et need tullewad aslad ntis meie kahjuks, ehk önneks weel peawad sündima, innimestele on
teadmatta jänud. Ulleüldes teame kül, et Jummal pattusid ei jätta
nuhtlematta: et need õiged hädda alla iggaweste ei jä; et surm leilile
tulleb' et kohto pääw on seätud, kus keik peawad kätte sama, mis nemmad siin ihhus on teinud, olgo hea ehk lurri. Agga sedda päwa ja w i
" / kuida ja millal temma kanged kohtomõistmist hakkawad tullema,
Millal ja kuida wisi surma tunnike jõuab, se ei olle meile mitte teäda,
^ia jedda on Jummal meile sepärrast teadmatta jätnud, et meie iggal
aml targaste peame ellama, ei mitte kui need rummalad, waid kui tar-Ewes 5,14
8ad. Meie peame aega kalliks piddama, ja sedda ikka mõistlikkud ärra
Awama, mis meil tekha on, mis meile kahjuks ehk önneks wõib tulla,
^parrast peame ennast ikka kurja eest hoidma, Jummala sanna möda
w l ^ ellama, palluma ja walwama, et mele iagal aial wõiksime
wmmts olla, ja et meid temma tullemise aial nenda saaks leitud, et ta
rv^l l ^ «'«"««vryu. walwage ?6 rauu^e lgqa! alal, er reie rvaarr ar-

ni^^^5'uapäggeneda keiie se eest, mis reab sündima, ''a seista in"""esje pöia ees. J a Pettus, kes sedda sanna wägga olli meles piddanud,
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,Pcts.z,i i,danud, ütleb: B t nüüd se keik peab ärralöpma, Missuggused teie siis
'''
peate olle»na keiges puhhas ellus ja Jummala kartusses, otes ja tõtta-

deo Illmmala tullenasse päwa pole. Meie Issand Jesus maenitseb
meid Ewangeliummi sees, i ) et meie ennast peame hoidma, et meie
süddamed n sa koormatud liasomisse, ei liajomisse egga peatoidusse
murrettega, ja et sesamma pääw äkkitselt meie peäle ei tulle, sest km
linno pael, mis lindudele heidetakse, peab temma tullema. Wata/
need ollid need pattud, mispärrast essimesse ma ilma innimessed weega
arraupputati, nenda kui Jesus issi ütleb: nemmad söid ja jäid, wõtsid naest

Matt. ,4, ja laksid mehhele sest päwast sadik, kui N o a laewa läks. Ja nemmad ei
3». 39. pannud sedda tähhele, kunni se weeupputus tulli, ja wõttis neid keikärra;
nenda peab ka innimesse pöia tulleminne ollema. Sepärrast temma ka

siinEwangeliummis targaste maenilseb: hoidke ennast, et teiesüddamed ei
sa koormatud. Söminne,jominne,holekandmise peatoidusse eest,ei olle
pat egga pahha. Agga ärra lasse süddant koormatud sada nisugguste asjadega, et se so selget meelt ja mõistust ärra ei wõtta, et sasiisei wõi arwata
egga tehha, mis so kohhus on Jummala, so liggimesse ja issiennese wasto,
waid rummalaste lraaid ja teed, mispärrast st siis, kui Pea selgeks saad,
pead häbbenema ja seodakahhetsema. O h ! armad sõbrad, mis õnneto ello
tulleb sest liast asjast. Liigjominnne teeb teid waeseks, sööb keik teie werre
waewa, teie ja teie perre rahwa su eest ärra, et pärrast jälle peate nälgas ollema. Peälegi rikkub se teie terwist, teeb teid liigjulgeks, sadab
riidlemist ja taplemist abbiello ja maia naabri ja mu rahwa wayhele,
kust mittokõrd ka tapminne tulleb; ärraad lihha himmustust, sadab
keiksuggust pahhandust, ja teeb teid moistmatta weikse sarnatseks. K u i
siis wnmne tund teid patto seest leiaks, ja Jesus teid ennese kohto ette
kutsuks, kas teid wõiks siis kül wäärt arwatadama, ärrapõggeneda
hukkatusse eest, ja seista innimesse Pöia ees? Ekssiisteie ossa ei olle
tulle ja weewliga püllewas järwes, kus teie janno ei ial sa kustutud.
Hoidke ennast sepärrast, mo armad, nisugguste pattude eest, et se
hirmopääw äkkitselt teie peäle ei tulle. J a km pea wõib se sündida? eks
teil olle teäda neid, kes joobnust Peast sitt on ärra läinud, ja kes ei ial
ennam ftlgeks sanud winast, ehk kes liigjomisse läbbi pitkalisse haigusse
sisse on langenud? O h ! kui mitto noort ja wanna meest, olleks praego
weel ellus, weel terwisse jures, ja õiged maja ja leiwa mehhed, kui
liigjominne neid epolleks hukka saatnud. E t wötke siisIesusse targa
õppetust wasto. Agga kui Jesus jüngrittele sedda maenitsust annab/
siis peame sest õpvima, lui waaga waggadki issi ennastpeawad tähhele pann e m a ^ ükski neistpattudest,rustnemmad ennast waewaga on lahti teinud
neid ueste kinni ei wõtta/ egga pitkamissi jällewoimuft nende peäle ei sa.
2) Ut-
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2) Ütleb Jesus: walwage ja palluge. Sedda on temma ni saggedaste omma lüngrittele öölnud: ja mis ma teile ütlen: sedda ütlen M«r3.
nunna keiklle: walwage. Sega õppetakse meid, i ) et meie peameom- ^wa mele moistuosega sedda öiete ärraarwama, kui lühhike meie ello/
ru: (eadmatta meie siirma tund, ja mis kartlik assi se sellepärrast on,
pattustpöörmatta ja holetuma ello sees ellama, sest et se pääw äkkitselt
wõib meie peäle tulla; ja kui ta meid patto seest leiah et siis peame pöp
gus iggaweste põllema. Seeb se on mis pühha kirri ütleb: ärka üllesSvcs. >, ^
"es sa maggad, tõuse ülles sumust, et Jesus sind wõib walgustada.
2) peame sedda kindlat nou wstma, ja sedda ka iftga päwa uendama, et meie omma hinge tahhame peästa, ja sepärrast Jummala
sanna seest sedda öiete öppida ja truiste tehha, mis senna tarwis lähhäb,
et peame oige pattustpöörmisse ja kahheyemisse sees Iesussest, kuiolw
ma amo ömnisteggiast armo otsima ja keik patto wisid ja kombed enneste
peält ärra heitma; sest kui südda leigest pattust lahti ei sa, waid ühhest
ge weel kinnipeab, siis on meie ust ja pattustpöörminne walle.
Z) peame meie hästi ennese ümberwaatma, kussa meile kiusatusse
M a d ja wörtud heidetakse, kõwwaste patto wasto pannema, ja sedda
arrawoitma. Agga sest, et meie ommast wäest üksi sedda ei wõi tehha,
ms peame
4) R a palwes ollema. Kui innimessel se kindel nou on, et ta hea
melega tahhab önsaks sada, ja kohtlase süddamega Jummalat pallub,
Uls on Jummal tru ja ustaw, kes nisugguse innimesse käest omma armo
la pühha W a i ^0 abbi ärra ei wõtta. Walwage siis ja palluge, et teid
wäärt arwatakse hukkatusse cest ärrapõggeneda za seista innimesse Pöia
ees. Amen.
Õ h ! Island Jesus, walmista meid issi, ja te meid kõlbawaks
uskus ja püyhas ellus, et meie meel arrals ei lähhä, kui sa jõuad tulla,
wmd et meie ;edda rõõmsamaks wõiksime minna, sedda ennam tunne
me et se pääw liggi tulleb. Anna usko ja truust otsani. Amen.
Laul. 3. Nüüd tõuskem patto waewasta
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K.aul 326. Mo jõud! sind tahhan armatseda/ ?c.

^ ^ h ! Issand J u m m a l , se on se melewald/ mis sinna olled omma
5 ) Pöiale annud keik ülle lihha, et ta neile, kes temma jure tulle
< ^ ^ wad, iggawest ello annaks, ja se on se iggawenne ello, et nemmad tundwad sind, sedda ainust Kössist Jummalat, jaIesust Kristust,
kedda sinna olled läkkitanud. Õppeta meid siis sind, ja sinno Poega
Iesust Kristust nenda tundma, et meie wõiksime se läbbi iggawest ello
sada, Amen.

Issa meie kes sa olled taewas, n. t. s.
Ewangelium: Matt. l i , 2--1O. salmist sadik.

M g a Ioannes kui temma wangitornis kulis Kristusse teud,
" siis läkkitas temma kaks ommast Jüngrittest, ja ütles
temmale: Kas olled sinna se, kes peab"tullema, wõi peame
meie teist ootma? J a Jesus wastas ja ütles neile: Minge ja
kulutage Ioannesstle, mis teie kulete ia näte. Pimmedad
näwad jälle, ja jallotumad käiwad, piddalitöbbised tehhakse
puhtaks, ja kurdid kuulwad, surnud ärratatse ülles, ja waestele kulutakse armo-öppetus, ja onnis on, kes ial ennast minnust ci pahhanda. Agga kui need ärralätsid, hakkas Jesus
rahwale räkima Ioanncsjest: M i s teie ollete wäljaläinud körbe
waatma? pillirogo, mis tulest köikutakse? Eht mis teie ollete
wäljaläinud waatma? ühhe innimesse pehme riettega ehhitud? wara, kes pehmed rided kandwad, need on kunningatte
koddade sees; Ehk mis teie ollete wäljaläinud waatma? üht
Prohweti? toest minna ütlen teile, kes weel üllem on kui
Prohwet; sest se on sesamma, kennest kaotud o n : Wata,
minna läkkitan omma ingli sinno palle eel, kes sinno teed sinno ees peab walmistama.
Mo

^
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Mo a mad sobrad! Prohweti Malakia ramato z.p. 1. s. ööldakse:

Wata, malakkitan omma ingli, ja temma peab mo palle eel teed
walmistama; ja pea tulleb omma templi jure se Issand, kedda teie

Etsite, ja <e seadusse I n q e l , kedda teie tahhate: Wata ta tulleb, ütled wägede Jehowa. Nende sannade sees on üts selge tõotus, et I o annes Kustusse eel, ja warsi pärrast Jesus Kristus isse piddi tullema.
Ioannest nimmetakse ingliks, se on kassuks, kedda Jummal tahtis M
«lada, et ta piddi Kustusse eel kiima, ja omma öppetussega Kristus
me teed walmistama; seon, rahwale Iesussest tunnistama, ja neile
kulutama, et temma is^e pea aego piddi järrele tullema, ja neid mae
Mtlema, et nemmad tedda ussogapiddid wastowõtma. Ioannes.piddi
sedda wisi üks Jummala käsi ollema; agga Jesus Krisms piddi paljo
surem K i i l ollema, tedda nimmetakse sepärrast seadusse Ingliks, kes
omma temvli jure piddi tullema. Temma sees ja temma läbbi tahtis
Jummal uut seadust tehha keige rahwaga. Temma piddi omma templi,
se on omma koggodusse, Issand ollema. J a et innimessed sedda ölete
kindlaste piddid ussma, siis kinnitakse sedda weel ueste nende sannadega:
Wata ta tulleb, ütleb wäggede Jehowa, ehk keige wäggewam Jummal. Selle läbbi sündis, > t Juda rahwas hakkas Kristust pitki silmi
ootma; ja kui nemmad temmast räkisid, siis ütlesid nemmad: se kes
peab tullema. Nüüd olli Ioannes jo tulnud, ja olli rahwale ilmsiks
sanud, kui se suur õppetaja, kes Krisusse eel piddi teed walmistama.
Ta olli neile ka saggedaste üttelnud: parrandage meelr, sest taewariik,
se ue seadusse aea/ mis Iesusse ullemisse ja walgustamisse läbbi piddi
tullema, on l M i jõudnud. Sest wõime nüüd ka mõista, mis se on,
kui Ioannes Io5nsse't lasseb küssida: kas olled sinna se, kes peab lulle
w a : se on: olled sinna se Krisms/ kes Jummalast tootud o n , kelle
kaest keik rahwas lahti peästmist otab; ehk peame weel teist ootma? Sepärrast tahhame ka sest lännapäwasest Ewangeliumiast tähhele panna:

Ioannesse küssimist: Kas olled sinna se, kes piddi
tullema, w õ i peame meie teist ootma?
I- Ioannesse küssimist ja Iesusse wastust;
l. Kust tneiegi wõime tunda, et Jesus Kristus ka meie
Onnisteggia on.
C 5
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Isuusta isse ennast meie sees, kallis Jesus , et saaksime sedda tunnistust en^ neste süddamesse, et sinna se samma olled, kes piddi tullema meid ueks,
pattust lahti ja dnsaks teggema. Amen.
I. R a s olled sinna se, kes peab tullema? sedda wisi laskisIoannes
Iesusselt küssida,kui ta wangitorni Krislusse teud kulis. Seolliscsalw
ma Ioannes, kedda risiaks ja Iesusse eelkäiaks nimmetakse. Keik rahwas
piddas ledda sureks öppecaiaks jaProhwetiks, ja laskis ennast - emmast
ristida, tähheks ja tunnistusseks, et nemmad temma öppe,ust möda
tahtsid tehha, meelt parrandada ja uskuda. Herodes olli tedda lassnud
wangitorni heita, ei ühhegi kuna to egga sü pärrast. Sest Ioannes
olli temmale üttelnud: ei se olle oige / et sa omma wenna naest ennesele
M d naeseks wõtnud; sul ep olle lubba tedda ennesele piddada. Sells
pärrast sai Herodes temma peäle wihhaseks ja laskis tedda wangitorni
heira. Õppigem sest, et tössised risti innimessed, olgo nemmad öppstajad ehk muud innimessed, mitme kannatusse ja willetsusse läbbi pea>>
wad taewariki lnmnenia. Jummala sanna ütleb sedda selgeste; ja neid
tunnistajaid on ka üks märamatta hu^k, kes usso ja öiausse pärrast mon'
da sanud kannatada, ja koggone emma ello piddand jätma. Apostel
,Petr.4, l2.Peetrus ütleb sepärrast: Ärne pange sedda pallawat, ehk kannatamist^
mis teile juhtub, mitte wooraks, mis teile kiusatuoseks juhtub, otse^
yo juhtuks teile üks wooras assi. Sest nenda on jo neid akkakiusatud
luk. , i , 17. la waewatud, kes enne meid on olnud. J a meie Issand Jesus ütleb:
Matt ,0.5"ö peab sama wihkatud keikist minno nimme pärrast. Agga temma
n / 'ütleb ka: Ansad ollete teie, kui innimessed teid minno pärrast laimawad ja takkakiusawad. Kui siis kegi löe tunnistusse ja oigusje pärrast
peab kannatama, se on üks kannatamine Iesusse nimme pärrast, sedda
ei pea meie mitte wooraks pannema, sest el ükski öige risti innimenne
wõi sest ilma jäda. Agga se tulleb meile õnneks, sest Krislusse au ilmunusse päwal, peame meie selle eest suurt armo palka sama.
Agga mikspärrast laskis Ioannessiisweel Iesussest küssida, kas temma
piddi se öige Kristus ollema? Ioannes ei teinud sedda wist sepärrast, kui
olleks temma isse Kustusse pärrast kahhe wahhel olnud. Temma issi olli jo
Iesusse ristmisse jures kuulnud heält taewast ütlewad: se on minno armas
poeq,kellest mul hea meel on: ta olli ka näinud pühhaWaimo ennastIesus
se peäle mahhalastwad jaIesusse peäle jäwad. Temma ollika felgesteIesussest tunnistanud. Sepärrast mis ta siin eqgi, sedda teggi ta ommaIun
grirre pärrast, ja ehk ka selle rahwa pärrast, kes weel kaksipiddi motle>
fid. Sepärrast läkkitas ta neid issi Iesusse jure, et nemmad Iesussest
ennesest u«w kinnitust piddid sama. Sest öppime, el öppe^iad pea-
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wad omma kuuliad Iesnsse jure juhhatama. Sedda teggi Ioannes.
J a kui temma jüngnd temma jure tullid ja ütlesid: Õppetaja, kes sinnoga olli teile pool I o r d a n i , kellele sinna tunnistust andsid, sesinnane
ristib ja keik tullewao temma jure; Siis olli Ioannes wägga rõmus ja
uttes: se on hea, nenda se peab ka ollema, se on se suur Kast taewast W
kitud, se öiae Kristus. Temma on se peigmees, minna temma söbber,
kes temmast peab tunnistama, et keik wõttaksid temma jure tulla, tem
masisseuskuda ja temma pole hoida. J a nüüd on mo room täis sanud,
et ma sedda kulm. Sest temma peab kaswama, agga minna yeanwüh ^ " ^ lahenema. Ta on ülewelt tulnud, ja on ülle keikide. O h ! mis wägga suur
room on siis ühhel oigel õppetajaani ta sedda nääb ja kuleb, et paljo temma kuuljaid, Iesusse jure tullewad, ja öige ussoga, tössise armastusse ja
waggadussega temma pole hoidwad. Suremat palka ei wõi temma omma waewa eest sada, egga suremat rõmo nähha. Agga kui se ei sünni,
siis on temmal halle meel, ta teeb ilma asjata tööd ja kullmab omma ello
rammo tühjalt. O h ! tulge siis ja wadage ka, eks ep olle se Kristus, kes
teie hinged wõib önsaks tehha, ja teile keige suremad head anda, mis teie
patto tenistussesa ial ei jõua sada.
M i s wastust andis Jesus neile, kes Ioannessest ollid läkkitud? Ei
temma wastanud mitte otsekohhe: jah nunna ollen se; waid temma andis neile essite nähha ja kuulda, mis ta teggi. Ta olli wast Naini
linnas ühhe surnud noremehhe üllesärratanud, ja seäl ümberkaudo olli
temma paljo muid immeteggusid teinud, ja sel sammal ajal ollid haiged
la wiggasid temma jures, kedda ta terweks teggi; ja waene alw rahwas, se ärrapölgtud hulk sai temma käest armo õppetusi kuulda. Sed
va keik piddid Ioannesse jüngrid isse peält näggema ja kuulma, ja siis
uies Jesus nelle: minge nüüd ja kulutage Joannessele, mis teie kulete
ta näte. Pimmedad näwad jälle ja jallotumad käiwad, piddalitöbbi>
leo tehhakse puhtaks, ja kurdid kuulwat», surnud ärraläks ülles ja wäes
te.e kulutakse armo õppetus. Agga üttelge temmale ka, et se innimenne
onms on, kes ennast minnust ial ei pahhanda, egga lafsipiddi ei mölle,
lm ta minnust middagi leiab, mis temma mele pärrast ei olle. Jesus
" üttelnud kül mitte ot^ekolche: I a b , minna ollen se Kristus; agga temma kinnitas sedda tö ja teggudega, ja se olli ennam ja kindlam. W ö t
eem sest iedda head õppetust, et sest ei olle kül, kui kegi isse ennesest midM l klttleb, waid temma peab sedda ka tö ja teggudega üllesnäitma.
A l l ia siis tahhad, armas söbber, et sind töösideks risti innimesseks
^ I arwatama, siis näita sedda ka omma hea elloga, omma wagga
""biega, nns ei olle sallalik, tössise armastussega, heldusse, tassaa
C 5
dusse

2«
Jutlus kolmandamal Kristusse
dus e, aua ;dus e, iruuse/ kassimissejapuhhastus,'ega, ja ülleültse
nisugguste teggudega ülles, mis sest tunnistawad, et sa sesamma olled/
Ja'.,, iz. kelleks sinna ennast arwad. Apostel Jakob ütled sellepärrast: naita
mulle omma usko ennese teggudega. Agga kui sa ütled: mul on ust,
mul on armastus Iesusie wasto, agga ja olled tigge, sa olled näkas,
wastane abbitaas, sannakulmatta laps ehk orri, sa olled lai r, ei teni
truiste, warrastad, walletad, pettad, ja teed muud nisuggused pahhad teud, kessiiswõib uskuda, mis sinna isseennesest ütled. Rägi ehk
kiitle isseennesest wähheminne, agga te sedda ennam. E eeb se on mis
Matt. 5,15. Jesus ütleb: E i sita ükski künalt, ja ei panne sedda wakka alla, waid
16. ' küünlajalla peäle, siis paistab temma keikile, kes koias on. Nenda
paistko teie walgus innimeste ees, et nemmad teie head teud näwad/
ja auustawad teie issa, kes taewas on.

Wata sedda wisi teggi Jesus sedda töeks, et temma sesamma olli/
kes ma ilma Onnisteggmks plddi tullema/ ja sepärrast ei sünni meile
nüüd ennam teist odaca. E t wõtke nüüd ka weel tähhele pannna:
. ^ Ruida meie sedda wõime tunda, et Jesus Rristus ka meie
Vnnisteggia on.

Sedda wõime ülleültse sest tunda/1) et Jesus on sesamma kes I u n p
malast on lootud/ 2) et temma keik sedda on teinud/ mis ta piddl teg
gema/ 3) kui meie temma käest keik sedda head same/ mis meile waggaks elluks ja iggaweseks önnistusstks tarwis lähhäb.
1) Sestsammast Iesussest tunnistawad keik prohwetid, et tem-l
Ap.Tegg.io, ^ ^ nimme läbbi keik, kes temmasisseussuwad, peawad pattude andeksandmist sama. Iuda rahwas olleks sest ka piddand tundma, et

temma se oige Kristus olli, sest keik prohwetid on Iesussest tunnista
nud, e- temma piddi tullema; nemmad on keik enne teäda annud, sedda sugguwõssa/ kust ta piddi sündima/ sedda aega/ sedda kohta ja need
üllemad asjad/ kust tedda piddi tuntama/ et keik/ kes ei tahtnud mele
ga süddant kõwwaks tehha/ tedda kohhe wõisid tunda/ et temma sesam
ma olli/ kellest prohwetid ollid räkinud. Keigeselgeminne on Ioannes
Iesussele tunnistust annud/ sest tedda nähhes ütles temma: Wata se
Ioan. l, 29. on Jummala I a l , kes ma-ilma patto Hrrakannab.

Se on se suur

leppitada, kennele keige rahwa pattud on süüks arwatud, ja kedda
Jummal on ohwriks/ seädnud ma ilma patto eest/ et need, kes temma
lanna kuulwad, ja meelt parrandawad/ selle läbbi wõiwad julgust sada
Jummala ees ja hea süddamega tedda tenida. Ioannes isse ütles:
Minna
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NAnna ei tunnud tedda mitte, agga kes mind lakkitas weega ristima, Ioan. 1,3).
se ütles mulle: kelle peale sa naad waimo mahhatullewad, ja temma 34.
peale jawad, sesinnane on, kes pühha waimoga ristib. J a ma
^llen namud ja tunnistanud et sesinnane on se Iummala poeg. Sed-

va olli Ioannes keige rahwa wasto, kes temma jure ollid tulnud, aw>
walikult tunnistanud. Sepärrast räkis Iesus ka Ioannessest selle rahwale, kessiista jures ollid/ kui Ioannesse jüngrid tullid remmalt küsmna, ja kes ollid kuulnud, mis Iesus nelle olli wastanud, ja kes se
labbi monncsuggusse mõtlemisse sisse sattunud: mis teie ollete wälja
läinud körbe waatma? kui teie hulgaliste senna läksite Ioannesse jure.
Kas tahtsite pillirogo nähha sada, mis seal kõrbes kaswabja tulest koiku
takse. Ebk kas tahtsite mnimest nähha, kes uhke riettega ehhitud<? Egaa
teie leia nlsuggust kõrbest, waid mõisa paikust ehk kunningatte koddabe
seest. Eks teie ei läinud sepärrast, et piddite Prohwecit nähha ja kuul
da sama.' Toest, minna ütlen teile, temma on weel üllem kui keit
Prohwetid, kes enne tedda olnud. Temma on sesamma, kellest kirjotud on, et ta peab Kustusse palle eel käima. Waat, sedda wisi on keik
Prohwetid Ioannessest sadik Iesussest tunnistanud / et temma piddi se
Iummalast leätud önmsteggla ollema.
2) Lemma on ka sedda öppetanud ja teinud, mis temmast on
ennekulutud. ProhwetiIesaia ramatus ütleb se suur Käst isse: Issanba Iehowa Waim on minno peal, sepärrast on Iehowa mind woid- Ies. ^ l , 1
nud, ta on mind lakkitand haddalistele head sannumed kulutama, need
süddame polest röhhutud parrandama, wannidele wallalist pölwe kulutama, ja neile, kes kinniseuwd täit lahtilastmist. Eks meie Issand

Iesus ei õlle sedda keik teinud? Eks temma stbmd ja waenlased ei õlle
sedda tunta sanud ja tunnistanud? J a ta öötdakse enneProhweti läbbi:»

siis peawad pimmedatte silmad lahti sama, ja kurtide körwad lahti
sama. Siis peab se kes jalloto, hüppama, ja keletuma keel röäm-^es.;? ^ 6

laste laulma. Eks se keik ei sündind nenda? Eks need waesed, need "
suddame polest röhhutud, need kes leinasid, need kes waewcuud ja koor
matud temma jure tullid, eks keiksuggused häddalifed ei saand temmast
trööstitud, jahhutud,sanna ja teoga aidatud? Eks ei tehtud vimme
daid näqgema, kurdid kuulma, keletumaid rälima, ja eks ei ärratud
m Mnüid ülles? Kelsilmadon nähha, kel körwad on kuulda, kel meel
on mõista, se teab sedda. Agga Iesus ei teinud sedda ükspäinis sell ajal,
waid, au ja kitus olgo temmal,
3) ta tyeb sedda ka praego weel. O h ! mitto tuhhat on sedda isse
vmmaks õnneks tunda sanud. Temma pühha sanna ja temma W a i m ,
mis
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kes temma armo läbbi meie jure on jänud / teeb sedda keik weel innimeste sees: se läbbi sawad need ülles ärratud, kes patto ja üllcastmisse
sees surnud ollid/ ja se läbbi anta? e neile ra armo ia rahho. Need, kes
pimmeoad ollid, kes ühtegi ei nwistnud, egga cayt".udke mõista, mis
hinge õnneks mileb, need näwad ja mõistwata kes Jummala sanna, ehk
sedda kül Waimo wäega kulutan, nenda kuulsid, kui kurdid jutto kuulwad; kes lonkasid, ja ei wõinud egga tahtnud hea tee peäl käia, need
on tunda sanud, kui maggus Jummala sanna, kui armsad temma
kässud on, ja on hakkand temma teed römoga jooksma. Need waesed
pattused, kes omma patto koorma al äggasid, kül kurja tee peält, mis
nemmad enne käinud, ümberpöörsid, agga omma endiste pattude pär
rast sures hinge ahhastusses ollid, kellele patto koorm tahtis liaks raskeks minna, need on Iesusse jures hingamist leidnud, kui nemmad ar
mo õppetust kuulda smo. M i t t o tuhhat, kes põrgo haua äre peäl wär
ristes seisid / on armo sanud rahho ja römoga siit ärraminna, ehk
patto wörkudest lahti peäseda, ja pühha ello sees omma Jummalat ia
Hnnisteggiat tenida; kui Jesus nelle appi tulli, neid patto koormast
lahti peästis ja omma werrega neid puhtaks pessis.
O h ! tulge siis ja wadage, eks sesinnane ei olle se Jesus, kellest
teile ni paljo head onräkirud? Tulge ja wadage, et saaksite tedda isse
ellawalt ka tunda. Pange sedda Jummala sanna õiete tähhele, nus
teie loete ia kulete, wötle sedda tossise ussoga wasto, ohkage omma
armsa Issanda Iesusse pole, ja palluge tedda, et ta teie peäle tahhaks
hallastada, teie körwad, teie silmad lahti tehha, et wõiksite temma
ello wägge tunda Mda, kuulda ja mõista, mis temma W a i m teilp üt
leb; saatke kurjad teud ennestest ärra, ja õppige head teggema ja siis
lootke kõwwaste, et temma werre ja surma pärrast teie paitud teile on
andeks antud, ja et teie ei vea ennam hukka sama. Tehke sedda siis,
teie pattused, kes teie tännini ühhe holetuma ja rummala ello sees ollete
ellanud, ja möttelge nende sannade peäle, mis Paulus ütleb: kui meie
melega patto teme, pärrast sedda, kui meie toe tundmist olleme sa^ iv, 27. ^ ^ ^ ^ ^ ennam ohwrit ülle pattude eest, waid üks hirmus kohto ja tullise wihha ootminne, mis neid wastopannejaid peab arrasonia. Agga tehke sedda ka, teie arrad hinged, kes teie patto pärrast
murres ja waewas ollete, ja neist püate lahti sada, siis wõib ja tahhab
Jesus teid rõmustada, et peace weel ütlema: Meie ei ussu mitte cnJoan 4,4'. n<5,„ sinno könne pärrast: sest.meie olleme isse kuulnud, ja teame, et
sesinnane on toest se ma-ilma OnnisteUgia Nristus.
Oh!
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O h ! kallis Jesus näita nmic ka omma jõudo, sa issi näad keige
Mgeminne, kust meile pude on. O h ! kt se tund olleks ka nüüd tulnud/
et need patto sees surnud innimessed sinno healt kuulwad ja üllesärka
wad, ja ühhe oige hea Jummala mele pärralise ello sees wõtwad ellada
otsani, Amen.
L.aul: 322. Oh! armas Jesus kutsu mind lc.

Jutlus neljandamal Kustusse tullcmisse Pühhal.
L.aul. 2. Nüüd kitus olgo Jummalal':c.

h! kallis ö)nnisteggia, Jesus Kristus, sinnust tunnistab keik püh
ha kirri, et sinlm se olled, kes piddi tullema ma ilma sisse, pat
^ )
tused insaks teggema, ja et sa neid ka tõeste olled peästnud ja
keik önnistust neile kalllste saatnud ja walmistanud. Sago se keik, mis
nnnust tunnistakse, meie süddames selgeks ja toeks; hakkago meie sedda
kui Jummala tot tundma ja uskuma, et sa innimeste heaks, ja issc^
arranis ka meie pärrast ja meie heaks olled tulnud ja siin ilmas ellanud,
omma ello waewa ja walloga lõppetanud, agga jummabikko auga sedda
talle katte sanud. Tunnistage sinnust ka praeao sinno pühha kallis sanna
Meie keikide sees ni mönnusaste, et meie sedoa tunmstust oige ellawa
ussoga wastowöttame, sind lui omma Qnnistegaiat ja ärrapeästjat
tunda sama, ja siis sanna ja teoga, wagga ja õnsa elloga sinnust jälle
tunnistame, la sedda üllesnaitame, et meie sind tunneme ja sinnutt
«rmo ja ello olleme sanud. Anna sedda keik omma sure hallastusse pär
w e . Amen!
Issa meie kes sa olled taewas m s. s.
Ewangelium: Joann. 1,19--25. salmist sadik.

l ^ a se on Ioannesse tunnistus, kui Iuda-rahwas laktitasid
^ Jerusalemmast preestrid ja Lewilid, et nemmad lemmalt
piddid küssima, kes sa olled? ja ta tunnistas, ja ei salgand
Nlitte, ja tunnistas: Minna ep olle mitte se Kristus. J a
nemmad lüssistd lemmalt: M i s siis; olled sinna Elias?
" t n m a ütles.- Polle mitte; olled sinna se Prohwet? ja
D
temma

26

Jutlus neljandamal Kriswsst

temma kostis: ei mitte. S i i s ütlesid nemmad temma wasto : Kes sa siis olled? et meie wastust wõtme wia neile, kes
meid on läkkitanud, mis sa ütled issiennesest? Temma ütles:
M a ollen ühhe hüdia heal torbes: Tehte tassasks Issanda
teed, nenda kui Prohwet Iesaia on üttelnud. J a necd, f-s
ollid läkkitud, ollld Wanscnde seast, ja nemmad küssmd
lemmalt ja ütlesid temma wasto: Mtks sinna siis ristid, kui
sa ep olle se Kustus, egga Liias, egga se Prohwet? Joanncs kostis neil. ja üttes: Mmna risttn weega; agga seisab
tcjt teie seas, kedda tele mitte ci tunne. Se on sesamma, kes
pärrast mind tulleb, kes enne mind on olnud, kelle wäärt
m nna ep olle, et ma temma kinga pa la ladn pcäslan Se
sündis Madaras tclstl po.cl Iordam, kus Ioannes ristis.
Armad sõbrad! Keige üllem ö^vetus keige pühha kirja sees on se
tunnistus meie Onnistegglast Iems-est, ja sest Jummala armust ja
toest, mis Iesusse läbbi on ilmunud, ja mis meid juhhatab et meie
peame ärrasiügama jummalakartmatta ello, ja ilmallkkud himmud, ja
Tu », ^'p^me moistlikkult ja õiete ja iummalakartllkkult ellanm sessmnatses
mailmas, ja ootmastddaonnist lotust, ja se sure Jummala, ja meie
Annistengia Iesussi TVnsNfs > au ilna^mist. Et wanna seadusse puh'
had Proywetio ja õppetajad I e ussest prohweti wisil enne on tunnista
nud, sedda ütleb temma/ meie QnnisteWa isse, selge saunaga. Teie
«
katsute kirjad läbbi, wanna seadusse kirjad, sist teie arwate, et teil
^
^nende sees on ift^nvenne ello, ja need on, mis nunnust tunnistawad.
JaApostelPettrusütleb: sestsinnatsest Iesns;estwnnistawad keik prohAp. Tegg wetid, et temma nimme läbbi tek, kes temma sisse ussuwad peawad
!«,". pattude andeks-andmist ftma. Agaa weel selaeminne, kui wanna sea
dusse sannas, weel paljo setgemmne Nmnistakse Iesussest ue seadusse
ramatus. Keik Ewangelistide <a Apostlide õppetus on üks süddamelik
ja selge tunnistust Iesüssest. Srks ollid nemmad ka Iesussest statud;
sest nenda ütles temma issi omma jüngrittele, teie ollete nende asjade
««k.»4>4^ tunnistajad, mis teie minnust ollete namud ja kuulnud. Sest kirjotab
ka ApostelIoannes: Meie tunnistame ja kulutame teile sedda ello,
n s^m ^^3 iggawenne on, mis Issa jures olli, ja meile on ilmutud. M i s
^«. ^ z. meieollemenainudjakuulnud,seddakuli!tamemeiete:le, et ka teie meiega peate ossa sama, ja meie ossasammne wõiks olla Issaga ja temma
pöia.
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pöia Iesusse l^ristuosega. Essilnenne Iesusse tunnistaja ue seadusse
hakkatusas, olli temma eelkaja, Ristia Joallnes. Sellesinnatse Jo
annesse tunnistussest räkib ka meie tännapawane Ewangelium. Sest
tahhame tähhele panna:

R i s t i a Ioannesse tunnistus Iesussest.
I. Missuggune se tunnistaja on, kessiinIesussest rakb.
II. Mis temma Icsusscst tunnistab.
Meie tulleb siis õppida

s. MiosuMlne se tunnistaja on, kes meie Vwangeliumnn sees
esussest räkib ja tunnistad. Tedda nimmetakse siin nimme pärrast,
i se olnud mitte se Ioannes, kedda Jesus ennesele jüngriks kutsus ja >
Pärrast Apostliks - M i s , ja kes sedda Ewangeliumi ramatut on firjo
tanud; waid se olli se Ioannes, kedda liauimmega ristiaks nimmetakse,
sest et Jummal tedda olli läkkitanud rahwas ristima meleparrandamis>
seks ja pattude andeksandmiseks. Sesinanne Ioannes olli nüüd '
1) üks ustaw tunnistaja, kelle tunnistus keige wastowõtmise
wäärt olli. Jummal olli tedda jo emma ihhus pühha waimoga täit- luk.,, ls.
nud ja tedda sedda wisi emma ihhust sadik hakkanud walmistama omma
Pöia Iesussele eeltäiaks ja tunnistajaks. Mis Prohwet Malakia ja
Iesaia temmast kaua aego enne ollid kulutanud, se keik sai temmas toeks.
Temma kais Elia waimus ja wäes Iesusse palle eel ja walmistas tem e«k.». 17.
male teed pattustpöörmisse jutlussega. Mis ta rahwale Iesussest räkis,
sedda ei olnud lihha ja werri temmale ilmutanud, waid Issa taewast;
ta olli sedda Jummala ilmutamise läbbi tunda sanud. Ta issi ütleb:
Nlinna ei tunnud Iesust mitte: agga kes mind läkkitas weega ristima,
se ütles mulle: Nelle peäle sa nääd vvaimo mahha tullewad, ja temma I,«n. 1,,,
peäle jäwad, sesinnane on, kes pühha waimoga ristib. Ja ma '4.
ollen näinud ja tunnistanud, et sesinnane on se Jummala poeg. Kui
Icstls sai ristitud, siis näggi Ioannes Jummala waimo kui tuikesseMatt, ,5
ennast mahhalastwad ja temma peäle tullewad. Ja wata, heäl ütles 17/ '
taewast: sesinnane on minno armas poeg, kellest mul hea meel on.
Ioannes M töeste mitme rahwa teädes za tundes üks künal mis pölles^
ia paistis. Sedda ütleb Jesus issi temmast, ja kidab tedda peälegi^"" ^ "keigesuremaks nende seast, kes ial naesest on stndinud. Paljo rahwas Matt ,,
uskusid tedda ka ja piddasid tedda prohwetas, sest temma õppetus, mis »,.'
D 2
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täis Jummala wägge ja Waimo rammo olli/ mooous mitme süddaa
messe. Issege Wariserid ja Sadduserid tullid temma ristmisse jure.
Monned mõtlesid, et ta plddi Messias ehk Kristus isse ollema. Sepärrast M i t a t i preestrid jaLewitid, kes Wariseride usso seltsist ollid,
temma jure, temmalt kulama, kas ta piddi Kristus, ehk Elias, ehk
se suur Prohwet ollema. Siin näitis Ioannes nüüd ka ülles et temma

2) üks tõssine tunnistaja olli, kes töt armastas, ja kohtlane otti.
Ei temma wõtnud ennesele woorast au; ta teggi siis sedda issi, mis ta
mu aial ommad jüngrid õppetas: Innimenne ei wõi ei middagi wõtta,
I,a«. 3,27. ^ se ep olle temmale antud taewast. Temma ei wõtnud need suured
au nimmed wasto, mis temmal anti: temma ütles nende käskude wasto:
ei ma olle se, kelleks teie mind arwate. Minna ollen agga ühhe hüdia
heäl, mis rahwa wasto hüab ja neidmaenitseh: Tehke tassaseks Issanda
teed; walmistage teed, ehk ommadfilddamedIs/andale omma üunis>
teggiale, kes teie jure tullemas on. Ioannes näitis omma tössidust ja
kohtlast meelt iggapiddi ülles. Ta õppetas Jummala teed toe sees, ülle
matte ja allamatte ees, ja ei piddand innimeste surusfest luggu. Ta
ütles Wariseride ja Sadduseride wasto, kes ta jure tullid et neid temmast piddi ristitama: leie wihhasematte maddude suggu, kes on
Cwt.),7.8. t^ie näitnud, et säte änapöggeneda tullewa wihha eest. Sepärrast
kgndke öiget mele-parrandamisse wilja. Kui tölnerid lemmalt küssisid:
Õppetaja, mis peame meie rrggema? Siis ütles temma nende wasto:
Hrge püüdke ennam, kui teile on seäwd; ja sõameestele, kes temmalt
luk.3,12.14. head nou pallusid, ütles tvmma: Ärge reyke ühhelegi liga egga pettust,
ja olge omma palgaga raichul. Temn a nomis Kunningast Herodes,
ne^da kui kohhus olli, ttst et HerodcsIumn.ala seadus e ülle olli läinud
ja omma wenna naest enne ele naeseks wodmd. Se eest pandi tedda
wangi; ja monned mu rahwa seast, kui nemmad näggid, et ta mõnne
Maee ,,,wäljaspi>dise kombe polest issiwisi ellas, teotasid tedda ja ütlesid: Temi5.
mal on kmr: waim. Agga ei ta kallanud siiski toe tee peält kõrwale;
kannatas hädda ja laimamist heäl melel, ja tunnistas töt, sest et tödde
temma süddames ollk Waatke, mo armad, nisnqaune ustaw ja tös>
sine tunnistaja olli Ristia Ioannes. Kuulgem nüüd ta
U. M i s temma Iesussest tunnistab. Ta ütleb:
») se seisab kess teie seas, kedda teie mitte e' tunne. Jesus, se
ello walgus olli jo hakkand wäljapaistma. Se walgus paistis pimme)o«n . < öusses, ja pimmedus ei wõtnud sedda wasto. Temma tulli omma
" ' (lsse, ja need o m m M d ei wõtnud tedda mine w^st^. Jesus istus jo,
kui
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kui ta alles kaksteist kümmend aastat wanha olli, Iummala templis
kest öppetajatte seas, jakeik, kes tedda sus kuulsid, ehmatasid ana
temma mõistusse ja kostmiste parrast. Kui ta sai ristitud za warfi^k.',4e.47.
parrast sedda körbes raske kiusatuste labbi katsutud/ astus temma ette
la seisis kui waggew Prohwet rahwa seas, ja öppetas koggodusse kod- Luk^ 15.
dades. Sepärrast ütleb Ioannes siin: t a seisab kest teie seas. Agga
ta ütleb ka: leie ei tunne tedda; ja sedda wois ta töe polest öölda. Iesus olli siis alles surema hulgal hovis teädmaua ja tundmatta. Agga
ei ta sanud neile pärrastle paljo tuttawamaks, er ta kül wäggewa sanna
U teggudega ennast ilmutas, ja üllesnaitis, et teinma se Messias ehk
Kristus olli. Ta lsse piddi Wariseride ja kirjatundjatte wasto ütlema:
Teie ei tea mitte, kust ma tullen, ja kuhho ma lalchan. Leie ei tunne^n ,, 14.
mind egga minno Issa. Ja töeste, kui need tedda olletsid tunnud, ei 13.
õlleks nennnad wist tedda m alwaks pannud; ei õlleks need hone-ehhiralad tedda, sedda kallist nurga l i w w i , ärrapölgnud. Paulus ütleb sel
seste, et ükski sellesinnatse ma-tlma üllemist ei õlle sedda wariule pan- _ ^ « , . ,
dud tarkust tunnud; sest kui nemmad olleksid tunnud, siis ei õlleks
'
neinmad sedda au Issandat.mitte risti lönud. Agga Ioannes tunnistad meic Ewangeliummi sees weel ennam Iesusselt. Ta ragib ka:
2) temma ollemissest, ütteldes: se on sesamma, kes parrast
mind wlleb, kes enne mind on olnud. Aes mo janele wlled, se on
enne mind olnud, sest temma olli enne kui minna. Iesus olli lihha
polest, ehk innimesse ollemisle polest, poolaastat noremIoannessest;
temma hakkas ka onima ammetir hiljaminne klti Ioannes, kes tcmmale
eelkäiaks ehk tee walmistajaks piddi ollema. Separmst sündis Ioannessele siin öölda: Temma tulleb parrast mind. Agga Iesus olli ka
Ühtlase tössine Iummal. Te,nma waljalninnemissed on rvannast ig- Mik. s,,.
Nawessest aiast oülud. Tedda ninnnetakse igyawesseks Issaks. Ja Icf. 9,5.
lemmast öeldakse,
ennego s ä ^ ^ , ^ ^
yawussed ja hallikad olnud ja ennego mäed on mahha vanduda S .c «, ,'z>,5. '
ütleb Ioannes: l e m m : on ennemind olnud, ja tunnistab segaIesuvse
" l i Iummala Pöia iggmressest ollemissest.
Kui lneie peale sedda> .mjs Ioannes selle tännapawase Ewangeliummi sees Iemslest tunlüstab, monned muud tunnistussed, mis ra
mu aialIesussest on rakinud, ülleswoname, siis leiame, et taIesust

^
3) ka Iummala Lalleko ehkma-ilma leppitajaks on tunnis nuo.
^est ncnda ütles t a , kui ta näggi Iesnst ennest jure tullewad: Oata, 2 ^ ^ : , .9.
le on Iummalg l a l , kes ma-ilma patro ärrakann^d; ja teisel pmval, ' ^
D 3
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km ta nägqi Jesust köndiwad: Ennä/ se on Jummala I a l . Jesus
olli se Jummalast ärrawallitemd ohwertal, kes meie patto wõllad
omma surma ja werrega piddi ärramaksma, ja patto nuhtlust meie
peält arrakandma. lemma on meie ülleastmisse pärrast ja keik
meie üllekohto pärrast ärraröhhutud: se karriotus olli temma
peäl, et meil piddi rahho ollema, ja temma muhkude läbbl
on meile terwis tulnud.
Meie keik eksisime kui lambad / meie
M^,5"7 waatsime iqgaüks omma tee peäle: agga Jehowa on meie keikide
üllekohhut kastnud tem<na peäle tulla, patto wõlg on takka aetud
temma kaest, ja tedda on waewatud; agga ta polle mitte omma suud lahti
teinus: kui tal, mis tappa rpiakse. Ta on meie pattud isse kannud
lHett, ,4 Hl"lnao ihhus ülles pu peäle, et meie piddime pattust ärra sama ja öigussele ellama. Jummal on tedda meie eest patto ohwriks teinud, et
»Kor.5. «i.meie piddime Jummala öiguoseko sama temma sees.
4) Jesus Arietus piddi meile sedda tootud Waimo saatma.
^
Sest ütleb Ioannes: Minna ristin teid kül weega mele-parrandamis^ ' ' " seks; agga kes minno järrele tulleb, se on wäggewam mind, kelle
kinge kanda nunna wäärt ep olle; sesamma peab teid ristima pühh^
waimocza ja tullega. Sedda samma asja ütles Jesus omma jungnttele, km ca enne omma taewaminnenüst nende usko nendesinnasre smv
ceqa kinnitas: Ioannes on kül weega ristinud, agga teid peab pühAp. T 5 hawaimonaristitama, ei mittt kaua pärrast neidsmnatsid päiwi.
'»^ Need sannad said õiete kirja tähhe järrele töeks, kui pühha Waim Iesusse jüngrine peäle mahha tulli, kui neist nähti kui löhhutud tulle kes
Ao Teaa.led, ja se seisis igga ül)l)e peäle nende seast; kui nemmad said keik täis
2,3.4 pühha Waimo, ,a hakkasid teisi keli räkima. Seäl ütles Peetrus: E t
Jesus nüüd Jummala parrama käe läbbi on üllendatud, ja pühha
,, s Waimo tõotust Issale on sanud, siis on temma sedda wälja-wallanud,
mis teie nüüd näte ja kulete. Agga se tootud pühha Waim piddi Iesusse läbbi ka muunde peäle ja ülleültse kettide ustlikkude peäle tullema.
Paulus õppetab, et Jummal omma waimo meie peäle, keikide peäle,
!it.;,5.s. kes ue sündimiose peosemissest onMa sanud, rohkeste on wäljawallanud, Jesiwse Nristusse meie Onnisteggia. läbbi. Se lapse põlwe

Waim dy keikide pärrandus, kes süddamest Iejuösesisseussuwad. Kes
Kristusse pärralt on, stue sees on'temma W a i m , se us>o ja armas
tusse Wäim.
5) ^Limaks tunnistab Ioannes Iesnst ka innimeste kohto-moistjaks, ütteldes: lemma wisklabbidas on temma käes, ja temma wott
tab
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tal> omma reialluose pühkida, ja ommad nisstid aita kokkopannaMatt^»»
agga hagganaid wõttab temma kustutamatta tullega arrapölletada.
Needsinnatsed sannad ja meie Hnmsteggia enneste sannad, mis meie
Matteusse ramato i z peatükkis loeme, weawad ühte. Leitusse aial,
ütleb ta seäl, tahhan minna leikiattele öölda: kogguge enne sedda
umrohto, ja sidduge sedda wihko sedda arrapölletada, agga sedda
uisso pange koko minno aita. Se heaseme on need kunningrigi lapsed;
agga se umrohhi on selle tiggeda lapsed. Se leikus on se ma-ilma löp;

ommad inglid, ja ne»nmad peawad kogguma keik need pahhandusad
temma kunningrigi seest, ja neid, kes tewad kässo wasto. Ja peawad neid tullise ahjo heitma; seal peab ollema ulluminne ja hammaste
kinistaminne. Kui Jesus essimest korda ma ilmasissetulli, siis ei tul^
nud temma mitte innimessi hukka mõistma. Ta issi üttel: Jummal
ep olle omma poega mitte läkkitanud ma-ilma, et temma ma^llm<.^"n 5.'7,
' ^ i hukkan-Tistma, waid, et ma-ilm temma läbbi piddi önsaks sama.
^. inna ei olie tulnud, et ma ma - ilma peäle kohhut mõistan, wa?5 et " ' 47
n inna ma>il,na wõiksin önftks tehha. Agga temma teine Nülmimne
on weel ees; ta tulleb ükskord jälle la ilmub kui innimeste kohtmwlstia.
Klli esmalt temma tulli meil',
Siis olli temmal helde meel;
Kui teistkord ta saab tullema>
Siis wõttab knrjad hukkata.
.
Siis koggutakse keik umrohhi ja keik hagganad kokko, ja heidelakse kustutamatta tulle sisse.

^ , Se on nüüd, armad sobrad, ristia Joannasse tunnistus Iesussest.
^ h ! et meie keik sedda onmm hinge kassuks ustttkko süddamega wasto
wõttaksime. Agga siin tu^eb kül surema hulga wasto öölda, nenda kui
^emas u lmatta Israeli rahwa wasto ütles: Res ussub meie kuluta- Ief.5)>7.
y^lst, ja kennele on Ic,owa kVissiwars ilmutud? ehk nenda k»i meie
l^nnlsteggia issi ütled: Meie rägime, mis meie teame, ja tunnis-Joan.?, ?,.
lame, mis meie olleme näinud ^ ja teie ei wõtta meie tunnistust
wtUe wasto. Oh! sedda u : matta süddaM, mis meie sees on! siin ep
^le Ioannes üksi, kes Ie-llZscst tutwaad, waid meil on ennese ü m b e r t . , « , ?
Wur H M tunnistajaid, kes telr ühhest suust
si Iesussest tmmistawad ia
meid
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mcid temma jure juhhatawad. Ob! pange keik tähhele, mis uemaad
maleIesussest kulutawad. Keik nende sammo onwastowötmisse wäärt.
Need tunnistajad issi on ustawad ja tössised, ja nende tunnistus on üks
selge armo, ello ja önnistusse õppetus. Oh! ärge laske neid kallid
sanno wahhest möda joosta. Kui Mosesse kässo õppetusse pölgiad i i net palka sanud, kuida peame meie ärrapeäsma, kui meie ni surest
Ebl.-, i^önniotusstst ei holi? mis pärrast sedda, kui Issand Jesus issi sedda
hakkas räkima, meie peäle on kinnitud neist, kes sedda on kuulnud.
Ärge jägesiismitte ennam ni tuimad selle kalli tunnistusse wasto, mis
Ap. Tegg. t ^ Iesussest kulete. Püüdke temmaga õiete tuttawaks sada. l a ep
Matt ,8 ^ r a u g e l iggaühhest meie seast, l a o n , onuna tõotust möda, meie
2«. ' jures ja meie ltggi ma-ilma otsani. Isse arranis kussa kaks ehk kolm
Matt. !8,temma nimmel ühhes on kous, seäl on ta kest paikas nende seas.
"Agga eks sünni ka teitest öölda: se seisab kel? teie seas, kedda teie ei tunne. Kas peab temma siis ikka teile ni woöras jäma, ja teile teädmatta
ja tundmatta ollema? Tõeste mõnni astub temma pühha kotta ja pealegi temma altari ette, ja ei tea temmast ommeti paljo ennam, kui
Atena rahwas sest Jummalast teädsid, kellele nemmad altari seädsid
Ap Tegg. mis peäle olli kirjotuo: selle tundmatta Jummalale. Eks ei olle weel
'?'"- paljo rummalaid meie armsa marahwa seas, kellest Paulussega peab
> Kor. ' s i l d a m a : Monningad ei tea ühtegi Jummalast, sedda ütlen mmn«
"'
teile häbbiks; kes ilma Nristusseta, llma temma tundmisses on, kel
Ewes.,, i,. ep olle totust, <a kes ilma Jummalata ma-ilmas on. Monned tund
wad wähhä kirja tähte, monned ei tea sestke ühtegi, ja ei noua ka
polegi taraemals sada, waid nemmad on ennast jo rummalnsse kätte
hopis nlle<rmud, ütteldes: Minnust ei sa ommeti ennam parremat, mis
ma lähhän ennast ilma aego waewama? eks ma ella nenda lm mo wannemale on ellanud, eks ma sasiiska önsaks, nenda kui nemmadke on sanud, ets ma lähhä sinna, kuhho keik ilm lähhäb? Nisttggused on nende
. 5«r. '5,arrolisstd, kes ütlesid: sigem ja jogem, sest Home surreme ärra.
''
loenda «ts on hukkatus, nende Jummal on se koht, nende au on
2 " " ' ' - nende bäbbi sees. Agga issege nenda seast, kes Jummalat kirja tähte
möda selzeminne tundwad, ep olle monningat panemat ühtegi. tTlemmad ttmmstawad ülles, et nemmad Jummalat tundwad, agga tegTtt. i, ^. gudega salaawad nemmad tedda ärra; jest nemmad on Jummala melest hirmsad ja ei kule sanna, ja on keige hea tole kolwatumad. Teie
ütlete Iesusse wasto: Issand, Issand, sa ei te ommeti temma Is,a
tahtmist, kes taewas on. Teie tunnete nimme pärrast omma Onnisteg*
aiat ia need heateagemissed, mis ta teite ja keige ma ilmale on teinud;
^ siiski on teie süida tuim ja külm tenuml wasto. Teie teate et temma
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se kallis Jummala Tal on, kes ma ilma patto on ärrakannud, ja meid
Jummeaga õiete ärm^ppitanud; ja ommeti y tahha teie I u m
malaga õiete örrakopida, waid teie peate ikka peäle sest lihha melest
kinni, mis üks wihha waen on Jummala wasto. Pühha kirri/ mis
teie tunnete, juhhatab jo teie hinged iggas kobras temma jure ja ütleb
nenda, kui Ioannes omma kahhe jüngri wasto ütles: Ennä, se on
Jummala Tal.

57eeb kaks jüngrid kuulsid tcdda räkiwad, ja keisidIo« l, ,<5.

Iestwse järrel. M i s reie siis tcte? Kas tahhate ikka Iesussest mahha "W a , ehk kogaone teise järrel käia? Nende wallo lähhäb suremaks^!. ,6, <
kes teise järrele totwad, ütleb Jummala sanna. O h ! heitke enneminne Jesus/e pole, ja hakkage tedda leigest süddamest takka hoidma.
Uskuge, et ikka Talle järrele siin kõndima on onnis t o , ja kaunis
magqus ello. Andke ennast temma Waimule juhhatada: kül temma
sadab teid tele ja Jesuke jälgede peäle. Tehke sedda aegsaste ja wibiMatta, nikaua, kui teie önnisteagia teid weel sõbra heälega kutsub,
ennese järrel kauna; enneao temma kui kohtomõistja teiega wõttab räkida.
Ta ütleb: Wata, ma tullen noppeste ja mo palk on minnoga, iggaühhe
katte tassuda, nenda kui temma teggo on. Amen.
J a h ! tulle kül, kallis Jesus, agga tulle armo ia hallastussega,
tulle meile hinge peästjaks ja ö>w? ^teggiaks, enne kui sa kohtomõistjaks
tulleb. Agga/ mis peame üllema? Sinna olleksid kül ammogi jo tahtnud meie jure tulla keik omma armo ja heldussega; agga meie ei wõtnud sind mitte wasto. S a olled kaua aego meie seas seisnud: agga
Meie ei olle sind mitte tunnud. O h ! et meie waimo silmad lahti peäseksid, et saaksime sind, ommaIesust, nähha ja sedda tunda, et sinna
Meie Hnnisteggia olled, ia et meie need waesed pattused olleme, kedda
stnna tahhab peasta ja õnnistada. Et meie siis kindla ussoga sinnust
kmnihakkaksime, jasinnoganüüd ja iggaweste ühhendud jääksime. New
l a sündko, armas Jesus, Amen.
L.aul: 5. So süddant innimene ic.«.
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Laul. 15 M a tullen taewast üllewelt:c.

^ H s n ja kitus olgo sulle, helde Issand J u m m a l , selle keigekallima
3 / z armo anni eest, mis sinna ma ilmale olled kinkinud; omma keige^ ^ armsama Pöia eest/ kedda sa olled lastnud innimesseks sündida;
Taewad laulwad rõõmsaste, ja andwad M e se eest kitust. Oh! kuida
wõiksime meie wait olla, kelle pärrast sa ni suurt immet olled teinud ^
lelle heaks seÕnnisteggia on sündinud. Sel päwal, mis selle sure ap
mo mällestusseks on seatud, on nleie kohhus sind röömsa ja wagga
süddamega kita. O h ! et se ka nenda sünniks, et sinnul sest hea meel
olleks, ja et meie süddamed selle öiae joulo-römoga saaksid täidetud.
O h ! Issand, anna ja sata sedda ka meie jures oinma pühha sanna
läbbi, nns meie nüüd tahhame tähhele panna. Amem.
Issa meie, kes sa olled taewas n.t. s.
Gwangelium: Luk. 2, 1- -14. salmist sadik.

M g a se sündis neil päiwil, et sanna Keisrist Augustus"
sest wäljalaks, et keik ma-ilm plddi ülleskirjotud sama.
(Sesinnane ülleskirjotamlnne sündis enne , kui Kiremus
S i n a - m a ülle wallitseja o l l i ) j a keik lcckstd ennast l a m a

ülleskirjotada, iggaüks omma liiwa. S i i s laks ta Josep
Kalilca-maalt Naatsaretti linnast ülles Juda-malc Taweti
linna, mis hütaksePettcmmats, sepänM cc ta olli Taweti
suggust ja pärusmaalt, et ta ennast piddl laskma ülleskirjotada
M a r i a omma kihlatud naeseda, tes olli wima peäl. Agga
se sündis, kui nemmad seal ollid, sai se aea tälde, et ta piddi
mahhasama, ja temma töi omma essimesft Pöia ilmale, ja
mähkis tedda, ja panni tedda mahha sõime, stst neil ep olnud muut asset maias. J a stalsammus walsal ollid larjatftd öwses, ja hoidsid ost omma karia. J a w M , Issanda
ingel sttsis nende jures, ja Issanda an paistis nende ümber,
ja nemmad kartstd üpris wägga J a se I n g l ütles neile:
ärge kartke, ftstwata, ma W M m teiK suurt rõmo, nus
leige
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keige rahwale peab sama/ sest teile on tänna Talveti linnas
sündinud se Onnisteggia, kes on Kristus se Issand. J a
se olgo teile tähheks: teie lejate se lapse mahhltud ja sõimes
maggamast. J a äkkitselt olli se ingliga taewa soa wäe hulk,
need tutstd Jummalat ja ütlesid: A u olgo Jummalale tõrges/
ja M a peäl rahho / innimestest hea meel!"
Laulge rõõmsaste, oh kaewad! ja M a olgo wagga rõmus,
mäed tehke healt öiskades: sestIehoü?a on onmm rahwa trööstinud, ja M 43,«»
omma willetsatte peäle hallastanud. Sedda wisi rakis suur Jummal

Prohweti Iesaia läbbi. Selle peatükki sees kulutakse Israeli rahwale
nihästi, kui pagganattele sedda kallist lunnastamist mailma Onnisteggia läbbi. Selle mre asja pärrast piddid taewad, need pühhad ing
lid taewas ja önsad innimessed, rõõmsaste laulma, ja M a , st on keik
innimessed M a peäl wägga röömsad ollema, ja mäed nendega, kes seäl
ellawad, öiskades H M andma: sest Jehowa on omma rahwa trööstinud ja omma willetsatte peäle hallastanud. Need willetsad, kelle peäle
Jummal on hallastanud, on keik innimessed, keik pattussed kes omma
patto koorma al iggaweste piddid oigama, ja kes siin M a peäl, mis
Jummal patto pärrast äraneednud, mitme waewa, willetsusse
ja surma kattusse sees piddid ellama.
Nende peäle on Jummal nüüd omma armsa Pöia Iesusse Kristusse sees wägga hallastanud, ja neid temma läbbi jälle rohkeste trööstinud, sest et ta neile
Qnnistegaiaks on antud/ kes neid patto häddast wõib lahti tehha, ja
rahho, rõmo ja lotust süddamesse anda. Tännane pääw on selle sure
asja mällestusse pääw. Inglid taewas laulwad röömtzste, ja kulutawad meile suurt rõmo. O h ! saatke siis ärra keik, mis teie meled wõib
rummalaks tehha, ja mis teid kelab et te(e sedda head ei wõi öiete ärraarwata ja sest römust ossa sada, mis teile se läbbi walmistud on. J a
nenda pange sedda suurt õnnistust tähhele, mis Iesusse sündiminne on
saatnud.
Nödmsaks sage risti-rahwas
Rddmsaks sago ikka mees,
Jummal aitab hädda sees.
Rbömsaks sagcm üllewägga,
Kristus kelab meie wigga,
Tdstkem lauldes omma heale,
Ha toob meile armo jälle.
E 2
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Et st öiete sünnikssiistahhame nüüd meie Ewangeliummist tähhele
<mna

Risti-rahwa öiget Ioulo-römo.
I. M i s assiston, mis parrast meie peame röömsad ollema.
II. Missuggune peab meie rööm ollema, ja kuida peame
sedda ülles naitma.
dige rdmo I u m m a l , dppeta meid sedda biete mõistma/ ja aita et
Oh!keiksinnapatto-rddm
mahhajäaks, agga st dige rööm, Iesusst meie Hnnisteggia parrast süddamesse tulleks, Anlen!

Mo armad! sest aiast et essimessed sannumed Iesusst sündimisses
ma ilmale on antud, ja st jonlo Pühha seätud, el õlle ka risti koggotusse sees sest römust pudo olnud. N i pea Mi need armsad Pühhad
agga llggi joudwad, tömustabküliggamecs, wanna ja noor, ülsse ja
teine teise asja parrast Agga kas se igga kord st oige rööm on, se on
issi assi. Sepärrast küssime meie
l. M i s on se assi, mis meid peab römustama?
Sedda ütleb st ingel, les meile neid essimessi sannumid t i i . Wata,
ütles temma/ ma külman teile simrt romo, ehk röömsad sannumcd,
mis keige rahwale pearoad s^na; teile on täima Laweti linnas, se on
Petlemmas, sündinud se DnnisteMia, kes on l^ristrw se Issand.
Kristusse, Iummala Pöia snndiminne, se on se römus assi, mis
meie süddamed peab rahho ja römoga täitma. Siis öbldi? tänna on
teile sündinud. AgZa nüüd tulletame meie sedda enneste mele, mis
siis olli sündinud, stst et st assi ni suur on, et sest peab räkitama,
tunni ma ilm seisab; sepärrast onIoulo Pühha Iesusst sündimisse mällestusseks seatud. Kolmesuggused asjad tullewad meile siin tähhele
panna.
i ) Se Onnistenyia, kes meile on sündinud, se on se iygawenne
Iummala poeg. Tcmma olli jo enne, kui ma ilm lodi, ta ma ilm
on tcmma läb5i tehtud, ja ilma lemmata ei olli ühtcgi tehtud, mis
tehtud on; temma on issi Iummal. Iummala Pöiaks nimmetakse
bedda, sest et taIummalast ommast Issast iggaweste on sündinud.
Agga
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Agga sedda ei pea teie lihhalikkult ärraarwama, waid M e jures Ma
meletulletama, et Jummal on üks W a i m , kel ei olle lihha egga luid.
Kelk sedda mis Jummalast räkitakse meie nödrusse pärrast innimeste
wisil, tulleb wmmolikkult arwata. Kui nüüd ööldakse: Jummala
Poeg on ommast Issast iggaweste sündinud/ siis sest tulleb nenda arwata, et temma omma ollemist on sanud ommast Issast, et ta J u m malaga ühhesuggune on, issi Jummal. Sest tunneme meie omma
Onnisteggia suurt a u , mis ülle keige au on, ja kui meie temmast rätiMe kui innimessest, siis ei pea meie ml unnustama, et temma on ka se
iggawenne, se ainus sündinud Jummala Poeg, kes enne kui koit essimest korda hakkas koitma, jo iggaweste Jummala jures on olnud, tui
se iggawene sanna, kelle läbbi ma ilm on tehtud. Se samma Jummala Poeg on
2) tössiseks innimesseks stndinud. Ioannes ütle!' ommas
Ewangelinmmls se sanna sai lihhaks; se kes algmissest Jummala I^n 1,14
lures olli, se iggawenne sanna, kelle läbbi keik asjad on tchmd, se
on nödraks innimesseks sündinud. J a Ebrea ramatus öi'dakft:Ebr.«, 14.
et nüüd lapsokesed lihha ja werre ossaliosed on ^ õtse nmda < l
temma ka isse sest ossa sanud. Meie Ewangeliumias ööldakse neitsist
Mariast, et temma on täima peäl olnud ja omma essimene pöia ilmele
tonud. J a need inglid ütlesid karjastele: teie leiate se lapse mcchhitud
ja sõimes maggamast. Need sannad öppetawad meid sedda selgeste, et
se, kes algmissest Jummal olli, innimesseks on sündinud ja meie sarnatseks sanud kelk meie kombede ja wistde polest, agga i!ma pattota.
Ka lapsed piddid temmast ossa sama, ja keik temmast römustama, kui
ommast wennast.
Agga Jesus ep olle ükspäinis tössiseks innimesseks sanud, waid ta
on ka pealegl keigealwema innimesse lapse pötwe ennesele wötnud. Sest
lemma emma M a r i a , ja selle kihlatud mees Josep ollid kehwad, ehk
nemmad kül Kunninga Taweti suggust ollid. Josep olleks kül pea oinMa kihlatud prudi Maria mahha jätnud, kui ta temmast tundis, et ta
kanna peäl olli, agga unnes sm tämma ingli läbbi käsko, et ta ei piddand tedda mitte mahajätma, sest et se puhhast Waimust olli. Sepärrast wöttis ta tedda ennese jure, ja nemmad läksid mollemad Pett u m a , et nemmad seäl piddid ülleskirjotud sama. Ka kui Maria aeg
nus sai et temma piddi mahhasama, siis nemmad ei leidnud kustki
"s et, nenda et kui Maria mahhasm, nemmad sedda lapsokest piddid
^ m c pannema. Oh sedda suurt sallaja asja, ja immeliko allan^st!
^ e mgekörgema Poeg wöttab ennesele keigealwema innimesse lapse
E 3
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põlwe. Se au - Issand, kedda taewa wäggi kummardab, kes keikale
lunningattele rikkust ja au annad, saad isse ni waeseks ja autumaks, et ta
ei leia asset kustki; lautas peab ta sündima, siimcs maggama/ ja kei>
gest sest heast ilma ollema, mis keigealwema suggu rahwale sel ajal
ilntatse, Aaga ärge pahhandage ennast Iesusse waesusast ja mäddalussest, waid römustage, sest se simdis meie heaks. Nmda piddime
nreie peästetud sama. Ükspäinis sedda wlsi ja ei mu wisiga wõis Ta
meie Htmisteggiaks silda.
,

3) Sesamma Jummala poeg, kes innimesseks sundis, on meie

Olwistegma. Sedda ütles se ingel: teile on tänna se Onnjstcggia sündind, kes on Kristus se Issand. O h ! römo sanna, se önnwteggia,
kes keik innimesse lapsi pattudest ja önnetussest piddi peästma, keiksuggujt
Jummala armo ja bnne saatma ja meid tiewa tõstma, se on nüüd süüvinud. E i ühtegi olle kogaematta egga ilma asjata sündinud. Keikis
näme meie Jummala suurt tarkust ja heldust. Keik olli temmast nenda
seatud. Jesus piddi ollema tõssine Jummal, et temma se wahhemees
Jummala za me;e wahhel piddi ollema, ja sedda suurt lunnastamisse
tööd korda saatma. Sest ei ükski innimenne ni hea kui ta ka ial on, ei
inglidki ei woind sedda tehha. Agga ta piddi ka innimesseks sama, et
ta meie haigussed, ja meie nuhtlused wõis ennese peäle wõtta, meie
pattud leppitada ia omma ello surmasisseanda lunnastamisse hinnaks.
Ta piddi Jummala ennekulutamist möda sündima Keisri Augustusse
aial, Petlemma linnas; sest petlemmasi viddi tullema se, keswallitMik.5,,. seja piddi ollema Israelis. Ta piddi puhtast neitsist sündima, ja ei
mitte mehhe, egga lihha tahtmisse läbbi, et ta ilma pattota wõiks olla.
Marial piddi kihlatud mees ollema, kes temma ja lapse eest wõiks mur« t piddada. S e on nüüd se assi, mispärrast keik risti rahwas peawad
römustama. Inglide läbbi piddl sedda immelikul wisil teäda antama.
J a kes need ollid, kellele need röömsad sannumed keigi essite todi? wae^
ssd karjatsed, kes seäl wäljal ollid öidses. Römustage siis waesed, sest
Jummal ei pölga teid. Onnisteggia toob teile römo ja onne, kui tele
wäljal ollete, ehk maial tööd teggemas ja waewa näggemas. Iesusse
sündinusse läbbi saate teie trööstitud keige teie willetsust sees. M i s
jölle on ma-ilma ees, mis nõdder, mis alw ja mis ärrapöltud on mailma ees, sedda on Jummal arrawallitsenud. O h ! römustage siis,
agga teie rööm olgo uks öige ja pühha rööm. J a se on mis mele weel
teiseks tähhele panneme.
il. Missuggune peab meie room ollema, ja kuida peame sedda
üUesnäitma? Olge ja Jummala lmleparralinne Jõulo rööm peab
i ) ol-
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i ) ollema mõistlik. Pühha P M l k s tahhab, et keik meie I u m lnala tenistus peab mõistlik ollema. Mõistlik on meie rööm, km meieRom,", ?.

^nneme sedda suurt hea, mis Iesusse sündiminne meile on saatnud.
Mõista siis oh! hing, mis essimesses tükkis on ööldud Imnmala ja
Aete Onnisteggia suurest armastussest sinno ja keikide innimeste wasto.
^ J u m m a l a a r m , mis önnistust sadab, eks se olle se läbbi ilmunud
kikile innimestele? Eks sa tunne sest, oh! innimenne, et seonZnmlnala öiae tõssine nou, et meie peame siin ning seäl iggaweste onsaks
' M a ? Ta annab sedda keigekallimat andi, omma ainosündinud, om
wa keigearmsama Pöia. Kas ta sedda olleks teinud, kui ta meid tahMks patto sisse jätta? O h ! missuggune römo ja a^mo Hallikas näideM e «leile Iesusse sündinusse sees? Seeb se on mis Ioannes ütleb:
lemma on meie seas ellanud täis armo ja tais töt. Km Jummal om- Imn. ^ ,4wa ennese potatesse polle armo annud, waid on tedda meie keikide eestRom. 8, f-^Naannud^, tuis ei peaks tem,na mine ka sellesammaga keik meile arrust andma? M i s hädda wõib meile nüüd sündida, mis rist meid

waewata, et meie nou, abbi ja trööstimist ei leiaks Iesusse sündimisse
'eest? Waewab meid pat; Jesus on siin, kes parmst lahti peästab ja
lleid andeks annab? Olleme waesusse sees, ilma süta pöltud ja wchtabld; olleme risti ja murre a l ; wadage Iesusse peäle: ets
Ta ommas stimes magga
Nenda sind kui ka mind
lahkeste ta hüab:
Jätke wennad, mahha jätke
Kurwastust, ahhastust.
Keik head mo käest wdtke.

^ Olleme surma kartllsses, eks ta olle sepärrast meie lihhast sa w e r - ^ , _^.
Mossa sanud, et ta meid piddi surmast peästma? Ets ta tssi ü t l e : ^ ' ^
^enda onIummat mailma armastanud, et ta omma ainossmdinubIoan. 5^^
^ m ^ annud, et ükski, kes temmasisseussub, ei pea hukka sama,
^ald et itmawenne ello temmal peab ollema. Nüüd et Jesus tae»
wast macha tulleb
Nüüd teeb ta paradisi ust
Meil lahti wäggewast.
Ei kela Kernb innimest
Nüüd MmitwemasiWftM
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Wata keik sedda head peame meie enneste mele tullttama, jäse
peäle mõtlema, et meie room wõiks mõistlik olla. Agga oige Jõulo'
rööm peab ka
2) ustlik ollema, ja ussust tullema, nenda et meie kindlaste ussume, et ka meie sest heast, ja sest õnnest peame ossa sama. Kui meie kül
teame, et Jummal on mailma veale hallastannd, ja temmale suurt
head teinud, agga meie ei wõi sedda ennestele kindla ussoga ommaks
arwata^ siis on oige rööm meil teädmatta. Agga kui meie omma
patto hädda olleme tunda saand, ja sellepärrast murccs ja waewas olleme, ja siis sedda armoöppetust tuleme: teile pättustele, teile arradele,
kes teie puate pattust lahti sada, teile on se Hnnistegia sündinud; ja kui
meie sedda siis ussume za ussoga ütleme: J a h , meil on üks laps sundi, . nud, meil on üts poeg antud, kes meid peästab waewast, kes meid sadab taewa; oh! mis selge, mis pühha rööm tulleb siis süddamesse,
mis koggone teist wisi on, kui se lihhalik ja patto rööm, mis lihha himmust tulleb. Se on arwata kui muddane wessi selge Hallika wee wasto.
Agga sest wõite teie nüüd issegi arwata kas innimenne, kes patto armastab, ja melega omma rummala pattuse ellosissejääb, sedda öiget
rõmo wõib tunda? Ei koggoniste mitte, sest teie teate muddast wet ei
wõi selge weega seggada, kui keik ei pea seggaseks sama. S e pühha
rööm on se selge Hallika wessi, agga teme rööm on pahha mudda
wessi. Saatke siis ärra keik patto rõmo, ja hoidke ennast ka sel Pühal,
et teie süddamed ja ihhud ei sa koormatud liasõmisse ja liajomissega,
kust lihha himmud tõusiwad, ja selge önneto assi tulleb, mis hinge
hukka sadab. Agaa sedda öigetIoulo-römo peame meie ka üllesnäitma.
Kuida se wõib sündida? Sedda oppime meie neist inglidest, kellest meie
Ewangeliummi sees rakitakse. N i pea kui ingel karjastele sedda röömsa
asja olli teäda annud, M se ingllga taewa stä wäe hulk, need kiitsid
Jummalat ja ütlesid: A u olgo Jummalale töraes, rahho M a peäl,
ja innimessea hea meel. O h ! eks südda meie stes ei hakka ellama ja
rõmo pärrast hüppama/ kui sedda kuleme. Kui inglid stlle asja pärrast
Jummalat röömsaste kiitwad, kui paljo ennam on meie kohhus omma
rõmo Jausse sündinusse päwast pühha kitusse lugaudega tunnistada,
sest ei mitte inglidele, waid meile on Jummal sedda head kinkinud. Üt
lege siis ka omma hingele:
Wdtta nüüd Issandat, wäggewat Jummalat kita,
Oh! minnolhingeke, ärra nüüd aega teps'wit«,
Oh! minno meel, Aja kül laulusid peäl'!
Au Jummalale ka näita!

^
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, ,. KogguZe kokko kirrikusse/ et teie koggodussegaJõulo laulusid wõite
laulda, la roömsa süddamega Jummalat kita. Agga ka koddo paikus
ärge jätke sedda teggematta. Teie perre wannemad kulutage sedda head
omma perrele ja lastele, ja olgo neile selle asja sees õppetusse märgiks.
Ärge rikkuge sedda rõmo ja sedda rahho ei ühhegi jures riidlemisse ja taplemist läbbi, waid saatke, et igga ühhel hea meel olleks. Kennel I u m
mal warra annud, se andko waestele, kennel tarwis lähhäb. Murra
omma leiba näljatsele, w i kotto willetsad ja tröösti neid sanna ja teoga,
Peasta lahti öäla tö sölmed. O h ! teie ma ilma rikkad ja wäggewad,
kui teie mõistaksite sedda, kui wägga teie kohhus on, Jummala järrele
kaiad olla hea teggemissega. M i s head wõiksite teie tehha, ja kui wägga omma römo selle Jõulo anni pärrast üllesnäitada ? Wimaks lähhäb
ka wägga tarwis ommaIoulorömo se läbbi üllesnäitada, et meie ärrasalgame ehk mahhajättame jumnlalakartmatta ello ja ilmalikkud him>
mud, agga mõistlikkud, öiete ia jummalakartlikkult ellame sessinnatses
Ma ilmas. Sest sepärrast on se suur arm, mis önnistust sadab Kikile
Mnimestele ilmunud; sepärrast on Jesus innimesseks sündinud, et ta
Meid piddi ärralunastama üllekohtust, ja puhhastama ennesele issi rahwaks, mis ussin on hea töle. Sedda ütleb pühha Paulus meie tännaPäwast Epistli sees. S ö omma leiba mis sul on, ja jo omma jomaaega hea süddamega ja tännoga. Tänna Jesust, et ta omma sündmusse
läbbi sedda ka on õnnistanud. Agga hoia ennast liaasja eest. Onnis
vn se,kesIesusse sündinusse sanna nenda wasto wõttab,ja ennast seläbbi
lasseb juhhatada, keik öäla tööd mahhajätta, öiete ja jummalakart
likkult ellada, ja sedda önnist totust oota, et Jesus tedda ennese jure tae>
wa wöttab, seäl öiged Pühhad pühha inglwega ilma löpmatta römo
sees piddada. Amen.
O h ! kallis Issand Jummal, kes jõuab sind kül ja öiete, kui kohhus
on, l i t a , ja kes jõuab keik sedda head üllesarwata, ja kelega üllesräki
da, mis sinno Pöia sündiminne meile on saatnud? Wötta armolikult
sedda önnistada, mis meie nüüd nödrusse sees sest olleme tunnistanud
U aita meid taewasse, et meie seäl keige pühhalaga wõiksime sind igga
westekita. Amen.
Laul. 18: O h ! laulgem süddamest «.
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L a u l : 12, Ma tännan keigest süddamesta. 1-7. salm. sadik.

^ ^ h ! kallis Lunnastaja/ mis wägqa suurt römo ja õnnistust on sw
5 ) no sündiminne ma ilmale saatnud! Nüüd peaks kül keik, mis
^
meie sees on,sindkitma, ja iggaüks innimesse laps sind armastama,
ja patto himmud ärrasalqama. Agga, Jummal parrago, südda tahhab
katteda/ kui tunneme sedda ennestest ja teistest, kui pissin sedda tehhakse.
Iggaüks nouad kül rõmo ja onne/ agga sind/ sedda ello Hallikast/ jätwad
nemmad mahha. O h ! hallasta ja parranda, omma kalli sündinusse
pärrast. Amen.

Issa meie kes sa olled taewas/ n. t. s.
Ewangelium> Luk. 2,15 - - 20. salmist sadik.

l ^ a se sündis, kui need inglid neist said ärraläinud taewa,
<^ siis ütlesid necd innimessed kes karjalsed teine teise wasto:
E t lakki nüüd Petlemma, ja waoagem sedda asja, mis on
sündinud, mis Issand mcllc on teäda annud. J a nemmad
tullld ruttusteja leidsid M a r i a ja Josepi, ja sedda lapsokst
sõimes maggamast. Agga kui nemmad sedda said näinud,
lautasid nemmad sedda asja laiale, mis neile sest lapsolessest
olli räkitud; ja keik, kes sedda kuulsid, pannid sedda immeks,
mis neist karjastest nclle olli rakttud. Agga M a r i a piddas
kecknced sanna) meles, lanwlles nende peäle ommas juddames.
^za need kayatscd l.chld taggasi, aullstasid ja kiitsid Jummalat
keige se eest, mis nemmad oll.d kuulnud ja näinud,"netcha tui
nclle olll ööldud.
M o armad sobrad, eilne pääw on jo möda läinud, se armo ja onmstusse pääw, mis ma ilmale ni suurt öllne on kulutamld, ja ni selget
rõmo pakkunud. Ta on möda, ja se pääw ei pöra kül ilmas ennam
taggasi. Agga kuida ta on möda läinud, missugguste teggule ja w'si^
dega? E"s eilftl päwal ep olle mitme inmmc.te süddame mötelUlssed
awwallkkuts sanud? Teie süddamed, teie ommad teud ja elamisse wi-

f!d, needwastago! Ets mcd ci tunnista teie wasto, ets need mõista
teid hukka? Kas se Jummala a r w / mis Iesusse sundimisse läbbi ov
ilmunud, on teid zuhyatanuo ärrafalgama ilmalikkud himmud ja jum
malatartmatta ello? Kas Jummalal on teie läbbi se au olnud, mis I e
susse tulleminne piddi saatma? O h ! tallid hinged, katste ennast, ja
leinage ja nutte, kui eilne pääw teile patto päwats olnud, kui ta pa.w
teggude sees on möda läinud, kui teie sedda pühha jõulo rõmo ollete
patto rõmuks muutnud, ja ennast kurja himmude alla heitnud; kui
teie ollete Jummala wilja liaste wõtnud, ja liajomisse ja prassimissega
sedda raismnud. M i s kasso on teil sest, mispärrast teil nüüd häbbi,
kartus ja kahjo on! J a kui suur on teie pat ja nuhtlus Jummala jures,
kui teie sedda keige üllemat armotöbd, sedda keige suremat immet, mis
temma meie pärrast on teinud, mikski ei panne, ja sedda kül koggoniste
omma kurjusfe katteks prügile. Tundke sedda ja habbenege Jummala
ees, ja Mage tänna weel taggasi, et se pääw weel õiete saaks pühhitse
tud. Waggadele, kes on püüdnud Iesttsse sündimisseft kasso sada,
kulutakse praego weel suurt rõmo. I e M kannab omma armo annid
täie sullega nende wasto, et nemmad wõiwad lemmalt wetta armo ja
töt, omma süddand troöscida ja tössise wagqadusse sees Jummalat
tenida ja pübyaste ellada. Ka se teine jõulo Pühha olgo teile ni kallis
la pühha kui essimenne, ja öppige meie Ewangeliummist

Kuida meie Ioulo-jutlust öicte peame wastowõtma ja iggal aial jõulud piddama.
l. Kuida se peab sünduna.
li. Mis kasso meil scst on.
A o waim, oh! Jummal wasgustago ja aitko mcw, et meie. wõiksime sest
nenda räkida, ja sedda ka nenda kuulda, et se meie hinge dnneks tulleks,
Amen.
I. Nüida meie jõulo - jutlust õiete peame wastowõtma ja
tNa jõulud piddama? Apostel Paul«s ütleb ja kidab Tessalonika
rahwa koggodust, et nemmad Jummala kulutud sanna, mii.Teis. ,,,3.
nemmad temma ja teiste laest sanuo, ollid wastowõtnud , ei mitte
kui innimeste sanna, waid, nenda kuise tõeste on, kui Jummala
wu>a. Sellega ta õppetab/ et se olli Jummala sanna olnud mis tem3 2
ma
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ma ja teised Apostlid ja õpperajad neile ollid kulutanud, ja et nemmad
sedda ka nenda ollid wastowötnud. Sest nenda on Iummala armotahtminne olnud nödrade innimeste läbbi omma sanna anda, ja kükitada. Agga ehk need kül innimessed on, kes meid Iunnuala sanna öppetawad, ja pealegi nõdrad ja teie sarnatsed, ommeti ei wähhene
Iummala sanna waggi se labbi, et se nende suust tulled, waid se on
Rm.,, ,6. ikka üks Iummala sanna, ja nenda ka Iummala waggi onnistuoseks
iygaühhele, kes ussub. M a t a sepärrast olli Tessalonika rahwas wägga
M l i teinud, et nemmad sedda sanna, mis Paulus ja Silwanus ja
Timoteus ollid kulutanud, nende käest ollid wastowötnud, ei mitte
kui innimeste, waid nenda kui Iummala sanna. J a nenda on meie
kohhus
i ) sedda joulo jutlust nenda kuulda ja wastowötta, ei mitte kui
öpvetajatte sanna, waid kui Iummala sanna, nenda kui se tõeste on.
W a t a , nenda teggid need karjatsed, kenneleIummal omma Pöia sündimist keigeesitte laskis teäda anda. S e labbi, et karjatsed neid essiApost.Tegs messid rõõmsaid sannumid kuulda said, teggi I u m m a l töels, et L a ei
zo,54.35. pea luggu miosuggusest suggust innimenne on, waid keige rahwa ja
Nlggu seast on se, kes tedda kardab, jaöinustteed, armas temma
nlclest. Nisuggused jummalakartlikkud ja öigeb lnehhed ollid need karjatsed, sepärrast anti neile ka sedda, et nemmad need essimessed I u m mala sure armoluuljad ja näggiad piddid ollenta. O h ! armad sobrad,
seon uks süddamerööm, waese rahwa hulgast öigid leida, kes wag'ga
süddamega Iummalat kartwad, omma ^nnisteggiat Iesust armastawad, ja au»a ello sees ellawad. Waesus ja alw volli ei teota keddagi,
agga pahhad kombed, need teotawad keiki, olgo rikkad ehk waesed, olgo
tillemad ehk allamad. Süddame waggadus, laitmatta ja aus ello
allandusseqa, on kül iggaühhcle keige surem ehte ja au. O h ! nõudke
sedda ka, ja tehke nenda kui need karjatsed. Kui mqlid neist said ärraläinud taewa, siis ütlesid nemmad: et lakki nüüd petlemma ja wadanem sedda asja, mis on sundinud, mis Issand meile on teada annud.
Zngel olli neile räkinud, agga nemmad ei waatnud nüüd ennam ingli
peale, waid ütlesid: wadagem sedda asja mis Issand I u m m a l meile
on teada annud. Nemmad ei wotnud sedda mitte kui ingli, waid kui
Iummala sanna wasto. Inglid on kässud Iummalast läkkitud, saw
nllmid wima ehk muid asjo aiama. Nenda on öpretaiad ka Iummala
sullased ja kässud, kedda teie jure läktitakse, need röömsad jannumed
wima Iummala armust Kristusse Iesusse sees. Paulus ütleb: siis
2 s,r. s, 2 0 . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Nässud Nriotusse assemel, otsego maenitseks I u n v
,nal
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ma! meie läbbi. Ärge wadage siis nende peäle, kes räkiwad, ja öppe
tawad, waid Jummala peäle, kelle sanna se on, kes teid nende läbbi
. maenitses Agga kui se Jummala sanna on, siis se on ka tõssine, kindel ja keige wastowõtmist wäärt. J a nenda peame meie ka Iesusse
sündinusse sannast arwama, kui ühhest tössisest, kindlast ja ustawast
sannast, mis keige wastowõtmist wäärt on. Kes sedda nenda ar>
wab, se peab ka 2) kindlat nou wõtma isse minna waarma, ja katsma
sedda asja, mis on sündinud, mis temmale on teäda antud. Eks se olle
wägga armas kuulda neist, kes karjatsed ollid, kui wägga hästi nemMao ingli jutlust wastowötsid. Ingel ei jänud mitte nende jure seisma,
waid kui ta olli ommad asjad äianud ja neile räkinud, mispärrast ta
Jummalast olli läkkitud, siis läks ta teiste inglidega jälle ülles taewa.
Karjatsed ei näinud nüüd ennam nende paistust, egga kuulnud ennam
nende heält, agga se sanna ei läinud sellegi pärrast mitte nende süddamest ärra. Nemmad ei olnud rahhul, et nemmad sedda agga ollid
kuulda sanud; nemmad ei kiitnud ükspäinis, et se olli hea jutlus olnud/
egga surustellenud selle Issanda au paistusse pärrast, agga se sanna
seisis kõwwaste nende meles, ja satis sedda head nou, et nemmad teine
teise wasto ütlesid: et lakki nüüd Petlemma, ja wadagem sedda asja.
O h ! kallid hinged, wadage, eks need mehhed polle jedda wäärt, et
neid kidetakfe ja teie ette märgiks pannakse! O h ! mitto head jutlust ollete
teie jo kuulda sanud, mitto kord on teile J l.mmala sanna Waimo
wäes kulutud, et se on ka teie süddamest läbblminud nenda, et teie ep
olle woind silma wet silmast ärrakeelda, Issanda au on teie ümberpaistnud, et ollete hakkand kartma ja kohkuma. Agga waat, õppetaja läks
ärra teie silmade eest, teie ei kuulnud ennam temma heält, wee pissarad kuiwasid teie silmist ärra, ja keik mis südda tundis kaddus ka ärra;
kui weel middagi tete, siis kidate; oh! se olli hea jutlus, ta leikas õiete
süddamest läbbi; ja se on keik se kasw. O h ! sedda head Jummala sanna, mis teitest tallele ei panda. Teine luggu on selle innimessea^ kes
sedda õiete wastowöttab. Mingo õppetaja kül temma silma eest ärra,
ta on ükt sanna sanud Jummalalt, ja se seisab kõwwaste ta meles.
Temma wõttab sedda kindla' nõud, nüüd isse Iesusse jure minna, temma jalge ümberhakkada, ja armo ta käest otsida. Lakki, ütleb teine
teise wasto, M i ja wadagem kas se nenda on, kui meile on ööldud;
kas on Iesusse seest ni suurt armo, rahho ja römo leida; kas se on üks
hea, üks onnis ello, pattust lahti olla, ja wagga ello sees ellada! J a
ehk ta ei peaks seltsi leidma, kes temmaga tahhaks mmna, siiski se on
temma kindel nou üksi minna:
3 3
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Et paljo kül tahhaksid laia tecd nõuda,
Siis Iesusse jure ma üksnes tahhan jõuda,
S o sanna, oh Jesus! on ello ja waim,
Se kaswab ning kossub kui terrane taim.

Kariatsed nõudsid siis Petleuvna, agga kuhho peame meie nõud
ma? Sinna kus meie Iesust wõime lelda, ja omma hinge peästa.
Pühha Jummala sanna ieest leiame meie Iesust, kui meie tedda seält
palwega otsime, siis näme ledda, näme temma a u , kui Issast aino
sündinud Pöia an. Agga sest ei olle weel kül, sedda nou wõtta, et
tahhame tedda otsida; noupiddaminne üksi ei aim, waid meie peame k«
z) sedda ettewõtma, hakkama ja löppetama omma ello otsani.
N i pea kui karjatfed ollid sedda nou wõtnud minna, siis nemmad läksid
ka ruttuste ja tullid sinna. Monned innimessed hakkmvad wahhest ka
head nou wõtma, et tahtwad omma hinge eest murret piddada, ja ello
parrandada, agga nemmad ei wõtta ruttuste Iesusse jure minna, ja
temmale ello parrandamisseks abbi palluda. S l i s ehk tullewad msed,
ehk muud asjad senna wahhele, ja se jääb nenda sammoti. J a nenda
lähhäb üks aeg teise järrele, ja mitto korda terwe ello aeg mitme jures
möda, et hea nou kül saab retud, agga mitte sedda möda tehtud.
Monned hakkawad kül ka essimessest otsast õiged tecd käima, agga ei
t Mos. ly, löpprda stdda mitte. Rutta ja peästa omma hinge, ja ärra wata mitte
'?'
ennese tahhg, ütlesid need inglid, kes Lotti Sodoma linnast piddid ärrawima. Ärra wiwita ennam aega, oh! armas innimenne. Aeg
on jo kül möda läinud, tänna et sa omma QnnistegM heält kuled,
tänna tulle, tänna mötle sedda öite ärra, et Jesus sellepärrast on ilTit.,,,4. male tulnud, et ta meid ennesele piddi issi-rahwaks puhhastama,
mis ussin olleks hea töle. J a se olgo so murre, so mötleminne ja nõud
minne keik so ello aial: siis wõid sa ikka jõulo Pühha piddada, ja ennast
omma Hnnisteggia armust rõmustada.
n. M i s tasso on meile sest? Ülleüldes wõime meie ka siin üttel
l t«n.4,« da, mis Paulus ütleb: Jummala kartus sadab keikile asjadele kasso
ja sellele on sellejmnatse ja tullewa ello tõotus. J a nenda on se ka,
nenda saab iggaüks sedda nähha, kes sedda öiete katsub. Meie Ewaw
geliummi stes ööldakse: ja nemmad tullid ruttuste ja leidsid Niana ja
Josepi ja leidsid sedda lapjõkest söimes maggamast. Agga t u i nemmad sedda said näinud, lautasid nemmad ftdda asja laiale, mis neile

sest
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<eft lapsokessest «Ui rakitud, ja läksid sure römoga omma karja jure
taMasi/ auustasid ja kiitsid Jummalat keige se hea eest, mis nemmad
ollid kuulnud ja näinud. Nenda sünnib meile ka/ kui meie sedda san>
na Iesusse sündimissest öiete wasto Wõttame..
i ) Meie leiame Iesust ja temmaga keiksuggust armo/ keiksuggust
head. C el puhhul leidsid karjatsed Iesust nähtawal kombel, agga om
Meri piddid nemmad Jummala sanna ustma. Sest mis rõmuks/ mis
totuks olleks neile se olnud, et nemmad üht wäetima lapsokest leidsid/
auto sõimes maggamas/ tui neil se sanna ep olleks kuultud: Teile on se
Vnnisteagia sündinud. Nenda sammoti veame meie sedda sanna mlma, mis meile Iesussest on ööldud/ kui meie tedda tahhame leida, ja
kindlat önnistusle lodust kättesada/ et meie Paulussega wõime üttelda:

^llatean, kedda ma ollen ustnud, ja ollen mlge se peäle, et ta mind,Tim. i,,«.

selle usso sees ka hoiab ello otsani/ et ma wiimsel päwal ello kroni wõin
kätte sada. Kui se asss meie süddames öiere selgeks lähhäb/ e meil I e susse pärrast/ kedda meie ussume ja armastame/ ei ennam hukka mm
nemist ep olle karta/ waid et meile Jummala armo ja iggawest ello jut
geste wõime lota/ siis meie wõime ka ennestest ööldaa et meie Iesust
olleme leidnud. Agga kust se julgus tulleb? Ikka Jummala sannast.
Se tõotab meile sedda head Iesusse Krismsse <ees; agga se õppetab
Meid ka, Missuggused meie peame ollema ja mis se Jausse sündmisse
arm meie sees peab saatma; kui meie sest heast tahhame ossa sada, ja
ennast sest rõmustada. Kui meie sedda siis ussume ja enneste jurest leia
Me, kui leiame enneste seest ue mele, mis temma meile on annud, et
kurja völaame, agga head ärrawallitseme, et meie redda armastame ja
temma sanna peame, et meie ennam ei ella wanna lihha tahtmisse
järrele/ waid ue mele wanno järrele, siis tunneme meie sest ka, et
ölleme surmast ellosisseläinud, et meie ust öige on, et meid ennam Joan. 5,24.
ei vea hukka moistetama. Need on meie Iesusse ommad sannad.
O h ! sedda önnist hinge, kes sedda tunneb ja ussub. Sedda kuuldes
ja lugautes laske ennast ka selle önnistusse pole juhhatada, ja wõtke
sedda sanna ka nenda wasto, mis teile sest surest Jummala annust kulutakse, mis Iesusse sündinusse sees keiklle innimes cle on ilmunud. K u i
meie südda «elle sees on kindlaks sanud, et Jesus on nme, ja meie
lalle temma pärralt, siis meie ei lasse omma meelt seggaseks tehha, ebk
me e ka risti al peaksime ollema, sest ka fannatamiste sees trööstitakse
meid temmast rohkeste. Sest tulleb siis usso julgus, rahho ja lotus.
.

2) Nüüd UHKäme jälle romoqa omma tö jure taggasi.

Kariad

seo lätsid jälle omma karja jure. "Nemmad ei surusrcllend selle sure
ilmu
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ilmutamisse pärrast, ja ei mõttelnud mitte: mis meile nüüd ennam
karjaga teggemist on? E i mitte, waid nemmad teggid, mis nende
kohhus olli ja hoidsid omma karja. Nenda peame meie ka teggema.
I g g a mehhel on omma seatud ammet, üks on kutsutud õppetajaks,
teme üllemaks ja teine allamaks, teine maia piddajaks, teine sullaseks
ja ümmardajaks, üks on wabbat, teine orri, teine on tallo mees, teine
saks. Sedda wisi kui k >gi on kutsutud, sedda wisi jägo temma omma
l Kor.7,2o.kutomisse sisse. A r m ei kele innimest ammetit piddama, waid teeb
tedda ausamaks ja ussinamaks keik omma teggemist hinge rahhoga
tehha. O h ! se wägga suur kasso, nüüd lähhäb keik mele to parre
mlnne korda, ja Jummal õnnistab sedda. Se on Jummala käst: om'Mos.),l9.ma palle higgi sees pead sa omma leiba joma, senni kui sa mullaks
saad. I g g a ukslikko innimesse meel on hea, et ta teab, kellesisseta ussub.
Kui Jummal temmale armo annab, et ta teistelegi hea sanna ja elloga
wõib õppetusaks olla, ja abbiks, et temeal laiad teed mahha jättab ja
ello parrandaa, siis ta teeb sedda allandliko süddamega ja tassase melega. E i mitte kui teiste õppetaja, waid kuiIesusse söbber ja inmmeste
armastaja laulab ta sedda laiale, mis ta Iesussest on kuulda sanud, ja
räkib sest nendega, kes temmaga ühhesuggusest armust on ossa sanud.
O h ! mis önnis ello se on, kui meie ello päwad head teggemistega rahho
ja önmstusse sees möda lähhäwad.
3) S u r m tulleb, meie ei karda missnes, sest meie teame mis
ossa meil Iesussest on. Meie auustame Jummalat ja kidame tedda,
keige se hea eest, mis meie siin temmast olleme kuulnud ja sanud, ja
lahhäme rahhoga Iesusse jure, kus meie tedda ihhosilmaga nähha same,
kedda meie siin mitte ei olle näinud, ja ommeti ussnud ja armastanud.
O h ! armad sõbrad, ehks teie ei tunne sest, kuiwäaga hea luggu seon
kui meie Jõulo jutlust õiete wastowõtmine, ja nenba iggal aml jõulud
peame. Armolinne Jummal aitko sedda tehha. Amen.
Kinnita sedda sanna meie sees, kallis önnisteggia Jesus, et meie
Mariaga sedda wõiksime meles piddada ja se peäle mõttelda, kunni meie
seal so jures taewas parramad Pühhad same piddada. Amen.
K.aul. l8. O ! laulgem süddamest, lc.

Jut-

Jutlus Pühhapawal parrast Ioulo Pühha.
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Jutlus Pühhapawal pärraft Ioulo Pühha.
L>aul. zo: Hinge peioke, Helde Iesuke lc. i - - 9. salm. sadik.

h! helde Issand I u m m a l , õppeta meid omma Poega I e sust Kristust tundma, kedda sa õlled laklitanud walgusseks ja
^ ^ z önnistusseks
keige rahwale. Sest ükski mu ei tunne tedda/ kui
sinna ja kennele sedda tchhad ilmutada, ükski ei woi. la temma sure
tulla, ja temnu:sisseuskuda, kui sinna tedda ei tomma egga sada.
Meie kaes on kül sinno pühhil sanna, missinnoPöiast tunnistab, mis
läbbi sa meid kutsud ja sadad ja Iesust meile ilmutad. Agga süta sinna
ta se labbi omma walgust mele sees, et Iesus meile ni armsaks ja kalliks
lähhaks, et meie wottaksime ennast ta ommaks anda, ja sind temma
sees auustada jasinnomele parrast ellada. Amen.
Issa meie kes sa elled taewas, n. t. s.
Gwangelium: Luk. 2, 335-40. salmist sadlk.

l^aIosep ja temma (Kustusse) emma pannid immeks, mis
^ lemmast ragili- J a Simeon õnnistas neid, ja ütles
Maria temma emma wasto; wata! sesinnane seisab seal
langmissets ja üllestousmisscks mitmele Israelis, ja margiks, kelle wasto ragitakse; (aggasinnogeomma hinge labbi
peab moök tungima) et mötlemisled mitmest süddamest peawad awwaliktuks salna. J a seal olli Anna üks naeste-rahwas, kes prohwct, Wanueli tüttar, Abseri suggu-arrust
se olli wagga ellatand, ja olli omma mehhcga seitse aastat
ellanud parrast omma neitsi-pötwe, ja temma olli liggi nelli
aastat peale kahheksakümmmd lest; se ei tulnud ial ärra pühhast koiast, tenisIummalatpaastmisftja palwettega ööd ja
pawad. J a sesinnane tulli senna selsammal tunnil, ja tunnistas I s M d a au üllcs, ja rakis lemmast keikile, kes ärralunnastamistIerusalemmas ootsid. J a kui nemmad teil said
löppctanud, mis Issanda kassoöppetusse jarrele plddl sünG
dima
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dima, laksid nemmad taggasi Kalilea-male ommaNaatjaretti
linna. Agga se lapseke kaswis, ja sai kangeks waimus/ tais
tarkust/ ja Jummala arm olli temma peäl.

Armad sõbrad! Apostli teggnde ramatus ööldakse: Issand pan^^
,47 iggapääw selle koggoduose jure neid, kedda arrapeästeti. S e koggo
' ^ dus ollid need waggad hinged, kes Iesussesisseuskusid , kes sedda kulu
tud armo õppetust Iesussest ollid wastowõtnud ja kindla lorusse ja
pühha elloga temma pole hoidsid. Selle koggodusse jure panni Issand
iggapääw ennam hingesid^ kes ustlikkuks ftid, kedda ärra peästeti
nende uskmatta süddamest ja tühjast pattusest ellamissest. O h ! et se
hea luggu meie koggoduste kätte jälle tulleks, et waggade selrs ikka 5a5
waks za iggapääw saaks koggotud neid, kes Jummala sanna õppetusse
läbbi ennast lassewad peästa sest kurjast ellamissest, mis nemmad ommast wannemist on õppinud. Agga meie peame kül ommal aial kae^
««u^,,. ».bama: S a d a abbi, oh Issand! sest waggad on lõpnud, ja need, kes
w a g g a d , on wähhenend mnnnesse laste seast, ja nenda ka meie kog'
goduste seest. Wannad on runlmalad ja kurjad; nored õppiwad nende
pahhad wisid ja kombed, ja tahhawad weel kawwalamaks kurja peäle.
Agga kui pissur on neid, kes ennast lassewad ärrapeäsla, ja waggade
koggodusse jure paima? O h ! er teiegi tunneksite, mis halle assi ,e on.
Agga se on rööm nähha ja kuulda, mis meie tännapäwane Ewangelium
õppetab, kuida monned waggad innimessed Iesusse ümber ja temma
jure kogguwad, temmast nipaljo head räkiwad, ja tnnmast ni suurt/
ni pühha ja puhhast rõmo tundwad. O h ! et Jummala sanna ränna ka
teid Iesusse jure t o m m a M Meie leiame selle E w a i M l i u m m i seest I e
susse waggad wannemad, Iosepit ja M a r i a Krismsse emma, wanna
S i m e o n i t , üht wagga naesterahwast, A n n a , kes vrvhwet, ja sed
da lapsokest Iesust^ meie leiame neid templis eht Jummala koias olte
w a d , kuhho nemmad ühtlase ollid kokkotulnud. Neid tahhame nüüd
l a nenda tähhele panna, er nemmad wõiksid õppetusse märgiks olla

I. Wannemattele,
l i . Wanna rahwale^
l i l . Nore rahwale ja lastele
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Aggasinna,meie kallis Jesus, olle sinna issi kess meie seas, za öppeta meid,
mis igga ühhele tarwis lähhäb, Amen.

__. l. Wannemad sawad siin head õppetust Jesusse wannemist.
Need ollid Jummala kasso seadusse järrel Jerusalemma läinud, et M a
lm piddi pühhas koias omnm Jummalat keige armo ja abbi eest tännawa,
seon, tedda püyha kotta
wtma ia temma pärrast sedda teggema, mis Jummala kässo-õppetusse
'kes olli seätud. Sedda teggid nemmad waggast melest ja allandikko
süddamega. Sepärrast teggi Jummal neile ka ftäl suurt römo, mis
lemmad senna minnes polegi ei wõinud arwata. Ükski ei wõtnud sedda
M d a , mis immelik laps se olli, mis nüüd Issanda ette seäti. Keik
arwasid tedda Josepi pöiaks. Maria ja Josep teädsid sedda kül ^arre,

sullid, kes kohhe tundsid sedda lapsokest ma ilma ^nnisteggiat ollewad
la. temmast ni paljo head rääksid, et Josep ja Krismsse emma sedda
b?agga immeks pannid, mis sest lapsokessest räkiti. O h ! mis süddame
room wõis se neillolla, et nemmad ni selgeste nähha said, kuida Jummal issi jo hakkas sest lapsest ennam ja ennam kulutama, ja tedda maU i a Hnnisteggiaks tunnistama. Ehk nemmad sedda kül jo enne teadud ja ustsid, ommetigi piddi nende usi nüüd se läbbi wägga kinnitud sa^ a , ja nende rööm ja lotus wägga kaswama, kui nemmad sedda ueste
mulda said. Täis pühha römo ja kindlat usko pannid nemmad sedda
hagga immeks, ja km nemmad keik said lõppetanud, mis Issanda tasso
tarrele piddi sündima, läksid nemmad jälle omma koio taggasi.
Kui paljo head wõite sest öpvida, teie wannemad, kenneleIunv
wai lapsi on annud; kui paljo, mis teie õppetussea ja teie römustamis
Ms tulleb?
< i ) Teie õppetussea tulleb, et teie sest selgeste näte, fui wägga
W se on, kui wannemad, issa ja emma, waggad ja Iummalakartukrud on. Kui nemmad Jummala sanna kalliks peawad, hea melega
omma lastega pühha kotta tullewad, Jummalat keiae temma armo
»a hea eest kütma ja tännama; kui nemmad ikka püüiwad Jummala
'anna õppetusse järrele tehha ja ellada, w i Jummala kast nende.melest
ma^ab, ja nemmad temma wmd peawad, mis temma omma sanna
«ees on seadnud. Ärge pange sedda alwaks anniks, kui Junmml teile
G 2
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lapsi annud. Neid on teile seks antud, et teie peate neid temmale hoidm a , temma etteseadma pühha palwega, neile õppetusse märgiks oll?
«na pühha elloaa, ja neid Jummala auuks kaswatama, Jummala
sanna tundmisft ja Issanda maenitsusse sees. O h ! möttelge siis se
peäle, teie wannemad, ja katsuge ennast selle järrel. Els teile ei tulle
häbbi, kui teie enneste peäle wadate, Missuggused teie ollete, kuida
teie ellate ja ommad lapsed peate, kuida teie neid kaswatata Häbbenege kül ja parrandage ennast. Kogguge omma lastega ühtlase Josusse jure kokko, pange tedda tähhele ja mis temmast on räküud, sest se
tulleb teile ka
2) trööstimisseks, kui teie waggad ollete. Wannematel wõid
kül wahhest se murrelik mörte olla: kust peame omma lastele toidust wött
ma? ehk kes teab kuhho nemmad sawad, ja mis neist saab, ja mu nisuggune murre. Se wõib kül keik tõssi olla, agga olge julged, kui teie
zummalakartliklud ollete, ja kui teie tete, mis kohhus on. Taewane
Issa issi tahhab aidata murret kanda, lootke agga temma abbi peäle.
N s temmal ei olle nou ja abbi kül? Kas se Jummal, kes warblasid üllespeab ja kaarnaile toidust annab, peaks innimesse laste pärrast holeto
ollema? Ei ilmas: Seält, kust teie sedda ep olleks arwanud, tulleb
temma abbi wälja. Kui teie agga Issanda teed tähhele pannete, siis
wõib teie ust ja lotus se läbbi kaswatud sada, et peate ütlema:
Eks mo kohhus tänno tehha
Jummalale ilma peäl?
Sest ma saan kül keikist nähha
K u i ni helde temma meel,
Polle muud kui armas südda,
.
M i s on temma waimo sees.
Et keik hoiab kannates,
Kes siin auustawad tedda.

n. wanna rahwas, mehhed ja naesed sawad siin ka wägga head
õppetust.
i ) Teie mehhed, wadage Simeon! peäle. Temma hal Pea olli
temmale Muidogi auuks; agga weel palio üllemaks auuks olli temmale
se hea tunnistus, mis pühha Waim temmale annab, et ta olli öige
ja jummalakartlik olnud. Se läbbi olli mIummala ja innimeste jures
armas ja au wäärt. Pange tähhele temma tullist armasust selle lapsokesse
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sokesse wasto, kedda ta ommaks önnisteggiaks peab ja tedda auustabt
temma rõmust ja allandikko süddant, misga temma Jummalat kidab i
temma kindlat lotust omma ello orsa peäle mõtteldes. Kuulge temma
head kõnned/ mis ta kõnneleb, kuida m pühha Waimo läbbi Iesussest
ni paljo kulutab. Wadage ja kuulge sedda, ja ütlege issi, eks nisuggust
wanna meest ei peaks an wäärt petama? Hallid juuksed on wanna Opp. s<,n».
rahwa illo ja üks illus kroon, kui neid öiZusse tee peält leitakse. ^ ' ' ' - " '
Jummal is/e tahhab ja tässib, et neid peab auustadama. Sest nenda
ööldakse: Ühhe wanna halli ees pead sa üllestõusma, ja ühhe w a n - ' Mos. 15,
lale au tegnema. Paljo ennama au wäärt ollete, kui teie auga kan- '''
näte ommao hallid juuksed, kui teie neid õigusse tee peäl ollere sanud.
Kui teie omma Hppetajale kui oiged, kui jummalakartlikkud mehhed
teädawad ollete. Kui teie mõisa wannemad, teie naabred, teie küllarahwas, teie ommad kodukondsed teid nenda tundwad. Kui nemmad
teirest wõiwad üttelda: se on hea mees, ta on kallis ja armas keikide
Melest, kes tedda tundwad; meie ei olle tedda weel ial leidnud üllekohto
tee egga kurja asja peält. Weel ennam on se, tui teil nisuggune tunnistus Jummala jures on; kui temma teid wõib ommaks arwara ja
önsaks klta. Agga mis halle assi on se, kui need, kes au wäärt piddid
ollema, iggaühhe melest weidrad on, ei mitte wannatusse pärrast,
waid patto kombede ja pahha ammeti pärrast, et igga üks neist ütlev:
O h ! sinna kurjel päiwil wannaks sanud muld, sa ei olle ial lahkunud
lurjussest ja ei lahku weelgi: ikka olled sa wanna joma mees, wanna
wanas, wanna r o p , wanna wallelik ja tigge olnud, ja sa ei jätta
weelgi ommad joned mahha, ehk sa kül jo teile jallaga haua sees seisad.
Kui neid pahha to pärrast weel peab kimputud ja nuhheldud sama, oh!
Mis waene assi se on! Kas teie siis kannate ka ommad hallid juuksed
auga? Kas wõite römoga omma surma peäle mõttelda? Kes kaua aega
pattnstpöörmatta meles on ellanud, seon ka wägga paljo patto teinud
la paljo nuhtlust teninud. Eks need kurjad teud ei sa teie kätte maksetud, et teie kül nüüd, sest et ihho rammo jo löppend, neid ennam ei
loua tehha., O b ! wõtke ennestele wanna Simeonit märgiks. Tulge
ka omma Onnisteggia Iesusst jure, temma läbbi wõite weel armo
uida ja pattust ärrapeästttud sada. Temma seisab praego weel langMlsseks ja üllestousmisseks. Kes temma pole pörab, se wõib temma
läbbi üllestõusta ja ello sada; agga kes tedda ei tahha tunda, eaga
wastowõtta, se tõukab sa wasto, nago nurka kiwwi wasto, ja langeb ja katkeb, ja lähhäb hukka iggawest. Sepärrast palluge issa I u m .
iNai<7f*
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Jutlus PühhaKui sa mo eale
Weel tahhat jätko anda/
Ja mõnda waewaga
Mind lassed wcmnust kanda,
Siis anna kannatust,
Mind hoia patto eest,
Et kui ma halliks saan,
Ka tunnen auu sest.

2) Agga ka naeste rahwas leidwad siin ühhe hea õppetusse märki
sest Wannast Annast. S e ei olle mitte ilma asjata, et temmast rakitakse, mis soust temma olnud, kui kaua ta mehhega ja lessepölwes
ellanud, ja kuida ta omma Jummalat on teninud. Keikist antakse
meile head õppetust. Moses olli Asseri suggule sedda õnnistamist an5 Mos. n , tNld, et temma rahho ja rammo piddi ni kaua ollema kui ta ello pä»5wab. Kui nüüd Annast ööldakse, et ta on hea lerwissega wannaks
sanud, nenda et ta ikka wõinud templisse tulla, Jummalat seal tenima,
siis antakse meile se läbbi teäda, et ta wannemale õnnistamist on pärrinud. Sest Jummal on tõotanud tuhhandest põlwest sadik neile head
tehha, kes tedda armastawad ja temma sanna peawad. Neitsi põlwes
olli temma ennast hästi üllespiddanud, olli seitse aastat mehhel olnud,
ja pärrast itta lesse pölwes ellanud, nenda ct ta nüüd jo liggi nelli aas'
tat peäle kaheksakümmend lest olli. Tedda kidetakse, et temma keige!
omma ello aial wagga ja jummalakartlik olnud. Temmast ööldakse:
ta ei tulnud ial ärra puhhast koiast, tenio Jummalat paastusse ja
palwettega ööd ja päwad. Waat, nenda tahhab ka pühha Paulus, et
tTim. 5 5. M a aus lestnaene peab teggema, ütteldes: kes töeste lestnaene on, ja
üksi järrele jänud, se lodab Jummala peäle, ja jääb kindlaste pällumiste ja palrvette sisse ööd ja päwad. Uks wagga naene, kcnnel mees
on, peab ka murretsema, mis mehhe pärralt on, meest armastama ja
mehhe sannakuulja ollema, ommad lapsed kaswatama, nende eest hoolt
kandma, ja hea maia piddma ollema. J a kui ta sedda teeb Jummala
kattusse stes, ja ühtlane sedda üllemat murret, omma hinge õnnistust,
ei unnusra, siis on temma Iummala mustus Jummala mele pänast.
Agga kes on laisad, öppirvad koddasid möda ümberulkuma, ja on
«rln,. 5, ii.Kbbad, ja aiarpad tühjad asjad takka ja räkiwad, mis ei sünni, olgo
nemmad naesed ehk lessed,need ei olle ialIummala mele pünast, käigo
nemmad ka kül kirrikus, ja tiitto nemmad ennast kui paljo. Agga lest7 Tim. 5, s. naene, kes lihha himmo sees ellab, se on toggone ellawalt surnud, üks
õlge
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oige kõlwato. Katsuge ennast selle järrele mehhenaesed ia lessed, kuida
wisi teie ello päwad on möda läinud. Kui pühha W a i m teile teie ellamisse pärrast märko annaks, ehksiismõnnel olleks häbbi temma endise
ello pärrast, hakkaks sedda n u t m a , ja andeksandmist Jummalalt
nõudma. Agga kes tännini püüdnud Jummala mele pärrast olla, ja
ennast keikipiddi wagga risti-innimesse wisil üllesnäidata, aggasiiskiennese jures paljo wigga leiab, se lootko omma ö>nmstegaiaIesusft peäle;
sest kennel õiglane meel o n , se on temma mele pärrast.
n i . Lapsed leidwad siit ka omma õppetusi. Sest keigeparremaft
lapsokessest meie armsast Jesussest ööldakse: se lapsoke kaswis ja sai
kangeks waimus, täis tarkust ?a Jummala arm olli temma peäl.

Nenda kui Jesus keikile ja keikis asjus on head tähte jätnud, et meie
temma jälgede sees peame käima, nenda ka lastele ja nore rahwale.
Keigeüllem assi, mis minna teile wõin öölda, on se: et armastage omma
heldet Jesukest. Wadage kui wäaga ta teid armastab; teie pärrast
on temma taewast ilma sisse mahhatulnud, lapseks sanud, jakeiksuggust waewa ennese peäle wötnud, et ta teid wõiks röömsa taewa sisse
sata. Temma kutsub teid ennese jure ja ütleb: laske need lapsokesed ^ f
minno jure tulla, ja ärge keelge neid mitte, sest nisugguste pärralt on

Jummala riik. T a kannab teie eest murret, ta annab teile ommad
wglid hoidjaks. Eks teie ei peaks nisuggust Jesust armastama! Agga
siis peate ka tennnast öppima, et teie nenda kui temma, kaswate ja
langeks säte wainms. Küllab teie ihho polest ikka suremaks ja kangemaks säte, agga teie sees on ka w a i m , seon teie hing, se peab ka kangemaks minnema, mõistusse ja keige hea asja tundmisse polest, et opVite head ärra wallitsema, agga kurja põlgama. K u i ollete ta ühhe
aasta wannemaks sanud, siis peate jo moistlikkumad ollema hea peäle/
lubba kangemad kurja eest ennast hoidma ja pattuse süddame wastopann a a , mis teid kiusab walletama, sannakuulmatta ja kangekaelsed
ollema, warastama sa muud nisuggused pahhad tempud ja kogud orm
M a . S i i s peate jo ennam mõistma ramatust ja peast luggeda. W a t a
ws on Jummala arm teie jures, Jummal lasseb teid sureks kaswada,
la wmav teile keitsuggust head ihho za hinge polest ja wimaks laewa rö^ o . O h ! teie wannemad aitke isse ka keikest wäest, et teie lapsed
^nda wõiksid ülleskasnuda, ja kogguge ennestele sega head warra tae
^ s , ja ärge tenige ennestele mitte laste pahha öppetamisst läbbi pörzo
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zutlui PüWpawal parrast Ioulo P ü M . '
Oh! Iesuke, so jarrele
Meid tomma iggaweste.
Meid pühhaks te et ellame,
Km bttsad iggftwestc. Amett.
Laulust 30. Hinge peioke, Helde Iesuke, io salmist otsani.

Jutlus Neari Pawal.
Laulust 2s. Oh! pallugem ja laulgem lc.
^ g g a w e n n e I u m m a l ! sa õlled innimestele hoidjaks olnud pölweL
^ ^ pölweni. Enne kuj mäed sündsid/ ja enne kui M a ja ma-ilm lo^
<X.7 d i , siis õlled sinna I u m m a l iggawessest iggaweste. Sinna teed,
et innimenne jälle põrmuks saab, zaiütled: Tulge jälle innimesse lap'
sed! Sest tuhhat aastat on sinno melest, kui eilne päaw, kui se saab
möda läinud , ehk kui wahhi kord öse. Agga meie aeg lähhäb ussinaste,
ja meie päwad ja aastad lennawad nobbeoaste ärra / nenda kui pilweo
langest tulest aetud ja kui wolas wessi; Warjo kombel kadduwad nenp
mad ja ei pöra. ial ennam taggass. J a nenda on nüüd ta üks aasta
möda läinud. M s hea hulk päiwi neist, mis meie ello aiaks ollid seatud , on nüüd otsa sanud. Oh I u m m a l ! oh et need sinno armo tahtmisse järrele olleksid möda lämud! O h ! et saaksime neist, nago heast
lülwist, head leitust eest leida'. Sind meie helde Issandat ei jo,m meie
lül tännada, ja sinno armo kül tita, sest sinna õlled meile minnewal
aastal wägga paljo l M d teinud, mis meie ei jõua keik ülles arwata.
O h ! mitto hadda, mitto kahjo ja nuhtlust, mis meie kül teninud ollime, õlled sa meilt ärrasaatnud. Sinno suur heldus ei õlle weel otsa
sanud, so hallastussed ep õlle ärralöpnud, nemlnad on igga hommiko
ued olnud. Agga meie pealne hädbenema. Sest meie olleme so wasts
tannamatta olnud. Meie ep õlle sind nenda teninud, ja ep õlle sinns
samm nenda kuulnud, kui meie kohhus õlleks olnud. Arra mötle, oh
Issand I u m m a l ! ärra mötle meie pattude peäle. Lasse neid, so sure
armopärrast möda minna, nenda kui se aasta on moda läinud, ja
uenda meid, kes sa keik ueks teed, et meie woiksime udes ellus kma ja
sinno önnistamist pärrida: Arra tüddi ärra meiega kannatades ja lasse
meid ta sel uel aastal so Issa hole al olla, jasinnoheldussed, ja hallas
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tussed tunda. Tulleb sel aastal meie ello ots, siis anna õnsa tunnikest;
kui peame weel selle aasta ellama, siis aita sinnule ellada ja waimo pcäle
külwada, rohkeste head lehhes, et saaksime seal ta rohkeste leikada.
Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Gwangelillm: Luk. 2, 21.

l^a kui kahheksa päwa täis said, et sedda last piddi ümber<" leckatama, sus pandl temmale m m m I L s u s , mis sest
inglist olli pandud, ennego temma emmachhussesai.
Armad stbrad! mis suggune innimenne peaks se kül ollema, kes wanna
aastat wõiks lõppetada ja uut hakkada ühhe tuima süddamega? Meie
seilame nüüd nago tee lahkmide peäl, üks te on käidud, ja ftddameie
tunneme, missuggune ja kui pitk ta on olnud; teine on ees ja weel kaiMatta, agga se on mitme arrolinne ja weel teadmatta missuggune ja
lui pitk ta wõib olla. Nüüd on head nou tarwis, et sedda ärrawallitKme, mis meile keigeparram ja onsam wõiks olla, olgo ta siis lühhike
ehk pitk, et temma ots wõiks hea olla, ja meid taewa wärrawast sisse,
wia. Kahhesuggused asjad tullewad sepärrast Neäri päwal risti inniwesse mele, essiteks, mis on möda läinud, teiseks, mis weel ees on.
Kui ta omma mele tulletab, mis on möda läinud, siis leiab temwa ühhel polel sedda, mis Jummal on teinud, teisel polel, mis ta issi
vn teinud. Kui mötleme, mis Jummal on teinud, kes peaks nenda
bloistmatta ollema, et ta ei nääks selget armo, heldust ja ballastest,
lZusga Jummal tedda issalikkult on juhhatanud; kes ei peats telgest sudv"nest ütlema:
N i kui kotkas pöiad mattab
Omma kahhe tiwaga /
Nenda ka mind Jummal katnud
Kcikipiddi armoga;
Kui sain emma ihhus lodud,
Ihho, hinge andis mull',
Ja ka pärrast toidust tül
On mo katte rohkest todud.

H
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Taewas, maad ja nende wäed
On mo kassuks seatud,
Mis silm nääb, mis katswad käed, .
On mo katte jäetud,
Weiksed, willi ja keik rohhud,
Orgus, ja mis mä-e peäl,
Mis on metsas/ merres seäl:
Se keik täitnud meie kdhhud.
Aeg keik asjad ldppetab,
Jummal ikka armastab.

<

.

K m mötleme, mis meie olleme teinud; siis leiame maramatt<l
teggusid, arwamatta paljo mötlemissi, tuhhad kordsi nou piddamast/
ja asja wahhetamissi ilma otsata. M i t t o neist, ja Jummal parrago,
surem ossa on nisuggused, et peame nende pärrast häbbenema ja nuhtlust kartma; pissm, pisim wõiwad öiged ja head olla; ja kui neid ott,
siis ep olle meile neist kiitlemist, meie olleme teinud, mis meie kohhus
olli. Mörleme Jummala armo, ja temma arwamatta heategaude
peäle, siis need täitwad waaga risti innimesse suud ja süddant I u m '
mala kitusse ja rännoga, süddame põhjast hüab temma: kidaIehow a t , ja keik mis mo sees, temma pühha nimmi. M o hing kida Ie?
howat, ja ärra unnuota mitte keik temma hea tegaemisie ärra! Agga
temma ennese teud tewad temmale kurbdust, takahheteb, ta kurwas
tab, ta heidab Iesusse jalge ette mahha ja pallub: katta kinni, mis ma
ollen ellanud, anna andeks mo süüd, mo eksitussed, ka neid, mis
mulle teädmatta on, mo keigeparram tö ei maksa ühtegi, mis hea on
olnud, se olli sinno to, so nimmele olgo se eest kitus; agga mul on häbbi,
so hallastus jägo mulle ossaks.
Agaa nüüd ta watad ka ennese ette, ja mö^leb se peäle, mis ees ott.
P"l,o mötlemissi tullewad ta süddamesse. Ta teab, et innimeste ello
as^ad ikka wahetawad, pea on room, pea on kurbdus; pea on on,
pea kahjo, nüüd hõlpus assi, waikne ello, ta suur murre ja waew,
nüüd terwis, ta haigus ja ello ots. Sedda ärramötteldes teab temma
issi kül paljo sowida ja ärrawalliNeda, aqga ei ühtegi seäda. Ta tahlM
emmminne kui laps lssa hole al olla, ta annab ennast lapse melega Juni
mala holeks, etTa issi tahhaks omma armo ja tarkusse järrele keik seadara ennesele peab middagi sowima, siis ta sowib, et ta ello, m s wee»
ecs on, wõiks Jummala mele pärrast, ja temma sees onnis olla. S o '
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wiqem keik sedda,siisei olle meil ei ühhestki heastea önneft pudo. Wata,
. kunningas Salomon sai Jummalalt lubba keik palluda, mis temma
ial piddi tahtma. Ja temma ei pallund muud, kui ta ga ja wagga süddant. Se olli ni wag ,a Jummala mele pärrast, et Ta temma wasto
-ütles: sepärrast, et la olle^sesinnat^e asja pallunud, ja ep olle ennesele' nmnlns.
pallunud ei pitka m n , egga rikkust, egga au,siissa pead keik sama, " ' " '
Mis sa olled patlunuo ja mis sa m tte ei pallund. Pallugem ennestele
<ils ka Jummalalt armo, targa ja wagga süddant; siis same ka keik
Muud head pealegi. Ja sedda keik leia ne meie Jesusa nimme seest,
mis temniale ta ümberleckamisse jures Jummala kasso järrele on anrud.
Neie tahhame sepärrast tähhele panna

J e s u s se n i m m e , kuida ta on
I. Onnistuõsc kacw,
II. Mele tuggcwus za laul.

^edda wisi räki ak e Jesusse nimmest Prohweti ennekulutamisse labbl
Jesaia ramatus. Sel päwal fui Jummal omma Israeli rahwa
peawad waggad ütlema: Issand
Jehowa on mo tuggewus ja laul, ja on mulle sanud onnistussers. I a ^
teie säte romustu^sega wet wõtta önnistusse kaewudest, jaüclema: Län-Ies.,», „4>
n ^e Jehowa, kulutage temma nimme, andke teäda rahwa seas temma
"
teud; tulletagc mele, e? temma nimmi torge on. Hüa helleda heälega,
keo sa Sionio^ellad, sest Israeli pühha Lunnastada on suur kess sinna
seas. Meil on nüüd se õnnistuste pääw käes, kellest seäl Mtakse. Sepärrast tahhame meie sedda, mis seäl käs akse ka tehha ja kulutada meie
lunnastaja nimme, kuida ta meile on
I. Hnnistusse kaewuks. Kui meie Iesusse nimmest ütleme, tt
ka on önnistusse kaew, siis se on ni paljo: meie leiame Iemsze seest ja Iesusse läbbi, keik sedda head, mis meid siin aialikkult >a seal iggaweste
wõib önsaks tehha.
i ) Sedda tunnistab pühha kirri, sest nenda ööldakse: Ühhegi
wu sees ep olle õnnistust; ja ühtegi muud nimmet ei olle taewa al in-2lp Te«z.
nnneslele antud, kenne läbbi nemmad wõiwad onsako sada. Ja sedda- ^ " '
^lsi olli Jummal Abraamile jo tõotanud, et temma seemne sees, se on,
^Musse sees, kes temma suggust piddi sündima, keik rahwa suggu Ma
Neal piddi önnivtud sama. Paulus kidab sepärrast Jummalat meie
H 2
Issanda
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Ewes. i,). Issanda Iesuose Nristuose Issa, kes meid on õnnistanud keige i " 'il
molikko onnistamissega l^ristusse sees. Ja tui temma koggodus elt
o,
Jummalalt head pallub, siis ta ütleb: arm olqo teile ja rahho I u m ^ " " '' maiast, meie Issast ja Issandast Iesussest Rriotussest.
2) Sedda tähhendab la se nimmi issi. Nimmest ei wõi kül muido ühtegi arwata, agga kül Jesusse nimmest. Sest temma ep olle
sedda innimeste kaest ja innimeste tahtmisse järrele sanud, waid Jummalalt ja temma kässo järrele. Nenda olli Jummal ingli läbbi Mari'
ale ja Iosepile lastnud öölda: sinna pead temmale nimme pannema
Matt.,, « i . I E S N S , sest temma peästab omma rahwast!nende pattudest. Sepärrast ööldakse ka meie Ewangeliumiast sees: siis pandi temmale nimmi
J E S U S , mis sest inglist olli pandud, ennego temma emma ihhusse
sai. Se on se kallis, se au wäärt nimmi, kust keikil peaks rööm ollema, nipea kui tedda nimme akse. Agga ta ei peaks ka ial nimmet ld
sama tühjalt, egqa wallatumal kombel, waid ikka sure auustamista
la kindla ussoga temma sisse. Sest se nimmi toob ma ilmale keik sug
- gust önne ja önnistust. Ta tähhendab meie kele üht ärrapeästjat ja ön>
nis eggiat. ülleüldes on se hea, mis meie Iesussest same, kahhesuggune, et ta meid pattust ja keigest sest häddast ja nuhtlussest, mis patto
langmissest on tulnud, lahti peästab, ja keiksuggust õnnistamist waimoMude asjade sees sadab. Wanna seäduse ramatus nimmetakse sedda
Immanuel. Sest nenda ööldakse: Wata üks neitsit saab käima peäle,
M 7, '4 ja toob r»oia ilmale, ja peab temmale pannema se nimme: Immanuel.
Se on: Jummal meiega, meiega on Jummal. J a nenda antakse teäda,
et se, kedda se neitsit ptddi ilmale toma, piddi Jummal ja innimenne ollema, ja meid Jummalaga jälle ühhendama, ehk leppitama.
z) Se nimmi on nüüd meie önnistusse kaew, kust meie keiksug
gust önne wõime wötta. Sest temma läbbi same meie

«p. 5 e«g 1) pattudeandeks-andmist. Apostlide teggude ramatus ööldakse: temlv, 43 ma nimme läbbi peanx d keik, kes temmasisseustwad, pattude andeksKol 1, l i andmist sama. Ja Paulus ütleb' kelle sees meil lunnaotaminne temma
' werre läbbi, se on, pattude andeks-andminne. Sepärrast ei antud temmale
sedda nimmet ärra ilma werrewallamatta, sest ümberleikamisse jures, mis
I u ^ a rahwal meie ristmise assemel olli, wallali temma essimessed werre
tfsgad ärra. Ja mis suur hea on pattude andeks andminne! Pat on
se, mis keik Jummala armo, ja keik head meilt ärra kelab. Sest nenda
n<s 2 ööldaa: leie suur üllekohhus teeb lahimtust teie ja teie Jummala
wahhele/ ja teie pattud petwad temma palle teie eest ärra, et ta ei
wõtta

.

Jutlus Neäri Päwal.

6l

wõtta kuulda. W a t a ! Jummal on kül selge armastus, nenda kui
Päike selge tulloke. Paike paistab ka ikka/ agga kui paksud pilwed ta
ees seiswad, siis meie ei nä tedda, ja kuleme mitto korda kouemürris
tanust ja näme walgolömist. W a a ^ , nenda paistab Jummala armastus ka ikka, agga kui meie pattud wahhel seisawad ja lahhutust tewad
temma ja meie wahhele, siis need petwad ka temma armasusse paistust meie eest ärra, et meie sedda ei wõi nähha egga tunda sada, ja
Peälegi langewad wahhest patto nuhtlussed sure hlrmoga meie peäle,
nenda kui raske wihma ehk rahhe saddo. J a siis ü leme meie: J u m mala wihha käib meie ülle. Päike paistab ikka selgeste keigekangema
mürristamise ja walgolömisse jures, agga meie el nä redda mi te.
Nenda paistab Jummala armo vaistus ikka M e t wisil, ehk kül keikmggused patto nuhtlussed meie peäle käiwad; agga meie el tunne sest ühte
gi head, sest meie pattud keelwad hdda. Sepärrast läkitakse pattude
andeks-andmissest nenda: et Jummal kautab neid kui pakso plsw Its.44,»,.
S i i s wõime jälle Jummala armo paistust nähha ja keiksuggust hea
abbi lemmalt sada. I l m a asjata lodate teie pattused sel aastal head
onne sada, kui teie Iemsse nimme läbbi andeks andmist ei noua. Otsige siis sedda essite, et wanna aasta pattud teile saaksid andeksantud,
ja siis wõtke iggaväwase kahhetsemisse ja pattustpöörmisse sees, M
önnistusse kaewust iggapäwa pattude andeks andmist.
2) Selle Iemsse nimme pärrast wõime meie keik head ibho ja
hinqe polest, Jummalalt lota. Sest kui Jummal meile omma ainoslmbtnlld Pöia on annud, eks ta meile temmaga keik head ei peaks andma? Ärge murretseqe siis, teie waggad hmqed, kuida teie veate aasta
ülle sama, kust teie sedda, ellik sedda tarwilist asja peate wõtma, tehke
agga ikka, mis teie kohhus on, ja siis olgo temma nimmi me lotus.

z) Selle nimme läbbi wõib meil mlgus olla, et meie ühtegi hädda ei karda. Aasta sees sünnib mõnda. Kes teab mis hädda, mis
rist, mis willetsus, mis takkakiusaminne / missuggune kurwastus
tullemas on! Agga olge julged, teie, kes teie Jesust armastate; sest
leme selle sees same nme wõimust ja trööstimist kül selle läbbi, kes meid
Vn armastanud. Ons Jummal meie eest, kes wõib m-ne wasto Rom.8, „ .
p mna? J a kui tulleb hädda, Jesus on siin, kes aitab. Tulleks meile
<>< aastal ka surm, mis sest wigga. Ellame meie temmale, siis meie Rom. 14,8
r. reme temmale ka, ja temma <ees peab keik hädda ja issegi surm meile
kaozuts tullema.
H 3

4 ) Selle
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4 ) Selle I e u^^e nilli.l.e täddi/ woin^e meie keik head, mie I ^ m ^
wal meile sel ue! aaer/.l armust annad, ral)ho-ja röömsa s?ddamcga
wastowõtta. M i s kas?o on innimesel surest warrandussesi ja .u est
i5im.<l, z.auuft, tu: südda ei olle rahhul. N u i meü peatoidust ?a ihho kcmet
on, siis peame sena rahhul ollema. Iunilnenne ei ella sest/ et temmal
paljo on/ waii' et ta sellega rahhul on/ mis temmal on. Agga tust
same rõmust süddant.' M a ilma rahwas otsiwad sedda kül siit za sealt/
ja tewad ennestele kaewud/ mis katkised on/ mis wet ei anna egga pea.
Agga risti inlümcs cl on siin se önnistusse kaew/ kust ta woibromogs
wet wõtta. Sel wõib üks oige rahholinne ja rõmus südda olla/ kes
sedda teab ia ussub/ et suur Jummal/ taewa ja M a loja temmale ar^
melisseks Issaks on/ kes tedda armastab. J a sedda meie teame IeIsa». »5 susse Kustusse läbbi. Issa issi armastab teid, ütleb Jesus/ sest et
'^
teie mind armastate. J a kui temma meid armastab/ ets meie ei veaks
siis rahhul ollema? eks Ta wõi meile keik anda, mis meile hea on? O h l
se armasIummal andko ja hoidko meile sel uel aastal nisuggust rahholist
süddant/ siis on meil tõeste üts onnis aasta. Pangem nüüd weel lüh^
hidelt tähhele
n. Nüida Jesusse nimmi?a meie tuyyewus sa laul on? Iesusst
nimmi on meie tuggewus se läbbi/ et"nme ka temmalt wägge samt
uel aastal ud^ s ellus käia. S e on wägga tarwis/ keik wanna assi peab
mödaminnema/ keik/ mis pahha on olnud/ peab mahha jäma. Nüüd
peab keik ueks sama. Olgo kül/ et meie minnewal aial rummalusses/
holetusses ja lihha himmude sees/ liigjomisses/ wargusses/ rius/kad"
dewihhas/ lmskusses/ horusses ja mu nisugause kurja ello sees olleme
ellanud. Olgo se nüüd kül/ jägo se nüüd hopis mahha. Wõtke uut
Kai. 6, ,5. m ^ l t ue aasta sisse/ sestNristusseIesusse sees ei maksa muud kui uus
loom. S e on/ kennel Kristus veab sõbraks ollema, se peab wagga
eht ue melega tedda tenima. Sest räkitakse tähhendamisse saunaga:
Ier.4,). tundke ennestele soti, ja ärge külwage mitte kidbowitsade setkaTeie südda on kül ka tännini olnud kui üks pöld, mis umrohhust unine
on/ mis ei kaswatand muud, kui kurjad himmud ja pahhad kombed.
Laske sedda tössise pattustpöörmisse ja kahhe^semisse läbbi walmistada/
et ta wõiks heaks maaks sada/ kus Jummala sanna seemne wõib ülles'
tõusta/ ja walmist wilja hea teqgude sees kanda. Iesusse nimme iees
on se jõud ja wäggi, et wõime sedda tehha. Ärge tehke siis ennam
lahbutust teie ja Jummala wahhele/ et teie pattud ei petta temma .<w
mo pallet teie eest ärra. Muido se ei aita ühtegi / kui ka keik õppetas
sel päwal muud ei vcaks teggema, kui teid õnnistama za keik head õnne
telle
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teile palluma. Ärge minge nente seltsi/ kes Jummalat patto teggudega
wihhastanud, waid jäge omma koddo, ja tenige Jummalat, ja ei
mitte kurratit. Sest need, kes Iesusse peäle lootwad, need sawad u e « ^ . , ,,
rammo, ja tahhawad ülles tibadega kui kotkad: nemmad jookswad,
ia ei tüddi mitte ärra, nemmad käiwad, ja ei wässt mitte ärra. O h !

omad on, kes uut aastat nenda hakkawad ja lõppetawad. S i i s on
Jesus la teie laul. Siis wõite temmale sel uel aastal ikka kitusse lau
lusid laulda, selle ue armo, ue önnistusse, ue rammo, ue woimusse
la abbi eest. Ta on Jesuke mind aitnud, tas on se koorm kantud; ie
waew, se murre on otsas. S i i t sadik on temma mind aitnud, küllab ta
eddasi aitab. J a nenda wõib teie ello ühtepuhko kitusse laul olla, et
tännate ja kidateJummalat Iesusse nimmel, senniks kui wõite üttelda:
litus sulle, keik on nüüd hastl löppetud. Amen.
õnnista siis, sa önnistusse Jummal, linikud ja kolid, et sel aas*
fal rummalad ja pattused pimmedusse^ ja patto ellust wõiksid peaseda,
la öpvida, mis suur hea, mis kallis önnistaminne Iesusse nimme
seest on leida. Kinnita omma armo sees neid, kes head nõudwad, ja
nnno peäle lootwad, et nende himmud tule tibadega wõiksid üllesminna
faewa pole, ja ni kaua, kui nemmad siin hädda orgus peawad ollema,
M a wässimatta eddasi käia, ja kciksuggust õnnistamist sada waimolikmde asjade sees, Amen.
Laul: 26. Se wanna aast on möda läind:c.

Jutlus Pühhapawal pärrast Neäri Päwa.
Laul: lvs. Kui Jesus sure armoga Iordani jöele tulli, :c.

^ h ! armas Issand Jesus, sinna olled omma koggodusse Issand,
^ ) sest sa olled sedda omma kalli werrega ennesele ostnud ja kalliste
^ ^ lunnastanud. Sinna Koiad sedda ka omma pühha sanna ja
sakramentide läbbi, ja jaggab meile ommad armo annid, pühha
W l M o , usko, andeks andmist, ello ja õnnistust. Ristmisse läbbi
s/.-p. Unna meid ka ommaks uadusse rahwaks wastowõtnud, ja meile
t » . M suurt onne walmistanud. O h ! et meie sedda ka wõttaksime
'"", omma pühha ristmisse seädnst möda itta vülchasre ellada, ia
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ustawad jada otsani. O h ! aita ja sada sedda ka meie jures omma
pühha samm ja pühha Waimo abbi labbi, Amen.
Issa meie/ kes sa õlled taewas n. t. s.
Ewangelium: Matt. 3,13. salmist otsani.

^ i i s tulli Iesus Kalilea - maalt Iordani jöele Ioannesse
^ ^ iure, et tedda piddi lemmast ristitama. Agga Ioannes telas tedda wägga, ja ütles: M u l on tanvis, et mlnd
sinnust peats ristitama, ja sinna tulled luinno jure. Agga
Iesus wastas ja ütles temma lvasw: Olgo nüüd nenda/
scst nenda on meie kodhus teit õigust taieste tehha; siis jättis
lemma tedda. Nmg kul Iesus sai ristitud, tulli tcmma seddamaid weestwalja, ja wata! taewad tehti temmale lahti;
ja Icannes naggi Iummala Wmmo kui nukesse ennast mah^
halaztwad ja ttmma peale tullcwad. J a wata! heal ütles
tacwast: Sesinnane on minno armas Poeg, kellest mul hea
meel on.
Minge ja öppetage keik rahwast, ja ristige neid Issa ja pöia, ja pühMatt. -zha waimo nimmel. Ja öppetane neid piddama rcik, mis minna teid

'y, « . ollen kaffnud. Sedda wisi rakls Iesus, ja käskis ommad jüngvid,
nende jurest ärraminnes taewa. Temma olli nüüd keikile innimestele
täit ärralunnastamist saatnud. Sedda suurt onne piddi kakeigema ilma
sees leige rahwale teada antama ja neid kutsutama, sest ossa ja kasso
wöcma. Temma jüngrid piddid need essimessedKässud ollema, tedda
ta tahtis läktitada. Sepärrast öppetas temma neid, kuida nemmad
sedda piddid teqgema: minge ja ovpetage keik rahwast ja ristige neid.
W a t a , se on se kasso sanna, misga pühha ristminne sai kästud ja seatud, ja kust meie sedda teame, et keik, kes tahtwad risti innimes^ed
olla, peawad ristitud sima. Sest Iesus ütles: öppetage neid piddama keik, mis minna teid oUen kastnud. Nenda on Iemsse jüngrid ka
teinud, nemmad on waljaläinud kcige ma ilmasisseIuda ja paggana
rahwa jure, on neid essire öppetanud, ja neid, kes ollid ustlikküks sanud, ristinud. Pärrast hakkati ka lavst ristitama, et ka nende parralt
,l„. 3egg. s^ lootus on, nenda kui pühha Peetrus tunnistab. J a se sünnib ka I e -

""'

sus^
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<Me kasso saunaga wägga hästi ühte: laske need lapsokesse milmOMarl.
Mrc tulla, ja ärge keelge neid mitte, sest nisugyuste pärralt on I u m - 14.
wala riik. Kui Jesus tahhab, et lapsed peawad temma jure tullema,
kui neist ööldakse, et nende pärralt on Jummala riik, siis wõib ia peao
neid ka listitama. S e wee ristminne ep olle töeste mitte alw assi, sest
se ev olle innimeste seadus, ja ep olle ta mitte paljas wessi, waid üks
w nqgune wessi, mis Jummala käskus on seatud ja Jummala sannaqa
Uhrepandttd. Et nimo meie Ewanyeliummis Iems'e ristmissest a
n?c!> tannapäwase Epistli sees meie ristmissest räkitakse: siis tahhame
Mne ka tähhele panna sedda õppetust

Puhhast ristmissest,
I. M i s kasso annab ehk sadab pühha ristminne?
II. M i s on nende kohhus tehha, kes ristmissest on ossa
sanud?
Hsqga sinna, meie kallis Annisteqgia öppeta meid issi keik sedda head tundma, missinnameile pühha ristmisse läbbi olled annud, ja tulleta se läbbi
lNeie mele, mis meie kohhus on tehha. Amen.
1. M i s kasso annab ja sadab ristminne? Annis Lutterus kostab
lveie Katekismusse sannade sees: se sadab pattude andeks andmist, peästab ärra surmast ja kurranst, ja annab iggawest õnnistust. S e läbbi
trakse teäda, et lapsed ristmisse wäe läbbi sest hinge häddast peäsewad,
n s nemmad ennesega ilmale towad. Adama patto läbbi on keik innimessi) vältuseks sanud, et pat nüüd keikide pärrandus on. Need w< etiwad ep olle kül weel ühtegi teädawat patto teinud, agga meie eestN^ste wannemarte patto langmisse läbbi, on keik innimeste lapsed süalluseks sanud; sest parto seme on meie keikide sees, sedda tome ennestea ilmale, ja sedda nimmetakse parrispattuks. Jubba sellepärrast
on keik lapsed, mis sündinud, Jummala wihha ja nuhtlusseal, et
nemnrad keik peaksid hukka sama, kui Jesus ep olleks. Agga ristmisse
läbbi pühbit etak e meid Jummalale. E t teie sedda head weel parre
winne saaksite tunda, mis ristminne teile on annud, ja et teie sest wõiksite
M i d a Jummala armo õiete sureks arwama, siis tahban minna teile
sedda weel laiemalt öölda. 1) Meie lähhäme ristmisse läbbi, nago ukse .lädbi , püh!>a risti koqgodusse sisse. Pühha risti ko ;odust anva
tUlie, lui Jummala kedda; lemma on se toia-Issand, ja ncid
^5
puy^ ,.
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pühhad risti innimessi temma koddakondsed. Sest nenda ütleb pühha
Gves.,,l9>Paulus: me ei olle ennam woorad, waid Jummala koddakondsed,
" -»2. selle pühha hone sees, kus Jesus Kristus isse nurgakiwwi on. N ü ü l
ei olle lneie ennam õues/ nüüd olleme jo warjo a l , Jummala maias/
ja temma armo hole al. Jummal issi eeb nüüd walliga müri meie
ümber/ ja wõttab meid ennese hoidmisse ja kaitsmisse alla. Rõmustame siis teie wannemad/ ni pea kui teie lapsed pühhast ristmissest on
osia sanud/ sest siis on nemmad se läbbi risti koggodussesisse/nago püh
ha Jummala hone sisse/ ülleswõetud/ kus nemmad keik omma ello aial
wõiwad warjul olla.
2) Risimisse läbbi märkitakse meid ärra/ kui liistusse ommad,
ja kui temma seadusse lapsed/ se on se täht/ se pitseri märk, mis mcie
peäle pannakse/ kust meid peab mntama, et meie selle risti rahwa soust
olle .^e, mis Jummal ennesele on ärrawallitsenud. Nenda kui mu
berleikaminne ennemuiste Israeli rahwale piddi ollema seädusse tähheks/
Jummala ja nende wahhel / nenda on pühha ristminne meile. N i pea
tui meid ristitud on/ siis on se tunnistus meie kaes/ et meie Kustusse
ommaksed olleme/ ja et meie nimmed ello ramatusse ülleskirjotud on.
Meie I s and ütles ennemuiste Jesus omma jüngritte wasto: olge weel
«uk. ,0,20. ennam röömsad, et teie nimmed taewas on üllespandud. Ers meie
ei peaks ka wägga sest römustama? Möttelge se peäle ikka/ teie wannemad^ kennele Jummal lapsi on annud/ et nemmad Kristusse pärralt
on/ ja ärge pahhandage mitte nisuggust pissokessi/ et reie sedda hädda
Matt.l,,6.ennes e peäle ei sada/ mis Jesus ähwardab: kes pahhandab ühhe
neistsinnatsist pissokessist, stl on parram, et weski-kiwwi temma kaela
peaks podama, ja tedda arraupputadama süggawama merre kohta.
Sest lapsed on Kristusse silmaterra.
3) Need ristitud lapsed sawad se läbbi keigest sest heast, mis I e susse lunnastaminne on saawud, ossa ja kasso. Se 0N/ Issa armas
tus/ laste öigus/ pühha W a i m / andeks andminne/ iggawenne ello.
Kal. 3,27. Paulus ütleb: mitto teid Rriotussesisseon ristitud, teie ollete ka ew
nast Nristussega ehhitanud, teie ollete ka temmalt ossa sanud. Kas
se on weel immeks panna et I e m s m i d ni kalliks peab/ et ta neist ütleb:
Matt , 9, nisugguste pärralt on taewa-riik. Ja kes neid wastowõtta!), st rvon b
14. ' mind wasto, i^lende inglid näwad allati minno Issa palge, kes taewas
Man. ,8,5 on. O h ! et nemmad sedda armo hoiaksid, ja et kurjad innimessed ei
"wettaks sedda mitte nende sees rikkuda ia kalada ei ühhegi pahhandus
läbbi. Monned rummalad wannemad, kennele Jummal rohkeste la si
annab,
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annad, arwawad neid wahhest ennesele liaks/ agga neil on teadwalta,
et Jummal neid las.e pärrast onnis.ab.
4) Jummal ttmnistab meid ristmisse sees ommaks lapsiks, poeüeko za rünlks. Meie Ewangeliummi sees ööldakse/ et Jesus ennast ka
on lastnud ristida Ioannessest. Ioannes teadis kül, etIesussel sedda ei
olnud tarwis. Sepärrast kelas lemma tedda ka wagga, la ütles: mul
on tarwis, et mind sinnust peaks risutama, jasinnatulleb minno jure.
>Mls ei laidand sedda ka m i n e , agga ra ütles: olgo nüüd nenda, sest
n.mda on meie kohhus keik öigust täieste tehha. Iesussel ep olnud sedda
Uftmist ennese pärrast tarwis, waid meie pärrast, sest et temma, nenda
M ristmisse palwe sannade sees ööldakse, Iordanit ja keik wet önsaks ja
Weks ärrapessemisscks piddi pühhitsema ja seadma. Kui Jesus sai
Atttud, siis nähti taewad .emmale lahti tehtud ollewad ja pühha Wai^0 temma peäle tullewad, ja heäl ütles taewast: sesinnane on minno
Nmas poeq, kellest mul hea meel on. Et kül nüüd Jesusse ristmisse ju^es need imme asjad sepärrast sündsid, sest et temma se ainussundinud
^ummala Poeg olli, ommeti wõime sedda nüüd Jesusse pärrast ka
ütelda, et meiegi ristmisse jures taewad meile lahti tehhakse, se on, et
heile se öigus antakse taewasissesada; et pühha W a i m meile müakse,
A et taewane Issa meid ennese lapsiks tunnistab. S e on se seädus
^ummala ja meie wahhel: temma tahhab meie Issa olla, ja meie peame
lemma pöiad ja tütred ollema. O h ! armad sobrad, eks teie südda ei
peM teie sees römo pärrast hüppama, sedda kuuldes ja öiete ärramöt^ldes, eks teie lapsed ei peaks teile selle pärrast weel armsamad ja kallidad ollema? Eks teie ei peaks Jummala peäle lootma ja julged ollema,
:l.temma sedda mitte walleks ei jätta, mis temma neile on tõotanud,
, " teie agga sedda tete, ja kui teie lapsed sedda ka teagewad, mis rist"unnc tahhab ja mis teie ja nende kohhus on. J aston teine tük, mls
"Nle weel tähhele panneme.
II. M i s nende kohhus on tehha, kes ristmissest on ossa sanud?
^ l ) On meie kohhus, sedda head ka tunda, ja Jummalat se eest süddamest tännada. E t tundke siis sedda ka teie wannemad, ja räklge sest
Ugedaste omma lastele, et nemmad noreltki sedda övpiksid, ja et nem<
y, > ^ ^'uma Jesukest selle ristmise armo eest wõiksid kita ja tännada.
U l o a wõiwad need wäe imad sedda tehha, kui nemmad sedda teilt
^ e p oue kuulda sanud? Teie laidate kül mitto kord ja söimate ommad
^Heo, kui nemmad tiggedad ja sannatuulmatta on, agga teie ei olle
" " v loeel parreminne õppetanud, sepärrast langeb sü teie peäle. Mon-
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ni ci rägi sest ühtegi omma lasre rummalusse varrast, ja monned !) >
bene rad kül toagone neile sest nliddagi räkides. Agga häbbi nisugguse
tele, et ncmmao risri im.inles'e nimme kandwad. W õ i , l^s se on pissul teie mekst, et tcie ja reie lapsed ristmisse sees Junünala laste öigust
on sanud, ja laewa rigi pärriaks on seätud? Eks se polle e:mam kui keik
tühhi kii lelninne surest sugguwõssa!?, ehk luu nisuggu est tühjast asjast,
mis tcie neile jo mitto korda wagga warra hakkate räkima?
2) Möttelge Jausse saunade peäle; laske need lapsokesed minno
jure tull.:, ja ärge keelye neid mitte. Wannemad peawad nee essimese
scd ollema, kes ommc"d lapsed Iesusse jure juhhatawad, ja neid örpetawad onuna hinge önnisteggiac Iesust tundma. Kuida wõiwad
nemmad tuUa, kui nemmad temmast ei kule egga ühtegi ei tea. Ehk
mõnni lapsoke tulleks kül temmale, agga ta ei wõi mitte, sest need, kes
tedda piddid juhhatamas saatma, keelwad tedda. Nemmad ei rägi
temmale ei ühtegi sest, mis head temmaIesussest on sanud ristmisses,
ja mis ta Jummalale on tõotanud, ehk annawad kül koggoniste neile
pissokeotele suun pahhandust omma kurja elloga.
3) Peame meie jo norelt ja lapse põlwest hakkama omma
Onnisteggiat pesust armsaks ja kalliks piddama. Kui suur Jummal
Iemsse ristmisse jures taewast mahha ütles: se on minno armas Poeg,
k.ellest mul hea meel on: eks temma ei peaks siis meilegi armas ollema?
Ükspäinis temma sees ja temma läbbl wõime taewaa Issale armsaks
saoa, kui meie tedda armastame. Kui Iesusse armastus nago meiega
ülleskaswab, siis öppime temmaga, km lapsed omma wannemattega,
et meie hea melega temma peäle mõtleme ja sedda ikka ihhaldame, mis
temma melest armas on. Sepärrast peame meie ka
4) omma ristmisse seadust möda ülleskaewama ja ellama.
Jummal on me d omma seadusse xahwaks wastowõtnud ja ommaks
lapsiks tunnistanud. Ristminne piddi meile tähheks ja märgiks ollema
sest je. dusscst, mis Jummala ja meie wahhel on tehtud. Jummal
on meile, ja meie olleme Jummalale middagi tõotanud. Kolmainus
J u m m a l , kelle nimmel meie ristitud olleme, on meile tõotanud, et
meie keik head temmale piddime sama. Taewane Issa on ennast meile
armolls-eks isjaks annud, meie eest issalikkul wisil hoolt kannud, meid
hoidnud ja kaitsnud. Meie Onnisteggia Jesus on toetanud meie luw
liastea ia eestkostja olla, ja meile keigest sest heast ossa anda, mis ta
omma kaui lmmastamissega meile on saatnud; ja pühha W a i m piddl
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weiejubhataja, meie tr^östiakeigehadda sees ollema, misga meid kui
pttseriqa kinnitakfc arralu lnastamisse päwani. Aqga nenda kui I u m Ma!?lbraami wa to üt'es, lemmaga seadust tehhes, nenda sammoti
wotlelgen: ka, et muma meile on üttelnud: M i n n a ollen se keigewag- »Mos.i7,«.
Zewam ^um?^al käl minno palle ees, ja õlle taieste wagga.

Mötle

Ma minno veale, et sa sedda ka pead ja teed/ mis minno melest hea pn.
M a pühha ristnlisse jures olleme ka meie Iummalale tõotanud,
^a st on meie tõotus ma tahhan ärrawanduda kurran tööd ja teggo,
asjad ja kombed, ja omma ristiöppetustmöda uskuda selle kolmainoIumwalasisse,ja lemmale tru jüda omma ello otsani. Sedda peame nüüd ka .
"Ndlastepiddama, ja sepärrast peame i ) keige kur/a himmude wasco
pcnnema, et need meie ülle ei wallitse,egga meie peale woimust ei wöt^. Kurri südda näitab ennast mi mel wisil ülles tiggedusse, kaddedlls^e, roftlsse, wihhastellemisse, wargusse, waUe ja needmisse ja mn
Nisugguse kurja himmo ja teo läbbi. Meie Iisand Iesus ürleb: südame seest, (nago pahha hallika seest,) tullewad walja kurjad motle-Matt. ,s,
^isscd, tapmissed, abbiellorikmiosed ^ horajahhid, warguosed, ^wallerunnistuosed, teotamissed. J a se knk on kurrati tö ja teggo, mis
lNeie olleme arrawandunud. N i pea kui üks neist meie seest tõuseb, ja
lüeie sedda tunneme, siis kassid meie nstmisse tõotus, et pealne nende
^astopannemajaneidarrawoitma, nenda et kurri tö mitte ei sa tehtud; ja kui meid ka wahhest saaks arrawoidelüd, et meie sedda warst
kaMet enie ja ennast teist puhko parreminne hoiame. S e o n , mis
pühha kirja sees ööldakse: patto hi-^mo surrerama ja tapma. Sedda
õpetab Paulus, kui ta ütleb: meie olleme Nristuosega ,nahhamae-Rom.6, <^
^ud ristmisse läbbi surma sisse. Agga.meie olleme ka tõotanud omma
llbti usso öppmlst möda öiete uskuda ja ellada; sepärrast peame ka
2) risti-usso-oppetust ovrima tundma. Pühhast kirjast ja keige
knnamiste ue seadusse ralnatust leiame meu sedda laiemalt, agqa lühhi"rl lyeie Katekismusse raniato wie peatükki seest. Wannematte murre
p^ab siin ollema, et nende lapsed öppiksid ramatud luggema, ja sedda
^.ltte ükspäinis öppetajatte sundmisse, waid nende omma hinge lasso
punast. Sest ükski, olgo ta wanna ehk noor, olgo ta primebhe laps
kN mõisa orri, ei woi ölge risti innimenne olla, kui ta ei püa I u m fNala saunast ja op:mausso öppetussesi ni paljo õppida, kui lemmal ial
loudo on. Se on tõeste oige waene luggu ja öiete halle kuulda ja nähha,
kt rummalus siin maal weel ni wagga suur on, et neid ni pissut on,
kes meie keicekallimat usko öiete tundwad. Kas siis imme on, et meie
lnaal ka wcel ni hirmsad rasked pattud liguwad/ tust rahwas ommeti
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suurt luggu ei pea; ec neid ni palio on, kes rojuose himmus lihha järrel
käiwad, ja üllemad Põlgawad; kes liaks julged ja enneste melest kallid
,Petr, iv b"l ja ei karda mitte neid teotades, kes sure au sees on; kes kui mei,'.' letumad lojuksed omma sündimiose polest on, mis püüdmisseks ja täpmisseks on lodud, kes sedda teotawad, mis nemmad ei mõis ta, ja
sawad koggone omma kadduwa ello sees hukka. O h ! parrago Jummal/
et monned neist, kes teiste üllemad ja eelkaiad on, nisuggused asjad tewad.
O h ! et ne^d, kelle katte Jummal a u , wägge, rmust ja wõimust on
annud/ ennestele se läbbt üht armo warrandust taewas wõttaksid kog
guda, et nemmad ka nende hingede eest hoolt peaksid, kes neile omma
wene waewaga ilmaliko warra saatwad; ja et nemmad keik head
ja targa nou peatsi d , kuida need rummalad wõiksid kolis õppetud sada/
ja seddawisi Jummala sanna tundmisse läbbi targemaks ja panemaks
sada. Ee kasso, mis sest tulleb, on wagga suur. J a et ta kül ni ussi'
naste nähtaw ei olle, ommeti hakkab ta pitkamisi? ilmuma/ ja möödub
siis kaugele ja üllatab iggawesse ellusse. Ärge üttelge ommas südda'
mes, et paljo ramatomehhi leitakse, kes weel pahhemad on omma ello
wisioe polest, kui teised, kes kirja ei tunne. Ehk wolb nenda olla. Agga
kas teie jättate omma völdo sepärrast harrimana, et willi wahhest arraäppardas, kui M a hästi olli harritud? E i ma ussu mitte. Agga
meie ristmisse seädus tahhab ka/ et meie risti usso õppetusse sanele
õiete peame ustma ja waggaste ellama/ ja selle sees truid ollema otsani.
Joan , ; , A u i teie sedda teate, önsad ollete teie, kui teie sedda tete, ütleb meie
Onnisteggia Jesus. J a ta ütleb temma: ei sa keik, kes minno wasto
Matt. 7,21. ütleb: Issand, Issand, taewariki, waid kes teeb minno Issa tahtmist, kes taewas on. Keiaest sest arwagem nüüd, et meie ristminne
meie käest nõuab iggapawass kahetsemist ja pattustpöörmist, iggapäwast nõudmist taewa pole ja sedda meie otsani.
O h ! Issand Jummal te meid moistlikkuks omma pühha sanna
läbbi/ et öppiksime keik sedda head/ keik sedda onne mõistma/ mis puh
ha ristminne meile annab. Agga walmista meid ja te meid kõlbawaks
kui oiged risti innimessed ellama/ ja nenda meie usso õtsa, se on/ hinge
õnnistust katte sama. Amen.
Laul. 88- Nüüd te mind pühhaks armoga ik
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Laul. 283. Kui sa püad tunda sada, Et se taewa kunningas «.

H lsu ja kitus olgo sulle, helde Issand Jummal, etsinnaomma Poega
H^l olled läkkitanud, ei mitte ükspäinis Iuda rahwa suggu ümber^ pöörma, waid etsinnatedda ka olled pannud pagganaale wai
susseks, et so õnnistus olleks ma ilma otsani. Temma walgus paistab
Nteile nüüd ka meie maal, ja temma õnnistus pallutakse ka meie kätte.
Oh! et meie sedda wõttaksime tunda ia temma walgusse sees käia.
Kutsusinnaissi ja juhhata meid omma pühha sanna läbbi Iesusse jure,
^ meie omma hinge önnisrust temma läbbi wõiksime otsida ja lelda,
Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Gwangelium, Matt. 2,1 - -12. salmist sadik.

Agga kui Jesus olli sündinud Petlemmas Iuda-maal kunninga Herodesse a i a l , w a t a , siis tuMd targad homNliko poolt Jerusalemma, ja ütlesid: tus on se sündmud I n da rahwa kunningas? sest mele olleme temma tähhe näinud
holnmikomaal,ja olleme tulnud tedda kummardama. Agga tui
tunnlngas Herodes sedda l ü l i s , ehmatas temma wagga ärra,
la kclt Jerusalemma lin temmaga. J a temma koggus kokko
keik üllemad preestrid ja tirjatundjad"rahwa seast, ja kulas
Ncllt, kus se Kristus piddt sünduna. Agga nemmad ütlesid
temmale: Petlemmas Iuda-maa', sest nenda on se prohweti
läbbi knjotud: J a sinna Detlcm I u d a - m a a l , sinna ep olle
lnilqltombel se wäl)hem I u d a würstide seas, seüsinnustpeab
wäijatullema se Wallnseja, kes Mlnno I s r a e l i rahwast p<.b
lu: karjane hoidma. S l i s kursus Herodeb need targad
M a j a , ,a kulab neilt õiete sedda aega, mü se taht olll paistnud. J a temma läkkitas neid Petlemma, m ütles: mmgeja
lulage metl haõtt lc lapsokesse järrele, ja km tele tedda leiate,
ms t u l u t a ^ mulle, et ta mlnnatull.n tedda kummad n.a.
Agga
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Agga km nemmad said kunningast kuulnud, laksid nemmad
ä r r a , j a w a t a , se M r , nüs nemmad hommiko-maal olld
n a m ' l d , lcns ncnde eel, kunnl temma t u l l i , ja seisis kohhe
seal üll' w c l , kus se lapsokenne olll. Agga t u l nemm d sedda
tahte naggld, süld nemmad üpns wägga röömsiüs. J a tni
nemmad tullid senna kolta, leldsid nemmad se lapsokes^ M ^
ria temma emmaga, ja heitsid endid mahha, ja kummardasid
tedda, ja wõtsid omma warrandust l a m , ja wisid remm le
andid, kulda, ja w i r o t i ja nürri. N i n g et J u m m a l neld täitnud unnes, et nemmad
gasi nnnuema, laksid nemmad teist teed taggasi omma male.

Sesinnane Pühha, mis kolme Kunninga Pühhaks nimmetakse,
tulletab meie me<e sedda suurt Jummala armo, et Kustusse sündiminne ei olle Iuda rahwale üM teäda antud, waid ka pagganarcele
önmisteggiaks seärud, ja er keik innimeste suagu piddid temma onnistust katte .'ama. Nenda olli Jummal Prohwet- J ; saia läbbi ennckulutanud: seonalwaosi, etsa pead mulle sullaseks ollema, Jakobi sug^
Iss.45, 6. guarrud korda saatma, ja Israeli hoimd rahwa ülnbcrpoörma; M"
ollen smd ka pannud pagganatte walg-wseks, et md ölnnstuo olleks
ma-ilma otsani. Luggegeast ka meie tännavawast Epistlit, kus sedda
wäaga selgevle ennekulutak-e. J a nenda sünd s ?a w> he pärrast Ie
s, d uist. Temma walgust ei paistnud uis Iuda male üksi, waid ^
senna male, kus oige Jummala mndtms e v.le zuur rummalus olli,
;a kus pilkane pimme rahwa? kattis. Siin ni hästi, ku- eal olli nü d
room selle sündinud Iuda rahwa kunninga pärrast. I< da maal 0' d
waeed karjatsed need esttmessed, kes Jesusa jure tul!H> ia pärrast
sa Jesusse sündmnnne ka monninaattele te da, kes Jerusalemmas
Israeli lunnasramist ootssd. Agga nü:d tullewad ka kauZe t how'
waomaalt monned oiged ja targad mebked kes omma larkus?e ja meis'
N s e polest teistest üllemad ollch. Necd tulliwad J u d : rabwa funnin:
aast otsima ja tedda kummardama. Wata, nenda on Jummal se lädbl
sedda suurt onne io selgeste ennetahbei danud, mis Jesusa l^bbi rag'
ganattele piddi sama, et neidki piddi Jummala seilas e ahwaks wastowoetama, ja et Kristus e sees keik rahwa suggu ühheks nsti foggod'.lsstc'spiddi sama. Selle asja mällestuseks on essimesed ris iinnimcs'
std kolme Kunninga päwa seadnud, et meie sedda Jummala armo kw

Kunninga Pühhal.
Piddime mele tulletama.
leparrast tähhele
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Wõtkem sedda ka tänna tehha ja pangem stl

Sedda suurt õnnistust, mis Iesusse tulleminne
paggana rahwale on saatnud;
I. Sedda õnnistust,
II. Kuida meie sedda bnnistust ka õiete peame nõudma
ja ennestele kassuks wõtma.
Meie panneme siis tähhele

l. Sedda õnnistusi, mis Iesusse tulleminne pangana rahwale
on saatnud. Ennemuiste ollid agga Iuda rahwas need, kedda Jummal keikide seasi ennesele isse rahwaks olli ärrawallitsetud. Nendega
olli Jummal srädust teinud, et temma neile tahtis Jummalaks olla,
la nemmad piddid temmale rahwaks ollema. Sepärrast olli temma
ka ommad seädmissed ja kohto seadussed nende kätte annud, et nemmad
teaksid, kuida wisi nemmad omma Jummalat öiete piddid tundma ja
tenima. Nemmad näggid Jummala immeteud, mis ta nende pärrast
teggi; kuida temma pagganad nende pärris made seest ärrakautas, ja
Israeli rahwast nende assemele assutas. Ta läkkitas neile ommad
Prohwetid, kes neid Jummala sannaga öppetasid ja tullewad asjad enne
kulutasid. Pühha Jummala tempel olli nende pea linnas, lus nemmad
kotkotullid Jummala kässo seädusse järrele tedda tenima; ja Issand
summal M kest paikas nende seas. Jummala tootussed ollid nende käes,
keige ennamiste se wägaa kallis tõotus, etKristus nende soustpiddi sündima.
Keik sedda head teggi Jummal omma seädusse lastele. Agaa nenda ei t w
nud temma ei ühhelegl mu rahwale. Wata, nenda olli se oigeIummala
tundminne ja oige Jummala tenistus üksi Iuda rahwa jures. Seäl ükspäinis paistis temma walgus, agga maial ollt suur pimmedus, woora jummala tenistus ja üsna kõlwato assi. Pühha Paulus ütleb sellepärrast: Rom. i,,,
Israeli rahwa pärralt olli lapse öigus, ja au, ja seadussed, ja kassoand- ^
lnmne ia Jummala tenistus ja tootussed. Iuda rahwas ollid ka wagga Rom. ?,«
mrelissed se peäl, et nemmad Abraami suggu olnud, ja nemmad pölgsid keik
wuud rahwast enneste kõrwas. Keik, nus ei olli Iuda suggu, nimmetati
paggana rahwaks. Agga nisuggune luggu viddammne ja lahhutus rahwa
wahhel piddi agga ollema tunni Rristus saaks tulnud, kes meie rahhoon,
K
kes
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Vwes.2,l4.kes mollemad on ül)heko teinud, ja on selle aia wahhe - seina mahha
'5.
kisknud, kui ta omma lihha sees kautas sedda waeno. Siis piddl
nenda sundima, kui prohwetiOsea läbbi ööldud on: Minna tahhan
ommaks rahwaks hüda, mis enne ei olnud mitte minno rahwas: ja
«om.9,2 5.armokesseks, mis ei olnud mitte armokenne. Ja peab sündima seal
-s.
paikas, kus neile on ööldud: Leie ep õlle mitte minno rahwas, seal
peab neid hütama ellawa Iummala lapsits. Wata, nenda on Iesusse
Ntlleminne pagganattele
1) sedda suurt kasso saatnud,. et ep õlle ennam wahhet Iuda ja
paggana rahwa wahhel. Iummal ei pea nüüd ennam luggu, misApost.Tegg.silgusestsuggust innimenne on, rvaid keige rahwa seast onfe, kes
'0,34.35. tedda kardab, ja öigust teeb, armas t-emma nielest. ^eed, kes ennemuiste kaugel ollid Iummala koggodusse öiguosest, ja woörad tooEwes. 2,12. (usse seädussest, need on nüüd Iesusse sees liggi sanud. Iubba se hak
''
kas warsi pärrastIesusse sündimist. Sest hommik? maal nähti lemma
täht, kui taPetlemmas olli sündinud. Need targad, moistlikkuo mehhed, les taewa tähhed öse tähbele pannid, näggid siis nisugguse imnulikko tähhe, kust nemmad tundsid, ct sesinnane olli sündinud, kes leige
rahwale piddi õnnistust saatma, nenda kui ööldud olli: M s taht käib
4 Mos. 24, walja Jakobist ja kunninga kep tõuseb ülleo Israelist. Nemmad ollid
'?essimessed, kes pagganatte seast tullidIesust lunlmardama; ja taggasi
tulles kulutasid nemmad scdda teistele ommal M a a l , miö neniluad
ollid kuulnud ja näinud. Agga nenda, lui koidc täht päwa tõusmist km
lutab, nenda kulutas se täht, mis hommiko maal nähti keige paggana
rahwale, et nende päike Zesus olli tousnms, ja et temma suur vaistus
kül pea keikipiddi piddi nähtama, ja temma walgus keik walgustama.
Nenda on
2) Iesusse tullemisse läbbi se suur rummalus, se pilkane pimme,
mis enne raMana rahwast kattis, arrakautud, ja önnietusse tundminne antud k< ige rahwale. „ Se walgus tulli ilmale ja andis ue pais- tusse, se sada5 pmunedusse seest lneid walgesisseiagawest." Kuhho
ial Iesusse öppetus on sanud, sc:'na cn ka walgus tulnud. Nenda kui
Ma päwa vaistusscsi saab walgustud, nenda saab nüüd keik ilma rahwas
Iesusse sanna öppetusse läbbi walgustud ja targaks tehtud, kuida nemmad Iummalat öicte peawad tundma, temma ja I I susse läbbi önsaks
suma. Se walgus paistab nüüd nenda selgeste, et tcik, kes agga meiega ei tahhasilmadkinni panna, egga melega onuna rununaluese ja
pattosissejäda, temma paistust wöiwad nähha ja selle oige tcle sada,
mis taewa lahhäb. Tark mees, ni hästi kui rmnmal, wanna, ni hästi
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kui noor, sund ja weiked wõiwad nüüd sedda selgeste teäda sada, mis
nende önnistusstks tarwis lähhäb, kuida nemmad armo ja andeks andmist wõiwad sada, kuida nemmad õiete ja hästi peawad ellama ja om
sasre surrema. O h ! kes wõib keik. sedda õnnistust üllesarwata, mis
Meile se läbbi on antud, et Jesus omma rullemisse läbbi ma ilma on
walgustanud. O h ! tundke sedda ja andke temmale se eest au ja kitust.
Agga Jummal parrago! surem hulk armastad ikka weel pimmedus
ennam kui walgust; nemmad tahtwad enneminne rummalad olla, kui
M a k s sada, <a Jummala sannast õppetust wõtta, sest ^t nende teud
nlyad on, ja et'nemmad ommast kurjast ellust ei tahha lahkuda. A c M
ka selle polest on Iesusse tulleminne suurt õnnistust saatnud; sest nüüd
ou
Z) temma armo heäl kuulda ma-ilma otsani: pöörge minno pole,
ia laske ennast arrapeästa. Jummal pakkub sedda õnnistust nüüd keige
rahwa kätte. Issand annab omma sanna rohkeste, hea sannumette Laul.6«,,».
kulutajaid on suur wäggi. Nende heäl, kes Iesusse armo õppetust
kulutawad, käib keik N?aad läbbi, ja nende sanna ma-ilma otsani. IaLaul.«?, 4
selle sure Jummala armo läbbi, on se selge Jummala sanna õppetus
ka meie jure tulnud. Ka siin kattis ennemuiste pimmedus Maad ja pilkane pimme rahwast. Ka meie M a sees ellasid ennemuiste aino pagganad, kes kciksuggused woorad Jummalad tenisid ja ebbausso wisid
Piddasid ja sellepärrast Jummalast ollid ülleantud, nenda kui mugj
Vagganattest räkitakse. Agga kitus olgo Jummalale; oh! andke tem Nom.,,2).
wale su ja süddamega se eest rõmust kitust, ka tänna sedda kuuldes ja
mggudes; kitus sago Iesussele, et temma armo õppetusse heäl ka seie
Kale on tulnud, et temma armo walgus ka siit sadik on paistnud, ja
et önnistussc tundminne ka selle M a rahwale on antud. Kül sõdda ello
sanna antakse meile kuulda, kül ka kätte wõtta ja luggeda. Neid rahho
kulutajaid on siin kaunis hulk, kes sure himmoga ihhaldawad ja püüi
^ a d , Iesusse armo warrandust teie kätte sata. Agga üks assi olleks
weel wagga tarwis, et meie armas M a rahwas ka süddamest puaks
Wannast õppind pimmedussest ja rummalussest lahkuda, ja kui päwa
lapsed walgusse sees ellada. Sest, mis se muido aitab, et pääw kül
Vaistab, kui innimessed siiski tahtwad maggada, kui nemmad ennast
walgusse eest ärrapetwad ja pimmedusse tööd tewad. O h ! armad söb<
rad, ärge möttelge mitte, et tahhetakse teid agga Jummala sannaga
waewata, kui õppetajad teid sega manitsewad, ja ärge pange sedda
koormaks, kui peate sedda õppima. Hakkage ommeti ükskord sedda
^mustust maitsma, mis Jummala sanna tundminne hingele pakkub ia
K 2.
annab.
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annab. M i s on ennam kui ello? ja mis on ennam kui hea/ rahholinne
ja önnis ello? ja siis onnis surm, ja pärrast surma iggawenne rõmus
ello Jummala jures? J a sedda keik pakkutakse nüüd teie kätte, kui teie
agga märkaksite sedda ka wastowõtta. Pangem siis tähhele
II. Nüida meie sedda kallist õnnistust peame nõudma et wõiksime
sest täit kasso sada.

i ) Peame meie ennast se läbbi lastma õige tee peäle sata. E i käi
keik innimessed mitte oiged teed; ei olle keikide ello hea egga Jummala
melepärrast; sest mitto käiwad nenda, tui need, kellest P a u ! ' s , nutto'
WU. 3, i z.ga ütles: neid Rristusse risti waenlased ollewad, kelle ots on hukka!y.
tus, kelle Jummal on se koht, ja kelle au on nende häbbi sees, kes
mapealsed asjad nõudwad. Nende teud on kurjad ja saatwad neid
Laul. l, 6. hukka. Sest Jummal tunneb öiqede teed, aqga öälatte te lähhäb
hukka. Meie ep olleks isse ennesest koggoniste nutte oige tee peäle oska
nud, kui Jesus ep olleks t u l l u s , kui temma ei olleks ello teed meile
näitnud. Lemma on nüüdse te, ja se tödde ja se ello; ükski ei sa
Joan. »4,e. ^ ^ ^ ^ muido, kui temma läbbi. Temma on se walgus, kes temJoanas, l2. ma järrel käib, se ei kai pimmedussea waid temmal peab ello walgus ollema. W a t a , nenda peame meie Iesusse järrel käima, nenda
tedda otsima, siis olleme meie oige tee peäl. Temma käib meie eel,
w i se ello walgus, ja paistab meile omma sanna ja pühha elloga. Keik,
mis Jesus ial on räkinud, teinud ja kannatanud, se on meile õppetusseks ja juhhatamiseks, kes nüüd se järrel wõttab käia, se on ka oige tee
peäl. Nenda teagid need targad, kellest meie E w a n g e l i u m i sees rükitakse. Nemmad näggid Iesussc täbhe hommiko maal, ja kui nemmad
sest mõistsid, et ma llma Onnisteggia sündiminne neile se läbbi piddi
teäda antama, siis arwasid nemmad sedda suurt Jummala armo kül
ni paljo wäärt, et nemmad senna piddid minnema, ia tedda kummas
dama. Nemmad tullid Jerusalemma linna selle kindla möttcga, et se
suur assi, seäl ammo piddl teäda ollema; agga kui nemmad sedda mitte
nenda ei leidnud, ollid nemmad rahhul, et nemmad agga kuulda said,
kuida pühhas kirjas olli ennekulutud, er Kristus Petlemmas piddi sum
dilna. Nemmad läksid sepärrast omma teed eddasi, ja ollid wägga
röömsad, kui nemmad sedda samma tähte jälle näggid, mis neil hom
milo maal olli paistnud. J a kui nemmad ikka se tähhe järrel käisid,
said nemmad Iesusse jure. W a t a , nenda paistab meile ka üks täht/
mis meid kutsub, ja meile sedda suurt onne teäda annab, mis Jesuke
tullemitme on saatnud; üks täht, mis meie jallad rahho tee peäle wow

^__^__^^_^^ Kunninga Pühhal.
b t a , ja meid Iesusse jure juhhatada. C e täht on Jummala sanna,
"us ni selgeste paistab, et ka rummalad sedda wõiwad nähha, ja se
labbl oige tee peäle sada. Sest laulame meie:
So pühha sanna juhhatab
Mo jallad bige tele,
Se koido-taht se selletad,
Ning walgustab mo mele.

Neil targadel hommiko maal olli kül ühhest tähhest, et nemmad
tele läksid ja tullid Iesust kummardama. Agga, minno armad sobrad,
kui kaua ja mitto kord on Jummala sanna täht teile jo paistnud; mitto
aastat on teid jo kutsutud; agga kas ollete teie ka himmo tunnud Iesusse
larrel, kas ollete ka se läbbi parremaks sanud. Eks teie ei olle ennamiste praego weel Needsammad, mis teie enne ollete olnud, ikka rum
malad tundmisse polest, ja turjad ellamisse ja teggude polest, et monningattest tõeste ei wõi arwata, kas nemmad risti innimessed ehk paaganad on. Need kallid armo warrandussed, need sured önnistussed,
mis Jesus meile on saatnud, need pühhad õppetussed, mis risti ust
meid õppetab, need kallid tootussed, needki on mirmele weel teädmatta/
ehk nemmad sest kül on kuulnud, ka issi neid luggenud. O h ! kallid
hinged, se on tõssi, kes wõib ja kes tahhab sedda sallata. Seddagi
on wägga Pissut, mis monned sest teädwad, ja weel wähhem on sedda,
mis Jummala sanna järrele tehhakse. O h ! et iggaüks sedda tunneks,
et ta yäbbeneks, ja lasseks ennast oige tee peäle sata. Töttage siis ärra
pimmedussest, minge wälja rummalussest. Kallage ärra laia tee peält,
mis põrgo sisse wub. Eks se ei olle risti rahwale häbbiks, kennele I e
tusse tulleminne ni suurt õnnistust on saatnud, kui nemmad weel wanna rummala wisi järrel tahhawad ellada, kui olleks meil weel wanna
pimmedus ja paggana rahwa ust: Ärge weddage mitte wooras ikkeo2Kor.6,l4.
uskmatta rahwaga; sest mis on öigusftl tegemist ülledohtoga? mis
bn walguosel tetsgemist pimmedusseeja? Agga õppige omma Iesust
tundma, kes teile ni sured kallid önnistussed on saatnud. Temma jure
juhhatab teid se täht, mis teile Jummala sanna sees paistab. Temma
sisse on keik tarkus, keik tundminne, keik a r m , keik õnnistus warjule
pandud. Kui teie ial temmast kulete ia loete, siis hakkage tedda hilw
mustama, temma käest tarkust õppima, ja temmale armo ja
pühha ello wägge palluma. Sest temma jure peame meie tullema ja
temma walgusse järrel käima, kui meie tahhame ello leida ja õige tee
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peäle sada. Õppige sedda mõistma, kallid hinged, kui maggus on üts
wabbat ello, mis kcigcst pattust lahti teeb; ja wõtke ükskord sedda puh
ha nou, et tahhate omma hinge peasta la Iesusse sanna järrel omma
ello wisid seada. Kui meie sedda nõuame, sedda teme, siis olleme
tõeste jo hea tee peäl. '
2) Iäqe selle hea tee peäle önsa otsani. Need targad, kes ikka
tähhe järrel>äisid, said Iesusse jure, leidsid tedda, heidsid endid us>o
ja römoga temma ette mahha, kummardasid tedda kui suurt kunningast, ja wõtsid ommad warrandussed lahti ja wisid temmale omma M a
wisi järrel kuida ja wiroki ja mirri. Tehke teie ka nenda, käige agga
illa Iesusse järrel, kuida temma õppetanud, kes temma järrel kaid,
se ei käi pimmedusses, waid temmal peab ello walgus ollema. J a
Rom.,, 7. möttelge nende sannade peäle, et temma annab iggawest ello, kes hea>
lehhes kannatusega au, ja kitust ja hulkaminnematta önne otsiwad.
Heitke ennast saggedaste Iesusse jalge ette mahha, ja andke temmal,
mis teil on, katkipekstud süddant, patto tundmisse sees; nutto heält
kannatanusse ja kiusatusse aial; rõmust kitust, rõmo aial; allandliko
palwet, kannatust ja kindlat usko iggal aial. Kulda ja wiroki ja mirri
ei tarwita Jesus nüüd mitte ennam. Kui teil on ma ilma warrandust,
et woüe anda, andke siis waestele, kennel abbi tarwis on.
Wata, siis säte nähha, mis onnis, mis kallis pölli wagga risti il>
nimesse ello on, et teie ei annaks sedda keige ilma warra eest ärra.
Südda saab ikka ennam kinnitud ja juurdub Kristusse armastusse sees.
J a wimaks tulleb surm ja löppetab ärra meie waewa, meie kiusatust,
meie wõitlemist, ja siis same temma jure, ja näme tedda pallest pallesse, kedda meie siin olleme otsinud ja uskunud. O h ! et se nenda
sünniks minnule ja keikile, kes sedda kuulwad ja loewad. Amen.
O h ! sinna M a ilma walgus, kallis Jesus, paista nenda meie
süddamele omma pühha sannaga, et meie wõiksime pimmedusast ärra
töttada, ja sinno walguse järrel käia. Sada meid issi oige rahho tee
peäle, ja hoia meid selle peäl meie õnsa otsani. Amen.
L.aul. 42: Jesus hüa mind Ilmast, et ma smd lc.

Iub

Jutlus essimesselPühhapäwal pärrast kolme Kunninga Pühssa.

?9

Juttus essimessel Pühhapawal pärrast kolme
Kunninga Pühha.
K.aul. izo. Oh! Issand suur on sinno arw/ :c. i 6. salmist sadik.
ellaw, iggawenne J u m m a l , sinna olled oigeks Issaks keikile,
3 ) kes ellawad, M a peäl ta taewas. Keik innimesse lapsed on sinno
/ ^ lomad, sinno käest on nemmad ello sanud, ihho ia hinge ja keik,
^ls neil ial on. Sinna hoiad kül keik ommad lomad ja murretsed
^nde eest, agga isfeärrams on sul suur hool innimeste ecst, needsamad sinno issalikko armo ia heldust keige ennamiste tunda, neid olled sa
^ a peäle pannud, et nemmad peawad sinno pärris ossa ollema igga^este. Neid olled sa omma armsa Pöia läbbi kalliste peästnud; neid
M u d sinna omma pühha sarwaga, et nemmad peawad iggawest ello
harrima. O h ! kui wägga on nüüd meie kohhus, m? sinno armo nõud
vlctc õppida ja mõista, et meie sedda a u , sedda onne, sedda kallist lodust ärra ei heida, mis sinna meile olled seadnud; et meie isse ennast
solwatumaks ei te. Anna meile sedda tarkust, omma pühha sanna kw

"ltamisse läbbi. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Ewanyelium: Luk. 2, 41-52. salmist sadik.

^ca temma wannemad käisid igga aasta Jerusalemmas
s Pasa-pühhiks. J a km temma kchhtteMunno aastaiks sm, ja nemmad 7llleslatsid Jerusalemma, selle Pa;apuhha kombe pärrast, ja need päwad tms said, et nemmad
M e koio pole läksid, siiö M se poeg laps Jesus Jerusalemma, ja Josep, ja temma (Kcistusse) emma ei teadnud sedda
Witte. Agga km nemmad mõtlesid tedda te-kaiatte seltsis
ollewad, tulud nemmad ühhe päwa teed, ja otsisid tedda
suggulaste ja tutwade jures, ja km nemmad tedda ei leidnud, laksid nemmad taggasi Jerusalemma ja otsisid tedda. J a
<e lündis kolme päwa pärrast, et nemmad tedda leidsid puhhas
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has koias istmast test bppetajatte seas / ja neid kuulmast ja
neilt küssimast. Agga kcik, kes tedda kuulsid, ehmatasid
arra temma mõistusse ja kostmiste parrast. J a kui nemmad
tedda naggid, ehmatasid nemmad wägga arra, ja temma
emma üttes temma wasto: Poeg, miks sa meile nenda ollcd
teinud? wata, sinno issa ja minna olleme sind öietc waewaga otsinud. J a temma ütles nende wasto: mis se on/
et teie mind ollete otsinud? eks teie ei teadnud, et ma ses
pean ollcma, mis mo issa parralt on? J a nemmad ei mõista
nud sedda sanna, mis ta neile rükis. J a temma läks nendega alla, ja tulli Naatsaretti, ja kulls nende sanna. Ja
temma emma piddas teil needsinnatsed sannad ommas süddames. I a Iesus kaswis tarkusses, ja pitkusses, ja armus
Iummala ia innimeste jures.
Armad sobrad! Kunninga Taweti Lauloramatoööldakse: Lap^
'^sed on Iehowa parris-ossa, ihho suggu on armo-palk. Nende sannadega öppetakse:
i ) et lapsed on Iummala armo-and; temma lasseb neid sündida,
temma annabsiggidustja õnnistab abbi ello rahwast ihho souga. Puh
has kirjas arwatäkse sedda ka separrast Iummala kalliks önnisramisseks/
k«i temma abbiello rahwale lapsi annab. So naene on kui winapu,
l-' mis wilja kannab so koia müride küljes; so pöiad on kui öllipu wössud so laua ümber, wata, nenda onnistakse wiosiste se mees, kes
Iehowat kardab. Kui abbiello rahwal paljo lapsi on, siis ei süni"
kül iggakord sest arwata, et nisuggused wannemad waggad ja selle ön"
nistamisse wäärt on. Agga sedda woime ikka julgeste üttelda: kust
meie lapsi leiame, seäl on Iummala armoand nähha, mis temma
omma armo tahtmisse ja tarkusse jarrel annab.
2) Öppetakse, et lapsed on Iehowa parris-ossa. Se on se, mis
'o, Iesus ütleb: laste parralt on Iummala riik. Neist peab Iummalale
uks uus suggu, üks pärris rahwas ülleskaswama, kes temma sead'
miste sees kaiwad, kellega temma omma koggodust siin Ma peäl, H
omma taewa riki woib taita. Lastest sawao Würsti rigid ommav
allamad, linnad ja küllad ommad töteggiad, toggodus omma rahwall
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l^ taewa-riik ommad pärnad. Ö h ! sedda onnist maad, kus lapstd
jummala tundmisses ja temma kässo ftädmiste järrel ülleskaswawad!
^eal on head allamad, head üllemad, head õppetajad, ja seal tulleb
ka keik suggu Jummala õnnistust lota. Wanna suggu lõppeb ärra,
noor suggu tulleb assemele. Kui ial M a peäle peab parram luggu tullewa, siis peab noortest hakkatama. Agga sest tulleb nüüd ka arwata,
kui wägga wannemad, olgo nemmad lihhased wannemad, ehk teised,
kes nende assemel on, õppetajad, mõisa ja leiwa wannemad, kui
lvagga nemmad laste taswaramisse eest peawad hoolt kandma. Enne
^ sa meie M a parremat rahwa suggu, üllemad ei sii varremaid allaWaid, mõisa wannemad ei sa parremaid tallopoege, õppetajad ei sa
parremad kihhelkonna rahwast, enne kui hakkatakse laste ette öiget
hoolt kandma, ja neid õiete kaswatama. Sepärrast tahhame meie
lannapäwasest Ewangeliumiast õppida

K u i wagga wanncmatte kohhus on l a s t e eest
hoolt k a n d a , ja tähhelepanna
l. Neid wannemid, kes laste eest peawad hoolt kandma,
l l . Kuida nemmad nende eest õiete peawad hoolt kandma.
Meie Ewangeliummis räkitakse, kuida Iesusse wannemad omma
kaheteistkümne aastase pöiaga Jerusalemma läinud Pasa pühhiks;
kuida Jesus neist teädmatta mahhajänud pühha kotta, kest oppetaiatteIkka, neid kuulma ja neilt küssima; kuida temma wannemad
äraminnes ei olle omma last waia leidnud, agga et nemmad tedda
Pärrast sure waewaga otsinud, ja ei olle tedda enne kui kolme päwa pärrast
leidnud. Neist öppetussest tahhame enneste kassuks tähhele panna, kui
wägga wannematte kohhus on laste eest hoolt kanda.
i ) Aes on need wannemad, kes laste eest peawad hoolt kandaa? Krik need, kel wannematte nimmi ia au on. Teiega ma räkin,
wewannemad, kes teie ehk sure suggu, ehk au ja rikkus»e polest, ehk
omma õppetusse ja mõistusse polest wannemad ollete. Teadke, et teil ei
vea ilma-aMM wannematte nimmi ollema. Jummal on teid wannea k s seädnud; teie ollete temma assemel, se on tõssi, teie ollete sellepärast au wäärt, ja me allamad, teie pärre, teie lapsed ei wõi teile sedda
au, kartust, makso, sannakuulmist mitte keelda, mis Jummal kmlnud
L
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teile anda. Agga mörtelge ka, mis teie nimmi tähhendab, ja mis selle
nimme pärrast teie kohhus on. Teie peate Jummala assemel ollema/
tedda ennese õppetusse märgiks wõtma; teie peate armolissed, iiged
holekandjad ollema, nenda kui teie taewane Issa on, neile, kelle wannemad teie ollete, Jummala assemel sedda head teggema, mis J u M
mal tahhab, et peab neile tehtama, se on lühhidelt, teie peate keitile
heaks märgiks ja kassuks keikis ollema, mis tarwis lähhäb. Sest keik
innimessed on Jummala lomad, temma on se suur ja üllem wallitseja/
se oige taewane Issa, teikide Issa, kes M a peäl ja taewas on. Temma hoiab, temma toidab, temma kaitseb keik, mis ta on lönud. Agga
temma on sedda ni targaste seädnud, et temmal ei olle tarwis sedda
immelikkul wisil ja immeteggudega tehha, waid ta wallitseb, ta mõis
tab kohhut, ta lasseb ilmale tulla, ta aitab, ta hoiab, ta toidab ikka
teiste läbbi, omma teenritte läbbi, nenda kui ühhel surel Herral ommad teenrid, ommad kässud on, kelle läbbi ta kässib ja teeb; agga ta
issi on teiste üllewaatja, annab wälja, mis tarwis on, kulab järrele/
ftab, kässib ja on üllem kohtomõistja. Nenda teeb Jummal ka. Keik
sesinnane ma ilm on Jummala riik ehk temma wald. Keige suremast
Kunningast keigealwemast orjast sadik on keik Jummala allamad; pealegi on keik muud lomad, päike, M a , merri, tuul, tulli, rahhe, wihm/
uodo, ja keige surem ja keige wähhem assi ilma peäl, mis ial on ja sün
nib, Jummala kässud, Jummala teenrid. Iggaühhele on Jummal
isse ammetit, isse tööd seädnud, mis läbbi temma ma ilma hoiab/
toidab, kaitseb, nuhtleb. Temma issi annab wälja, mis on tarwis/
temma kässib, temma kulab keikide järrel, panneb keik tähhele, seab/
tänab keik omma tarkusse ja sure wäega, et se nenda peab sündima, kui
ta issi tahhab. W a t a , nenda on Jummal tahtnud, et ühhest werest
«p. tegskeik innimeste suggu keige M a peäl piddi ellama, ja on maranud sedda
,7,26. aega, mis ta enne on seadnud, ja raiad, kus nemmad peawad ellama. Sepärrast on abbiello seätud ja ihho souga õnnistud. O h ! teie
wannemad lihha polest, kui teie mõistaksite, mis suur au, nns suur
ön teil se läbbi on, et teie innimesse lomad peate ilmale toma, kes Jummala näo järrele on lodud, ja nüüd weel temma sarnatseks peawad
uendadud sama, tössise öigusse ja pühhitsuse sees. M a ilmale ja taewa rikile peate teie koddakondsid andma; se ep olle töest mitte alw assi.
J a teie wäggewad ja üllemad, kohto ja molsa wannemad, kas on Pissut
;,«, « < leie melest, et teist ööldakse: teie ollete jummalad ja teie keik ollete selle
""^ '' keige köraema lapsed. Kas se on Pissut teie melest, et ni suur hulk innl
messi teid peawad kartma, teid tenima, teie aHad aiama, teie sanna
kuulma, teie orjad ollema, teie pärrast ellama, teie pärrast tööd tegge-

w<' omma palle higgi sees ja omma werewaewaga teile mulla
M rikkust koaguma. Teie kassile agga, ja nemmad peawad teggema,
^est Jummal on sedda targaste nenda seadnud, et waesed ja rikkad,
üllemad ja allamad, kaskiad ja scmnakuuljad peawad M a peäl lchhes
kous ollema. Sedda wisi tahhab Jummal keik ma ilma hoida ja ülles
piddada. Agga, kui teieIummala au ja nisuggust suurt nimme kannate,
Ms nailke emmst ka armolissc taewast Issa lapsed ollewad, kui temma
teenrid, kes temma assemel peawad head teggema. Möttelge, e t I u m
wal on üllewaatja om na koggodusse sees, ta mõistab kohhut jum
walatte seas. Mõistke kohhut alwale ja waese lapsele, saatke õigust
willetsale ja kehwale. Peastke sedda, kes alw ja waene o n , kiskuge
peid ärra öälatte käest. Agga ka leiwa wannemad, kes teistele leiba
la toidust annawad, ehk waesi lapsi kaswatawad, ka neil on wanne
M t e nimmi, ka need peawad Jummala assemel ollema. Ka neile
oöldalkse, et nemmad laste eest peawad hoolt kandma. Agga ka õppetaW c l / kirrikus ja kolis, on wannematte nimmi, ja se mmmi on neil
õigusse polest.
Sest nemmad peawad keige ennamiste? innimeste
tvaimolitko önnistusse eest murret kandma. S e suur J u m m a l , kes
Meie eest wägga suurt hoolt kannab, tahhab, et innimessed keikipiddi
peawad önsad ollema, ja head ello sama ihho ja hinge polest. Sepärast on temma ka keik nenda hästi seadnud, et meie wõime sedda teäda
la tunda sada. Õppetajad on Jummala kassud, kes Jummala asseüiel peawad maenitsema, õppetama, meile toe tundmist andma, ja
weie jallad rahho ja önnistusse tee peäle saatma, se õppetusse sannaga,
Nus nende kätte on ustud. Nemmad peawad nenda, kui pühha Paulus ütleb, omma koggodusse rahwa pärrast, otsekui lapse waewas o l l e - ^ . 4 , , ,
!"a, kunni Rristus nende sees teggomodo siiad. Neil peab issa meel
w emma südda ollema iggaühhe wasto. Nemmad veawad onuna
koggodusse rahwast õppetama, et need, kes neid kuulwad, seläbbi
põlwad uut waimoliko ello sada, ja Jummala lapsiks jäda, kes ei olle kad^uwast seemnest, waid hukkaminnematta seemnest, ellawa Jummala
mnna läbbi ueste sündinud. Lihhased wannemad on meile malikko ello
annud, agga õppetajad peawad meid õppetama sedda ka õiete prukima,
la sest oigel kas.o sama, siin mõistlikkud, õiete ja hästi ellama ja pär
^ast iggawesse ello sisse sama. M i s nüüd ühhele ööldakse, sedda ööldakse ka keikile wannematale. Pangem sepärrast tähhele
^.,, U. N ü i d a wannemad laste eest peawad õiget hoolt kandma,
^ d ! et I u m m a l issi tagust annaks, sest öiete räkida. Keigest sest, mis
lo enne ööldud/ wõib iggamees issi mõista, et wannematte kohhus on
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laste eest hoolt kanda. EhkIummal kül lapsi annab, ehk ta lasseb neid
kül ilmale sündida/ agga kui need, kes Jummala assemel, peawad
ollema, kes lastele hoidjaks, juhhatajaks ja yolekandjaks peawad ollema,
lapsi ei hoia, nenda M i wannematte kohhus on, ei noua neile toidust
egga ibho kattel, ei kanna nende eest hoolt, et nemmad nende holetusse
läbbi haigeks ja wiggaseks sawad, ja pealegi enne aego surrewad, ei kas"
wata neid õiete, waid kaswatawad neid köwweraks okslisseks puuks ja
metsa ellajaks, tallltsematta, öppimatta mele, kangekaelusse ja keige
sugguste pahha ammetide sees/ et nemmad teiste kahjuks ellawad ja
lssi ibho ja hingega hukka tahhawad. O h ! mis arwamatta suur kahjo
tulleb sest mailmale, Jummala koggodusale ja taewa rikile! Ärge üttelge mit e: mis kül innimeste mune aitab; mis kasso on innimesse
ho'ew d'N5'cst; nenda kui kegi lodud o n , nisuggune temma
iaab; E i mitte nenda, mo armad! Jätke teie omma põldo harrimatta
ja tehke nenda sammoti semet peäle, kas ta kannab sedda wõrra wilja/
mis ta ollcks annud, kui teie tedda wisi pärrast olleksite harrinud? Eks
ta ei kaswata umbrohto? ja teie ollete agga omma semet ärraraiskanud.
Kuida wõite siis üttelda: pöld olli Jummalast nenda lodud, etraei
piddand wilja kaswatama. Eks olle nenda, kui olleksice tedda hästi
harrinud ja teinud, mis teie kohhus olli, küllab ta olleks siis ka wilja
annud. Kelle peäle nüüd sü langeb, nisugguse asja sees, Jummala
wõi innimesse peäle. W a t a , nenda on igga assi, kust teie ütlete: st
olli nenda lodud. Kui innimenne ei te, mis temma kohhus on, siis
langeb sü ikka temma ennese peäle; ja se, mis siis sünnib, ei olnud
Jummalast lodud, waid innimesse tehtud. S e on tõssi, innimesse
nou ja temma murre ei moodu kül üksipäinis nisugguse sure asja jures;
.
kui Jummal ei olle abbimees. Sest nenda ööldakse: N u i Jummal ei
^'ehhita kodda, siis hone-ehhitajad näwad seal kallal waewa ilmaacgo;
kui Jummal ei hoia linna ^ siis walwab waht ilmaaego. Agga ölw
mett on innimeste teageminne ja holckandminne tarwis, sest ködda ei
sa ehhitud, kui hone ehh tajad seal kallal waewa ei nä. Agga, kui Jummal ne le ello ja terwist ei anna, ja neid ei hoia, kes seäl kallal waewa
näwad, siis ei sa ommeti üttegi ehtud. Pöld ei wõi ennesest wilja
K n a, k i i Jummal ei anna siggidust ^ kui ta ei anna wihma jabead
ilm»'. Agga ma mees peab siiski tööd teggema, kui ta tahhab wilja
sada. Kül innimenne teeb, mis temma kohhus on, siis annab Jummal õnnistamist senna jure, ja siis lähhäb keik hästi korda. Pübba
,Kor z, 6 Paulus ütleb sepärrast: üks istutab, teine kastab, agga Jummal
kaswatab. Meie peame nenda Jummala abbimehed ollema, ta laete
kaswatamise ja hole kandmisse jures. W a t a , kui Jummal sedda cn
seadnui?:
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seadnud: innimessed on kül necd üllemad lomad, keikist nähcawaist lo»
wadest; agga sündimisse ja kaswatamise jures tahtwad nemmad ew
nam abbi ja hoidmist, kui keik muud lomad. J a se läbbi õppiwad nemmad ühhes kous ja teine teisele abbiks ollema/ teist armastama ja auustama. Wannematte kohhus on kül nüüd ikka laste eest hoolt kanda;
M a , mo armad, kui ma hakkan mölama, kui arwaste se sünnib,
" l l valjo neid asjo on, mis sedda öiget hole kandmist laste ihho ja hinge
M , ehk wagga raskeks teggewad, ehk koggoniste ärrakeelnud, siis tahhab meel halledaks. Kui näme hulga lapsi, kes ennast külma eest ei
wõi karra: kui näme hulga lapsi, kes rõugesse ehk mu haigusse surrewad,
kust nemmad olleksid wõinud peäseda, kui neile olleks öiqel aial abbi
W t u d . E i noura abbi hamedele, suur hulk surreb õiete teiste holetusse
läbbi. Wannemad siis tröostiwad ennast sega: ta olli surmaks lodud.
Aes ei peaks süddamest sowima, et need, kelle kohhus se on, ja kel ka
sedda jõudo ja melewalda on, selle asja pärrast parremat nou wotraknd viddada, ja et Jummal nende waeste willetsattele issi wäggewat
abbi sadaks. Agga need lapsed, kes nüüd ka ellusse jäwad, kuida kaswatakse neid? kuida kantakse hoolt nende hinge eest? Egga need keik ei
vlle weel oiged mõistlikkud innimessed, weel wähheminne risti-innimesled, kel agga innimesse pitkus ja laius on. Innimessel on hing ehk
waim, kelle eest keige surem murre peaks petama. Agga se on õiete
nutto wäärt, et sest ei bolita. Lapsed õppiwad wannematte pahhad
wisid ja ei ühtegi head. E i olle seäl sedda, kes se järrele kulaks, ja se
eest hoolt kannaks, et nemmad Jummalat öppiksid tundma, ja et nemmad kui mõistlikkud innimessed ülleskaswaksid. Monned wannemad
tewad kül weel, mis nemmad wõiwad, ja öppetawad lapsi ramarnt
lugqema. J a se on ka wägga bea. Kui agga üllematte polest ennam
abbi olleks; sest nüüd langeb weel surem murre ikka wannema te >'cäle.
^ M olge julged, tehke agga, mis teie wõite ja jouare tehha, sest J u m mal ei olle nisuggune walli Issand, et temma ennam meie kaest nouaks,
^ l meie jõuame: et ta tahhaks leikada, kus ta ep olle külmanud, ja
k"ko kogguda sealt, kus ta ep olle wälja wiskanud. Sepärrast me
wannemad,

Wahhele pannewad. O ge norematele öpvetusseks ja märgiks, ühhe hea
l " «ma laitmatta elloga. Opvetage neid sanna ja teoga Jummalat
""Ustama ja tenima, wannemid kartma ja iggaühhele õigust teggema.
L 3
Pange
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Pange tähhele Iesusse wannemid, nemmad ellasid Iuiun:ala kässoseädmiste järrele/ nelnmad kaisid igga aasta
hils. Sedda regczid nemmad wanna seadusse ^uminala tenistusse wist
järrele, nenda kul I u m m a l issi oUi kästnud. Keik Iummala lasso sea
dusscd oUid pühhad ia kallid nende melest. Nenlnmd piddasid neid
truiste. Tehke teie ka nenda, kuida teid Iummala saunast on öppetud.
TenigeommaIummamtkoddo, ommas maias. Käige kirrikus, M e
pühha lauale. Kartke omnlad wannemad, ja auüstage neid. Ärge ra
tige neist ial kurja. Tehke ka omma maiatööd öiete ja hästi/ et teie
lapsed sedda näwad ja öppiwad sedda wisi jo norelt teie ellamissest arwama, kuida nendegi kohhus on ellada. Wägga önsad ollete teie wam
nemad, kes teie sedda tcte.

2) Ärge olge holetumad noorte laste parrast. Möttelge, oh!
wannemad, möttelge ikka, kui I u m m a l teile last annab, siis seon/
otsego ütleks temma teie wasto: hoia mulle tedda; kui ta ial waia on,
siis peab sinno hing temma hinge assemel ollema. Iuntnial annav
teile lapsi, et teie neid Iummalale peate hoidma, et neid ei leita waia
Iummala kogaodusse leest Kui teile siis siin ja seal teqgemist on, ja
ollete holetumao omma laste pärrast, jägo nemmad eilusie ehk surrego,
laswago nemmad ülles Iummala tundmisses ja waggadusses ehk nnw
malusses ja keiksugguses kurjusses: siis peate teie omma lungega sedda
ärrawasrama. S e ei tulle teile süüks, kui lapsed surrewad, ebk w i ^
gaseks sawad, ehk pahhandusseks ja kahiuks ulleskaswawad; kui me
ollete teinud, mis reie moistsite ja jõudsite tehba. Agga siis on teile
süüd, kui reie nende parrast ollete holetumad olnud, za ei õlle mitte
sedda teinud, mis teie kohhus oUi, ja mis teie ka olleksite jõudnud tebha.
Wata, Iesus^e wannemad ollid julged se peale, et neil üks hea laps olli.
Nemmad wotsid tedda enneslega IerusalemmaPasapühhiks, ja kui
need päwad täis said, et nemmad jälle koio pole läksid, ei watanud
mitte omma pöia järrele, waid ollid temma parrast ilma murxeta möt'
teldes, et temma te kaiatte seltsis piddi ollema. Agga kui nemmad hakkasid tedda otsima, ei leidnud nemmad tedda mitte, sest et temma olli
Ierusalemma jänud. Teie wannemad arwage isse, mis murre Jo
stpi ja Maria süddant siis on waewanud, et nemmad nisuagust kallist
last ollid kautanud, lellest inglid ja waggad innimessed m palio head
ollid ennekulutanud, ja kellest neil ni suur lotus olli. Iesust leiti siis
tül jälle ülles, kest öppetajatte seast, neid kuulmast ja neilt küssimast.
Agga, mo armad, kust teie leiate ommad lapsed, ehk omma perre,
kul teie nende parrast holetumad ollete. Kui teie nende järrele ei wata,
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la neist ennam ei holi, kuid et nende koht täis saab/ ja et teie tö saab
tehtud. Eks mitto last ei lähhä ihho ja hingega iggaweste huffa? Kui
nüüd teie laps teie sü, teie holetusfe läbbi õtsa saab, ehk omma terwist
rikkub, ehk wargaks lähhäb, teistele melehaiausseks ja kahjuks ülleskaswab keige kangekaelusse ja patto kombede sees, kui teie neid lassete
Mkaminna, mis teile seks olli antud, et piddite neid Jummalale
hoidma, eks teie ei sa sedda wastata. O h ! wannemad, kennele ial
innimesse lapsed on antud hoida, oh! möttelge se peäle, ja ärge olge
lal nende pünast holetumab, ja ärge saatke enneste peäle wene M d .
3) Jesus ütles omma wannematale: eks teie ei teadnud, et
winna ses pean ollema, mis mo Issa pärralt on. Tedda leiti puhhas
Jummala koias istmast, kest öppetajatte seas, neid kuulmast za neilt
vussimast. W a t a , nenda peawad wannemad ja kes wannematte assemel on, sedda ka süddamest nõudma, et lapsed woWd kohhe norelt öpVlda Jummalat tundma la tenima. Nenda ütles Paulus Timoteusseie: " E t sinna lapsest sadik pühhad kirjad tunned; need wõiwad sind,nm.;,ls
targaks tehha önnistusseks. ÕPpetage neid sepärrast koddo ni hästi kui
teie mõistate, ehk laske neid teiste käest õppida, wõtke neid ennestega
kirriko, toge neid omma öpvetajatte ette, et nemmad nendega tuttawaks sawad. J a nõudke ikka sedda, et nemmad Kustusse sarnatseks
saaksid ja kaswasid tarkusses ja pitkusses ja armus Jummala ja innimeste jures. Seks palluge ennestele Jummalalt keik tarkust, kannatust
ia wägge. Sedda andko meie hea Jummal teile rohkeste Iesusse Kustusse läbbi. Amen.
O h ! kallis Jesus, walmista ennesele issi norest soust üht pärrisossa ja wäetimata suust suurt wägge ja kitust. Lasse meie lapsi sinno
näo järrel ülleskasnuda, ja õnnista wannematte waewa, mis nemmad nende pärrast näwad, et keik wõiks hästi korda minna, so pühha
"imme auuks. Amen.
Laulust iZO. Oh! Issand suur onsinnoarm«. 7 salmist otsani.
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Juttus tciftl pühhapawal pärrast kolme Kunninga Pühha.
Laulust 141. Mis waewabsinnosüddant. 1-7. salmist sadik.
< ^ h ! helde Issand J u m m a l , keik sinno secdmissed on wägga head,
2 . ) ja näitwad <o suurt tarkust ja heldust ülles. Keikist näme meie, et
^ > sinna innimessi armastad ja nende eest murretsed. Ka abbiello
seadmissest tunnelne meie sedda. Sinna issi olled abbiello seädnud ja
seddasinnast omma seadust ka meie seas tännini hoidnud, ja waggaal)btello - rahwale omma õnnistamist tõotanud. O h ! et meie ta wõttaa
silne sedda ikka au sees piddada, ja sinno pühha sanna järrele pühhasce
ellada; siis laaksime sedda ka allati tunda, et sinnul hea meel on meile
he^d rehba, ja et wägga hea on sinno peäle lota. O h ! kallis Jesus,
sinno nimmel peab keik hästi korda minnema. Lasse meid siis ka keik
sinno nimmel ettewõtta ja korda sata. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s
Lrrattgelium: Joan. 2, l - - i i . salmist sadik.

päwal said pulmad Kanas Kalilea-maal,
J a jakolmandamal
Ichls,e emma olli seäl, agga Jesus ja ttmmaIüng^
rid ollw ta pulma lutsinud, ^ a tui wma pudus, ütles
Iesusse emma temma wasto: neil ep olle wma. Jesus üt^
les temmale: naene, mis mul on sinnoga teggemist? minno
tund ep olle weel tulnud. Temma emma ütles teenridele:
mls temma teile ial ütleb, sedda tehke. Agga senna ollid
pandud tuus tiwwist wee-riista Iuda-rahwa puhhastanud
pärrast, ja iggaühhe sisse laks taks ehk kolm moöto. Jesus uttes neile: tättke need tiwwisid-ruslad weega, ja nemmad täitsid neld äre tassa. J a remwa ütles neile: wõtke
n n ^ nende jeest, ja wige pulilla-rahwa-tallitajale, ja mMn.ad wisid. Agga tui pulma-rahwa-tallüaja sedda wet maitfib, mis winaks olli janud, >a ei teadnud mitte, tust se olli;
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M a mcd teenrid teadsid, kes sedda wet ollid tonud, siis
kurjus se pulma-rahwa-tallitaja peigmeest, ja ütles temmale:
iggamees annab essite head wma, ja kui nemmad jo kül sauud, siis lahjemat;sinnaolled sedda head wina tanmni hoidnud. S e olli nende immeteggude hakkatus, mis Jesus
teggi Kanas M i k a - maal, ja näitis onuna au ülles, ja
temma I ü n g n d uskusid temma sisse.
Nelkide jures olao abbiello au sees, ja abbiello wodi olao rolaotamatta; agga, kül Jummal nuhtleb horapiddajad ja abbiello rik- Cbr.,5,4,

^ d . Kui Jummal essimest innimest Adamar olli lönud ja tedda Edeni?l)k Paradisi aeda pannud, siis ütles temma: S e ep olle mure hea, er
innimenne üksi on, ma tahhan temmale abbi tehha, mis temma kohane on. J a Jummal ehhitas Ewat Adama küljeluust, ja satis tedda
Adama jure. Sedda wisi seadis Jummal abbiello, et mees naesele ja
wene mehhele piddi abbiks ollema, ja panni issi essimest pari rahwast
M o , ja õnnistas neid. Nenda on abbiello Jummala pühha jeadus ja
peab meie jures ka ikka pühhaste petud sama. Apostel Paulus ütleb
opanast: keikide jures olgo abbiello au sees, se on: igaaüks piddago ja
jllustago abbiello, kui Jummala seadust; ütski ärgo laidaao sedda, ei
ühhe, egga teise asja pärrast, sest Jummal on sedda seädnud. S e seävus on nea: agga sago se ka keikide jures pühhaste petud. Ärgo teotago
sedda ka ürski horusse ja abbiello rikmisse, ehk kurja ello läbbi ärra;
Abbiello wodi olgo ka rojastamatta, sest Jummal nuhtleb horapiddalad ja abbiellorikjad. Hora to pärrast olgo iggaühhel omma naene, ^
!? iggaühhel omma mees. Sest parrem on ennast abbiellusse heita, kui
^."

"l)ba himmude pöllemist tunda. Agga nenda kui keik Jummala towad ja seädussed pättustest innimestest knrjaste prukitakse ja kurja ellosa ärrateotakse, nenda ka abbiello. Pissud neid, kes abbiellusa heitj a d , hakkawad omma abbiello öiete ja pühhaste. Nemmad ei hakka
'kdda mitte melemoistussega, kui moistlikko innimcs,ele mnnib, ei
wltte palwega, Jummalalt head nou ja abbi pattudes, waid lihha
Plnunoga ehk rummala melega, nenda kui neid Odetakse. J a kui need
katjad ja juhhatajad ei olle õiglased, eiollemmmalakartlikkud, waid
^ l l on seäl jures kawwalus, siis lähhäb nisuggune abbiello kül saggedaste hukka. Agga ka abbiello rahwas ei ella iggakord nenda, kui kohhus on, egga pea omma abbiello au sees. Nende abbiello ei jä mitte
wlastanuuta, nemmad teotawad sedda ärra pordo elloga, ehk ellawad
M
ka
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'ta riidlemisse ja taplemisse sees. Kas nende ello on üks abbiello? O
ellades. S e on üks selge willets ja pörqoello. A . M ka heas abbiellus
on mõnda suggust hädda ja risti; sest patto läbbi on keik häddalisseks ja
ja waewalisias jänud. Agga kitus olgo Jummalale/ er Jesus on rulnud
meid trööstima keige meie willetsusse sees, ja meile abbl saatma. Hea
nou ei te ial liga. J a nenda tahhame rännapäwast Ewangeliumnut
tähhele panna, kuida sealt seest leiame

Head nou a b b i e l l o - r a h w a l e ,
I. Et nemmad peawad keik Iesusse nimmel hakkawa;
l i . Keik hädda ja murret temma peäle weretama;
III. Kannatlikke süddamega abbi tundi ootma.
A a d a sinna keik hästi korda, armas Issand Jummal, et iggaüks siit leiaks
"
ja saaks head nou, ja et ta sedda ka ennese kassuks wastowõttaa
Amen.

I. Peame meie keik Iesusse nimmel hakkama. S e hea nou alf
takse m hastl abbiello rahwale, kui ka keikile, kes tahtwad, et nende to
peab hästi forda minnema. Sestsinnatsest Ewangeliummist näme sedda
selgeste. Uks paar rahwast piddas pulmad. Iesusse emma olli seäl;
agaa Jesus ia temma Jüngrid M d ka pulma kutsutud. S e olli nore
rahwale õnneks. Šeff kui jodawat wina pudus, mis seäl maal nenda
sammoti jomaaiaks prukiti, kui meie maal õllut, siis olleks neil häbbl
olnud wina eest paljast wet pulma rahwa ette pannes. Agga nüüd aitisIe»us neid, za teggi nende heaks omma essimest immeteggo, et ta
wet winaks mutls. O h ! minno armad, õppigem, et Jesus telle tarwis
lähhäb keikis, mis teie ial ettewõteate ja tete. Meie olleme siin ilmas
naddallsied ja waewalised; ja ehk meie ommad asjad enneste arwates
hastl kül olleme arramötlenud, siis tulleb mitto korda hädda ja ristl
sealt, kust meie sedda ei olleks arwanud. Onsad olleme siis, kui nme
sedda relgeparremat abbimeest tunneme, ja kui temma meie jures on.
J a missuggune assi, keigest sest, mis innimenne ial omma ello sees ettewõttab, wõib kül üllem olla, kui abbiellusse minna. S i i s pannade
teld ühhe mnlmesjega kokko, kedda teie weel õiete ei tunne, kellega
Me nüüd peate ellama, kellega teie keik peate heaks wõtma, mis teile
juhtub/
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luhtub, olgo hea ehk kurri, rööm ehk willetsus, rikkus ehk waesus, au
ehk Kabbi; olgo teine hea innimenne, ehk kõlwato ja pahha; J a sedda
nntte ükspäinls aasta paiwiks, waid ello aiaks. J a sest, et abbiello rah
was üks lihha on, siis langego sü ühhe ehk teise peäle, jägo ühhe ehk
t.el>e kätte wõimus, tulao ühhele ebk teisele hädda, teotus ja waew,
uks ni hästi kui teine peab sest ikka omma ossa tundma ja kandma. Oh'.
^ teie teaksite, kui wägga Jesus teile sepärrast tarwis on! kui teie tah
hate adbiellusse heita; olgo temma teie jures keikis, mis teie ial ettewottate. Pühha Apostel Paulus ütleb sepärrast: Reik mis teie ial
wõttate tehha simna ehk töqa, sedda tehke keik Issanda I e s u s s e ^ s . ; , , ^
"immel. ÜUcüldes öpretakse^meid, et meie keikis, mis meie teme,
ennast peame üllesnäitma, kui tossised ris^i innimessed, kes keikis Kustusse sanna õppetusse järrele püüdwad tehha, ja kes tedda se läbbi om^a Issandaks tunnistawad. Sest agga ei olle weel mitte kül, et teie
suga üksi ütlete: O h ! Icsuke, tulle ka. Kui kegi sedda kohtlase melega
la keigest süddamest ütleb, ja ei mitte wisi pärrast, siis se on hea, ja
Ulsuggnne öhwminne on Issanda mele pärrast. Agga et teie sedda
weel parreminne saalsite mõista, et meie keik omma tööd peameIesusse
uilnmel teggema, siis kuulge

i ) Jesus peab meie melest oige kallis ja annas ollema, ja meie
veame sedda ka õiete n ' m a , et temma nou ja abbi meile keiges asjas
tarwis lähhäb, kui meie to hästi peab korda minnema. Temmast on
^ummala! hea meel, ja temma sees ja temma läbbi wõib Jummalal
^ meist ja meie teagudcst hea meel olla. Meie issi olleme pattused ja
Latto al kinni; keik meie teggudest, ka neist keige varremist, leitakse wigga.
Vgga Jesus on meik' Jummalast öigusseks tehtud. Sepärrast lähhäb
^Mma arm meile keikis asjus tarwis. Peälegi olleme ka wägga rummalad, ja n oska ühtegi õiete tehha, sest on temma meile tarkuseks
tehtud: Hädda sees ei olle meil ühhestki suremat abbi ja rõmo, kui temeast, stst temma on meie ärralunnastaminne. Sedda teades la us i Kor.,, 30.
kudes, peame meie
2) Iesust himmuotama, et temma ikka tahhaks meiega olla,
weid issi keikis juhhatada ja keik hästi korda sada. Nenda kui meie
M e hea söbraga heäl melel ikka ühhes kous olleme, temmale nou
vussime, ja temmalr abbi otsime, nenda sammoti peame ka I e just.ikka taggchoidnm, ja temma kaest nou ja abbi otsima, et wõiWe üttelda:
M 2

Keik

92

Jutlus teisel Pnhhapawa!
Keik aega tahhan soga wita,
Kui wagga armsa sõbraga.
Sind tahhan armastada, kita,
Kui ial weel wõin hingada,
Sind tahhan nõuda, Talleke,
Kül prudi nõuab peioke.

J a kes on kül ni t r u , ni ustaw sibber, kui Jesus? Kelle käest wõime m julgeste nou ja abbi otsida ja wõtta, kui Iesusse käest?
. 3) Leme omma teud Iesusse nimmel, kui meie neid temma sanna
la õppetusse järrele ettewottame, ja keikis järrele katsume, mis temma
«om. 12,2. hea, ja melepärraline, ja täis tahtminne on. Kui meie ni paljo km ial

loudsime, temma talumist olleme püüdnud tunda sada, ja olleme temmst
läbbi taewast Issa pallunud, siis peame
4) temma peäle lootma, et ta ei tahha meist mahhajada, essgs
meid paigast mitte mahhajätta, waid et meie julgeste wõime öölda:
ebr. i ; , 5. Issand on minno abbimees, ja minna ei tahha mitte karta. Se on,

^

keik omma tööd Iesusse nimmel ettewõtta ja tehha. Sest arwaae
nüüd teie, kes tahhate abbiellusse heita, kuida teie sedda peate Iesusse
nimmel hakkama. Qppige rundma, et Iesusse nou, arm ja abbi teile
seal jures wägga tarwis lähhäb. Palluqe tedda, et temma issi teid
wõttaks juhhatada. Temma sanna juhhataminne olgo teie melest
pühha ja ennam, lui keik innimeste nou. Palluge temma läbbi omma
armia Issa taewas, et temma teile omma önne annaks, ja siis olge
julged, et Jummal issi teie abbimees on. Kui teie loete meie swaw
yeliummis, et Jesus ka pulmale läinud, kuhho tedda olli kutsutud, siis
õppige sest, et temma ei olle uhke, waid allandik, lahke ja helde, ea
lähhäb waeste, ta lähhäb kurwade, ta lähhäb ka röömsade jure, ja e<
kela nende öiget ja moistlikkut römo, waid rõmustab neid weel ennaw
omma armo andidega. W a t a , ni helde on meie Jesus; kes ei peats
tedda armastama? Ta ei kela meil rõmo; ta kelab agga, et meie omma
römoga ei pea Jummala käs ust ja tahtmissest tagganema ja patto teg
gema. Temma ei tahha koggoniste mitte, et meie peame allati kurwa
melega ollema, omma Pead kummardama kui körkias, ja ikka nutto
laulusid laulma. E i mitte; 'a lubbab meile ka rõmo, ja tahhab, et
meie röömftdega peame roömsad ollema. Kui teie agga sedda mõis'
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taksile, et waggad woiwad ka röömsad olla^ ka Iummala annid pru>
"da, ilma pattota ja nenda, et nemmad )e läbbl kurja lihhale ja himlnulewoimust ei anna, ja omma römoga ullekohhut eite, ei I u m m a la, ei issiennese egga liggimesse wasto. Olgo agga Iesus lkta teie
lures; tehke agga keik telnma nimmel, nenda kui siin oöldud on, siis
^olb teil keikis paitus ja igga tö jures üks römus südda olla, ja siis säte
ka patto eest hoitud. Agga mis peab neist ütlema, kes muud römo ei
tunne, tui sedda, mis liast asjast ja pattust tulleb, kes wina ja tange
lomaaiaga omma meelt, mõistust rikluwad, lelle sees siis lihha himwud pöllema lahhawad, nenda et nemmad sedda öiskamissega, roppo
kõnne ja lauludega ja mu nisuaguse töga ülleskulutawad. S e tulloke,
wis nende sees poUeb, on põrgust sütud, ja sadab wallo ja nuhtlust. Teie
kokkotulleminne on üts hirmus assi Iummala melest. Ta wihkab tigsedatte seltsi/ ja öalatte jures ei istu temma mitte. Ta wihkab, ta pöb
sab nisugaused jodud ärra. Tehte siis wahhet römo ja römo wahhele,
kui teie tahhate, et Iesus test teie seas peab ollema. Telnma olgo ikka
keige üllem teie pulmts, teie abbiellus ja keige teie teggemisse jures, et
!aats itta tehtud, mis temma mele parrast on.
«, l i . weretage keik omma murre temma peale. Üks hea ustaw
Mber on suur warra, kedda ei sünni ühhegi kalli asja wasto ärrawahhetada. Agga arwasre leiame nisuggust söbra innimeste seast. Armaste on üts, kelle kätte meie ennast julgeste wcime uskuda, tes meile
^voits truits nõuandjaks olla. Tartusse öppetaja S i r a t ütleb sepärrast
kul wägga tartaste: Olgo neid kül palio, kes soga rahho piddawad, ^r. ^^
agga waewalt olgo üks ainus ruhhandette seast so nou-andja. K u i "
^ell hea pölli on, siis eht on meil monni bea söbber, agga willetsusse
pawal jääb sulle waewalt üts järrel. Abbita^a peats tül teisele nisüasune söbber ollema, kellest woiks nou tüssida^ kellega keik asjad woiks
^bbiratida, ja kelle peäle omma murret woits weretada. S e o n ta
abbiello sees keige üllem assi, agga kus sedda ei õlle, seäl on waene lug
M ja willets ello. Agga keige parrem söbber, olgo ta abbikasa, ehk mu
sklne, on ikka innimennc; ja innimenne on wallelik, surrelit, ei woi
lggakord, ja ei tahha ka monnitord aidata. Keige parrem söbber on
jval)hest,tui katki röhhutud pilliroogone tep,lui meie temma peale ennast
toetame, siis lählmb se meie peosisseja amb läbbi. O h ! noudge ew
nestele nisuggust söbra, kelle peale teie ikka woite lo^a, kelle latte teie
kelk woite uskuda, kes ikka woib ia tahhab aidata, kes teist mahha ei ja
^llletsusse ja hädda aial, kes teid surmaske mahha ei jätta. J a kes se
on- Ee on se suur Iummal< tes taewa ja Ma.on lonud ja tcik asj.ld
M 3
tap
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Laul. l ^ f a M s t e on seadnud. Wagga onnis on se, kelle abbi oige Jummal
l 6'
on, kelle ootminne on Jehowa omma Jummala järrele, kes on teinud taewast ja maad, merd ja keik, mis nende sees o n ; kes peab töt
iggaweste. J a et mcil sedda surem mlgus wõiks olla Jummala eole,
siis on temma issi meile ühhe wahhemehhe annud, seon meieIssanb
Jesus, kes innimeseks on sundinud, ja kes mitte ei häbbene, meid wen
deks nimmetada. Kes on kül t r u i m , kui temma? kennel on ni ärras
mcel ja halle südda, kui temmal? Kel on surem nou ja abbi, kui temmal?
Temmast ööldakse, et temma süddame röom on innimesse lastega olöpp. lann.les, ja neile head lehhes. Sedda on temma ka, siin M a peäl "olles;
»''l- kül üllesnäitnud. Sedda leiame meie ka selle Ewangeliummi seest.
Maria olli õppind Iesust, kui head nõuandjat ja abbimeest tundma.
Sepärrast ütles ta temmale: neil ep olle wina. Iesusse wastus: nae^
ne, mis mul on sinnoga teggemist? näitab kül peält walli ollewad.

need sannad. Sest temma ülles tecnridele: mis temma teile ial ütleb,
sedda tehke. J a pärrast sai Maria ka tunda, et temma olli ka wägga
hästi teinud, et ta olli onuna murret Iesusse peäle weretanud. Tehke
teie ka nenda, mo armad, kes teie tahdate head ello sada. EhktemM
kül nüüd ennam nähtawal kombel siin M a pcäl ei olle, ommeti on tenr
ma Issa parremal käel sesamma, mis ta siin M a peäl olli, sesamma hel'
de ja ärda melega, sesamma wäggew abbimees. J a meile on lubbatud:
Matt. 7, y.Palluge, sus peab teile antama. M i s teie ial Issale pallute minno
Joan. 16, nimmel, sedda annab temma teile, palluge, siis peate teie wõtma,
23. -4. et teie room wõiks tais olla. J a ta ütleb Jesus: A u i teie minno sisse
jäte, ja minno sannad teie sisse jäwad, siis pallute teie, mis teie ial
Joan. lj.7. t a h a t e , ia se peab teile sündima. O h ! mis kallid tootussed! Wägga
önms on, kes õppind nenda teggema, kui nüüd lubba antakse! Wagga ön
nis on, kes Iesust tunneb, kui omma keigearmsamat sõbra. Se leiab
iggal aial abbi, ja ei jäta temmast mitte mahha ja häbbisse. O h "
Jummal, olgo Jesus armas sinno melest, siis annab ta sulle, mis
Laul. ,7,4 so südda kutsub, wereta temma peäle ommad teed, (se on keik,
5
Mis sa ettewõtead) ja loda temma peäle; kül ta toimetab keik hästi.
M. Nüida tneie peame teggema, keik mis Jesus ütleb: fa kan^
natlikko süddamega abbi tundi ootma. Sedda öppime ka sestsinnatsest
Ewangeliumiast. Kui Maria omma murret Ieiussele sai kaebanud
ja kui ta lemmalt olli wastust sanud, siis otis temma oigel abbi mndl
uMD
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ustliffo ja allandikko süddamega, ja ütles teenridele: mis temma teile
m ütleb, sedda tehke. J a se olli wagga hea. Sest kui Jesus teädis,
^ olge aeg olli, siis ütles temma neile: täitke need wee-riistad weega,
w nemmad teggid sedda, ja läitsid neid äre tassa. J a ta ütles Jesus:
^one nüüd nende seest, ja wige pulma rahwa tallltajale. J a nemW o teggid nenda, ja wisid. Agga pulma rahwa tallitaja ei teadnud
M ühtegi, et wet olli riistadesissewallatud, ja et se olli winaks sanud;
sknnna agga maitses sedda ja tundis, et se olli parrem w i i n , kui essi>
Uenne. Ta panni sedda immeks, ja kutsus peigmeest ja ütles: Sinna
M lahjemad wina enne annud ja parremat wina tännini hoidnud:
^tUldo ei tehta mitte sedda wisi; muido antakse parremat enne ja lah?
lkMclt pärrast, kui pulmalissed kül sanud. Wata, se olli Jesusse imme
^ggude hakkatus. Temma olli hakkanud ennast ma ilma Onnisteggiaks
Mnistama. Ta olli ennesele Jüngrid ärrawallitsenud, kes temma
raest piddid õppetust sama, ja siis keige ma ilmasisseminnema ja tun
Ustama, mis nemmad temmast ollid kuulnud ja näinud, ja kes keige
M o a l e piddid armo õppetust kulutama. Sepärrast piddid nemmad
' " l ses ussus kinnitud sama, et temma olli Kristus se Issand. Sepärrast teggi Jesus siin sedda essimest immeteggo, ja näitis se läbbi omma
M ülles. Temma andis neile sega teäda missugguseks nemmad tedda
M i d piddama, se on Jummala Pöiaks ja ma ilma Onnisteggiaks.
^est ööldakse ka: temma Jüngrid uskusid temma sisse, nemmad us
"l!ld, et temma tõeste se om, kes Israeli rahwast piddi ärralunnasra
^a. J a kes ei peaks sedda ka uskuma ^ kes sedda agga öiece tähhele
panneb? Kes lasseb wilja ja wina marjo kaswada, kes muido, kui
Jummal? S i i n mutab Jesus wet winaks. Kes ei peaks siis uskma et
Emilia on se samma, kelleks ta ennast tunnistas? Agga se on meie op""Usstks ja usso kinnituseks kirjotud. Sepärrast peame nüüd tegge^
M , nns Jesus meile ütleb, ja siis kannatlika ja u tlikw süddamega
M m a abbi tundi ootma. Kui kegi kül Jummalat pälluks, agga pala g a üksi ehk palja luggemissega ennesele tahhaks toidust ja muud tark u s t sata, ja ei tahhaks tööd tehha, siis sesuggune kiusaks I u m m a i ^ Jummala sanna sees on iagaühhele head õppetussed antud, mis
Waniees ommast kohhast peab teggema. Seält leiawad wannemad,
^"//leiawad lapsed, mis nende kohhus on, tehha. Abbiello-rahwas,
"eyyed ja naesed, wannad ja nored, issandad ja sullased ja keik mu in
"meste suggu leidwad seält omma õppetust, mis nemmad peawad
c M m a ja kuida nemmad peawad ellama, kui tahtwad öigust tehha
^"ninata, isseenese ja omina liggimcsse wasto, ja kui nemmad head
" ^ toidust, rahho, terwist ja muud head pölwe tahhawad ' ^ a .
Sedda
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Sedda peab siis ka iggaüks teggema. Mees peab naest armastama l
naene mehhe sanna kuulma. Mollelnad peawad Jummalat kartma,
omma tööd õiete teggema/ mõistlikkud ja õiete ellama, ja seäl jures
Jummala peäle lootma.
A g g a , kes ei tahhaks tööd tehha, wald
maggades pearoidust ja ihho kattet sada; ehk kes näkas on za ei talllta omma kurja wihhast süddant, ja kaebab siis ikka, et temmal ei olle
ial rahho, el mehhe ei naese, ei perre egga mu rahwaga; ehk kes m^
lega tahhaks terwist rikkuda lia julgusse ehk mu asja läbbi, ja ommeti
lota, et Jummal peab hoidma; ehk muud sedda suggu: ets nisug
gune innimenne ei kiusaks Jummalat? Eks Jesus el peaks nisugguse^
wastama: innimenne, mis minnul on sinnoga teggemist; te sinna, nm
so kohhus on tehha, ja siis loda minno peäle. Mikspärrast on Julil"
mal meile mõistust ja keik meled, ihho ja keik liikmed, pöldo, weikse^
ja muud asjad annud, kui innimenne neid ei tahha prukida, waid lotab agga, et Jummal immelikul wisil tedda peab toitma. E i mitte
armas innimenne, te tööd ja pällu Jummalat. Keik mis Jesus ow"
ma sanna <ces reile ütleb, sedda tehke, ja ellaae ikka terwet meelt m^
da. S i i s ootke abbi tundi kannatlikke süddamega. W a a t , siis wõite
uskuda, et Jummala kassi ei olle lühhikeseks läinud, et m ei jõuaks
aidata, ja et temma körw ei olle raskeks sanud, et ta ei jõuaks
kuulda. Kui teie ollete teinud, mis Jummala sanna teid õppetanud,
ja nns me ial ollete wõinud ja mõistnud tehha, tui teie ollete o n M
Jummalat pallunud, omma hädda ccmmale kaebanud, ja temmale
Iejusse mmmel abbi otsinud, siis kannatage ja ootke usilikko sildis
mega; kül Jummal aitab.
Kui ei tulle kohhe abbi; kui teie ei st
warsi warmalt nähha, et teie töteggeminne ja teie palwed on aitnud,
sils olge rahhul, kannatage ja ootke. üttelge:
Mo hing miks ennast waewad sa?
Oh wdtta kannatada,
Sind Jummal tahhab aidata,
Sest tahhan tänno anda.
S o hädda se on ürrike,
Ning wimaks so rdöm tulleb.:,:
Sedda wisi tulleb tõeste rõmo ja abbi tund pärrast kurbtust
za waewa. . W a t a , nenda wõib teile oige rahholinne ello, ölge
wackne assi m hea põlli olla siin ilmas, ja pärrast õnnis ots ia lal)'
Kminne Klgest waewast õnsa surma läbbi. O h l wõtke nüüd sA
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da maenitsusi ja head nou, teie abbiello rahwas ja keik mu innimeste
suggu, kui teie tahhate häid päiwi ia head ello nähha. Kül teie siis
tunoa säte, et wägga hea on Jummala peäle lota, ja temma wits
Misse al warjul olla. Amen.
O h ! sinna, meie suur abbimees, taewa ja M a loja, õppeta meib
sedda õiete tundma, mis sured ja kallid tootussed on antud neile, kes
Ano Poega Iesust Kristust armastawad ja temma sanna kuulwad.
Temma sees olleme sulle armsad, ja temma nimmel on meil lubba
Utmult keik head palluda ja lota. O h ! et jõuaksime sedda ka õiete
tehha ja keik omma lotuft sinno peäle panna. Ärra lasse neid, kes
süddamest sind nõudwad, ial häbbi sisse sada. Anna keige abbiello
Mwale omma armo, et nemmad sinno kattusse sees wõttaksid ella
^a, ja et nende ello woitt sinno melepärrast olla, ja sinnust õnnistud
sada. Amen.
Laul. 141. Mis waewabsinnosüddant, z salmist otsani.

Jutlus kolmandamal Pühhapawal pärrast
kolme Kunninga Pühha.
Laul. is9- Dh! waaga Jummal, kes x. l-6. salmist sadik.

^ h ! Issand J u m m a l , sinna issandatte Issand ja keige üllem
Z ^ l wallitseja, kelle allamad, sullased ja ümmardajad meie keik ob
^
leme; sind pallume keigest süddamest, anna meile omma pühha
K a i m o , et meie temma helde juyhatamisse läbbi wõiksime sinno käsko ja tahtmist õiete tunda ja armastada, ja sind/ omma head Jummalat ja Issandat hea melega karta ja tenida. Õppeta meid ka praeso omma kalli sanna läbbi, mis meie kohhus on, ja anna meile niU g M d süddamed, mis õigust ja kohhut nõudwad ja armastawad;
la stdda naitko meie siis ka wagga ja ausa elloga ülles, sinno, meie helve Issanda auuks ja kitusseks. Sündko se Iesusse, sinno armsa Pöia,
"Me kalli Onnisteggia pärrast. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. si
R

Ewan-
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Gw<mZ«lium, Matt. z, i -13. salmist sadik.

Isgga tui temma (Jesus) mäelt mahhalüts, käis palp
" rahwast temma järrel. J a m a t a , üks piddalitübbine t B
l i ja kummardas tedda, ja ütles: I S s a n d , kui sa tahhab/
wõid sa mind puhtaks tehha. J a tui Jesus kät olli sirrotanud, putus temma temmasse, ja ütles: minna tahhan, ss
puhtaks; ja seddamaid sai temma piddalitöwwest puhtaks.
J a Jesus ütles temma wasto: katsu, et sa sedda ühhelegi ei
ütle, waid minne, näita isseennast preestrile, ja w i sedda
andi, mis Moses on kastnud, neile tunnistusseks. Agga,
kui Jesus Kapernaumma slsse läks, tulli üts södoapealik te,m
ma mre, pällus tedda ja ütles: I s l a n d , minno sullane on
alwatud koddo maas sures wallus. J a Jesus ütles temma
wasto; minna tahhan tulla ja tedda terweks tehha. J a se
södoapealik kostis ja ütles: Issand, minna ep olle mitte
wäärt, et sa minno kattukse alla tulleb, waid ütle agga üts
sanna,siissaab minno sullane terweks. Sest minna ollen ka
innimenne wallitsusse a l , ja minno al on sõa-mehhi, ja minna ütlen ühhe wasto: minne, fils lähhäb temma, ja teise
wasto: tulle, siis tulleb temma, ja omma sullase wäe t o : te
sedda, siis teeb temma. Agga tui Jesus ftdda kulis, immetelles temma la ütles nende wasto, kes järrel täisid: tõest,
minna ütlen teile, ei Israclistte polle minna ni suurt ueko
leidnud. Agga, minna ütlen teile: mttto tullewad hommiko
ja õhto poolt, ja istuwad laudas Abraami ja Isati ja Jakobiga tacwaritis, agga tunningrigi lapsed lüktatatsc wälja
leigesüggawama pimmedusse sisse, seäl peab ollema ullunünne ja hammaste tirribtaminne. J a Jesus ütles soapcalitto
wasto: M i n n e , ia sulle sündko nenda, tui sinna olled Mt>
nud. J a temma sullane sm terweks ftlsammat tunnil.
Armad stbrad, sellesinnatse swangelinmmi sees kulutakse meile
laks Icsusst immetcggo, misga temum ni hästi omma iummalilw
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wagge, kui ka omma heldet süddant, mis iggaühhe waese haddalisse
palwele armo ia hallastnssega lahti tehtud on/ on üllesnäitnud Es
ute teggi temma ühhe piddalitöbbise, kes tedda allandikkult pällus, temma hirmsast töwwest puhtaks/ ja sedda teggi temma omma wäe saunaga ütteldes: M i n n a tahhan, la puhtaks; ja seddamaid sai temwa piddalitöwwest puhtaks. Teiseks, wöttis temma ühhe stapealikko
ustlikko palwet kuulda, kes temma jurcst omma alwatud sullasele cbbi
otsis, ja kenncl nisuggune süddamelik ja kindel lotus Iesusft peale
olli, et ta uskus, kui Zesus agga, ilma selle haige jure tullematta,
ühhe sanna wöttaks üttelda, et se haige sullane siis kohhe piddi terweks sama.
J a temmale sündis, nenda kui ta olli ustnud. Molle
Mad, ni hästi st piddalicöbdine kui se söapealik, woiwad meile ühheks
kauniks öppetusse margiks olla, et meie neist öppime, kuida meie
keiges häddas omma Qnnisteggia Iesusse jurest, allandikko ja üht
last ka ustlikko süddamega ja kindla lotusseaa peame abbi otsima.
Agga stapealtt woib meile peale sedda ka mu yea asja märgiks ja juhatajaks olla. Temma olli üts wägga hea wallitseja omma pene ja
nende sta meeste ülle, kes temma alla ollid seatud. Temmalt wötlem
sepärrast öppetust ja juhhatamist isseärranis teie, les teiste ülle pea>
te wallitsema. Pangem siis mhhele

Missuggused need wannemad omma perre
wasto peawad ollema.
Hedda näitab meile sestapealikwägga hästi. Temmasse leitakse:

I. öige jummalakartus;
II. Tösfine allandus;
lil. Süddamelik armastus ommk süllast wasto ja holekandminne temma eest;
lv. üks mõistlik wallitseminne, ja perre piddamtnne tö
kallal.
Nende nelja asja sees näme kiik, mis wannematte ja jsseärranis
«ttre wannemgtte kohhus on. Sest stapealitlust leiame nuud
N 2
l. Et

icx)
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i. Et ta Jummalat kartis. Ta ei olnud kül mitte Iuda rahwa
soust, waid temma olli paggana-rahwa seltsist; agga ommeti olli ta jo
s«' 7,5- hakkanud Israeli Jummalat tundma ja auustama. Sest Lukas kirjlp
tab, et Iuda rahwa wannemad isse Iesussele temmast tunnistust aw
nud, et ta nende rahwast armastas, ja isse neile koggodusse koia ülles,
ehhitanud. Gedda ei olleks ta wist mitte teinud, fui ta ei olleks J u
da'rahwa usko ja Jummala tenistust oigeks arwanud. Sest nifua
gused koggodusse koiad ollid seks üllesehhitud Iuda-rahwa linnade <a
allewitte sees, et oige terwe usso õppetus piddi nende sees õppetud ja
Jummala tenistus petud sama; sest er neil muud suurt Jummala kod
t a ei olnud, kuise tempel Jerusalemma linnas, kuhho nemmad keige
Israeli Ma seest ei wõinud iggal aial sada. Agga Jesus issi annab
sille söapealikkule ka ledda head tunnistust, et ra Israelistke ni suurt
usko ep olle leidnud, lui temmast; ja pärrast ütleb ta temmale. Minne, ja sulle sündko nenda, kuisinnaolled ustnud. Siin wõime nüüd
kül arwaca, et se söapealik ka omma perret püüdnud oige jummalaa
tusse pole sata ia juhhatada, sest et ta issi Jummalat süddamest nõudis karta.
Nendasammoti nüüd, kui sesinnane söapealik Jummalat kartis/
nenda peab ka jummalakartus keikide ja keigesuaguste wannemate jures ollema,, nago allusieks ehk põhjaks igga ahale, mis nende kohhus
on tehha. Kui neile oige, tõssine lummalakartus pudud, siis ei sa neist
ühtegi õiete ja nenda tehtud, et se keck Jummala mele pärrast olleks.
I l m a lummalqkartusjeta ei mõista nemmad omma ammeti nenda üllesplddada, km kohhus on. I l m a selleta ei wõi nemmad omma per
re eest õiete murret kanda, ei wõi neile heaks õppetusse märgiks olla.
Kuida wõtwad nemmad omma perret õppetada Jummalat kartma/
lui nemmad issi weel hopis jummalakartmatta on?
u. Se stapealik olli süddamest allandik. Se sanna tulli selgest
allandussest, kui ta ütles: Issand, minna ep olle mitte wäärt, et st
minno kattukse alla, ehk mmno kotta, minno jure tulleb. Allandust
peawad keik wannemad takkanoudma, kui nemmad, kui õiged wannemad, Jummala mele pärrast tahtwad õigust mõista. Nemmad M
wab kelgeessite Jummala wasto allandikkud ollema, et nemmad tundwad, et nemmad omma perrega üdtlaie Jummala al on, ja teädwad/
Kel. 4, i. et ta neil Issand on taewas, ja sesi ka moistwad sullasele la ümmarbaiettele tehha, mis oige on. Se an, et nemmad issandad ja wau'
nemad on, on Jummalast neile antud; Jummal olleks kül wõinud
neid
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wid sullasils seada, ja nende sullased jälle wannemiks.
Sepärrast
on nende kohhus ennast Jummala alla allandada, ja omma perrelt õisust tehha, nenda kui nemmad perre kaest nõudwad, et perre sedda
Peab teggema, mis kohhus on, neid tenima ja nende sanna kuulma.
Kus allandus Jummala wasto on, seäl on ka allandus Kggimesse wasto. E i wõi wannem ennast omma perre wasto uhke mele ja ülbe wisiga üllendada. Kui wannematate jures uhke meel ja rummal ülbus
wallitseb, siis ei holi nemmad ommast perrest paljo ühtegi, nemmad
polgwad ommad orjad hopis ärra, pannewad neid wägga alwaks, nago ep olleks neid innimessikske arwata. Agga üks süddamest allandik
wannem mõtleb: minna ep olle Jummala ees ei suggugi parrem, kui
Minno sullane ja ümmardaja; nemmad on risti-innimessed, nenda kui
Minnagi, sepärrast ep olle ma Jummala ees ühtegi ennam; minna ollen kül nende wannemaks seatud, agga Jummal olleks neid ka wõinud
Minno wannemiks seada, kui ta olleks tahtnud. Kui keik wannemad
Nenda mõtleksid ja sedda wisi ennast Jummala ees allandalsid, ja J u m Wata pärrast ta omma liggimesse wasto allandikkud olleksid; siis sesuggune allandik meel kelaks neid wist, et nemmad omma melewalda, nns
M orjade ülle on, mitte lurjaste ei prügiks, waid nemmad teeksid keisre wasto õigust, ja se olleks üks õige lahke ja armas ello. Selle aludusse kõrwa peab ka
in. Tullema armastus perre wasto, sa selle armastusse läbbi
W õige, t r u , süddamelik hool ja murretsemine perre eest Lukas üt
A , et selle pealikko sullane ta melest kallis ehk wägga armas olnud. <"k.7,».
Kül se söapealik ehk olli jo omma haige sullasele mõnda rohto katsunud:
lul ta temma järrele ka selle haigusse sees kulas ja keilipiddi temma eest
Murret kandis. Agga wimaks kui ta näggi, et ta ei wõinud ühhegi
"õuga senna parrata, ja kui ta Iesussest kulis, kes sel ajal Kaperna"Mina linna tulli, siis tulli temma Iesusse palwete, temma kaest omma waese haige sullasele abbi sama. Nenda kui ta nüüd omma sullase
M o eest hoolt kandis, nenda on ta wist ka temma hinge eest hoolt kannud, sest et ta issi Jummalat kartis, nenda kui mele olleme kuulnud.
>. S e , mis siin räkitakse, se õige armastus perre wasto, on ka ni'uqqune assi, mis leilide wannemate jures peab ollema. Neile tulleb
pknet armastada, ja sedda mitte ükspäinis nenda, lui nemmad leili
lnnimesst peawad armastama, waid se armastus peab weel surem ja
knnam üllem ollema, sedda möda lui perre nende lähhämad liggimese
leo on, kui nmud innimesed. Wannemad, kes abbiellus ellawad, arN Z
masl^
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«naerawad teine teist cllaste, nemmad armastawad ende kõrwas ommad lapsed/ mis Jummal neile annud, ja laste järrel tulleb nende
perre, nenda et nemmad peäle isseennast, omma teist poolt ja omma
lapsi, ei tea keddagi omma liggimese seast, kedda nemmad ennam peak
sid armastama, kui omma perret. Sesinnane armastus sadab siis
wannemad ka, et nemmad keik sedda truiste murretsewad, mis nende
perre ihho ja hinge heaks ja kassuks tulleb. Nemmad kandwad se eest
hoolt, et nende perre mitte hinge holetussesisseei j ä , ehk kui nende or
jad alles nored on / et nemmad selle holetusse sees ülles ei kaswa; waid
wannematel on halle meel sest, kui nemmad rummalad on, sepärrast
öppetawad nemmad neid Jummalat tundma, pannewad neid I u M
mala sanna bppima, Jununalat palluma, nomiwad ja maenitfewad
»eid head takkanouda ja kurja mahhajätta, ja on issi neile keige hea asja
polest margiks. Nemmad teadwad sedda Jummala käsko ennese käes
Ollewad, et nemmad peawad omma perret Jummala polest maenitse
ma, õppetama, Jummalat ka koddo nendega tenima ja palluma, ja
mitte kirrikus uksi; ja kui nemmad sedda ei te, etsiisJummal wannemal
te kaest perre hmged tahhab nõuda. Nemmad andwad ka omma perw
le hea melega aega öpplda, lassewad neid saggedaste kirrikus käia I l M
mala sannlskuulma; nemmad palluwad süddamest Jummalat omma
verre-rahwa eest, nomiwad neid, kui nemmad neist middagi kurja näwad, ehk kuulwad. Rummalad ja iummalakartmatta wannemad ei
holl omma perre pattudest ühtegi, ja ütlewad: mis mul mo sullase, ehk
umnlardam pattoga teggemist on, kui ta agga minno tööd öiete teeb i
wastago temmaasse, mis ta kurja teeb. E i mitte, armas söbber,
kes sinna perre ülle wallitseb, so meel peab haige ollema ja se peab olle'
ma otsego surma haaw so lukontide sees, kui sinno sullane ehk ümmardaja patto teeb, kui ta ka omma eksimssega sinnule kahjo ei te, kui ta
agga teise wasto ehk Jummala wasto on eksinud. S a pead halleda
süddamega ja .süddamelikus armastusses katsuma tedda wäest pattust
eksitusse tee peält ümberpöörda, ja temma hinge surmast peästa. S "
pead seddasamma head omma sullasele ja ümmardajale teggema, mis
sa omma lihhase lapsele teed, kui sinna omma last ja temma hinge, km
olge issa za emma armastad. Omma perre wasto pead sa kui issa ja
emma ollema. Jummal ütles Abraamist: M a tunnen tedda se p ^
lest, et ta wõttab ommad lapsed ja omma perret käskida, kes pärl M»s. i z, rast tedda on, et nemmad Jehowa teed peawad hoidma, et nemmad
,?- tewad õigust, ia mis kohhus o n ; sepärrast et Jehowa Abraamile
sataks, mis l a temma pärrast on räkinud. SilN kuleme, et IuM»
mal seddasuggu armastust ia truust, misga wannemad omma perre
hingete
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hingede eest hoolt ja murret kandwad, tahhab neile armust tas'
süda.
ö)iged wannemad näitwad perre wasto ka selle polest omma a n
wastust ülles/ et nemmad omma perre ihho ja aialikko kasso ning onne
kest hoolt peawad. Kui nende orjad alles nored on/ murretsewad
wannemad, et nemmad ei öppi laiskust kiitma, waid'et nemmad ussinaks töle sawad; et nemmad pärrast, kui nemmad ülleskaswawad ja
õngeks sawad/ igga töle, mis tarwis tehha, kõlbawad, ja nenda omwa enneste leiba, mis nemmad Jummala seädust möda toaa ennestele
Katnud, wõiwad süa ja omma liggimessele kassuks olla, ja stst ka waesele jaggada. Töeste, need wannemad tewad rasket patto, kes nori
innimessi nende nores pölwes ei övpeta õiete tööd teggema, waid and^ad neile melewalda laisko lüa, töta seista, ja tühje asjo tagga aiada.
^ s monned wannemad ei sa Jummala ees kimpo se eest, et nemmad
omma perret ei olle õppetanud tööd teggema, waid laiskusse peäle lootj a ? Agga ommeti ei waewa oiged wannemad ommad orjad raskema
M , kui neil jõudo on tehha, ja seäl jures murretsewad nemmad neile
^toidust ja ihho kattet, nenda kui kohhus on, et nemmad nälja ja külwa läbbi omma ihhule kahjo ei sa. Kui orjale haigus juhtub,siiswaw
M a d katsuwad temmale õhto, kullutawad ennast temma pärrast, korOtawad tedda ja kannatanud temmaga, ja ei aia tedda enneste jurest
?r.ra, stst et ei sa tööd egga muud head rehtud; ei pea tedda ka km
Vnst ehk weel alweminne ilma waatmatta ja aitmatta nurkas maas.
^ui wannemad omma orjaga palga pärrast leppinud, siis ei pea nem>
M d sedda kinnipiddama ehk wähhendama; olgo siis, et ta nnddaal
Mlo teinud, mis ta kohhus on maksta. Jummal käskis Mosesse lad?t Israeli rahwast: palgalisse palk ei pea mitte ülle ö so katte jäma 'Mes. 15,
^ m i k o n i ; ja Apostel Iakobus ütleb: W a t a , nende töteggiatte
"M , kes teie maid on ärraleikanud, mis teitest on kinnipetud, setis- Jar. 5,4.
^ d a b , ja leikajatte kissendamissed on winud wagnede Issanda kära d e ette; Sest kuleme, et se, kui töteggiatte palk kinm petaffe, mWgune hirmus pat on, mis taewa pole kisendab, nenda km werre su,
^tapminne, nenda kui Sodoma ja Komorra rahwa humsad pattud,
nenda kni Egiptusse sundiatte pat, kes Israeli lapsi lm raske toga wäeM , ja muud nisuggused hirmsad pattud, mis taewa pole kissenda^
Gepän-ast ütleb Sirak: S e waliad werd ärra, kes pailisst palk?kin
a n i pead. M i s agga palgaliste ja päiliste pärrast puhhas kirjas
00
. ^ a h e , se on ka sullaste ja ümmardajatte pärrast ööldud ja kas-
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päilissed ja teolissed ühtepandud ollemast, sest et nemmad ühhe arrs
peäl käiwad.
iv. Wannematte kohhus on weel, et nemmad omma perre ülle
moistlikkult ja targaste wallitsewad ja neid töle peawad. Se peallk
meie Ewangeliummi sees ütleb: Minno al on sõamehhi, ja minna üc<
len ühhe wasto: minne, siis lähhäb temma, ja teise wasto: tulle, siis
tulleb temma, ja omma sullase wasto: te sedda, siis teeb temma.
Wannema kohhus on käskida ja wallitseda; ta on seks Jummalast seatud, ja mis ta kassid, ütleb ja seab, (kui se agga kohhe Jummalatas'
so wasto ei olle) sest tulleb nenda arwata, kui kassiks ja ütleks I M
mat issi sedda. Mõistlikkud wannemad ei olle ommas wallitsusas el
liig waljud, egga.liig pehmed. E i se olle koggoniste mitte kido wäärt,
lul wannemad waaga järrele andwad ja liig pehmed on, kui nemmad
sullastele ja tüdrukkuile melewalda andwad tehha, mis teised isse agga
tahtwad. Et kül neidsuggusi wannemid rummalast perrest wägga kidetakse, siiski ei kideta neid neist, kes targemad on. E i kidage Jummal
issi sedda; sest sesuggune perre elliraminne ja wägga pehme wallltsemim
ne, mis wallatust za õnnetumat ello perre kohta sadab, on p a t ; perre
õppib se läbbi laiskust, ja laiskus on kurrati pea-paddi; laiskusse jures
kossuwad leiksuggused pattud ja kurjad himmud. Salomon ücleb:Ves
opp. sann. omma sullast norelt ellaste peab, siis tahhab ta wimaks tui poeg ob
" ' " - la. J a S i r a l õppetab sedda w i s i : Leib, ja hirm, ja t<5 tulleb sulla?
seie. ^ Lasse sullast tood tehha, siis saad sa rahhul olla; jättad sa tek
Sir.,;, 28. da tota, sus otsib ta lahti sada. panne tedda tööd teggema, et t^
'y )'. ,2. ei ja laisaks; sest laiskus on paljo kurja öppetand. Sada tedda ts
"jure, nenda kui temma kohhus on. Ommeti ärra te ühhelegi liga, H
ärra te ühtegi kui meleto. Nendesinnaste wimiste sõnnadega tahhab
S i r a l leil wannemad maenitsedi et nemmad la omma tassandust pe?
re wasto peawad üllesnäitma, et nemmad ühhelegi liga ei te, omma
perret üllelohtusse asjaga ei waewa, et nemmad koggemata eksitust/
pärrast perrega lannatawad; ehk kui nemmad omma orjata nisuggust
kurja tö pärrast, mis õiete nuhtlusse wäärt on, peawad karristama,
Su 4 „ l l nemmad siis mitte nenda ei te, lul need kes meleto waljud on. Ä " "
olle mitte kui lõukoer ommas koias, egga kui meleto walli omma kot"
dakondste wasto. Paulus maenitseb sellepärrast wannemid nendeM
naste sannadega; Leie issandad, tehke ka seddasamma nende ( s u "
laste) wasto, ja jätke ähwardamisi mahha, ja teadke, et ka teil en^
Ewes. 6,3 ^ s t e l Issand taewas on, ja temma ei pea ennam luggu ühhest kül
teisest. Eega õppetab Apostel Paulus, et issandad ja ieik wannema»
snulw
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vlnma melewalda, mis neil perre ülle on/ mitte kurjaste ei pea pru"Ma, perrele liga ja ülle kohhut tehhes; ehk muido nääb Issand I u m wal issi, kui oige kohtomoistja, keik liga tööd, mis perrele tehtud, wannematte kätte; sest et ilmalik kohhus waeste orjade jarrele ei kula, egga
neile paljo õigust ei mõista; sest etsiinilmas ennam luggu petakse wannemist, ja üllemist, kui suUastest, ümmardajattest ja alwaist innimeslest. Issand taewas mõistab teistwisi kõhhut; temma ei pea ühhcst
knnam luggu, kui teisest; temma ei te wahhet ei issanda egga sullase,
" ennnanda egga tüdruko wahhel, waid nemmad on keik üks; sepärW maksab ta ra iggaühhele üllemale, ni hästi kui allamale, temma tegude jarrele.
Needsinnatsed nelli tükki on meid nüüd öppetanud, mis wannemat*
;k kohhus on perre wasto.
Se keik on Iummala kässo pärrast nende
M u s , ja sest peawad nemmad wiimjel pawal arro teggema. Se õlleks weel wagga rummal, kes mõtleks, et se, mis wannematte kohhust
^Ne wasto siin on öppetud, agga nisugguste wannematte kohta tulleb
wvata, kes alwa rahwa seltsist on; ja et suurt suggu wannemid,
^s woisnikkud, sured herrad ja issandad on, ei tulle seie arwata, ja et
«ende kohhus ei õlleks, mis siin ööldud on. Sesuggune mötte õlleks
^alie ja tülchine mötte, Iummal ei te nifuggust wabhet mitte alwa per)"vannematte ia teiste ullematte wannematte wayhel; mis Iummal
^te wanncmat kässib, on ka teistele kästud. Nenda, kui lihhastd wan?ewad alwast ja surest suggust omma öppetust Iulnmala sannast ühhe^ggusel wisil sawad, nenda sawad ta mõisa perre ja leiwa -wannemad
^ omma öppetust ühhel ia selsammal wisil. Uks kohhus on Kikil. N i
^sti, kui alwad ja waesed wannemad Iummalat peawad kartma, alandust Iummala ja liggimcsse wasto tagganoudma, omma perret armastama, omma perre rahwa eest truiste murretsema, nende ülle öi3"^e, tartusse ja tassandussega wallitsema ja Neid töle piddama, nenMmmoti peawad kcigesurema suggu üllelnad ja wannemad sedda keik
!,Veggema. Iob olli töeste üks suurt su^u innimenne, sure au sees,
^aggew ja rikkas, nenda kui lemmast kujotud on: Temma loduksid
^ " seitsetuhhat puddolojust, ja kolmtuhhat kamelit, ja wiissadda «^ , ,
s^l weiksid ja wiissadda emma-eesli, ka wagga paljo perret: ja seNa??" ^ees olli üllem kui keik hommiko-ma rahwas. Temmale an.^"0siiskiIummal issi sedda tunnistust: ta on üks taieste wagga mees <_ ,
^"^glane, kes Iummalat kardab ja kurjast arratagganeb. Sesin- ^"^',«
^ , kes üllem olli kui keik hommiko-ma rahwas, kel ni paljo Must ja
"U'a olli, oh immet! sesinnane mees olli taieste wagga ja kartis I u l w
O
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malac . ' O l l i se siis temma kohhus? Jah tõeste, se olli temma kohhus/
sedda noudls Jummal temma kaest. Meie aial tulleb sedda ehk weel
ennam immeks panna/ kui kegi neist suurtest ja üllemist Jummalat kao
dab; ja Jummalale olgo kitus ja tänno, neid on ka suggu weel melege
aial üllematre seast, kes Jummalat õiete kartwad. Sest et I o b nuuv
Jummalat kartis, siis ei pannud ta sedda mitte häbbiks, et ra iggauv
ye omma liggimesse wasto keik sedda teggi, mis ta kohhus olli. S e ^
da wisi teagi temma isseärranis omma sullase ja ümmardaja wasto,
nenda kui temma issi ütleb: R a s ma ollen ärrapölgnud omma sullas
Iob.;,,,)-se ja omma ümmardaja õigust, kui neil on minnoga rio-assi olnud»
" ' M i s masiisolleksin teinud, kui Jummal olleks üllestõusnud? ja Al
ta olleks tulnud katsma, mis ma olleksin temmale kostnud? E"s
mitte se, kes mind teinud, ka tedda teimH emma-ihhus, ja tedt^
walmistanud ühhes lapsekoias?
S u u r t suggu wannemad näitko omma armastust omma allamal
te, pärris rahwa, ja orjade wasto keigeennamiste sega ülles, et nen^
mad nende hinge eest murretsewad. Sellepärrast on Jummal ncid k"
teiste üllemaks seädnud; neid orje on paljo, neil ep olle paljo aega, e<p
ga suurt jõudo; nemmad ei jõua ilma omma wannemata nõuta M "
abbita issi keik nenda sada, mis nende hinge juhhatamiseks tarwis l ^
häb. Murretsego siis üllemad wannemad, et nende allamad ja verre
Jummala sanna hästi saaksid õppida ja omma Jummala tenistus löle^e
piddada, ni hästi waldas, kui ka mõisas. Kullutago nemmad ow
mast warrast, mis Jummal neile allamatte to ja waewa läbbi a m M
nipaljo, et se assi agga järje peäle saaks; ja uskugo nemmad, el rly
nemmad keige essite omma allamatte ja perrega ühtlase Jummala n
ti takkanouafsid, ssis saaks neile keik, mis neile siin aialikkulr tarwis ow
peälegi antud. S i i s saaks nende rahwal ja perret üks hea waikne e ^
ollema, iggaühhel olleks leiba ja toidust omma tarwidusas; rikkas

maslusiega omma verre wasto ehhitud on. Tõssi on, et perre lsjl ^
keik head wisid on mahhajätnud, ja wägga jummalakartmata ella?Agga, kui wannemad peaksid ka süddamest nõudma sedda tehha, w'
nende kohhus on, ssis tulleks ja kaswaks tõeste ka enneminne allama
te ja perre parrandamine. Wagga kange hirmo ja meletuma wa/
jusftga ei wõi wannemad omma kuna perrele mitte ni paljo kasjo.il
ta/ kui armo ja armastnssega, misga nemmad tullised sööd te^
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Aea peäle kogguwad, ja se läbbi kurja heaga ärrawõitnud. Ons agga
summal kellegi head perret annud, siis piddago temma neid sedda
^Mjamaks, nenda kui Sirak maemtseb: Ärra te pahl>a orjale, keoS". 7, « .
^ete tood teeb, egga palg üissele, kes teeb, mis kohhus. Ühhe hea
luliase p^ab so hing armastama. (!)ns sul koia-sullane, siis pea ted-Sir. 33, n .
"", tui issiennast, sest ta lähhäb sulle tarwis kui so omma hing.
,. Jununalakartlikkud wannemad wõiwad ennast scga rõmustada,
^ k a nende ello järg, mis neil kui wannematal on, Jummala mele
Errast on, ^a et neil Jummala polest lubba on, teiste innimeste teIstust emmele abbiks wõtta, ja et se armas taewane Issa sedda head
-uo hölpo neile ka hea melega sowib. Kui nemmad sedda keik tewad,
^ls oige ja nende kohhus on perre wasro, siis tassub Jummal sedda
?clle jo siin, et neile ehk ikka wagga perre on, ehk et kangekaelne ja
lurri perre nende armastusse ja truusse läbbi ümberpöördud saab ja
Mast parrandab, ehk kui ka perre kangekaelseks jääb, et J u m m a l
^?da mitte wannematte süüks ei arwa, kui agga wannemad keik on
^lnud, mis nemmad wõinud; ja wimaks tahhab Jummal wagga
^nnemattele nende truust, mis nemmad perre wasto on üllesnäit"Ud, nenda kui keik muud head iggawesses ellus tassuda. Amen.
Anna siis, oh helde J u m m a l ! et meie sind armastame, ja sin^ tahtmist so pühha õppetusse järrel heäl melel teme. Aita, et meie,
M meie wannemad ehk allemad, iggaüks ommast kohhast õigust nouaz?k/ ja üqgaühhel sedda au ja kartust anname, mis temmal tulleb an^ 5 ning ka nende wasto, kedda sa meie kässo ja wallitsusse alla olled
Wnud tassase ja ärda melega olleme; sest et meie olleme teine teise
.l Med, keik ühhest pörnmst lodud, ja ühhe lunnastamisse hinnaga
e ostetud. Amen.
Laul. iss. Oh wagga Jummal, kes lc. 6 salmist otsam.
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K.aul. iys. Kui Jummal siin ei kanna hoolt «.

< ^ h ! helde Issand Jesus, sinna olled omma risti koggodusse w
A ) tus olnud, sest ajast kui sa tedda ennesele olled saatnud ja om^
ma kalli werrega lunnastanud. S a olled tedda ka tännini õiete
silma nähtawalt hoidnud ja kaitsnud, etpörao wärrawat», kurrat ja
keik temma sõdda wäggi, ei olle sanud tedda ärrawõtta. Praego weel
seilab sinno koggodus kindlaste raiatud, nenda kui üks kindel hone, mis
kaljo peäle on ehhitud. Ehk kül kanged risti ja kiusatusse tuled, ta
peäle on puhhunud ja wolas wessi ta peäle äianud, ommeti ei olle tem
ma nutte ümberaetud. Kül sa omma koggodust ka weel eddespiddi
holad/ ta nairad keige ma ilma rahwale sedda ülles, et sinna olled Kristus, ^e Issand ja omma ustlikkude wäggew abbimces. Agga hoia om
ma risnkoggodust ka meie jures ja meie seas ; ärra lasse omma rahwa
usko mltte nõdraks minna ; waid kinnita ja selleta sedda ikka ennam,
et sinna sest wõiksid au ja kitust sada. Kül meie näme selsinnatsel oms
mal alal, kui wagga sinno waenlased hakkawad Pead üllestöstma, ja
vlget usko naerma za pölgma ; agga sinno peäl seisad meie lotus. S a
wotd agga käskida, siis merre laenetaminne jääb mahha. O h ! I s sand, m a meid, et meie hukka ei lähhä ; ähwaroa tuult ja merd" et
se koagone walkleks jääks, dnnista omma pühha sanna, et waggade
ust se labbl saaks rohkeste kinnitud. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Gwangelium: Matt. 8, 23-27. salmist sadik.

l ? a kui temma (Jesus) laewa lats, siis kaisid temma I ü n ^ grid temma järrel. J a wata, siis tõusis suur lacneraminne merre peäl, nenda etle laew laenedega katteti, agga temma maggas, ja temma jüngnd tullid temma jure, ja arratasid tedda ülles, ja uttesid: Issand, aua mcid, meie
lälchamc hukka. J a temma ütles nende wasto: Mikspärrast oüete teie arrad, teie nõdra-ussullsscd? S i i s tõusis temma ülles, ja ähwardas luled ja merd, sus h l se
koggo-
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koggone waikseks. Agga innimessed immetellesid ja ütlesid:
Missuggune on se, et m tuled ja se merri temma sanna wõtwad kuulda?
Armad sobrad! Need on wagga röömsad sannad, mis meie
T a w m Laulo ramato 46 laulust leiame, kus ööldakse: Jummal on
meile warjopaigaks ja tuggcrvusseks: ta annab ennast kül leida kui
abbimees keiges ahhastuses. Sepärrast ei karda meie mitte, kui
M a assemele likuks, ja kui mäed köikuksid merde põhjas. R u i keik
nende wessi kohhiseks ja seggaseks lähhäks, kui mäed selle merre tõusnusse pärrast wõttaksid wärriseba. Siiski rõmustanud jõggi ja temma soned Jummala linna, ja selle keigekörgema pühhad maiad.
Jummal on seäl kest paikas, se ei pea kõikuma: Jummal aitad tedda, kui hommiko jõuab, pagganad möllawad, kunningrigid kõiguwad, teeb ta omma heält, siis sullad M a ärra. wäggede Jeho- ^ R a .
wa on meiega, Jakobi Jummal on meile warjopaigako. Sela. Lug
„ z.

gege need sannad za arwage neid öiete ärra, jasiiswadage meie Ewangeliummi peäle, la pange tähhele, mis seäl sündis. Suur merre laenetaminne tõusis, se laew, kus Jesus ja temma jüngrid jees ollld, jm
lacnedega kattctud, jüngrid kartsid, et nemmad piddid hukka minnema.
Agga, et kül Jesus maggas, siis olli ta ommeti laewa sees. Jüngrid arvarasid tedda ülles ommas ahhastuses. Temma kül nomis neid esmalt, ütteldes: Mikspärrast ollete teie arrad, teie nödra usmlis^ed?
Agga ta tõusis la ülles, ja ähwardas tuled ja merd, ja se sai koggone waikseks. Keik, kes sedda näggid, immetellesid ja ütlesid: Missuggune on se, et ka tuled ja merri temma sanna wõiwad kuulda? Eks me
ei leia, mo armad sobrad, kui wagga se assi nende endiste Taweti lau
lo sannadega ühte sünnib, ja kuida teine kirri teist ärraselletud ? Eks ol
le se merri, kus suur lacnetaminne tõuseb, sesinnane ma i l m , kus n w
jad möllawad ja mäsmwad,
? ^ ,/
se laew, kus Jesus ja temma jüngrid sees on, se pisike waggade hulk,
Pühha risti koggodus, mis näikse merre laenedega kaerud ollewad, nus
sures ahhastuses on. Agga Jesus on ke l paikas temma M s . Nem
mad hüüdwad Jesust apvi, ta on neile warjopaigaks, ta annad ennast
neile ka leida km abbimees. 3 a tõuseb ülles, ta ähwardab tuled ja
merd. Ta waigistab nende hädda, sadab neile abbi. M a sullal) ar
ra, merri jääb waikseks. Kurjad innimesed ei sa wõimust waggade
ülle, nende ukkmaminne löppeb. Waggade hädda kaub; laew hoitakse terwelt, ja kes seal sees on. Nemmad ei lähhä hukka, sest Jesus on
O 3
nende
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nendega, taon neile abbilnehheks. O h ! rimustage, waggad, kinnitage omma usko, kes teie Iesust armastate, ja. temma peäle lodate,
ja pange tähhele

Risti koggodusse juljust hädda aial
seäl jures öppime:

I. Mis risti-koggodus on.
II. M i s hädda risti-koggodusscle tulleb.
III. Kulda ta wõib julge olla ja abbi leida.
meie kallis Jesus, jä sinna ikka meie jure omma armo ja abbiAggaga,sinna
ja kinmta meld ka uskus ja lotusses omma püyha sanna läbbi. Amen.
I. M i s on pühba risti-koggodus, kellest meie siin rägime ? Risti koggodus on keik need waggad risti innimessed keiges ma ilmas, kes
Jesuke Kristusse werrega on kalliste peästetud, ja kes Kustusse õppetust möda õiete ussuwad ja w a q M t e ellawad. Jesus Kristus on
omma ennese werre läbbi ennesele uht koggodust saatnud, keige rahwa
«east. Temma armo nou järrel on keik ma ilma innimessed sest piddanud osja ja kasjo M m . Keik hinged ollid temma melest kalliks arwatud ; temma jures ei olnud luggupiddamist, mis suggusest soust innimenne M . E i ükski ei piddanud hukka sama. Keik pattused, keik, kes
Adama patto läbbi ollid pattulcks sanud ja hukka läinud, need keik on
temma labbl sedda õigust sanud, et nemmad nüüd wõiwad kurrati melewallast, patto wallmussest ja hukkamõistmisest ja iggawessest surmast peäftda, la peälegi Jummalale armsaks lapsiks ja iggaweste önsaks sada. O h ! sedda arwamatta armo ja õnnistust, mis Iesusfe
lunnastamisse läbbi keige rahwale on sadetud. Agga, ei olle keik need,
kes Kristusse werrega kalliste lunnastud on, fa temma koggodus. Need
ükspäinis on temmale koggodusas, kes ennast lassewad temma sanna
läbbi temmale kogguda ja temma jure sata. Issiennesest ci wõinud
kül ükski mitte Iesusse sisse uskuda, egga temma jure sada. Sest
kuida wõiwad innimessed uskuda, kui nemmad ei olle armo öppe ust
kuulda M u u d ? Sepärrast piddi neid kutsutud ja Jummala sannaga
õppetud sama. Sedda kallist hinge õnnistust piddi neile pakkutama.
Mark.'6, Sepärrast kaskls Jesus: Minge keige ma-ilma, ia kulutage armo'5' õppetust reige lomale, ehk keikile innimestele. T a andis omma jungritte-
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rittele ka pühha W a i m o , ja täitis neid keige mõistusse, keige tarkusse
ja pühha Waimo andidega. Jüngrid teggid nenda, kui Jesus neid olli õppetanud. Hüda ja paggana rahwale kulutati se armo öppe us
Iesussest, kes meie pattude pärrast olli surma sisse antud, agga meie
oigekssamisse pärrast jälle surnust üllesärratud. J a Issand Jesus
airis neid ja kinnitas nende sanna, et innimessed selle lanna wägge ommäs süddames ka tundsid. Mitto tuhhat innimest lastsid ennast aidata,
ja wõtsid sedda sanna rõmo ja ussoga wasto, parrandasid meelt ja ustsid armo õppetust. Sest aiast, kui Jesussel jüngrid on olnud, kes temma õppetust möda on utnud ja ellanud, sest aiast on ka risti koggodus
olnud; agga Antiohkia linnas hüti jüngrid keige-eosite risti-mnimes-Ap. Tegg.

Mo. Sest aiast ei olle ka Kristusse armo õppetusse sanna, pühhad ",»<l.
saakramentid, oige ust, waaga ello, ja pühha risti koggodus siin M a
Peält ei ial mitte ärralöppeno. Agga mõnnikord >on risu koggodussel
rohkemat pestust ja selgust olnud. Sedda ennam oige usso walgus hea
teggudega wäljapaistnud: sedda ennam armastust liggimesse wasto,
kannatust risti za takkakiusamisse aial, ja Jummala cennistus, mis ei
olle sallalik, on olnud; sedda ennam on ka risti-koggodusse au paistnud.
Õtse nenda fui kuld tulles keigeennamisre paistab ja keigeselgeminne näitab, nenda paistab ka risti rahwa ust keigeennamiste nsti ja kiusatusse rulles. Agga, kus ial Jummala sanna selgeste ja puhtaste öppetast ja pühhad saakramentid Kristusse seädmisse järrele õiete wälja jaetal^e, ja ct kül mitte keik, ommeti monned, kui oiged risti innimessed, se
järrele vühhaste ellawad, seäl tunnukse ka pühha risti koggodusse ollewad. W a t a , nenda on ka meie maal Jummala sure armo läbbi pühha risti koggodus; agga ei mitte keik, kes risri koggodusses on, kes eäl
Paikas ellawad, kus Jummala sanna öiere kulutakse, ristminne ia altari saakrament prukitakse,keik need ei olle pühha risti koggodus: waid agga
Need waggad risti-innimessed, kes Jummala sanna õppetust wasto wor
wad,ja sedda möda ka õiete ustwad ja pühhaste ellawad. Neid ei olle ial
Witte wägga paljo olnud, waid kurjade wasto arwates wagga piskut.
Meie Issand Ie»us ütleb sepärrast: palio on k ü t i t u d , agga Pissut Matt. 20,
on ärrawallitsetud. Paljo on neid, kes Jummala sanna kuulda sawad, '^'
agga Pissut on neid sanna teggiaid ; pissm neid, kes ennast se läbbi lasewad parrandada, Jesusa mre sata, waggaks tchha, ja oige ia aino
usso sees hoida. Jummal üksi, kes süddamesse watad, tunneb keige
parreminne ärra, kes cössised risti innimessed, ja temma ommaksed on.
Ammeti on neile ka se pitsen-märk peäle pandud, et iggaüks, res'Dm','9.
s^wtusse nimme toes nimmetab, üllekohtust arratalmaneb. Agga,
rauld hinged, eks sest ei olle suurt kahjo, eks ei olle waene luggu ja oige
halle

112

Jutlus neljandätttal Pühhapawal

halle assi/ kui tegi risti-koggodusses ellad, ja ei ommeti sest heast ossa
ei sa, waid pealegi Kustusse risti waenlane on. O h ! laske ennast kut
süda, laske ennast Iesusse jure kogguda, ärge pölgage.sedda suurt armo, luis Iesus teile teäda annab ja teie katte pakkuv. Ärge kartke häddcl/ waewa, risti ja willetsust Iesusse jures, temma järrel käies. Sest
ei woi kül ükski ilma jäda, kes Iesusse jünger tahhab olla; ta peab Kristusse risti kandma, kui ta Iesusse risti kogqodusse like tahhab olla.
Agga Iesus issi on kest paikas meie seas; sepärrast ei õlle tarwis karta.
Armozoggi ja temma soned römustawad I u m m a l a linna ^ ja temma
pühhad niaiad.
Ma-ilm kül tahhaks õnnistust,
Kui põlleks risti, willetsust,
Mis waggad kannatawad:
Teisi nou ei õlle ommeti
Need peaswad pörgust tdeste,
Kes Iesu risti kandwad.
Pangem siis ka tähhele
il. Sedda hadda, mis risti-koggodussele tulleb.

M i e Ewaw

geliummis ööldakse: Iesus läks laewa ja temma jüngrid kaisid ta jär<
rel.
J a siis tõusis suur laenetaminne merre peäl, nenda et se laew
laenedega katteti. Agga Iesus maggas. J a jüngrid kartsid wägga,
et nemmad piddid hukka minnema. W a t a , nenda woime meie tähhän"
damlsje wisil pühha risti koggodust arwara, kui laewa merre peäl, kus
Iesus la temma jüngrid sees on. M c r r i on sesinnane ma ilm. Mer<
r i on suur, aaga laew pissoke. M a ilm on suur ja lai, agga pühha risti koggodus ikka plssoke. Laew ei seisa paigal merre peäl, waid
lähhäb ühhest kohhast teise. Nenda ei õlle risti-koggodus ei ial aaga
ühte paika piddanud, waid ta on puhho siin ja puhho seäl olnud. Seal,
kus ennemuiste Apostlide aial keige kallimad kogczodussed ollid, Korin'
tusse, Ewesusse, Tessalonika linnas ja mu palkas, kelle lätte Apostlid ommad ramatud on kirjotanud, seält on Iesus pärrast omma laewaga jälle ärrasoudnud teise kohta. Kus enne suur pimmedus olli,
seal paistab nüüd suur walgus, ja kus enne walget olli, seäl on nüüd
kelk umbpimme, seäl ellawad Türkid ja Kristusse nimme pölgmd.
Selle ma^llma merre peal ei woi iggakord waikne assi olla. Pea on
hea wackne u m , ja pea on kange tuul, merri laenetab ja hakkab koh<
hi^ema; sits on hadda, siis on kartus. Laew saab laenedest pea aego
kaetud, »a naltab hukka nlinnewad. Need, kes laewa sees on, need
tossi'

pärrast kolme Kunninga Pühha.
il?
tosslscd Icsussc armastajad, kaebawad, murretsewad, nmwad, ja
mõtlewad mitto korda: Issand on meid mahhajätnud, ta ei holi meist
ennam; ta ei tea meist ja ei tahhage meist teäda. O h ! need on
kanged kiusatusse tuled.
Sured willersussed, takkakiusamissed,
nälg, allastus ja teo us, käiwad Iesusse jüngritte peäle.
Klw
iad ma ilma innimessed mässawad, möllawad, pilkawad ja waewa
wad waggasid. Sedda on Jesus omma jüngrittele jo ennekulmanud,
et se nenda piddi tullema. Siis andwad nemmad teid ärra willetsus- Matt. -4,3.
se sisse, ja tapwad teid, ja teid wihkatakse keigest rahwast minno
nimme pärrast. Siis annab wend wenda ärra surma, ja issa omma ^ ^ ,^.
last, ja lapsed pannewad wannematte wasto, ja saatwad neid sur- ,2/1).
ma. J a teid peab sama wihkatud minno nimme pärrast. Nemmad
lükkawad teid koggodustest w ä l j a ; ka tulleb se tund, et ingaüks,
kes teid tappab, mõtleb ennast Jummalale metehead, kui ühhe o h - ^ " - ^ ' .
wriga, teggewad. J a nenda kui Jesus sedda on ennekulutanud, nenda
on ka sündinud. Neid kannatamisss, mis ülleültse risti-koggodusse peäle
on läinud, kül I u d a ,kül paggana rahwa polest, ja ka risti rahwa polest issekeskis, ei wõi teie lühhidelt selgeminne teäda sada, kui nende
saunadega, mis Taweti Laulo ramato 44 laulus seiswad: Nes meid
wihkawad, need risuwad meie warra endile. S a panned meid kui
puddolojukscd roaks, ja olled meid laiale pillanud pagganatte sekka. ^
^^
8 a müüd omma rahwast ärra ilma maksota ja ei wõtta suurt hinda44,',,.,,.
nende eest. S a panned meid teotusseks meie naabrittele, irwitamisseks 13.14,3.
ja pilkamisseko nelle, kes meie ümber on. Sinno pärrast tappetakse
Meid iqgapä,meid arwatakse tappa-lämbuks. Needsinnatsed kannataMisftd ja takkakiusamissed tullid essimeste risti innimeste peäle keigeessite Iuda rahwa kaest. I u d a rahwas on mitto risti innimest Iesusse nimwe pärrast surmasisseannud, sest, et nemmad Kustusse nimme ja neid,
kes tenima nimme appi hüüdsid, tahtsid ärrakautada. Agga, needsinnatsed Kristusse ja temma rahwa waenlased said pea aego issi hukka
la laiale pillatud. Pärrast pinati risti koggodus pagganaast... Mitto
tuhhat piddid naero, hawo ja wangi põlwe katsuma. Mitto >alle pöllttati arra, tappeti moögaga, sagiti löhki, wissati tõukoerte ette, küpsetati tulle äres ja pinatl surnuks. Mitto piddid M a aukude sees, orgude sees, mäggede peäl ja kõrbes kaksipidi käima >a warjo otsima.
Innimessed, kelle wäärt ma ilm ei olnud, ollid arwatud tappa lämbuks. J a mikspärrast? Ei mitte koerusse, ei wastopannemise, egsa mu kurja to pärrast, waid Kristusse nimme ja oige usso pärrast,
nus nemmad ei tahtnud ärraheita. Nenda, kui teie ei wõi M a tolmo
analuggeda, nenda ei wõi neid Iestlsse tunnistajaid, kes wagga ello ja
P
surma-
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surmaga tedda on tunnistanud, ka micte ärraluggeda. Kui risti koggodus aega möda pagganattest rahho sai, kui lssegi pagganatte kunningad risti usso pole heitsid, siis waewasid risri innimessed teine teist
issi. Kurjad kiusasid waggasid tagga, ja segqasid issi Kristusse ussoõppetust walle õppetussega ärra. Pühha risti koggodus, se weike selts<
mis Kristusse pole öige terwe usso ja wagga elloga holdis, tappeti
Paawsti ussolistest nenda, et sedda risti rahwa werd, mis walle risti
innimeste kae läbbi on ärrawallatud, kes teab, ni samma paljo ehk weel
ennam on, kui sedda, mis I u d a ja paggana rahwas arrawallasid.
O h ! meel lööb halledaks, se peäle mõtteldes. W a t a , nenda on Kristusse pühha koggodus iggal aial tagakiusatud, waewatud ja tappetud;
merre peäl suur laenataminne tõusnud, ja laew laenedega kaetud olnud.
Aaga ommeti ei olle laew weel mitte hukka läinud; risti koggodus seisab weel kindlaste, kui tuggew lin kaljo peäle ehhitud. J a ei ial olle
nsti-koggodusele kindlamat usko, ennam armastust, kannatust ja muid
haid kombesid olnud, mis Jesus kastnud ja õppetanud, egga risti ust
ennam kossunud, kui sel takkakiusamisse aial, mis siin nimmetud on.
Agga, au ja kitus olgo Jummalale, et temma nüüd omma koggodusele
ka siin maal on rahho annud, et wõime keelmatta omma usso õppetust
möda omma Jummalat tenida, selget õppetust kuulda ja pühhad saakramentid Kristusse seädmisse järrel prukida. Meid ei sa ei usso õp
petusse egga pühha ello pärrast ennam nenda tagakiusatud, kui enne
muiste sündis. Jesus on tuled ja merd ähwardanud, et risti koggodusele nüüd wäiksem assi on, takkakiusamiste polest. Seäl ja teäl on
lul weel Kristuste waenlast, kes waggasid naerwad ja teotawad, kes pitkiad on ja teotawad sedda, mis nemmad ei mõista. Agga, sedda ei pea
,Peett.4, meie mitte wooraks pannema, otieqo juhtuks meile wooras assi;

"

sest nisuggused liusatussed tullewad keiride Jummala laste peäle. Waggad ei wõi mitte keigest häddast ilma jäda. Tuult, willo ja rösscdat
ilma lähhäb wahhest nendasammoti tarwis, kui päwa paistet ja soja/
kui põld peab head wilja kandma: nenda ka risti ja hädda, kui meie ust/
armastus, kannatus ja lotus peab kinnitud ja sclletud sama. J a mur
re za waewa järrel tunneme wast õiete, mis maqgus rahho ja hinga
nnnne on. Pärrast wõitlemist tunneme wast, kui maggus ärrawõitnud
ne on. Seestpidine rist, mis waggad tundwad patto wasto pannes ja
kurjad kiusatussed ärrawoites, jääb ikka. Wäljaspidi lasseb Jummal
wahhest ennam, ja ta wähheminne risti ühhe ehk teise peäle tulla, sedda
flem z ,7 " " d " / kui ta tunneb sedda iggaühhele tarwis ollewad. Aaga selle keige
' sees same meie wõimust kül selle läbbi, kes meid on armastanud. Õppigem siis ka weel
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l»«. Kuida risti koggodus ikka wõib julge olla ja abbi leida. Kui
teie sedda öicte ärraarwata mis ööldud on, kuida Iuda ja paggana rahwas wägise püüdnud risti usko kautada; kuida neid, kes risti usso
pole heitsio, ni wägga hirmsaste on tagakiusatud, kui wägga paljo neid
on tappetud ja n ume wisiga surnuks pinatud; siis tulleb tõeste immeks panna, et rivti -koggodus onnneti on seisma jänud, ja et risti u,?
«.
pcälegi seäl on woimujNanud, kus sedda koggoniste piddi kautadama.
Ja kui meie need kiusatusscd ärraarwame, mis Paawsti ussuliste polest meie rahwa peäle on käinud, kui önnis Lutterus hakkas öiget ussoõppetust Jummala sanna möda kulutama, ja Paawsti woöra ja walle õppetusse Met ennese peält arraheitma, ja sedda ka muunde waeste kaela peält ärrawõtma; sils peame ütlema: Se on Jummala ts
olnud. Jummal on rahwa möllamist keelnud ja üttelnud: Siit sadik ^ ^ , ,
pead sa tullema, ja ei mitte emale; ia seie pannen ma sulle raia, kui
so laened tõuswad. Selle sure kiusatusse aial, olli Sion ehk u tlikkud
Üttelnud : Jehowa on mind mahhajätnud, ja Issand on mind ärra-Ies. 49, «4.
unnustanud. Mikspärrast maggad sa, Issand? hakka walwama, ^.44,24ärra heida meid mitte ärra löpmatta. Mikspärrast hoiad sa omma
,s.
palle warjul, ja unnustad ärra meie willetsust ja meie hädda? Sest
meie hing on xörmo sisse allawautud, meie koht on M a külges kinni. Agga Ie«us on üttelnud: Ärra karda mitte,sinnapissokenne kar-Luk. i,, z,.
joke, sest teie Issa hea meel on, teile kunningriki anda. Kui Jüngrid Ieylst laewas üllesärratasad ja ütlesid: Issand aita meid, meie
lähhäme hukka; siis ütles Jesus nende wasto: Mikspärrast ollete teie
arrad, teie nõdra ussulissed? Eks teie ei wõi se peäle julged olla, et minna teiega ollen. Ärge kartke, et peaksite hukkaminnema. Ja temma
tõusis ülles ja ähwardas tuled jg merd, siis sai se kogqone waikseks.
Keik kes laewa peäl ollid, immetellesid siis ja ütlesid: Missuggune on
se, er ka tuled ia merri temma sanna wõtwad kuulda? Nende ust Ml
<e läbbi wägga kinnitud ; nemmad näggid, mis jummalik wäggi I e
sussel olli. Ist eks teie ei wõi sedda ka sest tunda, mis teile enne on rautud ? Eks Jesus ei olle omma kogaodust tännini wäggewaste hoidnud
M kaitsnud? Eks ta olle sedda kül ullesnäitnud, et temma on se suur
Jummal, kes üksi immet teeb, kelle sanna tuled ja merri peawad kuulma. P ä ä n a d möllawad, kunningricyd köikuwad; teeb ta omma Laul. 46,7
healt, snsVullab M a ärra. Rahwa turtsuminne ja mässaminne peab
malchajäma. Ja temma pühha lin, kus temma kestpaikas sees on, ei
sa köikutud, ehk wessi kobhiseks ja seggaseks lähhäks, ehk mäed selle merre tõusnusse pärrast wõttaksid wärriseba. Ärra karda siis sa pissokenne larjote, ärra karda wagga risti innimenne, sa ustlit hing, kes sa I e
P 2
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sust armastad, ja temma sanna möda järgeste tahhab ellada, kus paikas sa ial olled, ja mis murre, mis willetsus, mis rist ja häddasindial
waewab, ärra karda, kui Jesus so jures on, kuisinnolotus temma peäl
lani. 30,6. s^sgh; ^ aitab sind, kui hommiko jõuab. Hhro jääb nut omataks,
agga hommiko on öiskammne. Ärra olle ara, ärra olle nödraussolinne
omma willetsust sees ja hädda aial. Ons J u m m a l , ons Jesus jo ni
mitmlest, ni surest willetsussest peästnud, kas ta peaks sind siis nüüd la.l
ma hukka minna? Eks tuled, eks merri ei pea temma sanna kuulma?
Se Jummal, kes meid kurwastanud,
Wõib pea jälle rõmusta:
Kui murre tund on möda läinud,
Siis tulleb temma abbiga;

Kus siis so meel ei mötlege,
Sealt tulleb abbi smnule.
O h ! kinnitage siis se läbbi omma lotust, ja olge julged, teie,
kes teie püyha risti koggodus ollete. Olgo kül hädda, olgo kartus ul>
he ehk teise asja pärrast. KriMsse ja temma seltsi rahwa kätte peab
wõimus jäma. Keik, mis meie hädda aial wõime tehha, on se, et
meie Jesust allandikkult pallume, kannatlikkud olleme, ja kindlaste ussume. Jesus maMas kül siis, ja jüngrid ärratasid tedda ülles, ja pallusid tedda. Nüüd ei magga Jesus, nüüd ei uinu meie Jummal mit
te. J a kui waggad omma kurodusse sees ütlewad: Ärka ülles, mikspärrast maggab sa Issand? hakka walwama: siis on se agga nende melest nenda, kui peaks ta maggama, sest et temma neid ei aita, ehk et
nemmad temma abbi ei nä. Nemmad palluwad tedda sepärrast, et
ta tahhaks neile appi tulla, ja neid häddast peästa. Sedda peame meie
ka teggema, ja seal jures ikka kannatlikkud ja julged ollema. Annis Lul
terus ütleb ühhes laulus:
Ehk wõetakse nüüd
Meilt ihho, rahha, hüüd;
Et mingo iggawest,

Ei need sa kasso sest,
Meil taewa riik peab jäma.

Olgo meil sesamma ust; olgo meil ka lotus ja julgus, sest ilma
Jummala tahtmatta ei wõi juukse karwagi meie Peast hukka sada. O h '
et teie nüüd mõistaksite, mis julgus risu rahwal wolb olla, ja kui hea
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se olleks, et teie ennast lasseksite ka Iesusse jure kogauda ja sata, et wöt>
taksile ka temma järrel käia. Wata, siis ollete teie Iesusse warjo al, rö
mo ja hädda aial, ellus ja surmas, ja wõite ikka temma peäle julged
olla, ec temma teid aitab. Möttelge weel se peäle, mis Paulus ütleb:
Sepärrast, et meil ni suur hulk tunnistajaid meie ümber on kui pilwed, Cbr. 1,, i.
pangem meiegi mahha keik koormat, ja sedda patto, mis kõwwaste
meie ümber seisab, ja jooskem kannatusse läbbi sedda wõido jooksmist, mis meile seatud. Amen.

O h ! Issand Jesus, sinna pead siis meie lotus ollema ja jäma.
Need ci olle weel ial häbbisissesanud, kessinnopeäle on lootnud. Kei
gesurema willetsusse ja kiusatusse aial olled sa omma kogqodust hoidnud,
ja tännini temma poolt seisnud ; egga sa jätta tedda ka iggaweste mitte
mahha. Ehk peame siin ka häddas ollema, ehk peab meid ka sinnust
wäärt arwatama sinnoga kannatada, olgo nenda. Anna agga julgust,
et wõime kannatusse läbbi sedda wõido jooksmist joosta, mis meile sea.
Nld on, ja et meie keik koormat ja keik patto, mis kõwwaste meie ümber seisab, mahha panneme. J a lasse meid ikka se peäle wadata, kuida
sinnagi kannatamiste läbbi olled omma ausisseläinud. S o pühha sanna olgo meie rõmustus meie otsani. Amen.
Laul. 169 So peäle Issand ! lodan ma:c.

Jutlus wiendamal Pühhapäwal pärrast kolme
Kunninga Pühha.
Laul: 297. Mis waewa olled sa mo pärrast :c.

h ! helde Issand Jesus, kui wägga olled sa meid armastanud ja
) mis waewa olled ja meie pärrast näinud, et sa meid ennesele woik
^ sid seäda ühheks koggodusas, kel ep olleks wigga egga kortso,
egga mmld seddasinnast. Omma werrega olled sa meid lunnastanud
la isseennast meie eest ärrawinud. Omma pühha sanna ja pühhad Saab
ramentid olled sa ka meile annud; pühha ristmisse sees pesseb sa meid
puhtaks ja wõttad meid omma kogaodusse hulka. S a öppetad meid
omma sannaga ja kutsud meid ennese jure. S a M i t a d õppetajad ja
P 3
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juhhatajad wälja, kes sinno rahwale töe tundmist annawad; kes mid
puüdwad öigusje tele?ara, ja suile ellawat semet kaswateta. Agqa,
oh! I s a n d Jummal, wara heldeste, sul olgo halle sarda, kui xissut
pühhaid leitakse! meil waestel, kes meie so sullased peame ollema ja kes
meie heäl melel tahhaksime sinno poolr truid olla, meil waestel on suur
hädda; so kalli»; sanna naertakse ja tühja wallet ustakse, se oige ust on
lõpnud. Sinno pöllo ma kaswatab ennam umrohto, mis waenlane
hea seemne sekka külwad, kui head wilja. O h ! aita, et ommeti suggu
head wilja ülleMks leikuse aiani, ja et sedda siis ennesele wõiksid koAkogguda,, omma taewast riki sisse. Seks õnnista ka sedda õppetust, mis
meil nuud kaes on.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Lwangelium: Matt. 13, 24--30. salmist sadik.

Nhhe lesse tahhendamisse sanna panni temma (Jesus) nen" de ette, ja ütles: Taewa-nik on ühhe mnimcose sarnane,
kes head semet omma pöllo peäle külwas. Agqa kui innimessed maggasid, tulli temma waenlane ja külwas umrohto te,k
nisso setka, ja läks ärra. Kui nüüd orras kaswis ja wilja
kandis, siis uahn ka se umrohhi. Agga maia-issanda sullased tullld temma jure ja ütlesid temmale.- Issand, ets sa olle
head semet omma pöllo peäle külwanud, tust temmale nüüd
se umrohhi tulleb ? Agga temma ütles neile: sedda on teinud
üts innimenne, kes waenlane. S i i s ütlesid sullased temma
wasto: kas sa siis tahhab, et meie peame minnema ja sedda
kottokogguma ? Agga temma ütles: E i mitte, et teie ühtlase
sega sedda nisso wälja ei tissu, kui teie sedda umrohto toktokoggute. Laske mollemad ühtlase kaswada leikussets, ja leitusse aial tahhan minna leitiattele öölda: kogguge enne sedda umrohto, ja sidduge sedda wihko sedda ärrupülletada, agga sedda nisso pange kokko minno aita.
Armad sobrad! Meie suur Jummal ütleb Israeli ehk Juba - rah
wa koggodusast: M i s peaks ennam mo winamae kallale tehtama,
Ies 5,4. mis ma ep olleks temma kallale teinud? mikspärrast ollen ma siis
ootnud,
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ootnud, et ta piddi head winamarjad kaswatama, agga ta on haiservad kobbarad kaswatand? Siin rägib Iummal Iuda rahwale lw
sugguse tähhendamisse sannaga/ mis sealmaalkeikidele wäggaselge oll i , sest et nemmad seal paljo winamäggesid Harrisid ja winamarjo kaswatasid. I u m m a l olli Iuda-rahwast ennesele ärrawallitsenud/ et
nemmad piddid lemmale ommaks rahwaks ollema/ kellest temmal woiks
hea meel olla, ja kes lemmalt keiksuggust head piddi sama.
Ta olli
nende parrast keik teinud/ ta olli neid ennesele winamäeks istutanud,
wäggewa M a mäekingo peäl, kus winapuud keigeparreminne lossuwao. Ta olli sedda maad ka hästi harrinud, kiwwld arralopinud, aeda
ülnber teinud, ja hea winapu sennasisseistutanud. Nüüd otis ta, et
temma winapu piddi head winamarjad kaswatama. S e on: I u m m a l
olli omma rahwast hea M asissewinud, kus neil wägga hea asse olli.
Ta olli nende waenlased sealt arrakautanud; ta olli neile ommad kasso
seädmissed, ta olli neile öppetajad annud, kes neid öppetasid; ta issi
olli neile Iummalaks, Issaks, hoidjaks ja Kunningaks. J a nüüd otis
I u m m a l , et nemmad plddid tedda ka öiete tenima, ja temma seadmise
se järrel käima. Nenda kui teiegi otate, et teie pöld ehk tappo - aed, mis
teie ollete hästi harrinud, ka head wilja annaks. Agga I u m m a l ei sanud sedda, mis temma otis. Nemmad ei kaswatand haid winamarjo,
waid haisewad kobbarad. Nemmad ei teninud Iummalat, nemmad
ei ellanud nenda, kui I u m m a l tahtis, waid nende teud ollid kurjad,
nelnmad teggid keik sugqu üllekohhut, mis I u m m a l wihkab. Sepär
rast ütles Iummal: Mõistke minno ja mo wina-mae rvahhel. Ee Ies. 5,;.
on: minno ja mo rahwa wahhel. M i s peaks ennam tehtama nende
Parrandamisseks, nende önnistusseks, mis ma ep õlleks teinud; miksParrast on nemmad siis ni kurjaks läinud omma teggemiste sees, et min
nul neist ei woi ennam hea meel olla, et ma pean neid nuhtlema ja
Mahhajätma? O h ! armad sobrad, ja kuuljad, mõistke nüüd issikohhut meie Issanda Iesusse ja risti koggodusse wahhel. M i s peaks ennam meie kallal tehtama, mis temma ep õlle jo nme kallal teinud ? J a
nis arwaqem lnissuggused meie olleme, ja sest mõistkem kohhut isseenueste ja Iumluala wahhel. Meie tahhame sepärrast omma Ewangelmmmi seest tähhele panna:

Iesusse armo-nou omma koggodusse parrast.
I. M i s hea nou Iesussel olnud innimestega.
II. Kui-
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II. Kuida temma hca nou innimeste jures rikkutakse ja
kccltakse.
Iii. M i s Jesus wimaks omma koggodusea tahhab
tehha.
^ h ! sinna, meie kallis Jesus, dppeta sinna issi meid sinno armo nou tund" ^ ma, mis silmul melepärrast on, ja ärra lasse sedda ei ühhegi kawwalussc läbbi meie jures rikkutud egga keeltud sada. Sinno pühha sanna olgo meile
walgusseks ja ello wacks, meie parrandamisseks. Amen.
Meie panneme siis tähhele;
i. M i s armo-nou Iesussel on olnud innimeste pärrast. Sedda
õppetab temma meid meie E w a n g e l i u m i sees tähhendamisft wisil,
ütteldcs : Tacwa-riik on ühhe innimesse sarnane, kes head semet omma pöllo peäle külwas. S u n on suur tarkus igga sanna sees, ja igga
sanna on wäärt, et sedda õiete tähhele pannetahe. Jesus ütleb: Taewa riik on ühhe innimesse sarnane. Taewa riik ei olle muud, kui Jesussq koggodus siin M a peäl. Sedda nimmetakse taewa-riqiks sepärrast, et

Malt.lz,)? ^us lssi: l^eo head semet külwab, on se innimesse poeg. S e on meie
Issand Jesus Kustus issi, kes ennast sure allandusse sees ennamiste
innimesse potaks nimmetab, sest, et temma omma au järge peält olli
mahhatulnud ja waeseks innimesseks sanud. Sesamma meie Issand
Jesus on head semet omma pöllo peäle kuiwanud. Sedda põldo on
temma ennesele kalli hinnaga ostnud, ei mitte kulla ehk höbbedaga, waid
omma nüKKa kalli werre ia omma ilma süta kannatan,»^'» ^ a . ^ ^ / » ^
pärralt on. M l s on sits ,e põld, mls Ie,us ennesele ni kalliste on ost'
Matt.i),38nud? Ie»us lssi ütleb sedda: S e pöld on se ma-ilm. Keik ma ilma
mnunesscd, kus paikas, ja mis soust nemmad ial on sündinud. Keik
Adama lapsed, kes patto lämmisse läbbi on pattuseks sanud, need on
ka Iesusse werrega lunnastud, et nemmad piddid temma ommad olleJoan ?, 16. N!6. Sest nenda on Jummal ma - ilma armastanud, et temma omma ainosündinud Pöia on annud, vt ükski, kes temma sisse ussub,
ei
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ei pea hukka sama, uxud, et iggawenne ello temmal peab ollema.
Keigeennamiöte hakkab Jesus isse ma ilma ennese pöllo-maaks ehk koggodusaks walmistama/ kui temma ilma sisse tulli. Sest/ kui J u m mal ennemuiste mittokõrd ja mitmel kombel wannemille prohwetide
ladbi olli räkinud, siis on temma neilsinnatsil wiimsil päiwil meile räkinud pöia läbbi, kedda temma on keige aoiade päniaks seädnud, " ' ' ' ' "
kelle läbbi temma ka ma-ilma on teinud. Iesusse tulleminne, ja keik,
mis tenuna ial on räkinud, kelk remma pühhad õppetussed, misga ta
ma ilma on walgustanud, temma pühhad palwed ja allandikkud pallumissed, mis ta omma lihha päiwil Jummala pole on läkkitanud, temma teekaimissed, keik temma immeteud, keik temma pühha ellaminne,
mis ikka ilma wiggata ja laitmata olli, mis keikidele õppetussea ja mär
giks jääb; temma pühha kannataminne ihho ja hinge polest, mis ta
omma ello aial on tunnud, kcigeennamiste omma ello wiimsil päiwil,
öllimäel, kohto ees ja risti sambas, temma werre ärmwallaminne,
temma surm ja mahhamatminne, temma üllestousminne ia taewaminneminne, ja ei la nüüd istub omma kõigewäggewama Issa parremal
kael ja meie eest pallub: se keik, ja mis nuie ial Iesussest teame, olli
Meie pärrast tarwis, et meid piddi peästetud ja temmale koggodusas
walmistud sama. Joannes ütleb sellepärast keigest sest, mis Jesus on
räkinud ja teinud, kui ühhel hobil: Needsinnadsed asjad on kirjotud, Io«n.««,;l
kt teie peate llstma, ja ello sama temma nimme sees. J a kes ial tahhab uskuda, ia kes ei tahha omma süddant melega kõwwaks lehha, egga
patto ja rummalus esissejäda: se wõib ka se läbbi kül oige tee peäle za
onsaks sada. Sest heast seemnest, M i s Jesus omma pöllo peäle on külmanud, ütleb temma issi: se hea leme on need kunningrigi lapsed. Matt.,;,
^eed, kes Iesusse õppetust sannakulelikko süddamega wastowotsid, kes
n.
lemma jüngriks jäid, ja temma järrel käisid, ia kes ial wõtwad temma
?uhha sanna möda õiete uskuda ja waggaste ellada: need on Iemssele
uks ärrawallitsetud suggu, üks pühha seme, kes temmale simnitud on
f?e sanna läbbi. Jüngrid ollid need essimessel), ja kes nende sanna läb^ ollid u.llikkuks sanud. Zakobus ütleb sepärrast: Temma on meid
'^nnitanud omma tahtmisse järrele toe sanna läbbi, et meie p i d d i m e a l , n .
M üks essimenne suqgu ollema temma lomade seast. Agga ei mitte
Wpainis need, waid ka keik, kes ial nende sanna läbbi wõtwad uskuda,
^leed on Iesusse werre waewa palk, need on temmale Issast lootud
l" antud ; sest et ta issiennast on sü-ohwriks annud, siis peab ta suggu
^U)ha sama, ja temma kae läbbi peab korda minnema, mis Jehowa «.s.,
" " e pärrast on. pärrast omma hinge waewa peab ta paljo oigeks tegge-^ ' " i . " '
^- vadage, nenda öppime meie sest, mis Iems tahhendamisse sannaga
O

meie
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meie Ewanqeliummis rägib, et se on temma kindel, temma süddamele nou ia tahtminne, et keik innimessed peawad önsaks sama ja toe tund
misse le tullema. O h ! kallid hinged, oh! wõtke sedda õiete tunda. Sinna pattune, sinna willets, kes ja tühjas näust ja tühjast m a i l m a him
must ennast lassed waewaba ja petta, <a wõiksid önsaks sada. Täit römo, täit õnnistust ihho ja hinge polest, aialikkult ja iggaweste on Jesus
sulle walmistanud. Sest sepärrast on temma taewast mahhatulnud,
on waeseks innimesseks sanud, on siin M a peäl liagi nelli neljatkümmend
aastad sure waewa sees ellanud, on ööd ja päwad sures hinge töös,
walwamisses ja pallumisses olnud, ja pärrast, kui ta sedda kelk sai ärrateinud, ja õppetanud, mis meie önnistusseks tarwis olli, siis on tem
ma sedda keik omma surmaga kinnitanud. Mõistke issi kohhut Iesusse
ja meie wahhel, kas peaks weel ennam tehtama, mis Jesus ei olle teinud ; kas peaks weel suremat waewa nähtama, kui temma meie pärrast
on näinud, ja ledda keik sepärrast, et temma tahtis meid önsaks tehha?
O h ! tundke sedda, ja laske nüüd ka temma armo tahtmist enneste ju
res sündida, ja laske ennast önsaks tehha. Sest nenda kui meie omma
sündimisse polest olleme, ei kolba meie mitte Jummala rigile.
Meie
olleme pattused ja patto läbbi hopis ärrarikkutud. Agga patto sees ei
olle õnnistust; pat sadab selaet wallo, sepärrast peame pattust peäste
tud sama, km tahhame önsad olla. W a t a , sepärrast tahhab Jesus ni
wagga, et peame pattust pöörma ja meelt parrandama, ja toe tund
missele sama; sest muido ei olle meil ello egga õnnistust lota, muido ei
wot meie temma kallist lunnastamissest nutte ossa sada. Sest ütleb
kwes.s,25 pühha Paulus: Kristus on armastanud koggoduse, ja on issiennast

-6.

selle eest ärrawinud, et ta sedda piddi pühhitsema, se on sedda pühhaks,
puhtaks ja waggaks teggema. S e on nüüd Iesusse armo nou keikide

'. 5M.4,lo. innimeste pärrast, sest temma on keikide innimeste önnisteqgia.

Ma

ilm on temma pöld; sedda ta ütleb issi. Ükski ei pea temma sü läbbi
hukka minnema. Sedda wõime keikist innimestest öölda; agga keigeennamiste neist, kellele temma omma sanna ja pühhad Saarramentid
on annud. S e on risti-rahwas, ehk need, kes risti-koggoduses on
sündinud ja kaswanud, kes ristitud, kes Jummala sannaga öppetud ja
kuyutud on. Need teised, kes praego weel pakso pimmedusse sees paggana maal ellawad, need ehk woiwao ennast weel wiimsel päwal wab
dandada. Aaga misga tahhawad risti-innimes ed ennast wabbandada,
kes sest armust kül kuulda sawad, ja kedda igga wisi õppetakse, maenitsetakse ja ello tele juhhatuse. Neid on ta ennesele õiete walmistanud
omma pöllo maaks. Neid on ta ennesele seadnud ühheks koggodusaks,
kel ei peaks ühtegi wigga ollema; waid et ta piddi ollema pühha ja lait
matta.
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matta. Eks teie ei mõista sest, mo armad, mis nou Iesussel nüüd teie
parrast on? N i mitto, kui risti-koggodusses ellawad, need peaksid ka
tundmisse sees, peaksid waggad ja
tössised risti innimessed ollema, öigusse ja ellamisse polest, peatsid sedda õnnistust tundma la maitsma, mis Iesus neile on saatnud, ja sedda
wisi iggaweste önsaks sama. Agga kuulge nüüd weel
II. Kuida se Iesusse armo-nou risti-rahwa jures saab rikkutud
ja keeldub. Iesus ei õlle ni tigge Issand, et temma peaks tahtma leikada, kus ta ep õlle külmanud, ehk kogguda, kus ta ep õlle wäljawiskanud.
Ta on issi head semet külmanud omma pöllo peäle. Temma Jüngrid
ollid need essimessed töteggiad temma wina mäel, ehk nemmad ollid,
nenda kui Paulus ütleb: Iummala abbimehhed. Need keik ollid I e i Kor.;, 3.
sussest walmistud ehk woitud pühha Waimoga. S e , mis nemmad wäljakülwasid, olli ellaw, kaddumatta ja hukkaminnematta seme; nemmad öppetasid selget, tossist Iummala sanna, nenda, kui meie sedda
weel pühhast kirjast leiame. J a pealegi ollid nemmad keilide margiks
omma ellamisse sees, nenda, et nemmad issi sedda teggid, mis nemmad teistele öppetasid. Need istutasid Iesussele head taimed, ja kõrgusid temmale waggad koggodussed, mls paistsid kui tahhed Kristus^
rigi sees. Neile seadsid need Apostlid üllewaatjaid, öppetajaid ja wannemid, kes scdda keik igga koggodusse sees piddid toimetama, mis weel
waiak olli, ja kui karjatsed sedda koggodust hoidma, mis Iesus om-^ .
ma werrega ennesele olli saatnud. Agga Paulus kulutas jo enne, et ^ ,z.
parrast temma arraminnemist hirmsad aiad piddid tullema. ö)ppetaMte hulka piddid hirmsad huntid tullema, kes karjale armo ei anna ja Salm,9,
Pöratsed könned wotwad rakida.
J a koggodusse sees piddid ollema )<>innimessed, kes issiennesest paljoluggu piddawad, kes rahha ahned,
hoopllkkud, surelissed, teotajad, ja wannematte sanna pölgjad, tannalnatta ja pühhitsematta on, kes ommaksed ei armasta, leppitusse rikjad, , ^im.;,
laitjad, prassiad, waljud, kes head ei armasta, pettised arraandiad, »--5kes on akkitse melena, uhked, kes lihha himmud ennam armastawad
°ui Iummalat, kellel jummalakartusse naggo on, agga kes selle wäg8e ärrasalgawad. Wara, needsammad on je umrohhi, kellest Iesus nme
Ewangeliummi sees ragib. S e umrohhi on selle tiggeda lapsed, ütleb Matt.,;,
^esus, olgo nemmad öppetaiad ehk kuuljad. Oh ! armad sobrad, wa38.
väge nüüd meie koggodussed, ehk Iesusse pöllo maad siin meie Eestimaal, agaa ärge unnustage ka isseennese peale waatmatta. M i s kaswab
! " ^ head wilza ehk umrohto? Kui need, kes rahha peäle ahned on,
lm vooplikkud, teotajad, wannematte sanna pölgjad, tännamatta, pühO 2
hit<e-
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hitsematta innimessed; kui need, kes ommaksid ei armasta, kes lihha
himmud ennam armastawad kui Jummalat, kennel agga jummala
kattusse näggo on, aagakes selle wägge ärrasal^awad, kui need keik sel^
le tiggeda lapsed on, kui need se umrohhi on, mls Iesusse pöllo peäl kaswab, oh! mo kallid hinged, arwage sest siis issi meie koggoduse luggu ärra, ja õppige ka isseennast tundma/ mis teie ollete. O h ! J u m mal parrago, kus on need koggodusad, mis neidsuggusi innimessi täis
ei olle, mis nendega ei olle täis ja täis kuiwatud ? Kus on need head, ja
kui paljo on neid? Kas wõib neid ka umrohho seast üllesleida ja ärratunda ? Agga kust se tulleb, kelle süüks se langeb ? Kas Iesusse süüks ?
Eks temma ei olle head semet külmanud ? Eks ta ei olle kelk teinud, mis
ta piddi teggema, ct temma pöld wõiks head wilja kanda? Kust temmale nüüd <e umrohhi tulleb ? Jesus ütleb: kui innimessed mannasid,
tulli waenlane ja külwas umrol)to kcff nisso setka ja läks ärra. Wata/
nenda on waenlane sedda teinuo. S e t i g A / kes ikka Jummala tahtmisse wasto panneb, ja innimessi püab hukka saea, waggasid ueste
Jummalast ärraugutelleda, ja kurje nende rummalusse sees tinnipidda
da. Temma on sedda reinud/ kui innimessed maggassd. Kui nemmad sedda ei teinud, mis Jesus ni saggedaste on üttelnud: walwage
ja palluge. Kui öppetaia isseennast ja omma karja tähhele ei panne;
kui temma omma ellamist tähhele ei panne ja ei mötle se peäle, et ta
kogaodusse üllewaatjaks on pandud ; kui ta sedda, mis ta oletab/
tähhele ei panne ja ei jä selle jure, mis kästud o n ; siis wõib tem
mal ka lest paljo süüd olla, kui Iesusse koggodusselpild, mis temma
hole al on, ni paljo umrohto kannab. Aiga ommeti langeb keige surem sü iggaühhe ennese peäle, kes hukka lähhäb. Kui innimessed mitte tähhele ei panne, mis nende rahhule tarwis lähhäb; kui nemmad
Jummala armo nou enneste jures ei tahha tunda, ei meelt parranda
da egga Jummala sanna kuulda ja was^o wõtta ; kui nemmad tähhele
ei panne/ kuida se tigge waenlane neid itta pettab/ja tühja patto hun
mo pärrast hinge õnnistust nende käest ärrawõtta!); kui nemmad ei tah
ha õppida egga uskuda, et sest ei olle kasso, et nemmad pihule ja Jummala sannale käiwad, kui südda, meel ja ello ei sa parrandaad, et Hum
mal armastab keik waggad, hukka lähwad, kes on kurjad. Wata, kui
innimessed sedda ei öppi egga tähhele ei panne, waid ellawad ikka holetusse sees ühhest päwast teist/ siis tulleb waenlane ja külwab omma um
rohto, ta pdab neid siis keigesuqguse patto ja häbbi sisse, ja ei lasse
neid ial üllesarkada egga patto köiest peäscda. O h ! hädda, et koagc
duste sees nisuggune luggu o n : M i s wõib nüüd keigewahwamki op
eptaia tehha. Ta maenitseb, õppetab ja pallub, ta nuttab ja annab

sedoa
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sedda Jummala holeks. O h ! Issand, hallasta omma koggodusa
peäle; sul olgo halle südda, meil waestel on suur hädda: kui meie ka
head semet külwame, siis ei olle neid, kes ka nattokest aitaksid; agga neid
on kül, kes sedda head semet, mis wahhest pitka maja waewa järrel
hakkas kossuma, jälle rikkuwad, ja selle polest tiggeda waenlase seltsi
mehhed on. O h ! neidsuggusi on paljo! Kes wõib la kes peab, se aitto
walwaba ja palluda!
ni. M i s Jesus seäl jures teeb ? Temma sullased tahtsid kül um
rohto hopis wähakitkuda, ja ütlewad wahhest pühha wihhaga: oh! et
neid peaks mahharaiutama, kes teie seas tülli tõstwad, kes pahhandusid" ^
andwad, kes ei tahha, et Jummala nimmi meie jures saaks pühhitseb
tud, ja et temma riik meie zure tulleks. Agga se helde pitkamelelinne
Jesus ütleb: ei mitte, waid laske mollemad ühtlase kaswada leikuse
seks. W a t a , kui keik umrohhi peaks sama wäljakisutud, mis siis kül üllejääks. E i mitte nenda; Jesus on werrist waewa näinud iggaühhe hin
ge pärrast, ja mis sure waewa ja kalli hinnaga on sadetud, sidda ei wõi
nenda ärraraisata. Kes issi ühhe asja jures ei olle ühcegi waewa nähnud, se ei pea ka sest suurt luggu. Agga Iesusse melest on keig hinged
kallid, kallimad kui keik ilma w a r r a ; sest mis wõib innimenne anda omma hinge lunnastamisseks? Kui siis on mõnni pahha p u , kust ammo
wilja on otssrud, agga sedda ei olle temma peält mitte leitud, siis ütleb
temma : jätta tedda weel sekske aastaks, senni kui ma temma ümber ^ i z,
saan kaewanud, ja sõnniko pannud. Sest Jummal on pitka melega
Meie wasto, ja ei tahha mitte, et monned peawad Hukkaminnema,-Petr.)
waid et keik peawad mele-parrandamistate sama. O h ! mo armad,
tundke ommeti sest Ieiusse heldust, mis temmal teie wasto on ; waat,
kuida temma teiega kannatab, kuida temma teie pärrast ikka weel hoolt
kannab, ja lasseb teie kallal tööd tehha, teid maenitseda ia mele par>
kandamisse pole kutsuda, ja kuida ta teil armo aega annab, ja heaga teid
täidab. Et tundke wahhest sest, et Jummala heldus tahhab teid mele-Nsm.,,
parrandamisse pole sara. O h ! möttelge süddamest seddawisi:
Kül surest armust sa Mind santi armastasid;
Ma hullutasin peäl; Sa ikka hallastasa.
Kül wasto oksa ma Jäin pattusipdormatta;
Ei sa mind lmhh/lnud; Waid wõtsid kannata.
O h ! et ma smd,' sa dige illo!
N i hilja ollen tunda saand,
O 3

Ja
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Ja sind, mo hinge rddm ja ello!
Ei enne ommaks tunnistand;
Se kurwastab ja waewab mind,
Et enne ma ei nõudnud sind.
Oh ! et teie nenda wottaksite tehha; sest muido on kirwes jo puLuk.;, 3. öe jure külge pandud ; et igga pu mis head wilja ei kanna, raiutakse

mahha, sa wissatakse tulleose. Nüüd kaswab weel umrohto nissoga
ühtlase, agga el se pea iggaweste nenda jäma, sedda jäetakse agga nen>
da leitusse aiani. Agga leitusse aial wõttab Issand leikajattele öölda:
longuge enne sedda umrohto, ja sidduge sedda wihko, sedda ärrapouetada, agga sedda nisso pange kokko minno aita. Nüüd, (t ellus

olleme, on meil weel aega, meelt parrandada, agga kui surm omma
sirbiga meid saab ärrateinud, siis seutakse neid, kes kurjad, wihko, et
neid peab ärrapõlletanda, ja neid heidetakse iggawest tulle sisse, kus
peab ollema ulluminne ja hammaste kirristammne. O h ! pattune /
Kui surreb pattust pdörmatta.
Siis pead pörgus pdllema.

Waggasid koggutakse Iesusse jure taewa, kus nemmad peawad paist
ma kui paike omma Issa kunningrikis. Sesinnane assi on ni suur ja
Matt. ,3, tähhelepannema wäärt, et Iesits issi ütleb: kel kõrwad on kuulda,
43. se kuulgo. Amen.
O h ! kallis Jesusate sinna issi meie kõrwad ja süddamed lahti,
et wõiksime sinno sanna õppetust öiete kuulda ja süddamesse panna, ja
anna meile omma armo, et meie sinno suurt heldust ja pitka meelt nnt
te lurjaste ei pruki, ja et meid siis, kui kolwatumaid, tullisse ahjo sis'
se ei sa heidetud, kus iggawenne piin ja wallo on. Anna omma san
nale täit wägge, et se läbbi paljo saaksid üllesärratud ja õigusse tele
juhhatud, kes wõiksid paista ku; päike, omma taewast Issa kunningrikis. Amen.
Laul: 312. Mo rõmustus on Jesuke lc.
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Laul. 8. Nüüd tõuskem patto waewast «.
4 ^ h ! helde Issand J u m m a l , kui suur on innimeste holetus omma
' ^ 1 hinge önnistusse pärrast; nemmad ei kule egga vanne tähhele,
mis so pühha sanna neid õppetab, et keikile on seätud, ükskord
surra ja kohto ette tulla, et iggamees peab Kristusse aujärje ees awwa
likkuks sama, et iggamees siis peab sedda möda sama, kui temma siin
ihhus on teinud, olgo hea ehk kurri, et waggad lähhäwad iggawesse rö
Musse, agga kurjad iggawesse tullesse. Ehk meie kül stdda kuleme,
siiski on neid ni Pissut, kes sedda õiete süddamesse pannewad, waid
surem hulk ellab ikka holetuma ja pattustpöörmatta ello sees. Wiimsel
tunnil tulleb se wast mele, mis keigel ello aial olleks piddand meles seis
Ma. Agga surm jõuab. O h ! h dda siis keikile, kes armo aial ennast
ei olle walmistanud, need peawad sest taewa önnistussest iggaweste
llma jäma. Sepärrast pallume sind, ärrata meid ülles patto unnest,
et meie omma hinge önnistust aegsaste nõuame, ja siis, kui meie OnussMia Jesus jõuab tulla, walmis olleme, ja römoga temma waslo
lahhame. O h ! anna sedda armo keikile, kes so pühha sanna kaulda
mwad. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
EwanZelium: Matt. 2s, l-13. salmist sadik.

^ i i s on taewa-riik kümne neitsi sarnane, kes ommad lampid wõtsid, ja läksid wälja peigmehhe wasto. Agga
viis nende seast ollid mõistlikkud, ja wiis rummalad. Kes
Emmalad ollid, need wõtsid ommad lampid, agga nemmad
V wõtnud mltte ölli enncstega. Agga need mõistlikkud wõtsid
M omma astjadesisseühtlase omma lampidega. Agga, kui
peigmees wibls, said nemmad tclk unniseks, ja uinusid maggama. Agga kest öse kuuldi üks heäl: Wata, peigmees tulleb,
llunge wälja temma w a s t o ; S i i s tousid, kelk Needsammad '
neit-
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neitsid ülles,ja walmistasid omma w m ^ i ^ Agga need rummaiad ütlesid moistl kwdc wasto: Anoke meile tcic ölllst, sest
mele lampld kustumad är a. Agga need mõistlikkud kostsid
ja ütlesid: ei mute, et m l ja mett nutte ei pudu; waid minge enneminne kaupmeeste jure, ja ostke ennestele. Agga kui
nemmad arralaksid ostma, tulll se peigmees, ja kes walmid oll i d , läksid temmaga pulma, ja uks pandl lukko. Agga wimaks tulud ka need teised natsid ja ütlesid: Issand, M ä n d /
te meile lahti. Agga temma kostis ja ütles: Tõest minna ütlen teile, minna ei tunne m d mitte. Sepärrast walwage/
sest teie ei tea ftdda päwa egga tundi/ millal innimesse Poeg
tulleb.
kwes. 5, ,4.
Ärka ülles, kes sa maggab, ja tõuse ülles surnust, snö wõttab
Ariotuo sind walgustada. "Seddawisi hüab suur Jummal taewast
omma pühha sõnnaga meie wasto, ja tahhab se läbbi keik innimessed/
kes omma hinge önnistusse pärrast holetumad on, wäggewaste üllesärratada, et nemmad peawad aegsaste pattust pöörma, za omma Om
nisteqgia Iesusse armo nõudma, enne, kui temma pääw äkkiselt nende
pecle tulleb. Nüüd on weel se armo aeg, nüüd on weel önnistusse päwad käes; nüüd wõib Jesus weel meid walgustada, ja iggaühhele/
kes armo otsib, armo anda. Agga hädda neile, kes sel mat magqaw a d , ehk patrujtpöörmatta ja walmistamatta o n , kuita tulleb, sest
need jäwad iggaweste ühhe armetuma ja õnnetuma pölwe sisse. M
ga on, rahho ja rööm Kikile, kedda Jesus siis leiab walwamast, sest
neid ta wõttab emmega vulma kotta, omma pulma õhto sömaaiale.
E i olle weel ial hüüdmist kuuldud, mis olleks wäärt olnud ennam
kuulda ja wastowõtta, kui sedda Jummala hüüdmist ja kutsumist, mis
siin cwangeliummis räkitakse. Kes sedda kuled ja tähhele panneb, st
wõib keigesuremast kahjust peaseda ja keigekallimat onne kätte sada. Kui
ö' aeges hone põllema lähhäks, ja innimessed seäl maias maggaksid ja ei
teaks sest ühtegi, enncgo nemmad tuleksid keddagi õuest tuppa hüüdw a d : ärkage ülles, kes teie siin maggate, tulli on lahti: eks nemmad
ei wõttaks sedda hüüdmist kui sõbra heält wasto? Ehk kui kunningas
omma käsko läkkitaks möda külla käima, ja keikile waestele, kedda ta
seält ial leiaks, ni paljo rahha ja wilja jaggama, et neile sest ello aiaks
kül saaks, agga üks õige waene innimenne maggaks toas, ja ei teaks
sest ühtegi, ja kegi tulleks ja hüaks: ärka ülles, kes sa maggab, tou»e
ülles,
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ülles, praego on se ölme-tunnike tulnud; tännini ollid sa sant ja nüüd
wõid sa ühhe bobiga kül sada: eks se ei olleks sõbra nou ja hüüdminne?
On se siis wähhem, kui tahhetakse teid iggawessest tullest peästa ja teid
iggaweste önsaks tehha ? O h ! siis arwage sedda ka sõbra heäleks, kui
nenda teie peäle hülakse: ärka ülles, kes sa maggab, ja tõuse ülles
surnust, siis wõttab Kristus sind walgustada. O h ! et teie sedda ka
tunneksite, ja et se heäl kui pässuna hüüdminne teie kõrwa ja süddame
läbbi lähhäks, etwöttaksire sedda kuulda, ja üllesärkada. õppetajad
peawad hoidiad ja wahhimehhed ollema, kes omma heält tõstwad, ja Iesai 5-,
Iesust teile kulutawad, kes wait ei olle, ja teile rahho ei anna, kunni ^ teie sedda kuulda wõttate ja armo säte. Arwage sedda siis õnneks, kui
teil nisuggused õppetajad on. N i kallis kui teie hing ja ello teil on, ni
Wägga pange sedda ka tähhele, mis Jesus meie tännapäwase Ewange
liummi sees ütleb: walwage, sest teie ei tea sedda päwa egga tundi,
millal innimesse poeg tulleb. Õest tahhame meie õppida:

Et risti-innimesse kohhus on, ennast iggapääw teadwalta surma tunni wasto walmistada.
I. Kuida meie ennast sl wasto õiete peame walmistama;
II. Mikspärrast se ni wägga tarwis lähhäb.
Ugga sinna, kallis Issand Jesus, kes sinna se tullia olled, kelle tullemisse päwa egga tundi meie ei tea, walmista meid issi, ja dppeta meid sest
Venda räkima ja sedda kuulma, kui kohhus on. Amen.
Meie panneme siin tähhele
I. Nüida meie ennast omma teadmatta siirma tunni wasto peajne walmistama. Seeb se on, mis Jesus meid tahhab õppetada, kui
lemma meile ütleb: walwage, sest teie ei tea sedda päwa egga tun^ l , millal innimesse poea tulleb. Innimesse poeg ehk Jesus Kristus,
kes Jummala Poeg ja tõssine Jummal on, agga meie lunnastamisse
Errast ka innimesseks sanud, on se seatud ellawatte ia surnutte kohto
" M a . Ta tulleb siis wist igaaühhele, kui ta meid siit armo aiast ärAutsub. K u i temma nüüd ütleb: teie ei tea sedda päwa egga tundi,
«llual innimesse poeg tulleb: siis tulleb ka öölda: teie ei tea aega egga
"ln0l, millal teie surrete. Sest siis, kui meie suneme on ello- aeg ja
r"o-amga armo»aeg ja önnistusse päwad otsas, siis ei anta meile mitte
R
ennam,
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ennam ello sisse taggasi minna; waid siis peame temma kohto aujärre
«Kor.s,io.ees seisma/ et igqmcks peab sedda möda sama, kui ta siin ihhus on tee>
nud, olgo hea ehk kurri. O h ! annad sobrad, et surma tund nisuggune
teädmatta tund on, agga ka üts tund, mis meie iggawest järge tmlck
tab ja seab, siis pange ommeti süddamest tähhele, kuida meie ennast st
wasto öiete peame walmismma. Sedda öppetab Iesus meid selle tähhendamisse sannaga: taewariik on kümne neitsi sarnane, teo ommad
lampid wotsid, ja läksid wälja peigmehhe wasto. Agga wiis nende
seast ollid moistlikkud, ja wiis rummalad. Nes rummalad ollid,
need wotsid ommad lampid, agganemmad ei wowud mitte ölli ennestega. Agga need moistlikkud wotsid ölli omma astjade sisse ühtlase omma lampidega. W a t a , sest tähhendamisse sannast tulleb nenda
arwata: keikile innimestele on kül üks assi teada ja üls assi tehha,
tb- <,. 27 nenda kui Paulns ütleb: keikidele on seätud kohto ette tulla. Igaa' üks kül tahyaks ka önsaks sada, iggaüks tahhaks, et ta wiimne järg on
nis ja hea õlleks, agga monned on seäl jures rummalad, monned moijp
likkud. Issand I e m s ei rägi ommast tullemissest nenda, et meile sest
peaks hirmo tullema, waid nenda, et keigcl risti rahwal woiks rööm ja
himmo olla, temma tullemisse ehk omma surma tunni peäle mötteldes<
ja et igaaüks sedda keigesuremaks kahjuks peaks arwalna, kui temma
ennast <eUe wasto ei walmisra. Ta nimmecab ennast peigmehheks, kes
tulleb omma pruti taewa wötma ja lemmale pulmad teggema. Puh'
ha risti koggodus on temma pruut, kedda ta ennesele on kihlanud ol<
vs.,,2l. qusses, uskus ja armastusses iggaweste. Need keik, kes risti k o M
dussesellawad, on need kutsutud pulmalissed, kes ikka peawad walmls
ollema temma wasto minnema, kui ta tulleb, ja lemmaga iggawesse
römo sisse sama. Ta armasrab omma prudi, ta armastab tggaühhe
hinge, kes ennast temma ommaks on annud, hoiab ja kaitseb tedda ka. slg
ga ta on taewas, ja pruut weel siin M a peal, woöra M a sees. Sepäo
rast tahhab temma issi tulla, uftlikkuid ennest jure taewa wötma, kus
nemmad tedda peawad nähha sama pallest pallesse, ja tedda selgesce
tundma ja löpmatta önnistussed temma sees maitsma, önsa surma
läbbi kutsub ja wöttab Iesus wagqad risti innimesstd ennest jure. W ^
t a , armas stbber, kui Iesus seddawisi ommast tullemissest ja waggade surmast rägib, kes peaks siis kül kartma; eks ei peaks iggameA
kel lotus on önsaks sada, römo tundma surma peale mötteldes. O ^
go teil kül ello armas, agga surma mällestus argo olgo teile ka HA
muks. Kitus olgo Iesusstl, et t a , nisugqust armsa tahbendannsie
sannaga sest asiast rägib, mis muido igga mehhele hirmo teeb. M o M
le sest Iesusse heldust; temma eitahha innimessi hirmutada, et new^
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mad agga hirmo pärrast peawad kohkuma, waid temma melitab neid,
et nemmad kui mõistlikkud innimessed issi peawad mõtlema, mis nende rahhule arwis lähhäb. Kes peaks ni rummal ja tigge ollema, ei
ka ei tahhaks taewa rõmo sada, et ta ei tahhaks iggaweste onnis olla.
Sedda kül tahhab iggamees, kennel weel oige märkus on. Agga kas
tahhab iggamees sedda ka tehha, mis selle jure tarwis lähhäb, kas iggamees ennast se wasto ka ölete walmistab? O h ! kostke issi se peäle,
sest ennesest ni hästi kui teistest näte, et se nenda ei olle. Meie I s sand Jesus ütleb sepärrast, et teised on rummalad, teised mõistlikkud^
Monned on selle keigeüllema asja sees wägga rummalad, nemmad ei
Mõtle, egga te sedda, mis nisugguse asja jures tarwis olleks; agga mon^
ned on mõistlikkud, nemmad aiawad omma asja targaste.
Sedda
opperab Jesus tähhendamisse wisil, ütteldes: need rummalad wõtsid
ka lampid ennese jure, agga nemmad ei murretsend olli ennestega,
la uinusid maggama. Ets nred ei olnud rummalad; sest teie teate
et küünlajalg ilma küünlata walgust ei anna, ja nenda ei olle sest kül,
kui lampid on ja olli ei olle nende sees. Agga mõistke ka, mis Jesus
nende saunadega tahhab õppetada. Keik inmmessed kül tahhaksid õnnistust, agga nemmad ei öppi sedda tundma ja nõudma, mis önnistusseks ni wägga tarwis lähhäb, nemmad on selle keigeüllema asja pärrast, omma ello parrandamise pärrast holetumad, la enneses jo wägga rahhul, sest et nemmad risti koggodustes ellawad, ja et nemmad
sedda ärra ei salga, mis risti ust õppetab. W a t a , nenda on need
rummalad, kes et tahha enne meelt parrandada, egga pattust pöörda,
enne kui nemmad surremisse peäl haigeks sawad, enne kui surm jo
kele peäl o n ; need, kes, kui nemmad weel terwed on, omma hinge
õnnistust ei noua, waid sega ikka rahhul on, et nemmad wahhest ka
kirrikule tullewad, korra pärrast pihtile ja pühha lauale käiwad, ja selle, jures ka ikka lootwad önsaks sada, agga tössisse usso ja wagga ello
pärrast hoolt ei kanna. Neil on lampid, agga seäl ei olle ölll sees:
neil on jummalakanusse näggo, agga selle wägge salgawad nemmad
ärra. Nemmad on Iesust ommaks Issandaks nimmetanud, agga
lemma Issa tahtmist ei olle nemmad mitte teinud. Nemmad on kül
tahtnud ennast Kristusse kannatamisest ja surmast rõmustada, agga
n mitte temma öppetussest ja temma puhhast ellust ossa ja kasso wõrta. Patto teggemissega, pattusipöörmatta mele <a tühja lotussega on
nende ello aeg möda läinud. J a seddawisi leiab neid siis surm. S i i s
wast need waesed näwad ja tunowad/ et neil sedda ei olle, mis neil peaks
ollema, et nemmad ei olle nenda ellanud, et neil wõiks julgus olla, kohw ette tulla. S i i s hakkawad nemmad wahhest enneses küssima: mis
R 2
pean
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pean ma teggema, et ma wõiksin önsaks sada; ja wõib ka olla, et
nemmad ütlewad:
O h ! kuhho tahhan ma
Mo patto koormaga?
Kust pean armo leidma?
Kes saab mull abbiks jõudma?

Agga aea on lühhike, ja surm jõuab peage; nemmad ei sa ennam aegh
sedda otsida egga palluda, mis neile seks tarwis lähhäb, et nemmad
onsaste siit wõiksid lahkuda. Nende ihho wallo, pea nõdrus, tuim
ja kõwwa südda ja se sallaja lotus, et nemmad eyk sest haigussest weel
wõiksid peaseda, se keik kelab neid wagga, et nemmad ka omma bppe
taia wiimsest maenitsussest öiaet kasso ei sa. Süddame põhja läbbikatsuda, ello teud ja wisid malletada, pattud tunnistada za ärrasiua,
oh! se on neile siis wägga raske assi. Need wannad mäddased reiad ja
hawad waljawautada, on raske ja kibbe. Nemmad jätwad sedda ew
neminne nendasammoti, ja nenda, kui nemmad ennast ello aial tühja
lotussega on petnud, nenda tewad nemmad ka wiimsel aial, ja on rahhul, kui nemmad agga weel Iesusse ihho ja werd on sanud. O h ! lal
lid hinged, seeb se assi on/ mis ühhe oige õppetaja süddant wägga wõib
waewata; ta nääb teid sures wallus ollewad, ja tunneb teie hädda, ta
tahhaks teid heamelega aidata ja teid armo saunaga trööstida, aaga
temmal on halle meel, et ta ei wõi nenda tehha. Teie kaelate sedda
wanna hinge wigga, omma hinge haiget kohta, temma eest kinni, el
teie lasse tedda senna liggi sada; ja wannad maddand hawad, ei lasse
ennast ommeti parrandada, enne kui mädda saab wälja wautud: ja
nenda ei sa pattud andeks amud, ennego innimenne neid süddamest
tunneb ja lahhetseb, siis wast wõib teil Iesusse kibbedast kannatamisest
ossa ja kasso olla. Sepärrast walmistage ennast aegsaste. Terwe
ello-aeg on meile antud meie p a r r a n d a m i s t , ja seks peame sedda ka
Sir. 5,,. prukima. Ärra widi mitte Issanda pole pöördes, ja ärra wita aega
Sir. ,8, „ . ühhest päwast teise. Enne fui sa haigeks saad, allanda ennast, ja kül
patto aey on, siis pöra ümber. Hola ennast iggal aial sedda teggemast, Mls so süddant wõib koormada, ja surma sees sinno hingele wallo tehha. Otst tösfise ja süddameliko pattustpöörmisse, usso ja palwega omma Onnisteggia Iesusse jurest armo ja andeks andmist, l "
ärra jä rahhule, enne kui sa sedda wõid uskuda, et so pattud M e on andeks antud. Nenda tõuse ülles, nenda heida maggama. Näita omma
teggudega ja ühhe pühha elloga, mis ei olle sallalik, sedda ennam la
ennam
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ennam ülles, et so ust ei olle tühhi lotus/ waid oige tõssine ja eUaw
ust. Katsu ennast iggapääw, kas sa julged nenda kohtomõistja ette
miKna, ja kui sa tunned ennesest wigga, ja leiad ennese peäl süüd ollewast, siis allanda ennast ni kohhe omma Jummala ette, otsi armo Ie<
susse werrest, ja tötta ennast parrandada ja patto ärrasata. W a t a ,
nenda teggid need targad neitsid, nemmad ollid ennast aegsaste ja õiete
walmistanud, et neile sedda keik enne walmis olli, mis neile tarwis läks
peigmest otades. Kui peigmees wibis, jäid nemmad kül ka unniseks, ja
uinusid maggama. Agga ni pea, kui öse healt kuuldi: peigmees tulleb, minge walga temma wasto; siis tousid nemmad ülles ja ollid wal<
Mis. Need on need waggad hinged, kes nenda, kui Jesus õppetab, kei«
geessite Jummala riki ja temma öiaust tagganoudwad, kelle üllem
murre se on, et nemmad wõiksid önsaks sada, kes Jummala sannast
sedda õppiwad, et ep olle sest kül omma Issanda tahtmist teäda, waid
kes ka süddamest püüdwad sedda möda tehha. Nemmad ei olle sega
rahhul, et nemmad risti koggoduses ellawad, et pühha Jummala sanna za pühhad Saakramentib agga nende käes o n , et nemmad omma
suga sedda tüeks kiitwad, mis pühha risti «ust meid õppetab: waid
Nemmad palluwad ennestele ka allati pühha W a i m o , et nemmad süddamest wõiksid pattust pöörda, süddamest Iesusse omma Onnisteggia
sisse uskuda, temma peäle lota ja ühte puhko leiges ommas teggemist
ses ja ellamisses Jummala sanna järrel käia, pühhaste ellada ja J u m mala mele pärrast olla. Nemmad tewad head, nõudwad pühhusust
tagga, lastwad omma walgust paista innimeste ees hea teggudega,
agga keik nende lotus seisab üksi Jummala sure hallastusse ja omma
Vnnistegaia Iesusse kalli lunnastamisse peäl. J a seddawisi tewad
nemmad omma tööd koddo ja wäljas, aiawad omma asjo, wõtwad
sömist ja jomist, maggawad ja tõusewad ülles ja tewad keik, mis tulleb tehha, nenda kui keik muudke innimessed, la
E i olle neist ennam kui teisistke nähha,
Kuid et hul ma-ilma wiis keikis jääb mahha.

Nüüd kulukse heäl: peigmees tulleb.
Sedda nemmad teädsid, et
se tund ükskord piddi tullema, ja ollid ennast jo se wasto walmistanud. Nüüd tulletawad nemmad weel omma endist ello ja keik
ommad teud ennese mele; ei nemmad wabbanda, waid allandawad
"mast omma Jummala ette keigest süddamest, otsiwad Iesusse werrest pattude puhastamist, ja usso kinnitust Iesusse kallist öhtosöma<uast, ja ütlewad:
R 3
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Ehk parremast tööst wigga leian /
Mis ollen teinud ilma peäl,
S i i s Iesu ette ennast heidan:
Keik kiitleminne kaub tcäl;
Sest tunnen siiski rdmustust,
Et Jesus on tais hallastust.

O h ' . armad söbrad, üttelge issi/ eks need ei olle önsad ja mõistlikkud
innimessed, kes seddawisi ellawad ja surma wasto ennast walmistawad. Kuulge siis
II. Mikspärrast se ni wägga tarwis lähhäb, et meie peame elv
nast iggapääw surma wasto õiete walmistama.
Tarwis se on sest', et surma tund meile teädmatta on, ja et ehk
kahjo sest tulleb, kui meie walmistamatta olleme, ehk iggawenne kasso
on, kui meie walmistud olleme. Sedda õppetab meid meie Issand
Jesus se tähhandamisse sannaga neist rummalast ja mõistlikkud neitsittest. Keckidel olli kül teäda, et peigmees piddi tullema, agga sedda
aega, päwa egga tundi ei olnud mitte teäda. Neid olli ka kutsutud,
et nemmad pulma rõmust piddid ossa sama. Agga kest öse, siis, kui
leige parras maggamisse aeg olli, kuuldi healt: peigmees tulleb, minge
wälja temma wasto. Keik tousid siis kül ülles, walmistasid lampid,
et nemmad piddid peigmehhe wastominnema, agga kes ei olnud aegsaste murretsenud sedda, mis tarwis olli, läksid essite ärra sedda ostma,
za senm tulll peigmees, need, kes walmis ollid, läksid temmaga pulm a , ja uks pandl lukko. J a ehk need teised kül wimaks ka tullid ja ütlesid : Issand, Issand te meile lahti; fiiski ei tehtud neile ust mitte lahti, wmd peigmees ütles: ma ei tunne teid mitte. O h ! armad söbrad,
ärkage ülles ommast raskest patto unnest, ja pange tähhele, mis need
sannad tähhendawad. Jummal on teid seie ilmasissepannud, ei mitte,
et teie seie peate jäma, egga surmaga hopis õtsa sama, nenda kui moist'
matta lomad, waid et teid siin taewa ello pole peab walmistadama,
et teie pärrast peate jälle surnust üllestõusma, ja iggawest ello Pärri
ma. Teie ollete ka need önsad, kes Talle pulma öhtosömaaiale on kutsutud. Taewa rigi önnistussed on teile kulutud, Iesusse Kustusse
sees on telle keilsuggust waimoliko armo ja waimo annid pakkutud, mis
teile waggaks elluks za önsaks surmaks tarwis lähhäwad. Ta annab
sim ommad anmd ilma hinnata, ja tahhab sedda ni wägga, et peame
neld ta kaest wastowõtma, ja neid meie hinge õnneks prukima. 3N
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laua kui meie ellame, seisab temma armo uks meile lahti. Iggaüks, kes
agga tahhab, woib temmalt siin weel armo sada. Kes nüüd mõistlik on,
se murretseb keik aegsaste walmis; aaga kes rummal on, se mõtleb:
aega kül weel, egga ma tänna weel ei surre, ma tahhan nüüd essite
ma ilmast ja temma römust ossa sada, kül I u m m a l wöttab wimaks
mo peale hallastada.
O h ! ärra õlle holeta, Kül aeg weel, ärra mötle sa
Ma tahhan rddmsast ellada, Ning parrast kui saand mannaks ma,
Siis tahhan patto wihkada, Kül Iummal wöttab hallasta.

S o surma tund on teädmatta, oh! innimenne'. Kest öse kuuldi se
heäl: peigmees tulleb. Sega öppetab Iesus meid, et temma mittolord tulleb, kui innimessed ftdda ei tahha egga mütle, ei mitte ükspäinis siis, kui innimessed sedda ei arwa egga mötle, waid ka siis, kui
nemmad sedda koggoniste ei tahha, et temma peaks tullema.
Mitto
lord mõtleb innimenne, ta tahyab nüüd öiete rahhul olla, ta tahhab
bingada ja ellust öiget kasso sada, ja siis tuUeb Iesus ja kutsub tedda
uit ärra. Ehk ta tulleb siis, kui innimenne hopis patto unnes on, ta
tulleb äkkitselt, äkkilisse surmaga, et innimenne ühtegi aeaa ei sa, ehk
et temmal mele märkust ennam ei õlle, et ta se peäle woirs möttelda,
Mis temmale tarwis õlleks. J a eks reie ei tea sedda, eks teie ep õlle
sedda mitto korda kuulnud, kui akkiliste innimessed on surnud. J a kes
woib teile käemehheks olla, et teie nendasammoti ei surre? J a kui teil
weel ni paljo märkust on, et mõtlete: ma ei õlle weel mitte walmis, mo
Maia asjad on selletamatta, mo lapsed kaswatamatta, mo wihhamees
levpimatta, tyo wargusse pat tassumatta, mo pahhandus, mis ma
teistele ollen annud, kustutamatta, mo südda parrandamatta; kas wolte teäda, kas teile weel ni paljo aega antakse, sedda keik toimetada. Need
rnmmalad neitsid, kellest Iesus rägib, läksid kül weel kaupmeeste mre
olli ostma, agga aeg jäi hiljaks, uks vandi lukko. O h ! panne tahhele,
»a holeto pattune, mis se sanna tähyendab: uks pandi lukko. Armo
uks pandi lukko, taewa uks pandi lukko, ja ei sa ellades ennam lahti tehtud. Se holeto innimenne, kedda ello aial kül olli kutsutud, lul maenitM d , aaga kes ei tahtnud kuulda, ei meelt parrandada, ei armo M
lampisisseotsida, egga wastowötta, se nüüd lakkitab weel salla ohkawlst raewa pole, kartusse pärrast pallub se waene weel: Issand, Issand
le minnule ka lahti, heida armo ka minno peäle. Kui ta weel ni paljo
Uab, siis kutsutakse öppetajat, temma jurest otsitakse ölli lampide sisie.
^ l oppetaja, egga mu innimenne ei woi surma kohhut mõista haige peale,
ta
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ra maenitseb tedda, nenda kui ta teab ja wõib. Haige saab Ieiusse
kallist öhtosömaaega; ta lähhäb nüüd siit ilmast ärra ja ütleb: Issand/
Issand te mulle lahti; agga kes teab, mis temma wästusseks saab; ehk
uks wahhest on kinni ja peigmees ütleb: ma ei tunne sind mitte. O h !
üks raske sanna; oh! et se kui kahheterrane moöt teie hmge läbbi tungiks,
senni kui ta löhhuks hinge ja waimo, ka liikmette soned ja üddi, se on,
oh! et se sanna teie möttede ja süddamette nõude ärramõistma olleks, et
saaksite wärrisemissega sedda tunda, mis kartlik assi se on vattustpöörmatta ello sees ellada, mele parrandamist ühhest päwast teist wiwitada,
terwisse päiwil armo ja abbi Iesusse käest mitte nõuda, waid ühhe holetuma ja jummalakartmata ello sees ellada. E i ma tunne teid mitte,
ütles Jesus. Minna kül tahtsin teid ka nenda önsaks tehha, et teie minno önnistussest ja taewa rõmust piddite ossa sama, sepärrast ollen ma
teid ka kutsunud, ja ollen teile sedda teäda annud, mis armo ja mis
rahhoa mõtted minnul teie pärrast ollid, agga teie ep olle mo heält wõtnud kuulda, teie önnistusse pääw on nüüd otsas, uks on io lukkus, ma
ei tunne, ma ei arwa teid ennam mo ommaks. Iäge nüüd sest heast,
sest õnnest ilma, mis teie holetumal wisil ei olle õiete tähhele pannud.
O h ! sedda suurt kahjo. Kui armo-aeg tühjalt on möda aerud ja raisatud, siis on ka hinge õnnistus iggaweste kautud. M i s wõib waene innimenne siis anda, mis wõib ta tehha, et tedda saaks pulma kotta, ehk
taewa wastowõetud, ei aita ühtegi, ehk ta kül ütleb: Issand, Issand;
ehk ta kül pallub: wõtta meid ka wasto, te meil? la lahti. Se watz

telge sedda ölete ärra, nns kahjo se on, ja kui wägga sedda tarwis lähhäb, et w e aegsaste surma wasto ennast wimistate ja ikka walwate,
omma süddant ja ello tähhele pannete, et teie mitte ueste pattosissetaggasi ei lange, usko ia hea süddame tunnistust ärra ei kauta, waid et
teie wõite truiks jada otsanl. Wata, nenda teggid need mõistlikkud neitsid, kellest Jesus ragtb. Sepärrast laksid nemmad temmaga pulma.
J a kes wowkelk sedda rõmo, kelk sedda õnne ärraarwata, mis nemmad
stal tunda sawad. Sest wõime kül täieste öölda, mis Paulus ütleb:
' 5or.,, 5. M i s silm ei olle näinud, ja kõrw ei olle kuulnud, ja innimesse süddamesse ei olle tõusnud, mis Jummal on walmistanud neile, kes tedda armastawad, sedda sawad need kätte, kes önsaste siit ilma kärrast peasiwad.
O h ! kui röömsad wõiwad siis need önsad taewas olla, kui röömsild, et nemmad Jummala sanna on uskunud, armo-aega õiete prukinud,

pärrast kolme Kunninga Pühha.

rZ7

killud/ Iesust armastanud, patto wasto pannud/ ja patto arrawoit
nud. Kui rööwiad/ et neid on wäärt arwatud/ Iesussega taewa lau
das istuda ja Talle pulma laulo laulda: önsad on need, kes Talle p u l - " ' " " 5 " ma öhtosöma aiale on kutsutud. Alleluja, önniotus ja au ja auustusIlm.r.l3,l.
ja wäggi olgo Issandale meie J emmalale. OK! kallid hinged, eks nisuggune õnnistus ep olle sedda wäärt, et teie selle wasto ennast walmistat i , selle pärrast ka waewa näte, ja omma Onnisteggiale uskus, armas
tusses, fannarusses ja tössidusses truiks jäte otsani. Tullerage sedda
siis magedaste enneste mele, kui südda tahhab unniseks minna^ ja Ho
lecus wõimust sada, kui ma ilma ehk kurja lihha kiusatus teie peäle käib,
ebk kui risti al aeg teile iggawaks lähhäb. Möttelcze siis saggedaste se
peäle, ja sedda mõtteldes piddage Iesust uskus kinni la walwage. Tõstke jälle ülles laisad käed, ja nõrgad põlwed, ja tebke oiged raad omma
jalgele, et se mis lonkab, kõrwale ei lähhä, waid et se enneminne ter-^ , A " '
wcks saaks. Nõudke rahbo keikidega takka ja pühhitsemist, ilma selleta ei sa ükski Issandat nähha. Amen.
O h ! kallis Issand Jesus, walgusta meie pimmedad süddamed,
ja övveta meid issi öiele mõistma, Missuggused meie olleme, kas meie
rummalad ehk mõistlikkud olleme. O b ! kauta ärra süddamest keik hol c n z ' ^ ? r i k , mis meid kelab, aegsaste pattust pöörmast, ja sind, meie
Onnisre^iat, öiges uskus tagganoudmast. Tulleta saggedaste meie
mele, mis ölnmo assi se on, pattust pöörmatta ello ellada. Ärgo olgo meie südda ei ial sega rahhul,, et meie sinno tahtmist agga teame ja
sedda sinno stmnast kuleme, waid senna noudko meie südda, et wõiksime
sedda ka tehba. Anna issi öiget usko meie süddamettesisseja hoia meid
so m mo sies meie otsani, et usso walgus ial ärra ei kustuks, ja et meil
siis ei olle tarwis karta egga kohkuda, kui meie heält kuleme: peigmees tulleb ; waid, et meie saatsime siis sinnoga pulma kotta minna,
ia önsaste siit lahkuda. Sedda armo anna meile keikile. Amen.
<.aul. 204. Oh Jummal! sinno peäl lc.
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Juttus ühheksamal Pühhapawal enne Kustusse
üllcstousmisse Pühha.
Laul. 265. Et tulge kokko, pattused ! zc.

^ ^ e l d e ja armolinne Jummal, sul ep olle sest head meelt, et se, kes
ch^) oäl on, peab surrema; waid, et temmal iggawenne ello peab M ^
ma. S a kutsud sepärrast keik innimessed meleparrandamisse
pole omma armo sanna läbbi, ja pakkud meile Iesusse, meie önnisteggia sees, pattude andeks andmist ia iggawest ello. O h ! et meie nüüd
wõiksime patto tundes ja kahhetseda omma helde önnisteggia käest
õiete abbi orsida ja omma pattust ello parrandada. Agga sa tunned
meid, helde J u m m a l , sa tead mis wastane meie meel on. Peästa
meid patto karrast, et meie sind wõiksime auustada ja tenida, nenda
kui kohbus on. Anna seks omma sannale wägge, te ennesele meie süddamed lahci, ja Mhhitse meid omma Waimo läbbi. Kule meie allaw
dikko palwe, Jausse Kustusse meie Onnisteggia pärrast. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
lkxvangelium: Matt. 20, i - - l 6 . salmist sadik.

^ e s t taewa-riik on.ühhe innimesse sarnane, kes maia issand,
"
kes warra hommiko wäljaläks töteggimd palkama omma
wina mäele. Agga km temma nende töteggiattega olli leppinud ühhe tenari-rahhaga päwa palgaks, sus latwas temma
Mld omma wina mäele. J a temma lats wälja kolmandamal
tunnil, ja näggi teisi turro peäl lota seiswad, ja ütles nende
wasto: Mlnge ka teie wma mäele, ja mis lal õige on, tahhan winna lette anda; ja nemmad läksid ärra. Ta läks temma wälja kuendamal ja ühheksamal tunnil, ja teggi nendasammoti. Agga üheteistkümnemal tunnil läks temma wälja/
ja leidis teisi lota seismast, ja ütles mude wasto: M l s tele
sim telge päwa töta šeffate? Nemmad ütlesid temmale: meid
ep olle ütstl palganud. Temma ütles neile: Minge t m g i
wilia
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wina mäele, ja mis ial oige on, peate teie sama. Agga kui
öhw sai, ütles se wina mäe issand omma üllemaana w a s t o :
Kmsu need töteggiad, ja anna neile palka, ja hassa wlimsist
evsimessist sadik. J a tui need tulkd, kes ühhclmsttümncmal
tunml oMd palgatud, said nemmad iggaüks ühhe tenan-rahha. Agga tui need essimessed tullld, mõtlesid nemmad, et
nemmad piddid ennam sama, ja Needsammad said ka iggaüks
ühhe tenan-rahha. Agga tui nemmad sedda sanud, nurnsesid nemmad se ma a-issanda wasto, ja ütlesid: Needsinnatsed
wnmsed on agga ühhe tumn tööd teinud, ja sinna olled neld
mele arrolissets temud, kes meie päwa koorma ja pallawat
olleme kannud. Agga temma kostis, ja ütles ühhele nende
seast: Söbber, minna « t e sulle mitte liga, ets sa olle minnoga ühhe tendri-rahhaga leppmud ? wõtta so omma ja minne
omma teed; agga minna tahhan sellesinnatse wumsele anda
nenda kui sullegl; ehk ets mul olle lubba nunno ommaga tehh a , mis nunna tahl an ? ehk ons sinno meel patcha, et mmna
hea ollen? Nenda sawad need wiimsed essimeseks, ja need
cesimcssed wiimseks; sest paljo on kutsutud, agga Pissut ärrawallitsetud.
Helde ja armolinne on Jummal keikide innimeste wasto. Temma tahhab keikide õnnistust. Ta kutsub, ta maenitseb, ta pallub är>>a
melega : Andke ennast leppitada. J a ommetegi on innimessed wasta
seb, ei tahha kuulda, egga meelt parrandada, nenda, et temma mittokõrd peab kaebama: M a ollen ommad kaed keige se päwa wäljalautanud ühhe kangekaelse rahwa wasto, kes omma möttette järrel käib M 65,2^
sedda teed, mis ei olle mitte hea. Kuulge siin, mo armad, omma"
ürmsa Jummala healt. Ehk ta wahhest kaebab siin ka teie peäle. Kuul'
ge nns ta ütleb: M a ollen ommad käed wäljalautanud. Jummal
ep olle kül luliikmid. Temma kaed tähhendawad temma wägge ia heldust, mis ta innimeste wasto, kes pattused on, sure armoga ikka lahti
teeb. Sure heldussega annab temma toidust ja keik mis ial tarwis on,
la tahhab meid sega ennese jure tombada. Temma kutsub meid omma heoteggemistega eksitusse tee peält taggasi, ja tõotab pattude anvtts - andmist, kui meie pörame.
Ärda melega lautab temma scparS 2
rast
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rast ommad käed wälja, nenda kui üks emma kaed wäljalautab, kes
nääb omma last tullesse jookswad ja kissendab: ärra minne, ärra minne. J a kuida on nüüd need innimessed temma wasto ? N7a ollen kautanud käed ühhe kangekaelse rahwa wasto. Nemmad on kangekaelsed, ei tahha temma janna kuulda, waid käiwad sedda teed, mis ep olle
hea, mis nemmad mitte Jummala sannast, waid omma ärrarikkumd
melest ja ihhaldamissest õppiwad, sedda teed arwawad nemmad keige
silledamaks, agga nemmad petwad isseennast. Jummalal on sest halle
meel. Keige se päwa, se on, keige nende ello aial, lamab temma ommad käed wälja, ja ütleb: pöra ümber, sa ärrapöordud'Israel, siis
ei tahha minna ennese silmi ei mitte lasta wihha pärrast teie peäle
Ier.),i2.iz näotumaks sada, sest minna ollen helde, ütleb J e h o w a ; ei ma tahha mitte iggaweste wihha piddada. Attga öppi tundma omma üllekohhut, et sa Jehowa, omma Jummala wasto, olled üleastunud.
Seddasuggu armo ja heldust, mis Jummal algmissest innimestele
teinud, nättab temma ikka weel ülles; <est, et ikka weel neid innimeste
seas on, kes kangekaelsed, ja kedda temma ei tahha lasta hukka minna.
Sedda teeb ka meie Ewangelium toeks. Pangem sepärrast tähhele, mis
selle sees meie öppetusseks on kirjotud ja katsugem sest ärraarwata:

Jummala suurt heldust innimeste wasto;
mis temma üllesnäitab

I. Armo-tutsmisse läbbi
II. Armo'palka jaggamisse läbbi.
Jummal andko meile omma armo, et meie temma sanna wõiksime hästi dp«^) pida, et meile sest siin aialikkult ja seäl iqgaweste wõiks kasso olla. Temma juhhatago meid isse keige tdesisse,ja pühhitsego meid omma tde sees, sest
temma sanna on todde. Amen.
Kristus tulli sedda tähhendamisse sinna meie Ewangeliummis
kulutama Peetrusse küssimise läbbi, kes ütles: W a t a , meie olleme
^ " z / ? k"k mahha jätnud, ja sinno järrel käinud, mis meil nüüd sest on?
Agga Jesus ütles nende wasto: Loest minna ütlen teile, et teie, kes
teie minno järrel ollete käinud, jällesündimisses, km innimesse poeg
istub omma au järje peäl, siis peate teie ka istma kaheteistkümne
järje peäl, ja kaheteistkümne Israeli suggu arro peäle kohhut mõistma.
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tna. J a iggaüks, kes on mahhajätnud koiad ehk wennad/ ehk öed,
ehk issa, ehr emma, ehk naest, ehk lapsed, ehk pöllud minno nimme pärrast, psab sedda saawörra sama ja iggawest ello pärrima.

Temma tõotas neile siis sedda surema õnnistust omma armo ja au rigi
sees, et nemmad siin ilmas need essimesed ollid-olnud, kes temma
sanna wõtnud kuulda. Agga temma maenitses neid ka, et nemmad
ennast piddid hoidma uhkusst ja kaddedusse eest, kui Jummal siin I e
susse armo rikis ka teistele ommad armo annid weel rohkeminne wõttaks jaggada, kui neile, kes need essimessi ustlikkud ollid. Sest J u m mal ei wata mitte selle aia peäle, mil kegi temma sanna on wõtnud
kuulda, waid innimesse truusse peäle. Et Jesus neile sedda õiete piddi
ärraselletama, siis M s ta sedda tähhendamisse sanna. Jesus õppetas sedda wissist ka Iuda-rahwa pärrast, kes arwasid, et neile ükspäinis
Jummala arm ja õnnistus piddi walmis ollema, sest, et Abraäm neile
lssaks olli, ja nurrisesid, kui Jesus ka tölnerid;a muud rahwast wastowõtta, ia kui ta õppetas, et neile ka Jummalast armo piddi antawa. Ülleültsa õppetab Jesus siin Jummala juurt heldust keigesugguste innimeste wasto.
Jummal kutsub neid keik omma armo-riki. Nenda kui se maiaissand jo warra hommiko wäljaläks töteKgiaid palkama omma winam ä e l , ja mittokõrd selsammal päwal teisi weel kutsus, kes töta turro
peäl seisid: nenda teeb Jummal ka innimestega, nenda on temma ka
ma ilma assutamissest jo teinud. Warsti pärrast patto langmist, tõotas temma omma armo ja õnnistust selle önnisteSgia sees, kedda t e m p o s 3,15.
ma õppetajaks ja lunnastajaks lubbas ma-ilma sisse läkkitada. Tem
ma laskis waggad innimessed allati ma-ilmas olla, kes temma nimme
tundmist piddid hoidma ja teisi juhhatama Jummalat kartma. Sesuggune olli jo Enok ja Noa, ennckui Jummal innimessi weel anauvputas wee uvputusse läbdl. Pärrast wallitses Jummal ennesele
Abraamit, ja andis temmale ja temma sugguwõssaa omma tõotust.
Giis läkkitas temma Mosest ja andis cemma läbbi omma kas^o Mnna,
M tädhendas mitme ohwride läbbi, mis ta olli kastnud, omma armo
la sedda suurt leppitamise ohwrit ehk Kristust ennast. Sest hakkasid
nüüd keik Prohwetid tunnistama, et temma nimme läbbi, keik, kesApost. Teg.
temmaasse ussuwad, peawad pattude andeks andmist sama. Tul- " - " .

letage siin omma mele, mo armad, keik Jummala maemtmssed, mis
teie wanna seädusse ramato seest leiate. Kuida Jummal ,eal nomib,
maenitseb, pallub, et temma rahwas peab pattust pöörma ja tedda te
nima õige waggadusse sees. O h ! mis armolinne on seal temma armo -
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kmsmiune! Kui wägga tahhab temma omma rahwa õnnistust! Kui
mitmel wisil otsib temma neid! Eks ta olle helde? Eks ta olle armolinne ? Agga kuulge weel suremat heldust. Temma lakkirab wimaks
omma Poega Iejust Kristust ma ilma sisse. Se peab õppetajaks ja
lunnastajaks ollema. Ja waat, mis helde on selle heäl: luige minno
Matt.ii,,z ,ure, ütleb temma, keik, kes waewatud ja koormatud ollete, ?a minna
tahhan teile hingamist sata. Ta näitab nüüd rahwale sedda teed, mis
neid Jummala jure wiib. Ta kutsub,keik waewatud pattused. A g
Mark.i.ls.on katte sõudnud, ütleb temma, ja Jummala riik on liggi tulnud:
varrandage meelt, ja uskuge armo - õppetust. Jummal on nüüd Kikidele omma süddant lahti teinud. Nüüo ep olle ennam wahhet Iuda ja
mu rahwa wahhel. Ep olle ennam wahhet nende wahhel, kes warremine Jummala sanna on kätte sanud, ja nende wahhel, res hiliaminne on kmmtud. Temma Jüngrid kulutawad Iesusse kasso järrel
temma armo õppetust leiges ma-ilmas.
Meid -kutsutakse sesamma õppetusse läbbi Iesusse armo rigi sisse,
nenda kui röteggiaid Ewangeliummis kutsuti wma mäele. Se ta^va5iom.,4,'?riik, mis seal mmmetakse, on Iesusse armo riik, kusöigus, rahho ja
room pühha Waimo sees on. Selle sces wallitseb Kristus keige ülle
ustlikkude omma arnwga. Sedda kutsutakse taewa riklks, et selle riki
Wil.„2o. osialisied taewa pole tötwad, ia nende ellaminne jubba siin ma veäl
taewas on. Selle armo rigisissekursub Jummal meid vatto wallia
susse alt, et meie õigusele peame ellama ja patto tenistusses! lalm sama. Iesusse armo-õppetus annab meile selle sees teäda, mis hirmsad mele pattud on, et nemmad meid Jummalast lahutawad ja iggawene ptna sis!e saatwad. Jummala arm pakkutakse meile Iesusse
pühha sannakuulmisse ja leppltamisse pärrast, kui meie patto tundes
ja kahhersedes temma peäle lodame ja omma ello tahhame parrandada.
J a uks cntakse meile pühha Waimo abbi, et temma meid walgustaks,
ueste sünnitaks ja pühhitsus.
Oh? waatke risti-innimesi
tust pakkub teile Jummal. Iesusse armo rikis peate jo siin ma peäl I u n p
mala armo rohkeste sanla, et teie pühha Paulussega wõiksite rahho tun
da ja öölda: ons Jummal meie eest, kes wõib meie wasto panna?
Rom z , ) i ' A ^ omma ennese poialege polle armo annud, waid on tedda meie
,,4. keiride eest arraannnud, kuis ei peaks temma mitte ka sellesammaga
meile keik armust andma? Res wõib nende peäle süüd tösta, kes
Jummala ärrawallitsetud on? Jummal on se, kes oigeks teeb. Res
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se, kes woib hukkamoista? Nrisws on se, kes surnud, ja mis weel
ennmn, kes kaütlesarratud, kee ka on Iummala parramal kael, kes
ka meie eest pallub. Sedda kelk pakkub temma ka praego weel onuna
sanna läbbi, lnis ka teile kulutakse. Se on wäggew önnistusseks, se
woib süddant pattust pöörda. Omma armo - öppemsse läbbi tahhab
tew.lna teid nüüd weel palkada. Temma lähhäb sellega teie jure walja
la tooeab ommad armo annid ja suurt õnnistust, kui teie wöttate tellima tenistusse tulla. Temma küssib nüüd teie kaest, nored ja wannad/
mis teie siin töta seisate? Se on temma melest töta, kes omma patto
ei tahha wihkada ja öiget meleparrandamisse wilja ei kanna/ et temmal
lül muido paljo teggemist on sesinnatse ma ilma asjadega, wöttab
paljo waewa nahha ja ennestele tülli tehha, nenda kui Marta; siiski Lpk.l«,4«.
ep õlle temma sedda parremat weel mitte ennesele wallitstnud. Nõudke nende jälgi, keddasiinEwangeliummis palkati, kui neid kutsuti winamäele, siis läksid nemmad warsti. Tahhate teie ka palka katte sada,
siis hakkage selle päwaga Iummalat waimus ja toes tenida, siis säte
temma armo ja õnnistust.
n. Räkigem nüüd teiseks weel sest armo-palka jaggamissest. Sest
iildakse Ewangeliummis : kui öhto sai, kui monned kauaminne, mow
ned wahhem aega töe kallal jo ollid waewa näinud ja keik omma truust
üllesnäitnud ; siis nemmad piddid ka sama, mis neile palgaks otti tõotus Maia issand lasseb sedda omma üllcwaasja läbbi wäljaiaggada.
Sc maiaismnd onsiinIesus Kristus: se üllewaatja on se vübha Waim,
kcs Iummala kossgodujr koggub, omma anncttega walgustab ja meid
hoiab Iesusse Knsrusse jures, nenda kui Paulus ütleb: sesamma w a i m 1 Kor. „ ,
iaygab üggaühhele omma, nenda kui temma tahhab. Se palk, mis
".
temma annab, on temma armo-anded, misga temma neid walmisrab
iggawesseks elluks. Paulus nimmetab neid üttcldes: R ü l armo-annid on mitmesuggused, agga scsamma waim.
Agga ingaühhele
Makse waimo walgustamist teiste kassuks. Sest uhhele antakse « Kor. 1,.
^aimo läbbi tarkusse sanna, acma teisele tundmiose sanna scsamma " - ' Waimo jarrel. Se pühha Apostel nimmetab seäl ka muud annid, mis
kssimeste koggoduste sees keigeennamisce ollid.
Nisuggused annid
laggatakse, nenda kui se Waim isse tahhab. Monnel annab temma
'Uremat Iummala tede tundmist, tullisemat armastust, usko ja kaw
närust, monnel muud annid. AZga, mis nemnlad keik Mvad, se on,
et nemmad keik on Iummala lapjev, et pühha Waim neid.walgustab,
luyhatab ja et nemmad temma läbbi sawad õigust, rahho ja römo
M lggawesse önnistusse tossist lotust. Sest ni mitto, kui Iummala

wai-
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Waimo läbbi juhhatati, needsinnatsed on Jummala lapsed. SeRom. 8,14. samma w a i m tunnistab meie waimaga/ et meie olleme ^jumm.:la lap"-'7- sed. Olleme nüüd K.p!ed, sus olleme meie ta pärnad, nthaotiIums
mala pärnad, kui IVnc tullega Pärriad, tui mele Temmaga kannatame, et meie ka lemmag.; ausissesame.

Sedda ei anta nrtte selle aia pärrast, mil kegi Jummalat teninud, wa d selle truusse järrel, mis innimenne üllesnaitab. Kes leigest
süddamest Jummalat tmib, leigest lahkub, mis temma wasro on, se
saab pea sedda armo t^tte, nenda lui necd töteggiad Elval,gcliumnns,
kes ühhe tundi agga töc d teggid ja ommetegi täcel palka smd. Agaa,
kes weel ikka middagi temma kõrwas armastad, se naäb kül paljo waewa patto häddast, agga kelab issiennast suremal armo ja römö kattesamast ja jääb palka Mgamisse jures wiimseks. Nisuggused kardawad Iammala peäle la nurrisewad, nenda kui need töteggiad, kes warreminne omma tööd ollid hakkanud. Nende meel jääb haigeks, lükkawad süüd Jummala p" le, ei rahha sedda enneste jures otnda. Agga
Jummal wõttab ka neile öölda: Söbber minna ei te sulle liga. W )tta so omma ja minne omma teed. E i neile sünni ka llga. Scst nemmad
sawad, mis nemmad on teinud. Ennam Jummal ei tahha anda. Sest
temma wõib ommaga tehha, mis temma tahhab. Temma jaggamine on enniminne kitust wäärt, kuid et tedda piddi laitama. Ons so
meel pahha, et minna hea ollen, ööldakse Ewangeliummis. I u m
mala palka jaggamine näitab temma heldust ja öigust ülles. Se läbbi andsid need essimesscd omma süddame põhja teäda, et se õiete selge
ep olnud. Sest nemmad nurrisesid ja ollid kaddedad omma wendade
wasto. Sepärrast ütleb Kristus: paljo on kutsutud, agga Pissut
on neid ärrawallitsetud. S e on, paljo on neid risti inmmessi, kes
sedda nimme kandwad / agga Pissut on neid, kes täieste head ja öiged
risti innimessed o n ; sest need ärrawallitsetud on siin need parremad
risti innimessed, nenda kui se,mis ärrawallitfttakse,ikkasekeigeparremon.
Waatke, mo armad, ni wägga helde ja armolinne on Jummal
omma armo kutsmisse ja palka jaggamisse jures. Nenda watad temma innimeste truusse peäle, kui nemmad temma armo-kutsmist on
wastowõtnud. O h , et meie jo keik olleksime sest ossa sanud! O h , et
temma armo palk jo käes olleks! Teie keik oll ce ta kutsutud. Ka teie
wasto lamab Jummal ommad laed wälja ja ütleb: pöra ümber, sa
ärrapöördud rahwas, omma pattuse tee peält. Ka teie pärrast on
Kristus tulnud õppetajaks ja on omma sanna sees teed näitnud, mis
Jummala jure juhhatab. Ka teie leppitamisseks on temma Jummala
kassud
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kasiud täieste teinud ja panude eest kannatanud ja surnud/ et teie siin
temma armo rikis wõiksite temma Waimo annid sada ja temma römonki ossalissed olla. O h ! karjugesiis.,kas teie ollete ka nende seas, kes ärrawallitsetud on, seon, kes mitte ükspäinis ütlewad Issand, Iosmd,
waid tewad ka temma Issa tahtmist, nenda kui temma õppetab. Sed Matt.7,«.
da asja öicte teäda, lähhäb wagga tarwis; sest Peetrus maenitseb: sepärrast, wennad olge sedda uosinamad omma kutsmist kinnitama; ^
sest kui teie sedda tete,siis ei kommista teie ial. Jummala jures on se k ü l ' "
'"
igqawessest aiast kinnitud, agga innimeste süddames kinnitakse siis, kui
Jummala W a i m neid aiab ja juhhatab, et nemmad head wilja kandwad, ^"li mitto, kui Jummala w a i m o läbbi juhhatakse, needsinnat- Rom. 8, ,4.
sed on Jummala lapsed. Kus hea willi, seäl on hea p u ; sest pahha pu
ei wõi head wiha kanda, egga hea pu pahhad wilja.
Se willi on ^ > ^ , ,
teie teud, need peawad üllesnäitma, kas reie oiged risti innimessed ollete. Sest seks ollete kutsutud, et Nriotus teile on tahte jätnud, et
teie peate temma jälgede sees käima. Ues ei olle patto teinud, ja kelle
suust polle pettust leitud; kes meie pattud isse on kannud ommas ihhus' Peetre,-1
ülles pu peäle, et meie piddime p Must ärra sama, ja öigussele ellama.
" ' '^
Kes nüüd sedda tunneb, et temma omma armo kutsmist ep olle weel
õiete wastowõtnud, se lasko ennast nüüd weel palkada; tulgo nüüd, ni
kaua kui Jummal weel kutsub. Ons temma ka patto sees jo wannaks sanud, siis olgo temma sedda tullnem Jummala armasrusses ; siis temma ommetigi wõib siin ja seal Jummala armo palka sada.
Kes teie jo siin armo riki lapsed ollete, tenige Jummalat keige truusega, ja katsuge hästi, et teie mitte wiimseks ei sa. Palluge löpmatta,
woitelge kõwwaste, auustage Jummalat wagga elloga ja piddage usko
kinni Hesusse omma ^nnisteggiasisseello otsani, et teie siis wõiksite pühha Paulussega ükskord öölda: Minna ollen head wõitlemist woitelnud,
ma ollen omma ello-korra lõppetanud, ma ollen usko kinni'piddanud, 2 Tim. 4,7.
mis muud weel, se õigusse kroon on mulle tallele pandud.
'
Kui sa kutsud, helde Jummal,
Anna armo heldeste,
Et ma kulen, waene rummal,
Teen so sanna õieste;
Siis ma saan so armo taewast
Tunda, lahti keigest waewast. Amen.
Laul. Z43. Se armo Hallikas, «. ze.
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Jutlus kahheksamal Pühhapäwal enne Kristusse üllestousmisse Pühha.
Laul: 96. S a innimenne! ussinast :c. 1-8. salmist sadik.
^ > h armolinne ja helde J u m m a l ! sinna täidad keik m a i l m a hea3 ) melega, ja jaggab siiski innimestele ommad rohked heatcggemis* ^
sed. S a murretsed meie ihhule üllespiddamist, ja so üllemaalminne hoiab meie waimo. Pealegi kutsud sinna meid omma kalli sanna läbbi sinno ossasamisseks, ja tõotad suurt rahho ja rõmo põlwe keikile, kes hea wagga süddamega sinno tahtmist teggewad. Anna siis,
oh helde I s s a ! et meie moistaksime ja tännoga wastowottaksime keik
head, mis sa meile teed. S o sanna olgo meile õppetussea ja sago meist
tallele pandud. Anna sinna, et meie ussinad ja hoolsad olleksime, rö
möga sedda teggema, mis so melest hea o n ; sest sinna olled meie J u m m a l ; sinno hea W a i m , se juhhatago meid tassase te peäle. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Ewangeliumi sannad wara Luk. ram. 8,4-is. salmist sadik.

M g a tui paljo rahwast ühhes kous olli, ja Kikist linnadest
" temma jure tötfid, rakis ta tähhendamisse sanna läbbi:
üks külwaja läks wälja omma semet tülwama, ja kui ta külwas, kukkus muist tee äre, ja söctuti ärra, ja need linnud, mis
taewaal, sõid seddaana; ja muist tukkus kaljo peäle, ja kui
temma tõusis, kuiwis temma ärra, sepärrast, et temmal ep
olnud märga: ja muist kukkus kest ohhakatte setka, ja need
ohhakad tousid ühtlase ülles ja lammalasid sedda ärra.
Ja
muist kukkus hea M a peäle, ja kui temma roufis, kandis temma saakortse wilja. Kui ta sedda ütles, hüdis temma: Kel
törwad on kuulda, se kuulgo. Agga temma Jüngrid küssisid lemmalt ja ütlesid: mis tahhendamisse sanna se olled. Agga temma ütles : Teile on Jummala rigi M a j a asjad teäda antud, agga teistele tähhcndamisse sannadc läb-
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bi, et nemmad nähhes ei nä, ja kuuldes ei mõista. Agga/
se on se tähhendannsfe sanna: S e seme on Jummala sanna.
Agga tee-äärtsed on need, kes sedda kuulwad; pärrast tulleb
kurrat, ja wõttab se sanna nende süddamest ärra, et nemmad
ei pea ustma egga ö n M sama. Agga taljopealscd on need,
kes, kui nemmad kuulwad, sedda sanna römoga wastowõtwad; agga, neil ep olle mitte juurt, ürrikesseks aiaks ustwad
nclumad, ja kiusiuuese aial tagganewad nemmad ärra. Agga
mis ohhakatte setka tukkus, needsinnatsed on need, kes kuulwad ja tahhawad omma töle,ja neid lammatakse ärra mailma
munest, ja ntkussest, ja sesmnatse ello himmudest, ja ci kanna malmist wilja. Agga, mis hea M a sees o n , need on
needsinnatsed, kes sedda sanna kuulwad, ja kauni ja hea süddame sees piddawad, ja kandwad wllja kannatades.
Jummal tahhab kindlaste, et keik innimessed peawad toe tundmissele sama, sest, et ilma selleta neil ei wõi rahho siin ma ilmas olla,
egga nemmad wõi iggaweste önsaks sada. Iggal aial, ja ennamiste
teitis paikus ma ilmas on Jummal lastnud omma sanna kulutada,
mis sadab kasso õppetussea, nominusseks, parrandamissets, i'ul)ha-2Tim.3,le.
tamwseks, mis öigusses on. Oppetajane halt kulukse tännini iggas kohtas: parrandage meelt, ja andke ennast Jummalaga ärraleppitada;
saatke ommad kurjad teud Jummala silma eest ärra; öppiae head teggema, ja nõudke mis kohhus on. Innimessed kuulwad sedda õppetust,
riitwad sedda kül heaks, agga ello parrandamist ep olle siiski surest näh'
ha. S e wiis olli rahwal jubba ennemuiste, kui Jummala pitk meel
otis Noa päiwil. Prohwet Iesaias kaebas sedda ütteldes: kes ussub Ics 53, «<
meie kulutamist? za Jummal isse tunnistab Prohweti su läbbi: S e
on üks wastopannia rahwas, wallelikkud lapsed; lapsed, kes ei tahha
Jehowa kasso < õppetust kuulda. Jesus, kellest rahwas isse tunnistas:
^emma õppetab kui se, kennel melewald on, kaebas siiski Jerusalemma rahwa holcrust ja kangekaelust: kui mittokõrda ollen ma teid taht- Matt.,,,
yud kogguda, otseno kanna kokkokoggub ommad pojad tibade alla,

ia teie ep olle mitte tahtnud. Ommett on algmissest siit sadik ka neid olnud, kes Jummala sanna römoga wastowõtnud, ja sedda kauni ja hea
Nlddame sees piddanud; kes sedda omma jallale lampils, ja walgusseks
onuna jalg-tee peäl pannud, se on, kes ennesele sest usso ja ello õppetust
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wotnud. Mõtlemist ragib Iesus tannapawast Ewangeliumlni sees tahhendamisse sanna labbi. Külwaja teqgi semct pöllo peäle. Külmades
kukkus muist tee äre, muist kaljo peale/ muist ohhakatte sekka, ja muist
hea M a peale. Ehk kül seme hea olli/ siiski ei woinud keik kaswada eg»
ga wilja kanda. Mrs tee are kukkus, st ei sanudgi iddaneda; tedda tallati tccraiattest a r m , ja sodi lindudest. Nendasammoti laks se seme
raisko, mis pa e peale ja ohhakatte sekka kukkus. Teise wottis kuiw ärra,
agga teist lämmatati rohhust, ja nenda läks temma tühja. M i s hea
M a peale kukkus, st agga kandis wilja, ja andis sure kasso walja. S e
stme on I u m m a l a sanna. Agga innimessed on se pöllo M a . S e on
meie Onnisteggia öppetus Ewangeliummi sees, kust meil tulleb tah
hele panna

hieid monnesuggusid Iummala sanna kuuljaid.
I. Teised on kolwatumad.
II- Teised head ja ustmvad.
l^csus! tulle isse meile appi, ja lasse seddasmnast öppetust korda minna ja
«^) kasso sata. Amen.
Meil tulleb essiteks õppida, missuggused need kolwatumad Ium>
mala lanna kuuljad on.
Rom. i,,s.

Pühha Paulus tunnistab, et Rristuose armo öppetus on I u m maia waygi onnistusseks, ja et Iummala sanna on ellaw ja waggew,
rvl. 4.". ^ terrawam, kui ükski kahheterrane moök. Kui tenuna ni wäggew on,

miks siis keik stlddamed temma ees ei sulla ? J a mikö temma keik sedda
tiggedust, mis innimesse sees on, ka ilma inmmesse tahtmatta, m kohhe ei lammata? Pange tahhele, armad sobrad, kuida selle asja luggu
on. Teie teate Katekismusse öppetussest, et I u m m a l a riik ehk wallitsus siin ilmas on kahhestlggune. Uks on temma wae riik, ja teme I u m mala armoriik. Mollenlil on isstsuggused städussed, ja üks isstwallitsus. I u m m a l wallitseb omma wae riki, st on, keige ma ilma ja
leige asja ülle oinma sure waega, nenda, et keik, mis ta ial tahhab, ni
kohhe sunnlb. Temma waggewa kasso jarrel annab paike meile walgust
za soja, la ptlwed kastwad wchmaga maad; M a kaswatab wilja ja roh
to za puid, tnnlmeste ja mu lomade toidusseks ja tarwidusseks; sui la
talwe, öö ja pawa wahhetamist lasseb I u m m a l sündida, ja on keigel
asjal la lomal nende aega ja wahhet seadnud. Temma lasseb innimessi
ilmale
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ilmale sündida, ja löppetab jälle nende ello päiwi/ kui ta tahhab/ ja ütski ei wõi tedda keelda/ egga Temmalt küssida: mis sa teed? Nisuggune on meie Jummala wallitsus omma wäe riki ülle. Keelmatta peab
sündima/ ja sunnib ka iggapäw/ mis temma tahhab.
Agga teistwisi on Jummala armo riki seädus. Temma ei wallitse mitte selle ülle omma sure wäega/ waid omma Jummaliko armoga.
Agga arm ei olle wäggise sundimmne/ egga sallige sundmist mitte/ waid
pakrub ja annab heaga ommad anded heamelelisse wotjale. Nenda ütleb J u m m a l : ma ollen so ette pannud ello ja surma, õnnistamist ja ^Mos. ,<,,
ärrawandumist: wallitse nüüd ello. Jummal ei sunni innimest mitte/
»shead wallitsema ja kurja pölgma/ waid ta jättab temma/ kui mõistliko
loma holeks/ sedda teyhcl/ mis ta hinge rahhule tarwis lähhäb. Siiski
ei jätta ta tedda mitte aitmatta/ sest et temma innimesse nödrust ja sedda hinge hädda/ mis innimessel on/ ja mis tedda kelab head nõudmast
ja teggemast/ selgeste ärrateab. Jummal kutsub sedda pattust arm
saste omma pühha sanna läbbi/ ja annab omma pühha Waimo/ kes
süddant allati püab walgustada ja parrandada. Kes nüüd wasto ei
panne/ waid annab Jummalale a«/ temma sanna ja Waimo juhhatamist möda käies, ja temma pühha tahtmist lehhes/ waat/ sellel peab
se sanna walgus ja wäggi ollema/ pühhitsemiseks ja önnistusseks.
Agga keik innimessed ei heida ennast Jummala armo wallitsusse
alla/ egga anna ennast temma sanna ja Waimo läbbi juhhatada; waid
teggewad agga sedda/ mis nende pattune südda himmustab. Nisuggused on siis kolwatumad Jummala sanna kuuljad/ kes sedda pühha õppetust/ kui üht head jutto/ kül kuulwad/ agga siiski omma tühja mele"
ja pattuse ello sees jäwad ellama. Neist räkib Jesus tähhendamisse wisil/ ja panneb neid selle M a sarnatseks, mis wilja ei kanna. Otsego
nisuggune M a monnesuggune on/ nendasammoti ka innimessed.
1) Lee-äärne M a ei wõi mitte wilja kanda/ sest et seme/ mis senna kukkub. M a peäle jääb/ ja tee käiaetest ärratallatakst/ ja lindudest
süalse. Sesamma luggu on selle innimesega/ kes Jummala ja omma
ennese hinge pärrast üsna murreca ja holeto on. Temma südda on kui
tallatud M a , ehk käidaw teekoht, ilma töstmatta ja harrimatta/ mis
wilja semetsisseei wõtta, egga kaswata. Keik õppetussed ja maenitsussed, keik nomimissed ja juhhatamissed/ ehk ta neid kül kõrwaga kuled, ei lange siiski ta süddame peäle. Temma ep olle õppind isseennast
tähhelepannema/ sepärrast on keik temma hirmus wigga/ keik temma
T 3
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hinge pudus ja waesus temmal teädmatta.
Temma ülleaftmissed,
temma pahhad ello wisid/ mis keitidc silmi paistwad^ on temmal nag
gematra ja tundmatta. Keik temma näad ja teab, isseennast agga ei
tunne temma mitte. Kuida temma kül õppetust peaks wõtma, jest et
ta sedda ennese! ei tea tarwis minnewad ? ehk kuida peaks temma J u m mala sanna nomimist tähhele pannema, kui ta ennese! ei tea süüd ollewad? J a ehk siis mõnni toe tunnistus temma sisse jänud, siis kurri
waenlane ei hinga, enne kui ta seddagi temmalt saab ärrawõtnud. Ta
wiib innimesse mbtted, mis Muidogi ei olle tössised olnud, hopis laiale, toob muid tühie asjo temma ette, et ta ei pea ustma egga öniciks
sama. Nenda sünnib siis, et innimenne keige õppetusse ja maenitsusse
jures siiski omma rmnmalusse sisse jääb, tühje asjo kül nõuab, agga
tössiste pärrast mitte ei holi; kuuldes ei mõista, ja nähhes ei selleta;
et ta nago wäeti laps kannid himmustab ja õppetust wihkab.
Seddasamma münti on necd, kes kõwwa süddamega on, ja Jummala käsko wihkawad, sest et se neid ftlab sedda teggemast, mis lihha
melel armas on. Ammust aiast jo orjawad nemmad patto käö>o a l , sepärrast, et nemmad pattuse süddame ihhaldamiste wasto ellades el olle
. pannud, ja nenda lihha teud ja üks õnneto ello neil wisiks on sanud.
Et nüüd Jummala käst ja sanna nenda kurja tö pärrast nende peäle hüab, ja neid kässib udes puhcas ellus käia, siis nemmad pannewad
wasto/ ja neil on sesamma mötte, mis sel kangekaelse rahwal olli, kes
Iefem.44, prohweti wasto ütlesid : Sedda sanna, mis sa meie wasto olled raku
'6. nud Jehowa nimmel, sedda ei wõtta meie mitte sinno kaest kuulda.
Isse Iesusse kallis armo õppetus, mis röhhutud süddame! arstimisse
rohhuks on, ja kurwa hingel rõmo ja hingamist sadab, isse se on waljo
süddamega innimesse meelt wasto. Temma ei teage, mis arm ja hallastus/ mis allandus ja kassinus on/ egga tahha ommad õppinud wisid mahhajätta/ mis ommeti peab mahhajäetama, kui kegi Iemsse
jünger tahhab olla. Pealeai panneb ta isseennast oigeks/ ja püab omma
öp.Can. kolwatumat ello wabbandada; ta ei panne maenitsusse sanna mikski;
" ' " ' ja teeb pahhaste isseennese wasto.
2) RaljopeäKse M a sarnatsed ütleb Jesus neid ollewad, kes I u m
mala sanna kül römoga wastowõtwad, ja ürrikesseks ajaks u,lwad, agga
kiusatusse ajal ürratagganewad, sest c t neil juurt ep olle.
Mõnni innimenne ei pötza mitte head nou ja õppetust, ja temmast ei olle wastopannemise ja tõrkumist nähha. Temma ep olle ka
omma

omma hinge pärrast ilma murreta, ja näikse wahhest kül õiete holas
ollewad, sedda kuulda sada ja õppida, mis ta hinge rahhule tarwis lähhäb. Ajoti ta nuttab omma süüd za wallatust, on sures murres ja
küssid: mis pean ma teggema, et ma önsaks saan? S a nääd tedda
wahhest ka õigusse teggusid nõudwad, ja nende pärrast wihhale minne>
wad, kes häbbematta tööd teggewad. Agga sesinnane innimenne, kellel wahhette wahhet Jummala kattusse näggo on, nouad seälsammas
jälle tühje asio, heidab wallatumatte seltsi, za näikse weel jölledam ollewad, kui need, kes julgeste keik patto tegaewad, ja kelle au nende häbbi sees on. Jubba nüüd mõistate, armad, et ma kerge melega inni»
messcst ragin, kes ühhesgi asjas ustaw ei olle, ja kedda iggaühhest tulest kõigutakse ja aetakse. Temma nut ja naer, rööm ja kurbdus, hinge rahho ehk tülli on sedda möda, kui ta seltsi leiab, ja kui nou temmal antakse. Armo öppetusse sanna sullatab wahhest temma süddant,
ja ta nuttab römo pärrast, kui ta kuled nimmetawad Jummala hallastust ja Iesusse Kustusse armastust, mis temma ilma süta kannatamisest la surmast tunnukse. Agga se on ürrikesseks ajaks, siis ta naerab pilkjattega, ja römustelleb wallatumattega. Kust se siis tulleb?
Kust muido, kui sest, et ta ei anna ennesel ni paljo aega, et ta wäikse
melega omma süddant ja keik temma sallajad nõuud läbbikatsuks,omma
pano hädda, ning ka sedda wäggewat peästjat Iesust öiete tunda saaks
la temma sisse ussuks. Et sestsinnatsest tundmissest ja ussust temmal
pudo on, mis tossist Iummalakartusse juur ehk allus on, sest tulleb se,
et ta ni ruttust ennast taggasi lööb, ja et temma melest pahha ja hea
nou üks ni paljo kui teine maksab.
J a ehk kül mõnni wahhest on, kes tössisema melega ja römoga
Jummala sanna wastowõtta!), ja ennast selle läbbi usso tee peäle lasseb juhhatada, kes ka keikipiddi omma ello pühha kirja õppetusse järrel
püab seäda ja ajada; agga temma jättab ennast holega tähhele panne»
matta, ja ei pea allati meles Iesust Kristust, et m temmale järgest
wõttaks armo ja wägge öigusscks ja pühhitsusseks, se langeb ja tagganeb wimaks ussust, kelgeennamiste siis, kui kiusatussed tullewad. Need
himmud, mis puhhuks ajaks waigistud ja allawautud ollid, tõuswad
ueste ja siiski hakkawad need endised öppinud pahhad wisid ta peäle käiwa ; furrat käib ümber kui möiraja lõukoer, warrused saki, ja püab
tedda neelda; jummalakartmata innimessed teotawad ehk melitawad
tedda, ja sccst ja wäljaspoolt ei olle kiusatussest pudo. Kui siis temma
wdda uskus ja Jummala armastusses öiete ei olle kinnitud; kui temma
Nls el olle walwamas ja pallumas: siis on nikohhe kiusajal wõimus ja innimenne tagganeb ärra ussust.
?) Ra<

. 3) Rägib meie ^misteggm neist wnimeslest, kes jummala jan
na kül kuulwad, agga sedda !ä-lm^takse to munest ja monne^uagusest
kahjo teggemast hlnunust. Jesus arwad neid selle M a sarnatseks, mis üsna ohhakaid kannab, ja kus wilia seme ei iddene. Kui meie isseennast ja muid innimessi tähhele panneme/ siis näme kül, ct ma llma
murre ennamiste ikka essimenne on, ja et sedda tarwilist boott hinge ja
temma õppetusse ja parrandamise eest feigmlggusle himmude läbbi
keeltakse. Er innimenne omma ihholikko üllesplddamisse eest lnurret'Mosz,'3.seb, on õige, ja I u i n m a l isse kässib sedda: omma palle higgi sees
2 Tcs,'
p ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " ' ^a pühha Paulus ütleb ennesest: meie ep olle ühhegi jures leib.: sonnd ilma aego. waid to ia waewaga ood ja päwad
tood tchhes. Agga innimenne lähhäb ülle selle kässo ja õppetusse märgi,
panneb ma ilma murret ja tööd enneselle ainumaks, nenda, et temma
süddamesse ei muud murret, egga Jummala sanna ennam ei mahhu.
I l m a aego waewab ta ennast peatoldusse murrettega, ja mötleb allalt : mis pean ma loma ja joma? misga pean ma ennast katma? Kas
temma keige omma murrega ennast jõuaks toita, kui mitte Jummal
üllewelt temma tööd ja waewa õnnistaks ? Rummal innimenne! mõista ommeti, mis so Jummal tahhab, ja mis so kohhus on tehha.
Olle holas ja ustaw ommas töös ja ammetis; aaga ota ja pällu taewase Issa käest sinno tö õnnistust ja palka.
Ärra koorma omma
hinge lia murrega, waid noua enneminne Jummala riki ja temma öi
gust, sits peab M e keik pealegi antama. Kule ja panne tähhele J u m mala sanna, ^juhhatab sind so loja ia Onnisteggia jure; se õppetab
sind temma peäle lootma, et sa rõõmsaste omma tööd teed, ja keik
ommad asjad llma kanusseta ja kaksipidi mötlematta ajad.
Neid innimessi, kellest Jesus ütleb, et Jummala sanna rikkusse ja
mu ello himmudcst nende süddames lämmatakse, neid on töest üks arwamatta hulk. Rahha ja au, ahnus, silma ja lihha himmo, ello kõrkus ja muud himmud wallitsewad ülle ma ilma, ja innimessed näikse
neid asjo ni wallusaste mkkaajawad, et ep olle imme, kui nemmad
Matt.l,,)4keik murret tössisematte asjade pärrast mahhajätnud.
M i s südda
tais on, sest rägib su, se peäle käib meel ja mõtte, sedda noutakie keik
hinge ja ihhorammoga; agga keik muud unnustakse ärra.' Nisuggune on selle innimesse luggu, kes ennast himmude wallitsusse alla an
nab. Need lämmatandad keik head õppetust ja maenitsust: need pannewad temma süddame umseks, et Jummala sanna sennasisseei mahhu / la et Iummalakartus ja armastus temmast noudmatta jääb.
Nisug
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Nisuggused innimessed, kui ööldud on/ on kolwatumad Iumma^
la sanna kuuljad/ scst ernemnlad ftdda tallele ei panne, ja temma öp
' petust möda ei te, waid omma mötterte järrel käiwad sedda teed, misIes. ss, 2.
ei olle mitte hea. Nüüd same Ewangeliumiast ka kuulda
Teiseks, Missuggused need'head ja ustawad Jummala sanna
kuuljad on. Zesus ütleb: need on need, kes sedda sanna kuulwad, ja
kauni ja hea süddame sees piddawad, ja kandwad wilja kannatades.
Kahte asja nimnietab meie Onnisteggia, mis nende jures leitakse, kes
Mtjad Jummala sanna kuuljad on. "
: ) Nemmad piddawad sedda sanna kauni ja hea siddame sees.
Nemmad ei kasuta egga unmlsta sedda, kui need, kes holetumad, eht
lerge melega o n ; nemmad ei panne wasto sedda kuuldes, kui need, kes
lowwa süddamega, ehk kuulsad patto teenrid on, ja ennast ühhe kõlwatuma melesisseon ülleannnd; nemmad ei anna ka omma hinge koormata lia murre ebr kahjoteggewa himmoga, ja ei lasse sedda head õppetust enneses mitte ärralammatada. Nende meles seisab likumatta se
Iesusse sanna: N u i teie minno sanna sisse jäte, siis ollete teietöesteIoan.8,;k
Minno jüngrid, ja säte sedda töt tunda, ja se tödde peab teid wab3'»
daks teggema; ja kes minno kässosannad peab, tedda tahhan min-<>
na armastada, ja isseennast temmale ilmutada.
Sesinnane k a l l i s ^ " " ' " "
tõotus, mis sannakuulmissel on, maksab siis nende melest ennam, kui
keik ma ilma tühhi a u , rööm ja rikkus, ja nemmad wõtwad keige auustanusse ja tännoga Jummala sanna wasto. Selle läbbi antakse neile
töt tunda, ja nemmad peasewad walle ja ebba ussust, ja keigest sest rume
malussest, mis sannakuulmatta innimesse mõistust pimmeoaks teeb, ja
keik temma tundmist wallega arraseggab.
Otsigo innimesse ihho toidust tahhab, mis tedda üllespeab ja eeminale rammo ja jõudo annab, nendasammoti küssid ka hing sedda toito,
Mis tedda kossutab ja wahwastad. I h h o üllespiddamist on Jummal
keikil innimeste! keiges ma-ilmas walmistanud, ja temma toidab leiki
hea melega. Agga temma ep olle ka mitte meie hingele üllespiddamist
wurretsematta jätnud. Tödde on oige hinge toit, ja sedda on Jummal
weile omma pühha sanna sees ilmutanud. Kes ledda wõtwad tunda ja
kauni süddame sees piddada, nende moistusses tõuseb walgus, se on,
toe tundminne, ja innimenne hakkab siis öiget wahhet teggema hea ja
kurja wahhel. M i s tõssine on, mis aus, mis oige, mis tassin, mis Ml. 4,;
Hdbus, yus hea «n fuulda, kui üks hea kombe, ja mis kitusse wäärt
U
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on, sedda hakkab temma armatsema ja tegema, ja tunneb lehhes, kui
maMus ja armas se on, öigust ja jummala tahtmist nõuda ja tehha.
Middilennam temma töe õppetust tähhele panneb ja se peäle morleb om
mäs süddames, sedda selgemaks lähhäb temma tundminne, sedda en^
ncm kaub nuumalus ja patto himmustus, ja sedda hoolsamaks lähhäb
temma, keik sedda, mis ta teab anusa Jummala mele pärrast ollewad,
römcga ja täieste teggema. Jumtual on se, kes töe sanna ja Waimo
läbbi temma mõistust walgustas, ia temma süddames pühhad himmud
si.Wtas; temma wõttab ka nüüd tedda ue rammoga ehhitada/ et ta
udsin on ja kolwab hea töle. I^eo Ichowat ootwad, need sawad ue

Ies. ^°' 3'>^^nio, ja tahhawad ülles tibadega kui kotkad: nenunad jookswad,
ja ei tüddi mitte ärra, nemmad käiwad ja ei waosi mitte ärra. 3len
da oidab ja kossutab töe tundminne selle innimesse hinge, kes töe sanna
wastowõtwad ; ja hea ja kauni süddame sees peab.
2) lltleb Jesus neist, kes ustawad. Jummala sanna kuuljad on:
nemmad kandwad wilja kannatades. Üks hea pu, mis holega kaswa
tud ja harritud on, ja hea pöllo M a , mis kallal tööd on tehtud, nen
da kui kord ja kobhus, need kandwad wllja, ja tassuwad töteagiale tcm
ma waewa rcbfes e. Nenda on se innimenne, kes õppetust wõttab, kes
ennast Jummala Waimo läbbi sannas lasseb juhatada, ja hea töle wal
Ies. 5,4. mistada. Jummal ütleb: miko peaks ennam mo winamäe tv llale
tehtama, mis ma ep olleks temma kallale teinud ? Jummal kutsub ja
walgustab omma pühha saunaga, ja pörab neid, kes andwad ennast
pöörda; temma annab neile mõistust ja jõudo, et nemmad öigus cs ja
pübhitsusscs wõiwad ellada. Ustawad ja sanna wotliklud innimessed
kandwad ka hea wilia, se on, nemmad teggewad häid teggusid, ja ei
tüddi ärra õigust ja tössidllst ja pübbitsüst holega nõudmast. Nemmad
teadwad/ ennast sedda head tahtmist ja jõudo üllewelt otse sepärrast
,3im.<5,!«.sanud ollewad, et nemmad hea teggude sees peawad rikkaks sama, ja
kwcs 4 ,4 enneste peäle wõtma sedda uut innimest, kes Jummala sarnatseks on
lodud toosist õigusse ja pühhitsusse sees.
Sepärrast nõudwad nem,Tim.<5, niad allati takka õigust ja jummalakartust, usko, armastust, kan" . " - närust, tass.ndust ;" nemmad wõitlewad head usso wõitlemist ja hakkawad igc^rveosest ellust kinni. Nemmad wõtwad järgeste Jummalale allandikko palwe läbbi ennam wägge ja jõudo ja arrendawad keik
Nil,4»'3.Nnotusse läbbi, kes neid wäggewaks teeb.
Nemmad kannatawat» ka wagga süddamega keik risti ja hädda
mis armas Jummal omma targa nou järrel nende peäle lasseb tulla/
ja
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ja kiitlewad willetsiwte sees, sest er neil reada on, et keik heaks tullebRom.?,;.^
neile, kes Iununalat armastawad. Kiusatuste wasto pannewad nem Rom.«,,«.
mad kindla ussoga, ja sawad Iesusse wae sees ja temma armo labbi ikka woimust keige kurja peäle. Keige ennamiste sundiwad nemmad omma ennest lihha, ehk ommad kurjad himmud, sest et nemmad teadwad,
et ükski waenlane woimust innimesse peäle ei sa, kui ei õlle temma o«n*
ma südda wacnlasega ühhes nouus.
Nenda woitlelvad nemmad head usso woitlemist, ja hakkawad iggawessest ellust kinni, nelnmad näggewad römoga omma pawad öhto
pole joudwad, ja ootwad julge lotüssega omma ärrapeastmist sestsinnatsest willetsast ma ilmast; nemmad surrewad wimaks Issandas ;
nemmad peawad hingama ommast waewast, ja nende teud, m i s I u m 2llm.i4, i,.
mala sees tehtud, kaiwad nende jarrel.
M i s siis muud, armad stbrad, kuid wotkem sedda ennestele keigeüllcmaks murreks panna, et woitsite Iummalat ja Iesust Knsrust temma pühhast sannast tunda sada, ja õppida, kuida tele taewase I s , a taht^
misse jarrel siin ilmas peate ellama. Pühha kirja oppetus, mts teie
kulete ehk loete, olgo ikka armas teie metest, ja sago teitest tallele pandud ; sest temma sadab kasso öppetuoseks, nomimisseks, parrandamioseks, juhhatamioseks, mis öiguoseo on, et üks Iummala innimen-2Tim)»l5.
ne woiks taicste kölbolil?ne, ja kcige hea töle täieste walmistud olla.
'^
Keige teie tö ja tcggcmisse jurcs tulletage ennaste mele, et teie ep oUe
isseenneste parralt, waid selle parralt, kesteid ni kalliste on lunnastanud, ja enncsele rahwaks ja lapsiks ärrawallitsenud. Ärge tehke/(parrast mitte, mis teie pattune meel tahhad, waid mis taewaneIsm kassid. Surretage tississe sannakuulmisse ja allandjkko palwe labbl kurjad himmud; agga katskc, et teie uskus ja armgstus,cs kindlamaks
lahhate, ja hea teggude sees rikkaks säte. Sest seks ollete Me kakutjw
tud, et teie kui üks pühha rahwas, ja kui üks ärrawalliyetud luggu puyhitsusses ja waggadusses Iummala ees peate ellama, ja lggaweste on

saks sama.

Agga, oh risti innimessed '. hoidke ennast, et teie kolwatumad Iummala sauna kuuljad ei õlle, ja nende sarnaneks n sa,
kelle wasto I u m m a l ütleb : ma hüüdsin, ja teie ei wastand; maIes.65,».
rääksin, ja teie ei kuulnud, ja tecmite mo nahhes kurja, ja wotsne sedda ärrawallitseda, mis mo mele parrast ei olnud. . Nljuggusi
wottab wimaks hadta kinni, sest et nemmad ep õlle tahhele panU 2
nud

nud sedda Jummala armo kutsmist; waid pölgsid keik õppetust, ja
käisid ühte teed, mis ei olle mitte hea. Kibbe kahhetleminne tullev nen
de kätte/ ja iure walloga ütlewad nemmad siis: meie olleme töe tee
Tark. r. 5,3. peält arraeksmud, ja õigusse walgus ei olle meile paistnud. M e i l on
''' wägga paljo üllekohto ja hukkatusse teeraddasid olnud, ja olleme käinud, klls ei sünni käia, agga Issanda teed ei olle meie mitte teadnud,
n t. s. Kes teie nisugguse rummalam sarnatsed ollete, pöörge aegsaste,
ia andke Jummalale a u , temma sanna õppetust tähhele pannes, ja sed
da möda ausaste tehhes. Kui teie sedda tete, siis tahhab Jummal tew
sslk.,,, 16. aa leppida, ja keik teie endist patto ei pea mitte mälletadama. S i i s
Joan 5, ,4 ' " l ka Iesusse tõotust katte, mis temma ütles: kes minno sanna kuled,
ja ussub sedda, kes mind on läkkitanud, sel on iggawenne ello, ja ^
tulle mitte kohto alla, waid on surmast ello sisseläinud.
. Kallis Jesus! aita sinna isse, et keik pattused sinno pole pöraksid,
ja leck wastopannemise ja patto wihkasid. Ärra wõtta meilt mitte so
ralllft sanna ärra, waid walgusta ja >uhhata meid sega, ja anna ap
must, et meie ledda hea ja kauni süddame sees peame, ja temma ö«'
petust möda puhhaste ellame surmcuu. Amen.
L.aul. 96.

Sa innimenne ussinast:c. 8 ja 9 salm.

Juttus seitsmel Pühhapawal enne Kristusse
üllestousmisse Pühha, ehk Paasto
Pühhapawal.
K.aul: 273. Jesus minno möttes ligub :c.
^ > h ! helde Issand Jesus, sinna olled ennemuiste pimmedaate fll
^ / mad lahn teinud, ja olled se tõssine walgus, kes keik lnmmesftd
walgustab; te sinna ka meie silmad lahti, etgneic näme sinno
mune-asjad so kannatanusse öppetussest. Qpptta meid sedda ftlurt tarkust za sedda mmmalikko wägge õiete tundma, mis sinno kannatanusse
M e on warjule pandud. S e sanna sinno ristist on itka üks jöuedus ja
pahhandus olnud neile, kes hulla lähhäwad, agga üts Jummala tarkus
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tus ja wäggi Kitile, kessinnoläbbi sawad walgustud/ kes armo ja ab>.
bi otsiwad patto waewas. S e õnnistab ja rõmustab waewatud ja ar?
raröhhutud süddamed ja annab kindlat lotust hädda aial ja surma tunnil. Lasse meid sedda ka nenda tunda sada, ja walmista meid seks onh
ma pühha sanna külmanusse läbbi. Amen.
Issameie, kes sa olled taewas n.t.s.
lkwangelium: Luk. iy, 31-43. salmist sadik.

Agga temma (Jesus) wõttis need kaksteistkümmend ennest
" 1M(/ ja ütles neile: wata, meie lähhäme ülles Jerusalemma, ja keik peab löppetadama, nns prohwetide läbbi on
kirjotub innimesse Potast. Sest tedda antakse ärra paggaNane kütte, ja tedda naertakse ja leotakse ärra, ja temma peäle
süllitakse, ja kui nemmad tedda sawad pittsaga peksnud, filS
tapwad nemmad tedda ü n a , ja kolmandamal päwal peab
temma jälle üllestõusma. Agga nemmad et mõistnud sest
middagi, ja sesinnane könne olli nende eest warjul, ja nemmad
ei mõistnud mitte, mis ööldi. Agga se sündis, kui temma
Ieriko liiwa liggi sai, siis istus üts pimme tee äres, ;a kerjas.
Agga kui ta rahwast kulis modaminncwad, kulas temma, mis
se ptt di ollema
Agga nemmad kulutasid temmale: Jesus
Naatsarettist lähhäb möda. S i i s kissendas temma wägga
ja ütles: Jesus, Taweti poeg, heida armo minno peäle! Agga need, kes ees käisid, sõitlesid tedda, et ta piddi wait ollema: agga temma kissendas paljo ennam: Taweti poeg, heida
anno minno peäle! Agga Jesus jäi seisma, ja käskls tedda
ennese jure tua; agga kui temma liggi sai, küssis ta lemmalt
ja ütles: mis sa tahhab, et ma sulle pean teggema? agga temma ütles: ISsand, et ma wõiksin jälle nähha. Ja Jesus ütles temmale: et nä jälle, sinno ust on sind aitnud: ja seddamaid näggt temma jälle ja täis temma järrel Jummalat auustada. J a w t rahwas, kes sedda näggl, andw Jummalale kitust.
U 3
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Jutlus seitsmel Pühhapäwal enne Kristusse
Armad stbrad! Meile tulleb nüüd se aeg katte, mis hülakse paas'
to aiaks, mil jo ammust aiast risti koggodussel se wiis olnud, et keige
ennamiste se sanna Iesusse kannatamisscst õppetakse ja tähhele pannakse. Paasto - aiaks bütakje se aeg sepärrast, et risti rahwas ennemuiste sel aial paastusid, et nemmad sedda sanna Iesusse kannatamissest ja
ristist parreminne wõiksid tähhele panna. Sest, et kül innimessed iggal
aial keikis asjus peawad kasfinad ollema, ni hästi sömisse, kui jomisse,
ka maggamisse ja mu asja polest, ommeti arwasid essimessel! risti mnimessed, et Kristusse kannatanusse sanna ni wägga tallis piddi ollema,
et nemmad sel aial weel kassinamad piddid ollema ma ilma asjad prukides. Agga sepärrast, et aega möda Paasto aeg risti koggodustes kog
gone teist wisi peti, tui essimeste risti innimeste nou olli olnud, ja sest, et
et Jesus egga temma Jüngrid nisuggust paastumist ial ep olle kastnud,
et innimenne ühtegi llhha röga ci peaks söma; siis ei prukita seddasug*
aust paastumisse wisi koggoniste mitte ennam meie usso rahwa jures.
Agga se paastuminne, waimo ja ihho polest, et iggaüks risti innimenne
kelkis asjus peab kassin ollema, ja ei ial ühtegi asza liaste prukima, egga
«om.,3,14 ihho eest nenda hoolt kandma, et himmud sest tõuswad ;

se on lg'

gal aial tarwis, ja ka meie usso õppetusse järrel Paasto aial wägga käs>
tud. Keigeennmniste agga lähhäb tarwis, et meie Iesusse kannatamist
ja surma jel aial mele tulletame ja tähhele panneme. Sest, ehk öige ris<
ti innimenne sedda kül iqgal aial teeb, ommeti on se aea keigcennamiste
seks seatud, et sest risti-koqgodnsses awwalikkult saaks raiitnd. Agga kui
laul, 15,,«ennemuiste Kunningas Tawet Jummalat nenda pällus: Te lahti ,710
silmad, et ma nään sinno immcasjad so kässo - öppetussest. Kui paljo

ennam peame meie Jummalat siin nenda palluma: te lahti, oh J u m m a l !
meie silmad, et mele näme sinno immeasjad, so Pöia kannatamissest.
S i i n sees on iige sallaja tarkus. O h ' . mitto imme asjo on siin teäda
antud, mis ükskl mu ei nä,kui se, kennele Jummal sedda ilmutab, ja kelle
silmad temma issi lahti teeb. Temma walgustaal) ka meid, et meie
wõiksime sedda nähha sada, mis peab nähtama, kui se armo õppetus
meile peab kassuks tullema. Sedda möda kui meie tänngpawane Ewaw
gelium meid õppetab/ tahhame nüüd ülleüldes räkida:

Iesusse kannatamissest,
I. Kuida Jesus sedda omma Iüngrittele on ennetulutanud;

II. Kuida Icsusft Jüngrid sest middagi ei mõistnud;
III. Kuida

III. Kuida meie sest õiget mõistust wõime sada.
Meie panneme nüüd tähhele:
l. Rmda Jesus omma kannatamist Iüngrittele on ennekulutanud. Sedda ennam se aeg liggi jõudis, et Jesus kannatanusse ja surma läbbi siit ilmast omma Issa jure piddi taggasi minnema/ sedda ennä u seisis ka st suur assi temma meles, mis nüüd pea aego piddi sün
dima. Agga temma Iimgrid lootsid ikka weel, et ta ennast piddi awwalikult Israeli kunningaks tunnistama ja sedda au wastowõtma, mis
rabwa hulk, kui nemmad temma immeteud näggid, temmale jo ni mitto korda ollid pakkunud. Sest lootsid Jüngrid ennestel ka suurt llmallb
ko au ja kasso. Se nüüd waewas ja kurwastas Jesusse süddant wagga, et temma Jüngrid temma rigi asjgde sees ikka weel ni rummalad
ollid, ja mõtlesid, tt temma siin M a ilma kunningatte wisi järrel mddl
wallitsema. Kui Peetrus temmale küssis: Issand meie olleme keikMae,.,,,,,
mahhajätnud, ja olleme sinno järrel käinud, mis meil nüüdsest on ?Luk.'8,,«.
siis wastas Jesus kül: loest minna ütlen teile, et ükski ep olle, kes on
mahhajätnud kodda ehk wannemid, ehk wende, ehk naest, ehk lapsi' ,^>/'
Jummala rigi pärrast, kes ei pe.:ko jälle sama mitto wõrra selsinnatsel aial, sa tullewas ilmas iggawest ello. Agga, et Jesus omyiad j ü n grid omma sure kannatanusse ja surma wasto weel ennam ptddl walmistama, ja et nemmad sedda siis ei piddand wooraks pannema, km ie
piddi sündima, siis wõttis temma neid kaksteistkümmend ckcarrams ennese jure/ ja ütles neile: Wata, meie lähhame ülles Jerusalemma, ja
keik peab löpvetadama, mis prohwetide läbbi on ürjotud lnmmes^e Pomst.
Sest tedda antakse ärra üllemattc preestride ja Juda rahwa wannemad
te katte, ja need moistwad tedda surma ja andwad tedda ärra pagganatte katte, ja tedda naertakse ja leotakse ärra, ja temma peäle sullltakie.
J a kui nemmad tedda sawad piitsaga peksnud, siis tapwad nemmad tedda ärra ja powad tedda risti peäle, ja kolmandamal päwal peab temma
jälle üllestõusma. Et wata, kui selgeste Jesus siin ommast kannaramissesi rägib, mis temma peäle piddi tullema. N i ttlaes e la m mttme sannaga ep olnud temma weel ial enne sest räkinud, km <eooa yuyro.
J a kes wõib sedda luggeda ja kuulda, et se ei peats temma meelt ärdaks
teggema, et ta ei peaks ütlema:
Sureks pcan sinno armo,
Oh! sa Tal, kes wiggata.
Mis

luu

Aullui se.lzmel PühhapaMlenneKtistusse
Mis sull' teggi sedda himmo.
Et sa laksid surrema:
Oh ! saaks must so südda nähtud,
Mis ni kumaks armust tehtud.
Et ^ma saaksin sellega
Omma wallo wahhenda.

. Mõistke sest temma issalikko süddant ia emma meelt omma I«Ka>
M e wasto. . Ta tundis nende armastust/ mis neil temma wasto ollt,
agga ta tundis ka nende tühja lotüft. .Ta ei tahttmd neid kül koggoue
arraks tehha/ ta olli neile sedda kinnitanud, et nemmad siis/ mi ta
Natt,y.,lv"""" aujärje peäl piddi istuma, ka temmaga piddid istma kahhe" " ^' teistkümne järje peäl ja kahheteisttümne I s r a H sugguarro peäle kohhut mõistma. Agga ta ei wõinud ommeti sedda nelle teädmatca jätta/

mls temmale mne plddi sündima, enne kui ta omma au järje peäle viddi
lama. Sepärrast rakls temma sest siin ni selgeste/ et nemmad sedda
ilete plddld molstma. O h ! pange teie sedda ka õiete süddamesse,
la opplge lest ka temma mmmatikko tarkust ja süddameliko armastust
mne wasto. Temma nlmmemb isseennast ennamiste ikka innimesse
^
olli. Agga siin sündis se nimmi
mmmesie poeg, temma sure lannatamlsjega wägga hästi ühte, sest et
Ief. 53,5. ta nuud plddt sama keigealwemako meeste seas, mehheks, kes olli wallo tais ja kulus hainussest.. Se ilma süta, se, kelle peäle ükski ei wõi3 A S M suud töeks tunnistada, kes olli olnud wäggew prohwet san>
^li?/^3m Hs^^^^^
"enda olli tuntud, ,es ommad armo
ja avbl kaed olli wahasirrutanud nl mltme waese ja haiae pole, se, kes ei
nõudnud au egga rõmo, kes omma rammo klüutas w l ö N e
dallste heaks, kes keckle head teggi, kedda sobrad ja waenlased piddid
lmmeks pannema, se llma süta, ie heateggia piddi pettisel wisil ärraanrud sama, M pealegl ommast jüngrist, kes temma leiba olli sönud,
temma lmmeteud nmnud, temma ello sannad kuulnud. O h ! innimesi
! ^ i ^ 5 el wõiks ketgekowwamat süddant sullaks tehha. Kas Ium>
^ ^ ^ / ^ ^ l ? l 7 n u d sundlda, km se ei olleks meie önneks tarwis olnud ? Jesus lssi ütleb: kelk peab lõppetadaata, mis kirjotud on inni3 N ^ " " 3 ; ^ 5 ^ s t antakse tedda ärra üllekohtuste kohtomoistjatÜ ? A ' ^ ^ " ^ ^lttb Iesus,e kelgesuremad waenlased, kaddedusse ja omma süddame nggedusse pärrast, et nemmad ei tahtnud nskuda> mis
pühha M n külmas, ia mis nemmad ommasilmadegaIesussest näggid,
,a omma kõrwadega temmast kuulsid, J a neist ütles Jesus: need a n ^
Vad

wad mind ärra pagganatte katte, kui nemmad jo surma kohhut minno
peäle on mõisinud. Ja siis piddi tedda ärraannetud, ärrateotud, ja temma peäle Mitud sama. J a kui nemmad tedda piitsaga sawad peksnud,
siis powad nemmad tedda risti/ ja tapwad tedda ärra. O h ! armad
sobrad, km Jesus keigesurem kurjateggia olleks olnud, röwel, mõrtsukas,
wannemarte tapja, kas ta olleks wõinud suremat häbbi, suremat teotust,
pitkemat pina, raskemat nuhtlust, kibedamat surma nähha? Agga
nüüd teame meie, ec ta ei teinud ühtegi kurja egga wäekauba tööd; et
temma suust ei olle pettust leitud, waid et ra,veälegi keige rahwa heateggia on olnud, kedda Jummal ommaks armsaks Pöiaks olli tunnibtanud, ja kedda ta ka nenda lassnud ilmsiks sada nende immeteggudega,
mis temma teggi. Mis tulleb meile nüüd temma kannatamisstst mõttelda? Meie leiame sedda kül ka, et mitto ilma süta innimest mitto kor
da hirmsaste on pinatud, waewatud ja tappetud, ja meie ei wõi sest
ühtegi muud mõttelda egga üttelda, kuid et nemmad, ilma sita on kannatanud, et meil nende pärrast halle meel on, ja et Jummal omma
targa nou järrel sedda laanud simdlda. Ja nenda wõiksime Iesusse kannatamisstst ka mõttelda, ja temma wagaadust ja kannatyjt seal jures
immeks panna; kui pühha kirri meid ei opxctaks, kuida meie temma
kannatamisstst peame arwama, ja nns meie sest peame mõtlema. Sesinnane pühha kirri ütleb meile, et Jummal meie keikide üllekohhut on«, .
lasknud temma peäle tulla, et patto wölg on takka aerud temma kaest, '
ja et tedda sepärrast nenda on waewatud; et temma on meie ülleastmiste pärrast hawatud; ja keik meie üllekohto pärrast ärralõhhutud; et Ics. n,5>
se karrisws on temma peäl olnud, et mell piddi rahho ollema, et meile temma muhkude läbbi piddi terwis tullema; et temma on se Jummalast seatud ohwri tal olnud, kes ma-ilma patto on ärrakannud.3°an.l,,,.
Ja meie Issand Jesus issi ütleb : nunna jattan omma ello lammasteIoan.ia,^
eest. W a t ^ neist sannadeft same öiget tarkust, kuida meie omma I s sanda Jesuke Kustusse kannatamisstst peame arwame. Nenda peame
sest arwama, et meie pattud, meie vatto süüd ja nuhtlussed on temma
peäle vandud; et keige ma - ilma patto wölg temma käest on tassa aetud,
sest et ta meie eest käemehheks olli heitnud. Meie ollime need pattused,
need sured wölglased, need süallused; agga meie jõudnud lest ühtegi ärratassuda egga maksra. E eparrast olli meie sure Jummala ja taewast
Issa meel olnud, omma Poega meile käemehheks la leppibaks läkkitada.' Tedda arwati nüüd sü ohwriks, tapva, lambaks, kes piddi sun
tema, et meie saatsime ellada. Sepärrast ööldakse: temma on meie
ülleastmiste pärrast hawatud ia meie üllekohto pärrast ärraröhhmud,
st tarristus, mis meie peäle piddi tullema, on temnmpeäl oluud, et
H
meil

meil piddi rahho ollema, et meile se läbbi piddi terwis tullema, et meie
wõiksime Iesusse kannatanusse läbbi armo ja andeks andmist ja hinge
rahho sada, ja et meie piddime temma muhkude läbbi terwist sama,
ehk, nenda kui Pcetrus ütleb, et meie piddime pattust ärra sama ja öigussele ellama. W a r a , kui meie sedda nenda loeme ja se järrele Jesusse kannatamissed ärraarwame, siis leiame seält seest suurt Jummala
heldust, tarkust ja wägge. Nüüd lähhäb meile keik selgeks, mis meie
sest loeme: meie anname suud piitsadele ja witsadele, misga Jesus on
pekstud, sest meie leiame nüüd Iesusse werre seest omma ärralunnas
tamist, se on pattude andeks- andmist. Seält tulleb meile rahho ja rö
mustaminne ello ja surma sees, kui need pattud, mis meie enne olleme
teinud, meid waewawad. Seält same wägge ja jõudo, patto wasto
panna, neid ärrawõtta ja öigussele ellada. O h ! kallid Iesusse hawad,
reiad za wermed, piin ja wallo, werre pissarad ja risti surm, kui kallid
peate teie mulle ollema, sest et ma omma lunnastamist omma andeksandmist, omma hinge õnnistust teist tunnen. Nüüd wõib Iesusse
keigesurem allandus, temma kibbowitsa kroon, temma keiaesurem teotus ja häbbi, mis temmale tehti, meie melest armsam ja röomsam olla,
kuid olleks ta kunninga kuld kroni kannud, kui keik I u d a rahwas tedda olleks, kui omma kunningast, allustanud; sest et mele teame, et Issa taht
minne olnud, et meid nenda Kustusse allandamisse ja surma läbbi piddi leppitadama. Seddawisi on Jesus meie assemel ja meie heaks kannatanud. O h ! mis rõmo risti -rahwale, kes omma patto koorma
tundwad ja püüdwad sest lahti sada, hingele hingamist otsiwad; kust
lul maggust römo maialt leitakse, kui Iesusse jurest, kui temma puh
Kui meie kuleme, et Jesus sedda keik, mis temmale plddl sundlma, nl selgeste ennekulutab ; eks meie sest selgeste ei
tunne, et temma ennam olnud, kui paljas innimenne: sest kes teie seast
teab enneüttelda, mis homme, ehk mõnne päwa ja aia pärrast, temmale peab sündima; mis hädda, mis willetsus ehk muudki asjad teni
male walmistud on ja temma kätte peawad tullema ? Sest meie olleme
paljad innimessed; tullewad asjad on meie eest warjule pandud. Agga
Jesus teädis sedda keik enne, sest ta olli Jummala Poeg; se olli jo nenda enne ärraarwatud, se nou olli jo enne petud, enne kui ta omma Issa
süllest meie jure mahha tulli, enne kui ta emma ihhusse sai, ja seks olli
ta tulnud ma ilma sisse. Se piddi keik nenda sündima, sepärrast olli
se jo prohwetlde läbbi ennekulutud ja kirjotud. Nüüd piddi keik löppetadama; se olli meie önnistusse ja lunnastamisse pärrast tarwis. O h !
tundke Is,a,. oh! tundke Pöia hallastust, ja temma armo-nou meie
onnlstusie pärrast, ja ärge jäge nüüd ennam patto sisse, sest et ni paljo
meie
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meie eest on tehtud, et meie piddime pattust ärrasama. O b ! armad
hinged/ ärge tehte sedda kallist Iummala armo nou ennesre jures pav
to teggcmissega tühjaks! Agga kui meie tuleme/ kuida Iesus keit enne
ärrateadis, mis tcmmale Ierusalemmas piddi sündima/ ja et ta om
meti senna lähhäb, ia keik seoda häoda/ keik sedda teotust ja kibbedat surma ei karda; kes sest ei nä/ kes sest ei tunne temma tullist armastust
omma Issa ja meie wasto? S i i n öhtab wagga h i n g :
O h ! saaks must so südda nähtud/
Mis ni kumaks arnntst tehtud.
Eks Iesus ei õlleks woinud Ierusalemmaft ärrajäda? Küllad ta õlleks
woinud; agga kuida siis t i r n õlleks toeks sanud ; kuida meid siis õlleks
äcrapeästetud/kuida meiepattud leppitud? Sepärrastüttelge<üddamest:
Tuhhat korda tännan sind,
Icsus, et sa aitad mind.
Iggaweste seisko se Iesusse armastus teie meles/ ja se öppetago teid
ketk patto himmud lämmatama/ parto eest pöggenema/ agga head tagganoudma/ sest et Iesus ka meile se läbbi on tähte jätnud, et nme
temma jälgede sees peame käima. S e nou olgo ia iägo iggaühhele, ni
hästi paasto aial/ tui ikka mu a i a l :
Ma tcchhan iggas paikas,
N i koddo kui ka waljas,
Sc peale mdttelda.
Kui suur on sinno waggus,
So heldus, arm ja truus,
So kibbe surm woib õppeta.
Meie panneme nüüd tähhele
i i . R u i d a Iesil5se Jüngrid sest könnesi middagi ei mõistnud. Sest
ööldakse meie Ewanqcliumml sees: Agga nemmad ei mõistnud sest middagi ja seslnnane käime olli nende eest warjul ja nemmad ei mõistnud
mine, mis ööldi. Kust sc siis tulli? Eks need sannad ei olnud selged ?
Selged kül; agga miks nemmad neid ei mõistnud; miks olli siis se selge
tonne nende eest warjul/ et nemmad sest middagi ei mõistnud? Kas
U 2
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nemmad siis ni rummalad ollid, er ükski neist sedda ei mõisinud, mis
meie keik nüüd teame ? Waatke, se tulli
1) Sest, et nemmad ommast norest põlwest nenda ollid kuulnud ja pärrast ka ikka nenda mõttelnud, et Kristus, kui temma piddi
tullema, ühhe ilmaliko kunningrigi Ma peäl piddi üllesehhitanda nen
da kui lnuudke kunningad nähtawal kombel siin ilmas wallitsema. Se
seisis nenda kõwwaste nende meles, et nemmad weelgi pärrast Iesusse
üllestõusmist, kui ta jo nende jurest taewa piddi üllesminnema, tem
3P
l < tegg,i,6lMt küssisid: Issand, kas sinna selsinnatsel aial jälle Israelile ülles
ehhitad kunningriki? Nüüd ustsid nemmad süddamest, et Jesus olli se
Knstus, Jummala Poeg. Prohwetide ramarude sees olli sedda ka
Kristussest ennekulutud, et temma piddi üks iggawenne kunningas ollewa, ja omma issa Taweti au järge peäl istma iggaweste, ja et temma
kunmngrigil ei piddand õtsa ollema, ja Jesus olli sedda issegi neile mittokõrd üttelnud. Wara, sest se tulli, et nemmad nüüd ei mõisinud, mis
ööldi, kui Jesus neile ommast surest kcmnaramissest ja risti surmast rakis, et nemmad ei wõinud ka sedda sellega ühte arwata, mis nemmad
temma kunninKrigist ustsid, ja mis nemmad temma suurtest teggudest
teädsid. Sepärrast olli Iesusse könne nende eest warjul, nemmad pannid sedda moistatusseks, mis nemmad ei wõinud üllesarwata, ja mis
peäle nemmad weel ei oskand. Peetrus wõttis ükskord koggoniste Iesuft
^
ennese jure ja hakkas tedda nomima, ütceldes: Issand, heida armo
Matt.l<5,2,^„^ peäle; ärgo sündko sulle sedda.
2) Tulli se seft,^ et se sanna Iesusse Kristusse kannatamissest ja
risti surmast ülleültse keikile innimestele ärraarwamaua ja ärramoisizKor. i, .z.matM 0N. Pühha Paulus ütleb: Meie kulutame Rristtift, ke^rieti
lodud, mis Juda rahwale üks pahhandus, agga Nreka-rahwale üts
jölledus on. Lihhalik innimenne ei wõi <edda micre ärraarwata, etIummala Poea nenda piddi sama waewatud ja tapperud; sepärrast pahhandab ennast temmast Juda mees ja iggaüks, kes muud head, muud onne, muud au ei tea, egga tunne, kui agga sedda, mis ilmalik, mis nähtaw on: ja Kreka mees, ehk need, kes ilmalitro tarkusse peäle lootwad,
naerwad sedda, ja pannnvad nisuggust jutlust, risti lodud Hnnisteggiaft, jölledusseks. Nemmad mõtlewad ja ütlewad, nendasammoti
kui Juda rahwas: teisi on temma aitnud, aitto^a isseennast. Kuida
peab se meid aitma, kes isseennast ei wõinud aida a. Ja ft on nende
melest tarkus, agga ristilödud Hnnisteggia sisse m?ma, on nende
melest jölledus. Mis nõuab lihhalik mmmeme muud, kui ma ilma
.
börtust,
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körkuft, rikkust, au ja wägge? Kelle iurest ta sedda leiab/ se maksab tcm<
ma melest. J a se wigga olli ka Iesusse Iüngritte jures; sest nemmad
nõudsid siis weel ma Uma au ja wägge. Agga kuulgem weel
lil. M i s meie peame teggema, et meie Iesusse kannatamisest ok
net mõistust ia tarkust woiksime sada. Seoda öppime meie sest ptm«
medast, kes siis, kui Iesus sedda teed käis, seäl tee äres istus ja kenas.
Ta ei woinud kül issi mitte Iesust nähha, agga kui ta rahwast kulls
möda minnewad, siis kulas temma / mis se piddi sllema, ja kui temma
kuulda sai: Iesus Maatsarettist lähhäb möda: siis tulli temma mele,
et ta Iesusscst jo ni paljo olli kuulda sanud, et sesinnane Iesus uks prohwet plddi ollema, kes lo ni mitmele olli abbi saatnud. Ehk temma olu
ka kuulnud, prohweti Icsaia ramatust etteloetawad/ et Krisms<e mal
pimmedatte silmad viddid lahti sama. Sepärrast hakkas^temma wag- Ies.; 5,,.
ga kissendama: Iesus Taweti poeg heida armo minno peale. Tawett
poeg, se olli se nimmi, misga Iuda-rahwas Messiast, ehk öiget Kustust
nimmetasid, sest et ta Taweti suggu piddi ollema, ja Tawen au-mne
peal istma. Sedda ustus se waene pimme klndlaste, la ehk kul telsed, kes
ees käisid, tedda sõitlesid, et temma piddi wait ollema, ommetl kissendas temnAl weel ennam: Taweti poeg, heida armo minno peale.
J a se helde Iesus, kelle armo südda Ma keige haddalistele lahtt ,elsab/
fai seisma, za käskis tedda ennest jure tua. J a kui temma llggl sm,
küssis ta temmalt: mis sa tahhad, et ma sulle pean teggema? Agga
temma ütles: Issand, et ma woifsin jälle nähha. . J a Iejus ütles lemmale : et na jälle, sinno ust on sind aitnud. Oeparrast, et sa õlled ust^
nud, et ma ollen se Kristus, ja õlled mo jure tulnud, õlled mind ussoga pallunud, se läbbi õlled sa nüüd minno käest abbi sanud.
O h ! wadage nüüd, armad sobrad, ja õppige sestsinnatsest pim>
medast, mis meilegi teggemist on, kui meie tahhame Iesusie kannata
missest öiget mõistust ja kasso sada. Meie olleme need punmedad,
need jölledad, kes sedda suurt Iummala tarkust Kristusu kannatanusse seest mitte ei woi ommast melest moism, eqga selle wagge tunda.
Tulgem siis ka nisammasugguse kohtlase süddamega, m kmdla ussoga,
kui sesinnane pimme, onuna önnistegqia Iesusse M e ; huudke tedda
raaga ja üttelge: Issand Iesus, kallis önnisteggm, ma ollensinnosaunast kuulnud, et kelk waesed pattused sinno käest omma patto hadda
wasto nwiwad abbi sada, et nemmad woiwad sinno pühha kannatamise
sest usso kinnilust sada, agga ma ollen rummal ja vimme, ia ei ma
mölle egga tunne sedda, ei tunne sind öiete: ommeti tahhaksin ma ka
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hea melega önsaks sada: heida anlw minno peäle, te mo silmad, te mo

m a ; la sinna agga allanditko painesse, kui sa hädda tunned ja tahhab
abbi leida, so ust, <o lotue olgo kohtlane ia kinoel, kül siis helde Jesus
sedda näad za kuled ka, ja ütleb: so U l on sind aimud, omma «seläbbi.pead sa oneaks sama, mo kannatanunne peab sulle üks Jummala
waggl ollema sinno önnistusseks. Nenda woinie ommast lihhallkkust
pimmedusast peaseda; ja nenda tulleb sedda mõista, mis Jesus ütleb:
I"n. 9,,3. minna ollen kohtomoistmioseks sesmnatse ma-ilmasissetulnud, et need,
kessina, sawad nähha, ja kes näwad, pimmedaks sawad. Kuincrd
pimmedad rummalad innimessed sedda ustwad, et nemmad pimmead
on, ja sits Iesusse sanna wagga süddamega tähhele pannewad, temma jure tullewad, za tedda palluwad: siis sawad nemmad J u m m e a
la mele Onntsteggia üpris wagga suurt hallastust ja armo nähha, er ta
et tahha, et uks ainuski peaks hukka minnema, w a i d , et keik Jesus
se läbbi peawad toe tundmisses sama.
Agga need, kes näwao, kes
ennese melest targad on, ja e: tulle mine Iesusse jure, need sawad pimmeaks, neile on kelk, mis nemmad Iesusse ristist luulwad, üksmois^
tatus ja pealegl Medus, kust nenlmad ennast pahhandawad ; siis wast
hakkawad nemmad sedda kallimaks piddama, kui nemmad näwad, et
omma tarkus Medus on, agga et oige tarkus Iesusse sisse on warjule
pandud, kunm nemmad temma ette mahhaheitwad ja temmale au
andwad. Alnen.
O h ! õppeta meid sedda tundma, kallis Jesus, ja te targalsmeie meled.
O h ! wõtta meil waggadust, allandust anda,
J a taewast tarkusse jure meid sata,
Kui Jesus, sind tunnen ning diete tean,
T i i s minna kül diete targaks ka lään. Amen.
l a u l . ss. S o hing, oh Jesus! tehko mind tt.
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K.«ul. 163. Walmista, mo waim, end kül, lc.
I g g a w e n n e J u m m a l ! meie ellame ühhe ma ilma sees/ kus paljo
^ tiusatussi meie peäle käiwad, kus keik, mis meie sers ja meie üm< ^ > ber on, püab meid kiusata ja pattosissesata. Meie usso, meie
armastusse ja waggadusse wasto pannakse igga poolt. S e on ka sinno
tahtminne, et meie peame nenda läbbikatsmud ja kinnitud sama. J a
kui meie kiusatust olleme kannatanud ja temma peäle wõimust sanud/
siis tulleb onnis ots ja meie same ello kroni kätte, mis sinna olled toota,
nud neile. kes sind armastawad. Agga sinna olled ustaw, et sa ei lasst
muid, Mi innimesse kiusatussi meie karte tulla, ja kui meie sinno peäle lodame/ siis tahhab sa kiusatussega ka sedda õtsa tehha/ et südame kanda. O h ! siis aita, et meie ühtegi hädda ei karda, waid, et meie sinno
armo peäle julged olleme. Lasse meid omma Onnisteggiast Iesussest
õppida/ kuida meie öiete ja hästi peame wõitlema ja wõimust sama;
ja seks õnnista omma pühha sanna/ mis meie nüüd tahhame tähhele
panna. Amen.
Issa meie/ kes sa olled taewas/ n. t. s.
Gwangelium: Matt. 4, 1 - - n. salmist sadik.

G^iis widi Iesust puhhast Waimust kõrbe, et tedda piddi kur^
rätist kiusatama.
Ja tui temma nellikümmend päwa
ja nellikümmend ööd sai päästnud, siis tulli temmale pärrast
nälg katte.
Ja se kiusaja tulli temma jure ja ülles: Kui
sa Jummala Poeg olled, siis ütle, et needsinnatsed kiwwid leiduks sawad. Agga temma wastas ja ütles: klrjotud o n : innimenne ei ella mitte ükspäinis leiwast/ waid iggaühhel sannast/ mis Jummala suust läbbi täib. S i i s wõttis tedda kurrat enncsega pühha linna, ja panni tedda pühha
koia harja peäle, ja ütles temmale: Kui sa Jummala Poeg
olled, siis tukkuta ennast mahha, sest kirjotud on: temma tahhab omma inglid sinno pärrast käskida, ja nemmad peawad sind
katte peäle wõtma, et sinna omma jalga kiwwi wasto ei ial pea
touta-
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tõukama. Jesus ütles temmale: ta on kirjotud: finna ei pea
Issandat omma Jummalat mitte kmsama. Ta wõttis tedda se kurrat ennesega ühhe wagga körge mäe peäle, ja näitis
temmale keik ma-ilma kunningngtd ja nende au, ja mles temmale : sedda keik tahhan nunna sulle anda, kui fa mahbahcidad ja mind kummardad. S i i s ütles Jesus temmale: Taggune sadan, sest kirjotud o n : sinna pead Issandat omma
Jummalat kummardama, ja tedda ükspäinis temma. S u s
jättis tedda kurrat mahha, ja waca, inglid tulkd Kmma jure,
ja tenistd tedda.
Iak. i, 12.

Pühha Apostel Iakobus ütleb: Onnis on se mees, kes kiusatust
kannatab, sest kui temma saab labbikatsutud sanud, fiis peab ta ello
kroni sama, mis Issand on tõotanud neile, kes tedda armastawad.
Need on ühhed wägaa raugad ja tössised sannad, önnis on se mees,
kes kiusatust kannatab. Kiusatus on kelk se, mis meie peäle tulleb, see»tpiddi ni hästi kui wäljaspiddi, mis läbbl iunimesse waggadus, lummalakarms, armastus, ust, kassinus, tassandus, kannatus, sanna;
kuulminne, ja muud head kombed katsutakse. Waat, nenda olli se üks
'Mos.",, o s a t u s , Mts Abraami peäle rulli, kui Jummal tedda käskis, et ta
piddi omma ainsa pöia Jummalale ohwnma. Sest Jummal katsus
tedda selle kässoga, kas ta piddi u M ja sannakulelik ollema. Se olli
^ ^ kül üks raske kiusatus, agga kui temma se läbbi sai katsutud ja leitud tru
' M°s.2,, ollemast, sai temma suurt tõotust kätte. Jobi kätte tulli raske kiusatus, kui Jummal laskis sündida, et keiksuggunewilletsus, rist, hädda
ja raske haigus temma kätte sai, et tedda sega piddi kiusatama, kas temma hädda aial ni hästi kui röömsa põlwe mal piddi Jummalat kartma
ja wagga ollema. Need ollid kül ühhed kanged kiu>arussed, agga kui
».°ims'n^ ta neid sai ärrakannatanud, siis sai temma omma endist onne kahhe' peat. w i n a jälle kätte. Kui Josep Egiptusse maal olli kunninga üllema teenri Potiwari maias, siis kiusati tedda, kui temma issanoa naene temma illusa jumme ja näo pärrast, silmad temma peäle heitis, ja tahtis,
et ta temmaga piddi abbiello rikkuma. Seddüwisi katsuti Josepi kassinust ja jummalakartust, ja tui ta Jummala poolt tru olli, waggadussejalotusseaa, siis peäsis t a l a wangist lahri, kuhho ta omma wagga
süddame pärrast olli sanud, ja tedda tõsteti peälegi sureks issandaks
Egiptusse maal, et ta pärrast omma wanna issa, kelge temma laste ja
perrega, kallil aial hästi jõudis toita. Nenda näme, et se on onnis mees,
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kes kiusatust kannatab. Kui kmÄtus kä on, siis ta on raske kül, agga
kui innimenne saab läbbikatsutud, kui ta Jummala kässust, ommast
öiqest ussust ia waggadussest ei taggane, siis saab temma sest suurt
kasw, suurt tõotust ja wimaks ello kroni katte. Ükski innimenne el wõi
keigest kiusatussest ilma jada, sest keik, mis meie ümber ja meie sees on,
püab meid Jummala kässust ja tahtmissest ärrasata. Iggaüks kiusa-Al.,, ,4.
takse, kui ta omma ennese himmust watakse ja arvwatelletakse. J u m mala kässo'sannad seiswad kest meie seas, nenda kui se hea ja kurja
tundmisse pu kest Edeni aedas, ja neist peab tuntama, kas innimenne
hea ehk kurri on, kas ta tahhab head ehk kuna tehha. Sedda ennam
meie peäle käiakse, ehk melitamisse eyk ähwardamisega, et peame
Jummala sanna mahhajätma, ja patto wäe alla ennast andma; sedda raskem on se kiusatus. Agga Jummal on ustaw, kes meid ei las-1 Kor.io,i<
se kiusata ennam, kui meie südame kanda. O h ! onnis on se innimenne, kes kiusatusse aial ei taggane; se saab ello kroni kätte. Agga ei
olle kül ial ei ühhegi kätte raskemat kiusatust tulnud, kui se, misga I e sust kiusati, nenda kui meie tännapawase E w a n g e l i u m i sees loeme.
Sedda tahhame nenda tähhele panna, et meie sest wõiksime õppida, kui>
da Iesust on kiusatud, ia kuida meie sedda enneste kassuks peame wõtma. Pangem siis tähhele

Iesusse rasket kiusatust, misga tedda kurratist on kiusatud,
l. Kuida tedda on kiusatud.
II. Kuida meie sedda ennesele peame kassuks wõtma.
Hsgqa sinna, meie kallis Knnisteggia, kes sa keikis olled kiusatud otsigo meie,
^ siiski ilma pattota, dppeta meid sinno kiusatust öiete mõistma, ja sedda
Meie kassuks wõtma. Amen.
1. R u i d a Iesust kurratist on kiusatud. Kui meie Iesusse kiusatussest tahhame räkida, siis peate keigeessite teädma, et temma kiusatus hopis raskem ja teist wisi on olnud, kui keik need kiuiatussed, misga
ial innimessi on kiusatud, ja misga meid muido kiusatakse. Sest Jesus olli pallo üllem innimenne, kui meie, ja temma ammet, mispärrast ta Jummalast seie ilmasisseolli läkkitud, olli ka paljo üllem ja su.
rem,tm ühhegi mu innimesse ammet. Jesus ei olnud nutte paljas inni'
wenne, waid Jummala Poeg, tõssine Jummal ja tõssine innimenne.
J a temma olli seie ilma sisse tulnud, et temma se suur leppttaja piddi
A
ollema
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ollema Jummala ja innimeste wahhel, et ta patto/ surma, jakurratit
p.odi ärrawõtma ja meld nende lnelewallast lahti peästma. Waat, sepärrast piodi se kiuatus, mis lenuna katte tulli, ka p^ljo kangem ia koggone tei^ wisi ollema, kui se, mis mmdo mele lätte tulleb.
Mehhe
peäl.' ei panda lapse tööd egga lapse koorma, kui peab temma rammo
katsutama. Teist wisi katsutakse sured targad mehhed, ja teist wist nored, kes wast hakkawad õppima. Nüüd olli Jesus kcikis asjus üllem
meist, temma olli Jummala Poeg, temma olli ilma pattota. Temma piddi ma ilma Onnisteggia ja leppitaja.ollema Jummala ja meie
wahhel, maad ja taewast piddi temma ühhendama, põrgo ja surma ärrawõtma, keikile wangidele täit lahtilastmist saatma. M i s wõib ul
lem olla, kui se ? Kui ennemuiste Tawer keige Israeli rahwa assemel
piddi tavlcma Wilisti mehhe Koliatiga, nenda, et siis, kui Tawetit
saaks ärawõidetud ja mahhalödud, keik Israeli lapsed Wilisti rahwa
sullased piddid ojlema ja neid tenima; agga kui Tawet Wilisti meest
,Sam. 17,9 saaks mahdalödud, ec siis keik Wilisti rahwas Israeli rahwale piddid
sullasiks sama ja neid tenima. S i i s olli siin Kristusse wõitlemine weel
paljo üllem. Kristus piddi keiki innimessi arrapeästma, ta seisis keige
innimeste sou eest. Olleks tedda ärawõidetud, siis olleksime meie keik
hukka läinud; agga kui temma kätte wõimus jäi, siis ollime meie ka
peästetud; paelad, köied ja ahhelad, misga meid pörgus piddi kinnistutama^ on katki läinud, ja meie olleme peäsenud. Wata, nenda peame
ommast Iesussest arwama, temma kiusatusse sees. Ärge pange siis
immeks, kui teie siin kulete, et kurrat nisuggust julgust wõinud wõtta,
et ta Iesusse jure astus, tedda ennesega wiis ja tedda ni raskeste kmsas. Se.olli Jausse katsunasse aeg; tedda katsuti nüüd läbbi, kas temmale se taielinne kölbdus olli, et ta piddi wõima sedda suurt lunnasta
misie tööd hakkada, ja keige rahwale õppetajaks ja lunnastajaks, üllemaks preestriks ja kunningaks sada. Sedda ennam kegi on läbbikatsutud, stdda parrem se sn. Meie Onnisteggia Jesus piddi nüüd, kui rahwa õppetaja, kes Jummalast nende jure olli läkkitud, ettetullema ja
omma õppetusse ammetit hakkama prukima. Sepärrast widi tedda enebr. 2,17. ne puhhast Waimust körbe, kus ta piddi katsutud sama. Sest temma
piddi kelkis meie sarnatseks sama, et ta piddi armolinne ja ustaw ülempreester ollema neis asjus, mis Jummala ees on teggemist, rahwa
panud arraleppitada. Agga keik, mis Iesusse kiusatusse jures sündis,
olli seddawisi, et se temmale õiete raskeks piddi tehtama. Pangem
sepärrast tähhele
1) Sedda aega ja paika, millal ja kus Jesust kiusati. Se sündis
warsi pärrast temma ristmist, kui tedda Joannessest olli ristitud. Seal
olli
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olli pühha H a i m nähtawal kombel temma peäle mahhatulnud/ tähheks,
et tedda Kr stussels olli wonud, nenda kui enne olli kulutud Jesiüa
ramat. 6 1 , p. 1. s.^ Eest Kristus on meie kele üks Jummala woitud mees.
Seal hüdis ka heäl taewast: sesinnane on minno armas poeg, kellest Matt.;, 1?.
mul hea meel on. S e olli se täht ja märk, kust Ioannes ja teised, kes Joan.,,),.
seäl jures ollid, tedda piddid tundma, et temma se IVristus olli.
n
Nüüd läks Jesus kohhe körbe, pühha Waimo juhhatamisse ja saatmisse läbbi, et ta seäl, ni hästi selle vitka paastumisse, kui ka kurrati kiu
sarusse läbbi, piddi katsutud sama. Tännini olli ta ikka innimeste seas olnud; siin piddi ta õppima söbradest,suggulastest ja keikide innimeste seltsist ilma ollema, metsalise seltsis sömatta ning jomatta seisma, ec ta se
läbbi piddi sania õppetud keiksuggust hädda ja waewa tundma.
Se
lörb, kus tedda kiusati, olli nisuggune hirmus ja kolle koht, mis keigest
heast asjast tühhi ja paljas o l l i ; assga täis hirmsaid metsalissi, mis wastastikko ullusid ja moirasid, ja kus ei olnud muud nähha egga kuulda,
kui agga sedda, mis innimessele wõis hirmo tehha.
Seäl piddi Jesus nellikümmend päwa ja nellikümmend ööd ollema, ja selle hirmo
lures, mis ta ikka näggi ja kulis, piddi temma sedda keik, mis temma*
le tullewal aial tulli tehha ja kannatada, ärraarwama ja ka öppima keiaest rõmust ilma^äma ja keikis asjus ilma kartmata ollema. Jubba
sl qi olli raske kiusatus ; agga teine weel raskem tulli senna könva. Sest
kui ta keik sedda aega olli päästnud, ja siiski Jummala wäe läbbi ellusse
jänud, siis tulli se kiusaja temma jure nähtawal kombel. M i l wisil ja
mil näul, kas kui te käia, ehk kui ingel, sedda meie ei tea, ja ep olle ka
tarwis teäda. Sest, nns jo ööldud on, teame, et meil ei olle tarwis
kaksipidi mõttelda sellepärrast, mis Jesusftga sündis; sest se olli
immelik, kedda kiusati, ja sepärrast olli ka, mis lemmcle sündis, im Ies. 3,5Melik. Tulletage ennese mele, mis meie loeme Paradisss simdinud ol
lewad, hea ja kurja tundmisse pu jures; ja waatke siin sedda leppitajat.
2) Temma kmsatussed ollid kolmesugguscd, agga läksid keik senna
ühte, et se kiusaja tahtis, Jesus piddi temma sanna kuulma ja temma
pärrast immeieggo teqaema ja temmale sedda üllesnäitma, et ta olli se
Kristus, ehk piddi teboa hopis kummardama, ja se läbbi omma önne
katsma. O h ! kui raskeks se läks Jesusale, sedda tassuda ja heaks tehha, mis meie essimessel) wannemad ollid eksinud, kui nemmad kurrati
sanna wõtsid kuulda.
Olleks temma ka kurrati tahtmist teinud, siis
olleks temma ni hästi pattune olnud kui muudke innimessed, ja ei olleks
wõtnud innimestele arrapeastjaks olla.
Agga kitus temmale, rööm
V 2
meile,

meile, ta on ärrawõitnud. Taewanne Issa olli Iesust ristmisse sees ommaks Pöiaks tunnistanud. Sepärrast hakkas kiusaja Jesussele ütlema, kui
temmale jo nälg katte tulli: kui se tõssi on, et sa olled Jummala Poeg,mis
siis otad la kannatab nälja; katsu, kas se tõssi on, mis sa olled kuulnud;
nüüd on aeg sedda üllesnäitada, ütle, et need kiwwid lewuks sawad. Eks
maddo ei räkinud nendasammoti Ewaga: kas se on, et Jummal üttelnud?
Seäl püdis maddo Ewat kaksipiddi mõtlemisse sisse sata, et ta ei piddand Jummala sanna ustma, et ta ei piddand ustma, et Jummal sedda olli üttelnud, ja seäl läks se assi kurranle korda. S i i n katsus temma
seddasamma, agga se ei läinud temmale mitte korda; sest Jesus ütles: kirjotud on: innimenne ei ella mitte ükspäinis leiwast, waid iggaühhel! sannast, mis Jummala suust läbbi käib. Sedda sanna olli Mosesa läbbi I n d a rahwale ööldud körbes, kus Jummal neid olli mannaga söötnud, kui neil wilja ei olnud leiwa tarwis, ja tust nemmad ollid tunda sanud, et Jummal hädda aial, ja kui mu nou ei hakka, ka
lmmeliklul wisil omma wäggewa su sannaga wõib aidata ja toita. J a
seddawisi tahtis Jesus üttelda: ei ollegi tarwis, et ma sellepärrast peab
sin immctahte teggema, et ma jo ni kaua ollen paastunud, ja nüüd
nälga tunnen; ma ussun sedda kindlaste, et sesamma J u m m a l , kes
ennast mo Issaks on tunnistanud, mind siin körbes, kus ühtegi leiba
el olle, nendasammoti immelikul wisil omma su sannaga wõib hoida,
kui ta ennemuiste Israeli lapsed körbes immelikkul wiil! mannaga on
toitnud. O h ! üks wägga hea sanna, wäärt, et iggaüks sedda meles
peaks, za ustlikko süddame sees hoiaks.
Siis wõttis tedda kurrat ennesega Jerusalemma linna, nenda,
et Jesus temmaga plddl minnema, kuhho ta tedda wiis. Jerusalemma lm olll sealt kõrbes kaunis tük maad ärra, ja senna wiis waenlane
tedda templi harja peäle. Se otti üks wägga körge koht; kes seält mah
ha walis, selle Pea jo hakkas ümberkäima, ja seält piddi Jesus ennast
mahhakukkutama, sest kiusaja ütles: sinna olled Kristus ja sinno pärrast on need sannad kirjotud: Jummal tahhab sulle ommad Inglid
hoidjaiks anda, ja nüüd wõid sa selle nnmeteo läbbi rahwale ni kohhe
teäda anda, et sa olled sesamma, kelleks sind on tunnistud. Agga Jesus
wastas: mis hädda peaks mind aiama, sedda teggema; scst jesamma
J u m m a l , kes on üttelnud, et ta mind tahhab Holda omma ingli läbbi,
st on ta üttelnud, sinna ei pea Issandat omma Jummalat mitte kiusama. W a a t , Jesus ei wõinud sedda ka mitte tehha, sepärrast, et es
site ta hooplik ei olnud, ja teiseks, et sest ka ei übhelegi ühtegi kasso olleks olnud. Eest ütles temma: sinna ei pea Issandat omma Jummalat

malat mitte kiusama. Kui innimenne omma lede peäl käib, kui ta teeb, mis
temma kohhus on, ja kui ta seal jures koggemata hädda fisse sattub: siis
wõib ta Jummala peäle lota, et Jummal omma inglidega tedda hoiab.
Agga, km innimenne ennast melega häddasisseannab, kui ta wõttab mele
ga sedda tehha, mis ta teab ehk arwab keeldud ollewad, ja tahhabsiisJummala immeliko abbi peäle lota: siis ta kiusab Jummalat, ja katsub, kas
Jummal peaks middagi teggema, mis ta ep olle tõotanud; ja se on pat.
Meie essimeste wannematte jures läks se mauleckorda, neile nisuggust himmo süddamesse anda, et nemmad tahtsid ennesele sedda sata, mis J u m mal ei olnud tõotanud; nemmad söid sest ärrakeeldud puust, ja soid ennestele surma. Agga Jesus jääb kindlaks ja ei wõtta ennesele ennam au,
egga ennam wägge, kui sedda, mis ta teädis ennesele antud ollewad.
Agga siin ei olnud Iesusse kiusatus weel mitte otsas. Sest kiusaja wõttis tedda seält jälle ennestea ärra, ja wiis tedda ühhe wägga
torge mäe peäle, kust kaugele wols ümberwadata, ia näitis temmale
seält need rigid ja maad, mis seäl ümberkaudo nähha ollid, ja ütles
temmale: stdda keik tahhan minna sulle anda, kui sa mahha heidad m
mind kummardad. Se olli kül oige habbematta tahtminne, et Jesus piddi temma ette mahhaheirma ja tedda kummardama. Agga kas otti se
la Pissut, mis kurrat Iesussele tõotas ? Keik need kunningrlgid ja maad,
mis senna mäe õtsa ärrapaistsid. Möttelge agga, mis uks waene mmmenne, ja mis teiege wottaksite tehha, rahha, sure au ja woimusse
pärrast; Pissut kül maksab innimesse melest J u m m a l , oige u<7,. hea
süddame tunnistus, taewane ello, ja muud head, mis ei olle nähtawad; kui ta agga au, rahha ja rikkust wõib sada, weel wähhem siis kui
temmale terwe kunningriik pakkutakse? Kurrat wist arwas, et ta I e susse seest ka seddasamma himmo, rahha- ja au ahnust piddi leidma.
Meie essimeste wannematte jures läks se temmale korda; nemmad
waatsid se ärrakeeldud pu peäle, et ta piddi hea ollema roaks, nemmad
wõtsid ja söid sest. Agga Iesusse melest olli keik se tõotus weel wahhem, kui üts wee tilkoke, mis tullise kiwwi peäle ripplttakje. Sest ta
ülles kurrati wasto, jummaliko wäega: taggane Sadan, taggane
häbbematta eksitaja, sest Jummala M u s ööldakse: sinna pead Issandat omma Jummalat kummardama ja tedda ükspäinis tenima. J a
seddawisi jäi Iesusse katte wõimus. Sest siis iattls kurrat tedda mahha , ja pühhad Inglid tullid temma jure ja tenisid tedda. Oh ! armad
sobrad, römustage ennast sedda kuuldes, römustage ennast Iesussest;
römusrage ennast ka sepärrast, et teie siis kulete ja öppite, ec se innimen
ne tõeste onnis on, kes kiusatust kannatab ja ärrawõidab. Keik se
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rööm, keik se ön^ mis pat teile pakkub, on kahtlane, on lllhhikenne ia
fadduw; agga <e ön, se rööm, niis ärrawoitjad sawad, on kindlaste
teäda ja kestab iggaweste. Pangem siis weel tähhele:
II. Nüida meie Iesusse kiusatust ennestele peame kassuks wõtma.
i ) Peame sest öppima Iesusse rasked kannatamisstd ärraarwa
m a , ja tedda se eest süddamest tännama. Kui Issand Jesus enne
muiste Paulusse pärrast ütles, kui ta tedda ennesele Apostliks kutsus
Ap.Tegg.y,ja seädis: M a tahhan temmale näidata, kui paljo ta peab kannataas- ma minno nimme pärrast: siis wõime siin ka Iesussest öölda, et taewane Issa temmale warsi essimessest otsast on näitnud, kui palio ta
yiddi kannatama, et ta innimeste lunnastaja wõiks olla ja kurrati tööd
ärrarikkuda. Kas se olli pissoke kannataminne, mis Iems sellesinnatse
kiusatusse sees piddi tundma. Kolleda körbe sees, kus wihhased maud
ja hirmsad met»alissed sees ollid, piddi temma olino üksi nellikümmend
päwa ja ööd ollema, keiksuggust hirmo tundma, kuulma ja näggema
la peälegi päästma, sömatta ja iomatta seisma, nenda, et temmale w i
maks ka näla kätte tulli. J a siis piddi Sadanal lubba ollema, tedda
ennesega ühhest paikast teise wia, ja temma hinge ni hmnsiisle wäewata. O h ! pattused, eks teie ei tunne, kuida Jesus siin teie pattud
kannab ja maksab. Teie lasstte ennast hea melega kurratist weddada
ühhest pattust teise, ühhest kurjast paigast teise, teie jote patto ennese
sisse, kui wet, teie lakkute wina ja kanget joma aega ja ollete hopis täitmatta. O h ! möttelge se peäle ka selsinnatsel Paasto-aial ia paastuge
ka Iesusseaa, olge kelges asjas kassinad, et teie sest kallist Iesusse kannatamissest wõiksite olget tasso sada.
2) Peame Iesust siin arwama kui omma wahhemast, les meie
heaks kurrati Pea piddi röhhuma ja meid ärrapeästma. Temma seisis
meie assemel taplusse paikas, kurrati wasto tappeldes. Nüüd pidpi io
nähtama, mis meie lunnastamissest piddi sama, kas meie wahhe mehhe ehk kurrati kätte piddi wõimus jäma. Keikidr innimeste ön ehk hukkatus piddi sest taplussest nähha ollema. J a rööm olgo keige risti rahwale, stl'wannal' lendwa maule on naer ja häbbi sanud; sest Jesus
on tedda ärrawõitnud. Nenda, kui ennemuiste weike Tawet Jehowa
lTam ,?, nimmel selle pitka Koljati peäle läks ja tedda Imgoga surnuks wiskas:
'^
nenda on Jesus Jehowa nimmel ja ennest wäest kurratit ärrawõitnud.
Temma wõimus tulleb meie heaks; agga nenda kui ennemuiste Ta^
weti tavlusst pärrast Koljatiga Israeli lapsed õiskasid, ja Wilistid taggaaiasid, nenda peame meie nüüd ta teggema ja
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kiusatusse» peame arra^
woitma ja ttmma peale woimust sama. Meie woime kül st ülle wägga roomad olla, et tavlus kurrati wasto Iesusstle ni hästi korda on
lamud, et ta sedda hinge waenlast on ärraaianud, et turrat sel wisil
ennam ei woi meie pealt t u l l a ; agga temma kiusab meid mu wisil; separrast peame Iesusse taest öprima, kuida meie turrati kiusatussed ka
wcime ärraworta.

Paulus ütleb, et ei õlle weel muud, kui innimes-1 Kor. ,o,

se kiusaws meie kätte tulnud, ja ei mitte nisuggused hirmsad kiusatus',.
sed, misga Iesust kiusati. Nisuggune kiusatus ei tulle mitte meie kat
te, et waenlane nähtawal kombel peaks meie peale tullema. S e on
tühhi mö te ja tübhi kartus. Iesus on tedda ne.nda ärrahirmuranud,
et ta ei tohhi eimam nenda meie peäle tulla. Ärge waewage ennast
siis ilmaasjata nisuggusce tühja möttedega, nago peaks temma nähtawal kombel, kui must mees/ ehk mu hirmsal naul teie jure tullcma ja
teid waewama. E i mitte; sedda ei õlle temmal ka mitte ennam tarwis. Agga Iakobus öppetab meid, kuida innimest nüüd weel kiusatakse,
Ütteldes : Iggaüks kiusatakse, kui ta omma ennest himmust wätakse^af.,,,,
ja awwatelletakst; parrast kui himmo ennast wasto sanud, siis toob
,5.
temma patto ilmale, anga kui pat saab taieste tehtud, siis sünnitab
temma surma. K u r n himmo käib teie peäle. S e tulleb ehk waljaspiddi, sest, mis teie näte ehk kulete, ehk stestpiddi teie ommast turjast
süddamest. S e innimenne, kes teid tahhab Iummala kassust ja saunast ärrasata, et teie peate patto tegqema Iummala kässo wasto,
ehk wargusse, ebk liajomisse, ehk rojusse, ehk tapniisse ja mu nisugguse pahha asja labbi, se on teie kiusaja, teie kurrat. Teie näte ehk tulete nisuggused asjad, kust kurn himmo teie sisse tulleb, ehk teie kurn
meel, stahne, tigge, häbbematta, rov, kangekaelne südda, mis leit
turja ärraövpinud, annab issi kurjad himmud wälja, nago vahha wessi
pahha hallika seest wälja keeb, sest tulleb kurrati kiusatus. Nenda watakse ja awwatclletakse teid teie ennest kurjast himmust; ja kui teie siis
turja himmo ehk lihha tahtmist tete, siis rulleb sest awwalik pat, za se
sadab leile surma. J a igga kiusatusse jures tootakse teile wur tas»o,
eht lihha römo eht head pölwe, eht au ja rikkust: ja stddawisi püab kurrat teid petta; agga kui patto himmo saab tehtud, siis sadab ta teile
habbi, hädda, ihhoja hinge kabio ja nuhtlust. J a ehk teie ta ennesre
arwates monneks aiaks patto tö teggemisstst tasso saaksite: siiski jääb
teie hing selle eest furratile pandiks.
O h ! tallid hinged, õppige siis
peiusse käest kurja wasto pannema, siis pöggeneb kurrat teie jurest I«k<4, 7.

" t a ; kes patto wasto vanneb, sellest pdggened ta kurrat arra. Agga,
res pattud armastab ja ceeb, se on ta lurraci köies, ja wätatst lemmast,
nenda
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rätile ni paljo wõimust enncft ülle annab. Icsusse kaest ippime ka, fui
da meie peame kiusamssc wasto wõitlema. Pühha Paulus öpvetab
Gves.^,o'Meid keik need sõariistad tundma, misga meie i^rraci kawwalane
«7. nõude wasto wõime seista. Jesus wõitles paastmisse, palwe, Jummala sanna ja ussoga. Nenda peame meie ka teggema. Kandkc ihho
eest hoolt, agga ei mitte nenda, et lihha himmud sest tõuswad. Laiskus, liigjommne, prassiminne, ma ilma lustjarööm sadab ja kaswatab künad himnntd; se eest peab risti-innimenne ennast hoidma, kui
ta ei tahha kiusamsses hukka minna. J a kui siis kiusatus tulleb, siis
peawad Jummala sanna ja kindel uss meie sõariistad ollema, misga
meie wasto panneme. Jummala sanna peab meie melest tössisem ja
kindlam ollema, kui keik muud, sest Jummala sanna « w a l l e t a ; agga
kurrat ja ma ilma innimessed on wallelikkud. O h ! onnis on se innimenne/ kennel hea Jummala sanna warrandus süddames on, et temmal hädda aial kirja römustamisse läbbi wõib lotus olla. J a kes I u m
3es. ^, ,6. mala sanna kindlaste ussub, ei se tötta mu teise jure, kui omma ö a nisteggia Iesusse j u r e ; se ei pöggene waenlase eest, se seisab kindlaste
ja wõidab usso läbbi. Sest mele ust on se wõimus, mis ma ilma on
, Joan. 5, ärrawõitnud. Nes muido on, kes ma - ilma ja keik patto kiusatusscd
ärrawõidab, kui agga se, kes ussub, et Jesus Jummala poeg on>

Oh wõitlejad! elf kaige peäle,
Et kaige Talle jalge sees,
Kes auga saand Sioni mäele,
Keik waewa, naero kannates:
Kui Pea wõido-kroni naad,
Laist like on, kes mahha jääb.
Kas sedda on Pissut õnne, mis woitlejattele tootakse; ello kroni, mis
kaddumatta ja hukkaminnematta on. O b ! paljo tewad innimessed
selle ma ilma tühja ja kadduwa au ja rikkusse pärrast? Nemmad lassewad ennast wiggaseks ja waeseks raiuda, ja pealegi tappa, wõtwad
keilsuggust waewa enneste peäle; ja mis nemmad selle eest sawad? lühhikest rõmo, tühja a u , ilma warrandust. I s
Mis on ilma warrandussed?

Parras kuld
O n jo muld,
Waewab innimessed,

^»i
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O h ! ets siis se löpmatta on, se ello kroon ei olle sedda w ä ä r t , et innimessed temma pärrast waewa näwad, ja sepärrast wõitlewad? O h !
möirelge saggedaste se õnsa õtsa peäle, wadage ello kroni, mis kaugelt
paistab. Saab woitleminne õtsa, siis tagganeb kurrat ja pat, ja pühhad inglid tullewad meie jure, wiwad meie hinged ülles rõmo-paika, za
seäl hingame ja olleme rõmus igaaweste. Amen.
Siis walwage ja käige peäle,
Ja palwes hästi woidelge
Seks, kunni same senna mäele,
Kus wõimust laulab Talleke:
Saab õtsa argipäwa t d ,
Siis hingamisse pääw on kä.
O h ! Issand, aita sedda tehha, et meie sinno Waimo wäes omma
wõitlemist wõiksime hästi aiada ja löpvetada, ja ec siis wimaks kallis
ello - troon ka meie kätte wõiks sada. Amen.
Laul. 176. Meil tulleb abbi Jummalast, «. «.

Jutlus teisel Pühhapäwal Paastus.
Laul: 102. O h ! wõtke katsuda lc. i--ic>. salmist sadik.
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h ! helde Issand J u m m a l , sinno silmad waatwad usso peäle. I l
ma ussota ei wõi ütski sinno mele pärrast olla ; sest, kes sinno
jure tabhab tulla, se peab uftma, et sinna olled, ja et ia tassüiaas saad neile, kes sind otsiwad. O h ! et meiegi oige ussoga ehht
wd olleksime, ec wõiksime sinno mele pärrast olla za sinno jure tulla.
Katsu sinna issi mcid läbbi, o h ! sinna süddame tundia, za naita melle
ülles, missuglmsed meie olleme, kas meil jo öigeust o n , ehk kas meie
sest weel koggone ilma olleme.
Ehk on keik mcie ust tännini agga uks
valias tühhi möttc olnud; o h ! siis kauta sedda walle möttet meie seest,
ja anna meile ciget usko, ehk sedda Jummala wägge jälle assemele, et
meie omma rarto hädda õiete tundes, Jesuke omma aino Onnisteggla
kaest abbi otsime, omma patto waewas temma armo peäle lodame, la
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temmast ka üksväinis abbi otame ja same. Sedda te/ ja sata omma puh'
ha Waimo ja sanna läbbi/ ja sedda omma kallist sanna õnnista seks ka
praego/ et meie hinged sest iggawest kasso wõiksid sada. Amen.
Issa meie/ kes sa olled taewas n. t. s.
Ewangelium: Matt. is, 21-28- salmist sadik.

t ^ a Jesus tulli sealt ärra, ja läks Tirusse ja S i d o n i rikide
« " pole. J a wata/ üts Kananea-ma naene tulli neist raiadest
wälja, ja kissendas ja ütles temmale: Issand, Tawcti poeg,
hallasta minno pe^le, minno tüttar waewacakse turjast waimust turjaste. Agga temma ci wastand temmale sannagi.
S i i s astsid temma jüngrid temma jure, ja pallusid tedda, ja
ütlesid: S a d a tedda ärra; sest temma kissenda!) meid takka.
Agga temma kostls ja ütles: M i n n a ep olle mitte läkkitud,
kui agga I s r a e l i suggu ärrakaddunud lammaste jure. Agga
se naene tulli ja kummardas tcdda, ja ütles: Issand atta
m i n d ! Agga temma kostis ja üttes: S e ep olle nutte hea,
et laste leib wõetakse ja koerte ette hcldetakse. Aqga temma
ü t l e s : J a h , Issand, kummatagi söwad mcd koerokcssed need
rasotessed, mls ncndc islandatte laua peält mahhalangenud.
S l i s kostis Ie»us ja ütles temma w a s t o : O h naene! sinno
u,k on suur, sulle sündko nenda t m sa tahhab.
J a temma
tüttar <ai terweks sestsammast lunmst.
Armad sobrad! Sellesinnatse Ewangeliumi essimeste sannade
sees ööldakse: Jesus tulli seält ärra ja läks Tirusse ja Sldoni rikide pole.
Isjand Jesus olli wast Wariserid sellepärrast nominud, er nemmad wäl
jaspiddised seädmissed, mis paljad innimeste kästmisscd ollid, kangemin
ne piddasid, kui Jummala käsko, ja et nemmad Jummala kässo-sanna
hopis tühjaks teggid omma seädmisre pärrast. Ta olli ka rahwast selle
asja polest ühhe tähhendamisse sannada õppetanud. Sest pahhandusid Wariserid ennast, ja sedda andsid Iesusse jüngrid temmale teäda.
Temma wastas: Jätke neid; nemmad onsöggedattesöggedadtee-juh<
hataiad. Mis ta siin ommad Jüngrid käskis, sedda teggi temma issi
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la. Ta iättis sedda sögczcdac ja wasrast seltsi mahha, ja läks omma
jüngricrega sealt ärra Tmlsse ia Sidoni ritide pole, ja läks ühte kohta ja ci tahtnud mitte, et ükski sedda ei piddanud teadma, aema tem« Mark. 7,24.
ma eiwoinud ommeti mitte warjul olla; sest seälke maal tundsid in
nimessed tedda, kes ennemuiste ollid temma jures käinud tedda kuul-Luk6,i7.iz
mas ja temmalt abbi samas. Seäl tulli nüüd üks Kananea ma nae Mark.,,«.
ne, tcmma palwele omma tütre parrast, kes kurjast waimust olliwae
watud. Ta pällus Iesust allandikkult ja kindla usso ning lotusscga, ja
sai wimaks woimust temma peäle. Iesus wöttis temma palwet was
to ja ütles: sinno ust on suur, sullesimdkonenda, kui sa tahhad. öige
ellawa ussoga otsis ta Iesusse käest abbi, ja nisugguse usso labbi ,ai
temma ka abbi. Sest tchhame siin mhhele panna

Sedda öppctust õigest ussust.
^dige usso jures peab ollema
I. Üks tundminne, ehk et m m Iesust tunneme.
II. Üks töckspiddaminne, ehk ct meie sedda, mis meie I e sussest tunneme, arwame terwe tösfi ollewad.
III. Üks kindel lotns Iummala armo peäle.
O h ! pühha walgus! awwita,
Et meie woime dppida
Kcik tundma diet Iummalat,
Kui sinna kirjas tunnistad.
O h ! kela kurja teggemast
Ja muud kui Iesust dppimast,
Meid diges uskus kindlaks te,
Et temma peale lodame.
Halleluja, Halleluja.
1 t)iae usso jures peab üks öige ellaw mndminne Iesussest ollema Se oUi sel Kananea ma naesel. Temma nunmetab Zemst warsi
omma essimesse palwe sees Issandaks, Tawetl Pomks, za tunnlstab
tedda nisuaauseks, kes temma waese tütre kur^a wmmo waewamls,est
woits peasta; sest ta paUub tedda nenda: Issand, l a w e t i poeg, halZ 2
lasta
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lasta minno peäle, minno tüttar waewatakse kurjast waimust kurjuste. Se nimmi/ Taweti Poeg, olli Juda rahwa jures selle Messia
ehk ma ilma lunnastaja nilnmi. Selle nimmega tunnistab siis se nae<
ne/ ennast teadwad, et Jesus Taweti Poeg jäma ilma Annisteggia
olli. Agga ta nimmetab Icsust ka Issandaks; sest ta teadis Iejusse
kaes melewalda ollewad, et ta keik wõib tehha ning ka innimest kurja
waimo käest peasta.
S e oige ust peab Kustusse tundmissest hakkama. Kui ust peab öige
ollema, siis peab temma Jummala sanna möda Jummalat Kustusse
sees õiete tundma. Innimenne peab teadma, et meie Kriscusse läbbi
ükspäinis önsaks same; et se Jesus, se önnisteggia on, kedda I u m
mal innimestele olli tõotanud anda; et ta on tulnud kurrati teud ärrarikkuma; et ta issi meie pattude leppitamise ohwriks on sanud; ja et
üks waene willets pattune temma läbbi ükspäinis oigeks ta Jummala
jure wõib sada. Needsinnatsed pea õppetussed ja teised terwed töc
sannad, mis nendega ühte jookswad, peab meie ust teädma, kui ta peab
Rom.,«, tõssine ollema. Paulus ütleb: Nüida peawad nemmad appi hüüdma
" ^ tedda, kelle sisse nemmad ep olle ustnud? Agga kuida peawad nemmad ujfma, mis nemmad ep olle kuulnud? agga kuida peawad nemmad
kuulma ilma kulutajatta? Sepärrast tulleb ust' tulutamiostst, agga
kulutaminne Jummala sanna ladl)i. Ommeti ep olle keik teädminne
ja tundminne Kristussest se öige rundminne. Monnede, ja wist surema
hulga jures, on ta agga kui uks mu jutto assi, mis nemmad issi ehk
ramato seest on luggenud, ehk teiste käest kuulnud ja õppinud ; ja seäl
jures cl tunne nemmad Jummala sanna wägge ommas süddames, nende lüdda el ja se läbbi likmud, ei se sa Jummala pole tombatud, ei pattust puhhastud, nemmad on kaugel ärra sest ellust, mis Jummala sees
on, nemmad on patto himmude ja teggude sees surnud. E i sasiiskül
sest tundmissest, mis neil on, ei se olle neile mitte önnistusseks.
Sepärrast lähhäb tarwis, et se tundminne, mis innimessed on
pühha kirja tähhe läbbi Jesukest kätte sanud, õppinud, tähhele pan
nud, ja mis nende meles on, ka ellawaks saab, et sega ühtlase üks I u m
mala walgus süddames tõuseb, et nemmad Jesusse armust ja öigusftst
ükspäinis abbi otsiwad ja sawad, ja nenda ka Jummala ello ja wägge
omma süddamesse sawad, et nemmad nüüd Jummala m ^ pärrast
hakkawad teggema, süddamest keik kurja tööd mahhajätta, ja head teg
kwes.4," acma, nenda kui nemmad Kristust on tunda sanud, tedda kuulnud ia
öppinud, otse nenda kui tödde on Jesusse sees. ,
Scsiw

Sesinnane ellaw tundminne Iesussest on ikka oige usso jures, agga
ei ta olle mitte Kikide u<llikkude jures ühhesuggune suur; monnede jures
on ta kangem, ja monnede jures nödram. Kes Jummalat omma
lojcu ellawalt runneb; kes teab ja tunneb ennast ühhe waese mulla olle
wab, kes patto teinud; kes nenda Jesusse jure pöggeneb, ja temma ha
wade seest armo ja ello otsib, sel on jo ni paljo tundmist, kui önsaks sa
Misseks tarwis lähhäb. Se on se sild ja pühha te, kes sedda teed käib, Ies. ,5,«.
se ei wõi ärraeksida, ei meletumadke. Agga sellesinnatse ilmaliko ello
pärrast on meil tarwis paljo ennam õppida ja tunda, kui sedda, mis ön
sakssamisseks tarwis lähhäb; sest, et meie siin ühhes waewalisses ilmas
ellame, kus pat meie ümber on, mis meid eksitab, sest et ma ilm kurri
on, et Sadan pea kui walgusse ingel püab meid petta, pea kui möiraja
lõukoer meid otsib ärraneelda. S i i s peame katsuma ja öiget hoolt kand
m a , et meie rohkemat ja ennam usso tundmist same, et wõime ärraarwata, mis hea ja kurri on. Paulus selletad sedda Ebrea ramatus
nenda ärra: Iggaüks, kel pima tarwis on, ei mõista öiete öinusse sbr. 5,,,
sanna; sest ta on wäeti. Agga kes täieste waggad on, neile lähhäb
' 4.
kõwwa röga tarwis, kellel saggeda öppimisse läbbi walmistud meled
on, et nemmad wõiwad ärraarwada, mis hea ja kurri on. Mele
peame mõistma omma hinge kasso öiete tähhele panna, keik waenlased
ärrawõtta, ja ello tee peäl allati eddasi minna, kunni iggaweste ello sisse same; kus meie same ärratunda, nenda kui meie ka olleme ärratun'Kori,,l,
tud. S e oige Iesusse tundminne on siis se essimenne assi, mis tössise
usso jures on. Nüüd tahhame ka
11. Tähhelepanna, kuida oige ust sedda keik, mis ta Iesussest ja
Jummala sannast ippinud, kuulnud ja tundma hakkanud, ka toeks,
ustawaks ja keiqe wastowõtmise wäärt arwab. Et selle Kananea
ma naese ust sesuggune olnud, sedda näme selgeste Ewangeliumi,ecst.
Ta olli wist mõnda asja Kristusscst kuulnud ; ta olli kuulnud, te mitto
innimest Iuda-maal tedda ma ilma Onnisteggiaks piddasid; ta M
neist immcteggudcst kuulnud, mis Jesus omma jüngritte ja m m m tuh
hande nähhes olli teinud, ia olli teäda sanud, et I u d a rchwas tedda
nende imlncteggude pärrast Jummalast läkkitud õppetajaks ja Prohwe>
tiks piddasid,
mistem
ma teggi. Sedda keik teädis temma wist, ja se keik olli temma jures
ial) ning A".:en, ja terwe tõssi, ta wõttis sedda kui tot wasto, nenda
kui se ka tõeste tödde olli.
Sesamma wastowõtmine on tarwis; se p?ab ikka oige usso jures
ollema. Sest kui la innimenne keik, mis Jummala sannas ehk puhhas
Z 3
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kirjas õppetakse/ tunneks ja ka peast reaks, ja ta ei wõttaks sedda was
to, ta ei ussuks sedda tõssi ollewad/ ta peaks ommas süddames sedda
keik walleks; kas wõiks temmal seddawisi oige ust olla? Kas wõiks temma nenda önsaks sada? E i milgi kombel. S u s lähhäb tarwis/ et inm>
menne keik/ mis ta puhhast kirjast omma hinge önnistusseks on õppinud
ja teab/ ka töeks peab ja sedda wastowõtta!).
Ka sesinnane wastowõtmine ep olle mitte keikide jures ühhesuggune. Monned usswad sepärrast keik tõssi ollewad/ et nemmad selle
usso õppetusse jures/ mis neil on, on sündinud ja üleskaswanud; et
nende wannemad sedda ammust aiast ka on ustnud, mis nemmad nüüd
ustwad; nemmad on sedda otsego emma rinnust immenud/ sepärrast
ustwad nemmad keik; agga nemmad issi ei olle sedda õppetust läbikatsunud. S e on neile weel õnneks/kui se õppetus, nus neil on/selge/puhhas ja
terwe on. Kui nutto tuhhat innimest agga on/ kes omma usko omma wan>
nematte usso peäle tõttawad/ mis ommeti walle ust ja walle õppetus on.
S e on oige pimme ja rummal usso wastowõtmine. Wäetimattc ja las.
tr jures/ kelle norus ja nörk arro ei anna õiget wahhet tehha se wahhel/
mis tõssi ja mis walle/ mis hea ja mis kurri on/ mis põlgada ja mis
wastowõtta tulleb/ nende jures wõib nisuggune otsekohhea õppetusse
wastowõtmine ja ust/ kui õppetus issi agga ial tõssine on/ önnistusseks tulla. Sedda tulleb ta neist öölda, kes wagga rummalad on/ ja ei
wõi ennam katte sada, kui sedda, mis nemmad teiste käest kuulnud ja
õppinud; ja sedda siis ka sepärrast ustwad, et teised sedda ustwad, ja
lelle us,o jures püüdwad tehha ja ellada Jummala mele pärrast, need
wõiwad kül ka Jummala hallastusse läbbi iggawest õnnistust sada.
Agga nendega^ on teine luggu, kel õige innimesse arro on, kes terwe
mõistusse/ markusst sa ridega o n ; kui nisuggusta õige ellaw ust on/
tui nemmad sega vältust ärra ja Jummala pole hoidwad/ siis wõtwad
nemmad Jummala asiad/ mis nende hinge õnnisrusseks tullewad/ nen
da uskuda/ er nemmad se õnnistusse sanna keige hea melega wastowõtwad ja iggapäwa kirja seest issi olsiwad/ kas se nenda peaks ollema..
Nemmad nõudwad tõe Muiast õiete kinnitud sada, ja sawad sedda ka, et
nemmad mirte ennam ei usin teiste könne pärrast, waid nemmad issi
teadwad, er Jummala Poeg on töcstc Kristus, se ma ilma önmsteggia, nenda kui Samana rahwas, kes essite ustsid selle naese könne pärrast, kes Krisrussest tunnistas, ütteldes: Temma on minnule keik üts
Zoan. 4, -9. tel„ut> mis minna ollen teinud, eks sesinnane ei olle se Rristus. Pärgan. 4,4'. ^ s t kui nemmad issi Iesusse jure tullld, ustsid nemmad paljo ennam
42. ^esuose ennese sanna pärrast ja ütlesid selle naesele: Meie ei ussu mitte
ennam
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ennamsinnokönne pärrast: sest meie olleme isse kuulnud, ja teame,
et sesinnane on toest se ma - ilma Vnnisteggia, Nriotus. Seeb se on,
mis Paulus ka Tessalonika rahwale kirjotab : Meie tanname Iumma
lat löpmatta, et teie Jummala kulutud sanna, mis teie meie kaest'^ss. 2,13.
saite,wastowötsite, ei mitte kui innimeste sanna, waid (nenda kui se
töeoteon) kui Jummala sanna, kes ka wäggew on teie sees, kestele
ussute. Kui Jummalast nisuggune märkus innimesse süddamesse on
antud, siis on se ennam ja kindlam, kui se, mis keigetaraemad innimessed omma lihhalikko tarkusse läbbi kätte sawad ja ujTwab, kelle südda seäl jures ommeti Jummala armust tühjaks jääb. Sepärrast peawad keik need, kes ussuwad, et Jummala sanna tõssi on, kui nemmad selle usso läbbi tahhawad önsaks sada, sedda nõudma, et kui nemmad sest omma mõistusse sees märko sanud, et nende süddamed ühtlase Jummala pole tõmmatud sawad, ja Jummala sanna wöcwad kuulda. S u s on se üks jummalik wastowõtmine ja märkus, mis läbbi
südda ka kinnitud saab nenda, et nisuggused innimessed ei lasse ennast
mitmesugguse ja woora öppetnssega winlsutada.
Needsinnatsed on
Krisnlsse öpvemst möda, ühhe moistlikko mehhe sarnatsed, kes onuna
kodda kaljo peäle on ehhitanud, et nende kodda, kelle allus kaljo peäle on
tehtud ja raiatud, mitte ei lange, kui raske saddo mahhamlleb, kui wolas wessi tulleb, ja tuled puhhuwad, ja selle koia peäle käiwad.
Iii. O n ka oige usso jures üks kindel lotus Jummala fa meie H n nicteFgia Iesusse lunnaotamisse peäle. S e on se keiaeüllem assi usso
jures"; senna, sellesinnatse lotusse peäle, peab keik weddama, mis innimenne Jummala sannast tunneb ja toeks peab. Kananea ma naeiel
olli suur lotus. Kristus issi panni temma usko immeks, za ütles: O h !
naene, sinno ust on suur. Lotus kaswab Jesusse Kustusse tundmisse
läbbi. Kui se waene pattune omma patto nädda ja keik patto nuhtlusse!) õiete tunneb, ja ka Issandat Jesust, kui omma Onnisteggiat, tundma õppib; siis saab ta ftst sedda totust, et Jesus temma waese pattusele saab armolinne ollema ja tedda ka armust wastowõtma. Kelgeennamiste ilmutab se lotus ennast hädda ja risti sees. Selle Kananeama naese ust sai wast temma sure hädda sees, mis temma omma waese waewatud tütre pärrast kannatas, awwalikkuks, et ta ms Knstusie
jure laks ja temmalt abbi otsis. Kunni innimesse kassi hasri kmb temma kurja himmo ja tahtmisse järrel, senni ra mõtleb ennast Jummala
peäle lootwad ; agga sellesuqguse lotus kaub M lõppeb häddas ärra.
Mitto innimest, kel risti innimesse nimmi on, kui neilt küssitcche: Kelle
peäle pead sinna lootma? tõstwad: Minno armsa Issanda Iemsse
Kns-

Kristusse veäle. Küssitatse neilr weel: las sa lodad siis ta Kustusse
peale? jakuidasinna lodad? siis kostwad lemmad keigeomma paituse
ja rummala el!o jures: M a lodan ikka Kristusse peale; se on minnule
troostiks, et Kristus minno pattude parrast on surnud. J a kui teine
ei tahha egga woi uskuda, et nemmad töcste Iesusse peale lootwad,
siis wandüwad lnonned nisugguscd weel pealegi, et nemmad wissiste
ja tõeste Krisrusse peale lootwad. Agga, kui hädda lätte tulleb; kui
süddame tunnistus üllesärkab; kui pattude hulk silmade ette astub; kui
pattud nende silmi wastawad; ehk kui ka aialikkud willetsussed tullew a d : siis ep õlle nnuggustel ühtegi totust ennam, siis on nende ust otsas, ja usso assemel on kaksipiddi mötleminne, argdus, mele ärraheitminne, kust ilmN nähha on/ et se, mis neist enne lotussrks on arwatud,
üks lihhallk lotus ja holetus olnud, mis risti ja hädda wasto ei seisa.
Kui agga ust oige ja ellaw on, siis on lotussega teine luggu hadda aial.
S i i s saab lotus öiete sureks; ta peab kindlaste Iummalast kinni, ta otab
Iumlnalat fcnni, künni I u m m a l omma abbiga tulleb.
Sest, et scssnnane lotus üllem assi usso sees on, siis tahhab I n m ^
mal sedda ka suremaks kaswatada ja ikka ennam kinnitada. Agga siin
käib I u m m a l meiega mittokord immelikko teed, ja teeb sedda, mcie ao
wates, öiete wasto oksa. Temma ei toota/ waid ähwardab; tenuna
ei näita meie wasto mitte helde, waid wihhane ollewad. Tennna ci
näita liggitullewcd omma abbiga, waid emale minnewad. Ta lasstb
waest hlnge lnonnikord nisuggusse kitsikussesissesattuda, et kui lotus ei
õlleks oige ja kindel, ehk kui se Iummalast ei õlleks: siis hing peaks hakkama kõikuma, ja mõtlema: I u m m a l ei tahhagi ennam minno peale armo
heita. Agga, kui öige kitsas kä on, kui I u m m a l hinge sesugguse tee peale winnd, siis kaswab lotus.
Sestsinnatsest Iummala wisist ei woi meil selgemat märki keige
selle pühha kirja sees olla, kui meie Ewangeliummi sees, st, mis selle Ka
nanea lna naesega sündis. Kui Iunnnala nou olli, temma uoko ja lo
tust öiete kinnitada, watage, missugguse immelikko wisiga ra sedda teggi. Ta tulli ja pällus, agga Icsus ei wastanud telnmale sannagi. Temma kirendas nenda Iemst tagga, cr jüngritteleki nago halle mccl tulli,
ja pealt nahhc, olli neil heldem südda ku: Iesussel, iesi nemmad pällu
Nd tedda selle naese eest ja ütlesid: sata tedda arra, sest temma kissendab meid takka. Agga temma ei naitnud ommcti mitte sest holiwad,
waid ütles: Minna eo õlle mitte lakkitud, kui aqga Ioraeli suggu
arrakaddunud lainmaote jure. Se naene tulli ja kummardas tcdda,
ja ütles: Issand ^ ^ ^ ^ ^
< ^ s ^^^.^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ waljuminne,
ja
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ja ütles: Se ep olle mitte hea, et laote leib wõetakse ja koerte ette hei'
detakse. Se olli sesuggune wastus, et se naene nüüd olleks wõinud mõttelda : keik minno ja jüngritte palluminne on ilma, mul ep ollcgi temmast ennam abbi lota, ei ta tahha mind koggoniste mitte aidata. Agga selle naese ust ja lotus kaswis pealegi/ ja sai ühhe hobiga ni ellawaks
ja sureks, et Kristus ütles: O h ! naene, sinno ust on suur. Kui se
Jummala tahtminne on, et ta meid ka nisuggust teed käima panneb, ja
meid labbikatsub, kui ei tahhaks egga wõiks temma meid aidata: siis
möttelgem, et meie uss se läbbi peab katsutud sama, ja et ta nisugguse
läbbikatsumisse sees peab kaswama.
Agga kui ust on labbikatsutud ja leitud selge ollemast, siis wõidab temma ka ärra, ja saab wõimust, ehk kül Jummal omma abbiga
kaua on wibinud.
Se naene meie Ewanaeliummi sees sai wimaks
wõimust. Pühha kirri tunnistab sedda ka saggedaste, et ust ja lotus
töeste ärrawõidab. Tawet ütleb: M o J u m m a l ! sinno peäle lodanL<ml.2f,,.f.
ma, ärra lasse mind mitte häbbisissesada. E i sa ka mitte häbbisse ei ükski neist, kes sind otawad. Gta Jehowa järrele, olle wah-Laul.,7,'4.
wa, siis teeb ta sinno süddame tuggewaks, ja ota Jehowa järrele.
Iesaia räglb sest wägga hästi ütteldes: Res Jehowat ootwad, need
sawad ue rammo, ja lähhäwad ülles tibadega kui kotkad: n e m m a d ^
,,
jookswad, ja ei tüddi mitte ärra, nemmad käiwad, ja ei wässimit'
te ärra. Kui üks Mees (se olli Jummala Poeg issi) kangeste eitles
selle Pea wannema Jakobiga, ja se Mees ütles Jakobile: lasse mind
lahti, ja Jakob usso la lotussega wastas: ei ma lasse sind mitte, kui
sa mind e: õnnista; siis ütles se Mees wimaks: S a olled kui würst
woitelnud Jummalaga ja inuimestecza, ja olled wõimust sanud, ja Ta
õnnistas tedda seal. Kui meie keikist ustlikkuist, ni mitto kui neid ial
siin M a peäl olnud, nende järge teaksime, siis saaksime nähha, et keik
Jummala lapsed usso läbbi wimaks wõimust sanud.
Küssige nüüd, armad söbrad ja kallid hinged, isseenneste laest,
kuida teie Usso l M M on? Aatske isseennast läbbi, kas teie ollete usstKor.i),^
kus. Se küsssmmne, se läbbikatsumine lähhäb teile ni wagga tarwis,
et teie ilma selleta ei wõi teäda, kas säte önsaks, wõi samatta. Sest,
kes ussub, se peab önsaks s.:ma; agga kes ei ussu, tedda pead huk Marf ,5,
ka moistetama. J a kes ei ussu mitte, jubba se on hukkamõiste^ ' '
tud. ^ e s ussub Jummala pöia sisse, sel on iggawenne ello; ag-^ , ^ " * '
A t , kes ei ussu pöia sanna, se ei pea sedda ello näggema, waid
jummala wihha jääb temma peäle. Lakki ja wadagem nüüd omAa
ma
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ma usko õiete/ missuggune meie usso tundminne, wastowõtmine ja
lorus on.
O h ! kui mitto tuhha» ja tuhhat risti innimest on, issege seal pai
kas, kus Jummala sanna selgeste ja puhtaste õppetakse, kenncl öiae
usso-õppetusse tundminne püoub, nenda, et nemmad sest, mis nette
Jummala sannast nende hinge önnislusstts tarwis lähhäb öppida ja
uskuda, middagi ei tea, ehk er nemmad sest wägga Pissut ja sedda nar
tokest weel peälcgi segqaminne teädwad. O h ! kui paljo on neid risti'
rahwa seas, kes ei holige Jummalat õiete tundmast; sepärrast käiwad
nemmad ka ühhe kõlwatuma mele sees, ja tewad sedda, mis ei sunni.
S st wõiksid nemmad nüüd kül tunda ja selgeste nähha, er neil õiget
us?o ep olle, ja et nemmad Jummala armust kaugel ärra on. Oh ! er
nemmad agaa wõttaksid weel ennast läbbiwadata, ja moisra, mis nende hinge rahhule tarwis lähhäb.
Ons agga monnedel hea tundminne Jummalast, ja sest, mis
hinge önnlstusscks tarwis lähhäb, siis kanugo nemmad sedda tundmist ka hästi läbbi, kas se nende jures ka üks oige ja ellaw tundminne
on, ehk kas se nende käes agga nenda kui teine mu jut ja könne o n ; kas
nemmad sedda tundmist kalliks peawad ja se järrele ellawad, ehk kas nemmad sedda töt üllckohro sees kinnipeawad. Kui teare, er Jummal pat
tud on keelnud, ja teie tcte neid ommeti; kui tcale, et J u m m a l lcik
head kombed on kastnud, ja teie ei armasta neid omnuti micce,
waid wihtate neid, ja jättate neid teädwal wisil mahha ja legqcmatta. Eks ie tundminne ei olle surnud? J a mis aitab nisuagune sur
nud tundminne? Kurrar teab ka, et üks Jummal on, ta teab mõnda
puhhast kiriast, agga se tcädminne ei re tedda insaks. E i sa kcib', öcs
Matt. 7,". minno wasto ütleb: Issand, I o s m d , taewarikl, waid kes teeb mill-!oan i , , 7 " " ^6<a tahtmist, kes taewas on, ütleb Jesus, ja t a : N u i teie sedda
'
teate, önsad ollete teie, kui teie sedda tete.
Küssigo iggaüks ka isseennast: Kuida ussun minna, et keik se, mis
Jummal omma sanna sees kulutab, rõssi on ? Kes teab, ehk reie ei ussu
sest ühregi, ja salgate toe õppetust hopis ärra, nenda kui meie acgus
neidsuggusi paljo on, kes toe wasto seisivad. Ehk ussute ka umbes
peäle ja pimmeda! wisil, sest et teie wannemate wannemad jo nncme
põlwe eest sedda usso on wõtnud, mis nüüd teie ta on, mis iures teie ollete sündinud ja üleskaswanud. Tännage kül Jummalat selle sure armo eest, et teie ollete sesugguse usso seltsi seas sündinud, kus terwe ja
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oige õppetus ligub ; et olleme sedda kallist õppetust tuaast maddalast nähha ia kuulda sanud, ja er ka teie lavftd sedda sawad õppida. Agga
teie õppetajad ei olle sedda ellades mine talunud/ et teie agga nende öpp.etamisse pärrast peaksite uzruma sedda kallist Jummala sanna õppetust
tõssi ollewad, waid tele peate nõudma issi sest märko ja kinnitust sada
ommas sMames, et se tõeste Jummala sanna, et keik tõeste tõssi on.
Kulagewwimaks iss^nnestekäest: Missuggune on mo usso lotus ? Ehk ei olle teil suggugi totust Jummala peäle, ei hinge egga ihhollkko asjade polest? W ollete lorujt koggoniste ärraheitnul, ja eilodaai ennam Kustusse läbbi önsaks sada ? Ehk mõtlete seddawisi: saan
ma önsaks, siis lna saan ; lähhän ma hulka, siis ma lähhän; sago ma,
kuhho ma saan. Oh'. hirmus kül, kui innimenne nenda holetusse sees,
ja otsego nmb kottis ellab. Ehk lodate kül Krismsse peäle, agga holetuznal wisil. Ellale awwalikkude ja reädwatte parrude sees, ja tete
Kcistust patto teenriks, kes teid, ehk teie kül pattust ei pöra, ommeti
pc.id önsaks teggema ? Wadago nüüd iggaüks issiennese peäle, kuida ta
wab omma usko, usso lundmist, wastowõtmist ja lorust ollemast.
Wadagc ka, kui teie isseennast jo ollete labbiwtsunud, teiste risti innimeste peäle, missuggune nende ust on. Teie ja nende wiljast peab teid
ja neid tuntama, missuggune teie ja nende ust on. Küllab siis pea
ilmsiks M b , et suremal hulgal nisuggune ust on, mis ep olle wäärt ussuks nimmetada.
(?iis funlgo nüüd keik rummalad, keik valjad kirjatundjad ja J u m mala sanna lobbimad; agga ka need, kes kahtlase melega on, ka toe är>
rasalqiad, kuulgo se pimme usso selts ja keik holetumal» ja lugiulged; et
kül suur wahhe teie wakhcl issekeskis on, siiski ollete selle polest ühhe ar<
roli-sed, ct teil ühtegi ellawat ja önsaksteggewar usko ei olle. Kuulge
sedda head nou, mis teie siin weel Jummala nimmel ja temma sanna
möda antakft, et teie weel ühhelgi wisil wõiksite abbi ja öigct usko sada. Katsuge omma usw läbbi nende asjade polest, mis ölge ust usslikkude jures sadab. Temma sadab Jummala armo, iggawest õigust
M pattude andeks andmist; pühha Waimo abbi, se puhhastad süddant
vattust; temma sadab öiget armastust Jummala ja liggimesse wasto,
lannakulelikko süddant, wõimust keige pattude ja kurrati peäle. Sedda
õppetab pühha kirri, ct ust sedda keik sadab; se on ka meie Katekismusse ftlletusfts öppecud. Luggege sedda issi järrele, wötte puhhast kirjast
ülles need paikad, kus se tiriotud on, möttelge nende tunnistuste peäle;
pange siis ommad usso teud ja kombed nende tunnistuste kõrwa, waAa 2
dage,
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dage, kas molleinad ühte sündiwad. Wötke ennestele öiget aega selle
wagga kalli ja tarwilise löle/ ärge kahnetsege sedda tehhes ja pismt
waewa nähhes; sest se peab me iggawesseks önnistusseks tullema Palluge pealegi Jummalat süddamest/ et temma wõrtaks reie silmad lcch
t i tehha, siis säte pea nähha, kui paljo pudust teil on, et reie ühhes õnnetumas hinge põlwes ollete, er teie wihha ja surma lapsed ollete. O h !
hirmus kül kuulda! O h ! et se teie süddamesse loits ja reie tühja za
walle usso ja lotusse allust ümberkissuks!
Ollete nüüd märko sanud, et teil ep olle se öige uss, siis pöörge
kobbe pattust Jummala pole. J a , et teie saakssre ölere Jummala pole
pöördud, siis palluge allati ööd la päwad Jummalal, er temma issi teie
süddamed pöraks ja mudaks. Palluge lemmalt sedda, et wõiksite olw
niad pattud öiete tunda, kahhetseda ja mahhajätta; palluge öiget usko,
ja öiget tundmist; palluge keik sedda Jummala wäggi, mis waggale
ja jummalakartlikko ellule tarwis lähhäb. Jummal wõttab röesre reie
süddamelilkud palwed kuulda, ja teile keik anda.
Pärrast sedda walwage ka ja pange tähhele, et se Jummala arm,
mis teie palwe peäle reile antakse, ei sa ta lämmatud. Järke keik kurja
mahha, kiskuge ennast keigest kuriast seltsist lahti; ärge armastage mailma, ia mis ma ilma sees on, lihha himmo, silma himmo ja ello kõrkust. Püüdke keik kurjad himmud lämmatada. Sage mõistlikkud sannade ja teggude sees; siis saab Jummala arm melewalda omma tööd
tele jures tehha.
Olge siis himmokad Jummala sanna järrele; luggege sedda saggedaste, pange sedda tähhele, piddage keik meles; olgo teil se lindel
nou, selle järrele ellada: palluge Jummala käest pühha W a i m o , et
wõiksite temma armo läbbi Jummala sanna öiete mõista ja uskuda.
Küssige ja kulage ka omma õppetaja ehk mu teiste käest, kes pühha kirja
hästi tundwad, sedda, mis teie issi ei rea, et nemmad reid wõiwad eddasi sata hea tee peäl, ja wõtke siis ka nende nou, kes teid hästi juhhatawad. Kui teie sedda tete, siis sare nähha, er tõssine ust ja sedda möda
ka iggawenne önnisrus reie katte tulleb.
Kellel öige uss on, se rännago Jummalat selle kalli anni eest, misga Jummal ja meie Issand Jesus isiennast temmale ührlase on kinkinud. Aqgaremma mõttelao ka ikka sedda, et se and jälle ta käest wrib
arrakadduda. Sepärrast walwago temma allati, et redda ma ilmast,
kurra-
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lurrarist ja pattust ei sa pettetud, ja et ta omma usko ei lauta. Kes
uszub otsani, se peab önsaks sama. Amen.
O h ! kallis Issand Jesus, sinna meie usso üllemsaatja ja lövvetaja, öhhuta sinna meie süddamed omma armo Waimoga, ja temma
süütko meiesisseöiget ellawat usko, nenda et selle wäggi meie m s tun
da olleks, ja et selle walgus, ka hea teggude läbbi meist wäljapaiscaks.
O h ! Issand.' aita heldeste,
Et sinno peäle lodame,
Keik meie lotus olled sa,
O h ! ärra jätta abbita, Amen.
L.aul. 102. Oh! wõtke katsuda «. n ja 12 salm.
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K.aul. 131. Nüüd riSti-rahwas laulage, lc.

O

h ! armas Issand J u m m a l , Adama patto läbbi ollime meie keik
hukka sanud. <yac olli meie telkide parrandud ja teqgi meile juurt
waewa. S e läbbi sai hinge waelane wõimust meie peäle, ja sundis meid ennese melewalla alla. Agga tltus olgo sulle, sa meie hallas«
taja, et sa meie peäle olled armo heitnud, ja omma armsa Pöia meie
Mre olled läkkitanud, et temma kurrati teud piddi ärrarikkuma. TemVa läbbi wõime nüüd kurratit ennese jalge alla tallada, ja waenlme
west peaseda. O h ! et sinno armo riik meie jure tulleks, et meie sinno
pühha Waimo cnino läbbi so pühha sanna wõiksime uskuda, ja sinno
wete pärrast ellada, siin aialilkult ja seäl iggaweste. Õnnista seks rch'
keste omma pühha sanna, mis meie nüüd tahhame tähhele panna. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Enansselium: Luk. n, 14 - - 28. salmist sadik.

A a temma (Jesus) aias ühhe kurja waimo wälja, ja sesamma
" om tcltto; agga km kurri waim sm wäljaläinud, jus sünAa 3

dls,
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dis,ctsekelcroräkls,ja rahwa'panmuddaimmeks; Agganwnningad nende seast üllcüd: T e nma a».ab kuria^ walmud w.üja Pccllseduli kurja waimude üllema läbbi. A iga teljed Nusasid tedda, ja tüosiftd temmale unme-lähte taewast; agga
ttmnia mõistis nende mõtted ärra ja üttes nendllwaslo: ^ g gakunmngruk, mis isfckestls udus on, lähhäb butka; ja se
todda, nus teisega ridus on, langeb; agga tul sadan ka isseennesega ridus on, tms wõib temma kunnlngriikjäda seisma?
et tele ütlete, mind Peeltsebull läbbl turjad waimud wäljaajawad. Agga tui minna Pceltsebnli läbbi kurjad walmud
waljaaian, kelle läbbi amwad teie lapsed neld wälja? sepärrast peawad nemmad teie kohtomõistjad ollema. Agga kui
minna Jummala sõrme läbbi kur>ad waimud wäljacuan, siis
on Jummala mk teie jure tulnud. Km se wäggew söamsladegaehhitud sõddamees omma kodda hoiab,fits on temmawarra rahhul; agga lm üks wäggewam tedda temma peäle tulleb, ja tedda ärrawõidab, siis wõttad ta ärra keik temma sõariistad, mio peäle ta lotis, ja jaggab temma saki wälja. Kes
minnoga (l olle, se on minno wasto, ja kes minnoga ei koggu , se plllad ärra. Kui rojane waim innimesest on wäljaläinud,, sus täib temma kmwad paigad lal bi ja otsib hmqamist, ja tui temma ci leia, siis ütleb temma: ma tahhan ümberpöörda omma kotta, tust ma ollen wäljatulnud. J a kui
temma tulkb, sus leiab ta sedda luaga pühbttud ja elMud
ollemast, sils lälchäb temma ja wõttab ennescga scitft telst
waimo, kes kurjemad on tedda ennast, ja kül nemmad senna
sisse tullewad, siis ellawad nemmad <eal, ja tahhab selle innimesse wiimne luggu pahhemaks tui essimenne. Agga se sündis tui ta sedda rätls, tõstis üts naene rahwa seas omma
heält, ja ütles temmale: Onnis on se ihho, mis sind on kannud, ja need rinnad, mis sinna olled immenud. Agga temma ütles : J a h ! ünsad on need, kes Jummala sanna kuulwad, ja sedda tallele pannewad.
Tulgo
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Iulc;o meile sinno rilk. (^eddawisi õppetab Issand Jesus meid
palluma Issa meie palwe sees. Sega annab temma meile teäda, km
wägga se meile tarwis lähhäb, et Jummala riik meie jure tulleks. S e ,
mis Jummala rigi wasto panneb, on kurrari ehk patto riik, kus sees
Jummala tahtmisse wasto ellatakse. Kui meie ärraarwame, km lm
ja suur patto riik on, kui paljo innimessi seäl sees ellawad, kelle meled
sellesinnatse rigi würst ja wallitseja on söggedaks teinud; kui meie mbl'
leme, mis kawwalad nõuud kurrati! on, ja kui tuggewad need ahhelad
ja wõrgud on, misga temma innimessi kinnipeab; kui suur rahwa rummalus on, kui mitto suggu sedda patto ja kurjust on, misga ta new
pbrgo w i i b : siis tunneme sest kül, kui wägga meile tarwis lähhäb, J u m malat nenda palluda: Tulgo meile sinno mk. Helde taewane Issa, lasse omma armo ja sanna läbbi kurrati ja patto riik siin maal ja leiges
ma ilmas rikkutud sata, mis meid ei tahha lasta sinno nimme pühhitseda, egga sinno riki meie jure tulla, ja aita armolikult, et meie sinno
pühha stlnna so armo läbbi wõime uskuda, ja sinno mele pärrast ellada.
O h ! minno armad, aitke nenda palluda isseenneste ja teiste pärrast,
et Jummal teile ja neile armo annaks, kurrati köitest ehk patto wörtudest lahri peaseda, omma öiget Jummalat tenida ja nenda önsaks sada.
Aaga kes aitab meid pimmedusse wallitsejatte wastopanna, ja neid ärrawõtta ? önnis Lutterus wastab se peäle sure usso julgussega:
Kes se on? küssid sa,
Suur Jesus kostan ma,
Se Issand surcH wäest,
Se Jummal, kclle kaest

Keik wõimus meile tulleb.
Sest seks on Jummala poeg awwaljkkuks sanud, et temma»Joan.,,,.
kurrati teud piddi ärrarMuma. Agga !M5 on kurrati teud ? Keigesug.
gune patto tö, kurjad kombed ja wisid, nende kui neid nimmetakse Kasaria ramato 5 peat. 1 9 - 2 1 . salm. sadik. Nende asjade läbbi wallitseb kurrat innimeste ülle, ja nisuggused teud nimmetakse kurrati teggusid, sest et temma se essimenne kiusaja ja eksitaja on olnud. Kelle pettusse ja kaddedussr läbbi pat ma ilmasisseon tulnud. Kus nüüd nnd teggusid, ehk patto riki rittutakse, senna tulleb Jesusse riik. Sedda ütleb Jesus
Meie tännaväwase Ewangeliummi sees selgeste: N u i minna Jummala sörme, ehk wäe läbbi kurjad waimud nialaaian, sus on Jummala
riit reie jure tulnud. E t wõtkem sest tähhele panna

Jesus-
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Iesusse armo-tööd innimeste jures/
I. Kurrati riki ja temma teud rikkudes,
II. Jummala nti meie jure tues.
^ h ! Issand Jummal, lasse meid süddame häbbi ja kurbdussega tunda, mis
^ ^ suurt wõimust kurrat patto läbbi innimeste peäle on sanud, ja anna armo,
et meie sest lahti peäseme, ja etsinnoarmo -riik ka meie jure wõiks tulla. Amen.
Meie panneme siis Iesusse armo -tööd tähhele^mis temma teeb
I. R u r r a t i riki rikkudes. Sel aial, tui Jesus siin M a peäl ellas, olli I u d a rahwa seas nisuggune pahha nuhtlus, et neid, kedda
kurjast waimust waewan, wagga paljo olli. I u d a rahwas piddid sest
tundma, mis wagga filurt wõimust kurri waenlane nende peäle olli sa
nud, ja kui wägga tarwis neile Kristus se Onnisteggia laks. Meie I s sand Jesus leidis siis ka mitto nisuggust wäest, kelle jures temma sedda
wõis üllesnäidata, et ta tõeste se Kristus olli, kellest Jummal issi olli
lMos.ZfN.etmekulmanud, et temma ntao pead piddi rölchuma; se o n : keskurräti teud piddi arrarikkuma. I u d a -rahwas saio Iesusse immeteud neu
de jures kül nähha, kes kurjast waimust waewatud ollid ; ja kui nem
mad ial olleksid tahtnud nähha ja uskuda, siis olleksid nemmad is!'egi
neist teggudest wõinud tunda, et temma se simr Prohwet olli, kes I u m
malast nende jure olli läkkitud. Agga omma süddame kuriusse läböt jäid
nemmad ustmatta ; waqga Pissut olli neid, kes Jummalale au andsid,
ja uskusid, et ta Iemst olli läkkitanud. Meie E w a n g e l i u m i sees ööldakse, et Jesus on ühhe kurja waimo waljaaianud, kes olli keleto. M a t
leusse ramatus, kus sest asjast weel laiemitme rakitakse, ööldakse, et se
Matt i, 2,stnnanewaewatud innimenne sai Jesusa jure todud, ja el ta pimme ja
keleto olnud. Jesus teggi tedda tenvels, peästis tedda sest kurjast wai
must, kes tedda ni kaua aega olli waewanud ja temma silmad ja keleköldiko liunipiddanud. Jesus teggi tedda näggema ja räkima, ja sedda
teggi ta nisugMel wisil, et kelk rahwas, kes seäl ollid peatt waatmas,
sedda ial enne iG olnud kuulnud, egga woinudke arwata, et innimessel
nisuggune melewald kurja waimude ülle piddi ollema. Sepärrast pan^
md nemmad sedda wägga immeks, ja Matteus ütleb, et nemmad M d
Matt.",», la üttelnud: M s sesinnane olle Laweti poeg? Agga seäl M d Wariserid sedda kuulmas, ja nende kadde meel ja kangekaelne südda ei salli
nud sedda, et rahwas piddi Iesussesisseustma; sepärrast ütlesid nem
mad:

^
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mad: l e m m a aiab kurjad waimud walja peeltsebuli, kurja waimude üllema läbbi. O h ! teie wihhasematte maddude suggu, kes on teile Matt. 3,7.
naitnud; et säte ärrapoggeneda tullewa wihha eest? Nenda ütles ennemuiste Ioannes nende wasto; ja nenda ütles ka Iesus neist. SeddaMatt.l,,34
suurt Iemsse immetöid, mis selle waese haige heaks sündis, nimmetasid
nemmad kurrati tööks, et nemmad agga issi ei tahtnud uskuda/ ei tahtnud la, et teisedki piddid ustma. S e olli ka nisuggune suur pat, mis
ntlnmetakse pattuks pühha Waimo wasto, mis ial ei sa andeks anrud.
Ncmmad ei üttelnud sedda kül nenda, et Iesus sedda piddi kuulma.
Agga temma mõistis nende mõtted arra, )a ütles: els teie tea, kui kunningriik issekeskis ridus, et se hukka lähhab; ja kui maia rahwa wahhel riid tõuseb, ja need issekestis ridus on, siis löwad nemmao teine teisest lahkuma ja se maia langeb. Nenda õlleks siin ka, kui Sadan issecw
nesega ridus õlleks; eks ta siis ei õlleks isseennese wasto, kuida temma
lunningriik siis wolls seista? se langeks isseennescs. Agaa ni rummal
ep õlle se kawwal hinge waenlane mitte. J a teie ei õlle ra ni rummalad, er teie sedda ci mõistaks; aaga tiggedad ollcte, ja ei woi head ralida, sest et teie kurjad ollete; wiyhasematte maddude kihwt on teie suddames ; ja mis südda tais o n , sest rägib su. R u r r i innimenne aiab ^ ^ ,^
ikka kurja walja sest knrjast^varranduosest, mis ta ommas süddames hoi- ;4. ^ . '
ab. Separrast peawad teid teie omma sugguwösfa pmad hukkamõist
ma, et nemmadke kurjad waimud waljaaiawad. Wata, nisugguste saunadega nomis Icsus neid. J a sepänast ütles temma: sest woite kül
selgeste nähha, km teie lurri sudda teid lasseks nähha, et minna I u m mala sörme^ Iummala W a i m o , ja temma wäe labbi kurjad wam.iid
wäljaaian, ja et I u m m a l a riik teie jure on tulnud. Teie woite jo sed
da tunda, et minna pean waggewam ollema, kui se pörgo waenlane,
kes, kui üks wäqgew söariistadega ehhitud söddamees,omma kodda jarili
teie jures jo ni kaua on hoidnud; sest, et minna ttmma peale tullen ia
tedda ärraaian, ja temma saki wäljajaggan.
Aczga teile ei õlle sest
lasso, sest teie ei usse mitte ja ei õlle mmnoga; sepänast jäte ka kuna»
ti melewalla al, kes teie süddamette peäle weel ennam woimust wotnud,
lui nende waesce ihhude peale, kes kurjast waimust on waewatud. Teie
seestpiddine kurjus, ja süddame tiggedus, se on temma kodda, mis ta
armatseb. Sesinnane öppems olli ni selge ja ni waggew, et uks naene
whwa seast omma healt tõstis ja ütles: O h ! sedda onnist emma, kcs
Muggust poega on ilmale kannud, ja immetanud, kellest nisuggune
iummala tarkus kulutakse, ja nisuggused teud tehhakse. J a Iesus wastas ja ütles: J a h ! önsad on need, kes Iummala sanna kuulwad,
la sedda tallele pannewad. Agga mis öppime meie sest, ja mis kasso
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wõib meil sest öppetussest olla ? Wäqga suur kasso, kui teie agga mitte
nisuggused ustmatta ja kangekaelsed el tahha olla, kui Wariserid ollid.
Meie tunneme sest Iesusse armo tööd innimeste jures, et ta on tulnud
kurrati teud arrarmuma. Sest kurjast nuhtlussest, et innimeste ihhud kurjast waimust nenda waewataa, olleme meie Iesusse armo läbbi
peäsenud, ja ei tea sest nüüd ennam. Kurrati! ep olle nüüd ennam sedda melewalda, sest Jesus on tedda ärrawõitnud. Selle polest ep olle
teil siis kül ennam karta.
Agga kurja innimeste süddames on temma
kodda ja temma riik. Kurja kiusatuste polest tulleb tedda karta. Kui
»Joan.),,, innimessed temma teud tewad, siis on nemmad temma wäe al. Res
patto teeb, se on kurratist; kurrati selrsist ja temma rigist. J a nenda
<-5°an 8 ütles Jesus issi ustmatta Juda-rahwa wasto: Teie ollete iosast, sest
^
' " kurratist, ja omma isja himmude järrele tahhate teie tehha; temma
on üts innimesse tapja olnud algmissest, ia ep olle mitte seisma jänud toe sisse, sest töt ei olle mitte temma sees; kui ta wallet ränid,
sus rägib temma ommast, sest ta on wallelik ja wallelikko issa. uste
matta, kangekaelse süddame sees, mis ci tahha Jummala toe sanna
kuulda, waio ikka pimmedussesissejada, ja patto lööd tehha, seäl on
öiere kurrati pessa. O b ! teie waesed patto orjad, teie ollete (halle
on sedda ütteldes,) la selle tiggeda orjad. Sest keile sanna teie kule
te, selle sullased ollete ka. O h ! hädda, et teie selle hinae waenlase
ahhelad, ni wägga hea melega kannate, ja weel peälcqi seäl jures wäa
aa röömsad ollere, ku: ta teid ühhest panust teisesisselükkab. Kui süd
oa ustmatta ja pattustpöönnatca on, kui kurrat seal täieste saab wal
litseda, siis annab innimenne ka omma ihho liikmed kurratile sõariistaks. S i i s wannute omma kelega kurjaste, neate ja walletate, omma
lättega warrastate ja tappate, omma suga jote patto ennesesisseja annate sedda seält jälle wälja, omnm jalgega käite ärrakeeldud teed, ja annate keik omma ihbo kurrati tenistussea. O h ! hädda, sedda nähhes
ja kuuldes. Sedda ennam kurjus ja pat umimesje jures wõimust wõttab, sedda ennam ncidsuggusi ühhes paikas ja ühhes kous ellab; sedda
surem ja kangem on temma riik. J a kui nisuggused innimesed J u m mala sanna kuulda sawad, kui se neile Jummala wäe fees M b rakltud,
siis astub kurrat kül nattukesscks aiaks taggasi. Agga kui nemmad
sedda sanna wasto ei wörta, waid jäwad patto sisse, ja ei hakka I e susse pole hoidma, egga temma ommaks ennast andma, siis keikendlsed kurjussed tullewad seitse wörra nendesissetaagasi, ja nende wiimne
luggu lähhäb pchbemaks. J a mis on nende ors ? Et nemmad hukka
lähhawad, et nende ossa seälmmpms <ulle järwes on, kus kurratide ossa
on. O h ! heitke waesed omma Hrrapeastja lage ette, ja kummardage
tedoa.
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tedda. Sest temma on tulnud kurrati teud ärrariltuma. Sedda on
Jesus teinud
1) Omma pühha õppetussea, misga temma sedda suurt pimmedus! on ärraaianud. Pimmedusse sees on kurrati to ja wallitsus.
Seäl on nõidus, woora jummalatenistus, ja häbbemataa hirmsad asjad. Sedda simrt pimmedllst on Jesus omma wägga targa öppetussega ärraajanud, ja meile se läbbi teäda annud, kuida meie nüüd I m n malat i m e peame tundma ja tenima.
2) Omma pühha elloga; ta on paistnud kui walgus kei? pimmemedusse sees. Waatke tedda ka siin omma waenlaste seas. Kui helde,
kui tassane, kui pühha ta olli 5 ikka innimeste armastaja, waeste abbi
mees / Matte ja pimmelatte juhhataja, ikka töe õppetaja. S e läbbi
on temma meile ellawat õppetust annud, kuida meie temma jälgede sees
peame käima. Siis wõime kurrati susissenaerda, ja temma silmi sul
litada, kui meil sesamma meel on, mis Iesussel ka on olnud. O i , oi,
et teie sedda walgust ei nä, mis teile paistab. Kaige walgusse sees, siis
ei olle teil tarwis lurratit karta ; temma to on agga pimmedusse
sees, ja pimmedusse jures on temma Wõnnus. Neid on wahhest, kes
arwawad, er kurri waim neid taggaaiab, et nemmad tedda näwad ja
kuulwad. Tühhi tagga; ei se olle ühtegi, se on pettus. Kurja waimo
ei nä ükski ennam. Agga ehk nisuggusta on ihho haigus, ehk nende
kurri südda waewab neid. Sepärrast peab nisugguse waewa wasto,parras abbi otsitud sama. Ihho peab arstitud sama; innimenne peab tossist
pattustpöörmisse sees ja öige ussoga pattude andeks, andmist otsima,
omma süddant ja ello andma parrandada/ siis st/ mis ta turjaks waimuks arwas, lahkub temmast ja ta saab panemaks. J a siis käigo ta
Iesusse järrel, kui walgusse laps ilma kartmana.
Z) On Jesus kurrati teud rikkunud omma pühha kannatanusse
läbbi. S i i s , kui põrgo maust Iesusse kanda röhhuti, siis rõhhus temma ka mao Pead. Sest omma surma läbbi on temma tedda, kel surma ülle wõimus olli, se on, kurratia koggone, tühjaks teinud, ja meid Ebr.,, 14.
surma kartussest peästnud / kes meie keige ello aia sullast põlwes pid- ' ^
dime ollema. E t nüüd paasto aeg käes on/ mil meie Iesusse kannatamist peame mälletama/ siis möttelge sedda ka saggedaste ja tännage
omma heldet Iesust, et temma meid omma kannatmmsie ja surma läbbi
ra on peästnud kurrati kartussest ja woimussest. Kristusse werre läbbi
Zvoime selle tiggeda ülle wõimust sada. O h ! laske ennast temma werre
läbbi lahti peasta. Kedda Jesus kurrati»! ja patto wõrkusi lahti teeb,
se on õige wabbat. Kui mele kurrati rigist peäseme,siis tulleb Jumma
" m l meie jure. J a seeb se on/ mis meile weel tulleb tähhele panna,

Bb 2

11. Nui-

196

Jutlus kolmandamal Pühhapawal Paastus.

li. Nüida Iesuose läbbi Jummala riit meie jure on tulnud. Sesamma Jesus, kes on tulnud kurrati teud ja riki rikkuma, se on ka Jummala ritl meie jure tonud. Kus pimmedus lõppeb; kus se suur rummalus waimolikkude asjade sees ja patto armastus õtsa saab; kus Jummala toe tundminne ja pühha wagga ello tulleb; seält löppeb ka kurrat i rut ärra, ja senna tulleb Jummala ja Kristusft riik. Juda rah
was lootsid Jummala riki sim ilmas nähtawal wisil, ma ilma au ja
uhkussega, nähha sada, agga Jesus ütles neile: Jummala riik ei tulle
luk. ,7,2,. mitte ilmsi, nendakui teie arwate, waid Jummala rut peab seest, Kor.4, ,o. piddi teie sees ollema. J a nendasammoti ütleb ka Paulus: Jummala riik ei olle mitte kõnnes, waid wäes. Sured ilmalikkud kunningad wallitsewad siin wäljaspiddist paistusse ja uhkussega, agga
Jummala rigiga on teine luggu. Hooplikkude sannade jures, kui innimenne Jummala sannast paljo mõistab lobbistda, ja silmakirjaks pitke
palwesid loeb, ka omma hinge lo-ust mõnda walletad, seäl jures ei olle
mitte Jummala riik. E t innimenne Jummala tahtmist teeb, armoli n e , helde ja heamelelinne on, et temma sees se meel on, mis Iesusse
Kristusse sees ka olli, et ta Iesusse käest öpplb allandik, tassane, tassin, innimeste armastaja, oige, pühha, tõssine ia ilma kawwalusseta
ollema, ja nenda Jummalal tenima, se on Jummala riik.
Pühha
3lonl^,l7. Paulus " ^ : Jummala riik ep olle roog egga joma aeg, waid õigus, ja rahho, ja rööm pühha waimo sees. Sest kes neis asjus
Nriotust tenib, se on Jummala mele pärrast, ja kölwab innimeste

melest. Seäl koggodustes ollid monningad, kes sedda oigeks Jummala tenistusses arwasid, kui nemmad üht ehk teist rogt' ehk loma aega
ei wõtnud, nenda kui meiegi aial weel ehk monned wõiwad olla, kes ni>
suggused wäljaspiddist asjad wägga tähhele pannewad, kes ühhel päwal
näddalas, ehk ühhel päwal aastas paastuwad, ja ühtegi sinust ei wõtt a , ehk agga lihha röga ei sö, ja siis mõtlewad, et Jummala riik nende
jures on. W a t a , neile ütleb Paulus: selle sees ei olle mitte Jummala riik, se läbbi ei wõi ükski ennast weel mitte Jummala lapseks kitelda,
nisugguste wäljaeyiddiste asjade pärrast, ei olle innimenne weel mitte
Jummala mele pärrast. Sest Jummala riik ei olle mitte roog egga
joma aeg, waid öigus, ja rahho, ja rööm pühha Waimo sees. Nenda on Jummala nit seestpidine, na saab wäljaspitdiie tössise waggadusa sees üllesnäidetud. Wagga, õiglane meel, ö'gus ja tössidus süddames, suus ja keikis asjus: rahholinne südda ja rahho armastus, et
innimenne rahho tagganouab, et ta ni paljo, kui temma polest sünnib,
rahho peab keikide innimestega; ja, et se Jummala rahho, mis üllem
on, kui keik mõistus, se Jummala armo ja rahho meel, mis temma
meile
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meile Iesusse sees ni selgeste on teäda annud, la meie süddamed ja me«
led hoiab, et meie ennast sest ükspäinis rõmustame, se peäle julged olleme, ja omma tassase ja helde süddamega ka omma liggimessele teäda
anname, et ütski wihha juur süddamest ülles ei kaswa ja tülli ei sada:
Se on Jummala riik meie sees. Maria ütleb omma kitusse laulus:
Minno hing auustab wägga Issandat, ja mo waim on wanga rö-Luk. 1,46.47
mus Jummala minno Hnnisteggia pärrast. Kui meie keik sedda head
tunneme ja uskus ennestele ommaks Wõttame, mis helde Jummal meile se läbbi on teinud, et ta meile on Onnisteggiat annud; kui temma
üpres wägga suur armastus ja heldus nenda meie süddamesse paistab,
et südda se läbbi röömsaks lähhäb; kui meie ennast Iesusse sees önsaks
arwame, ja seddasiiska yühha kitusse luggudega üllestunnistame, ja
ennast hopis ello ja surma sees temma holeks anname; Waat, se on Jummala riik. Oh! önsad on need, kelle jures Jummala riik nenda leitakse. Sepärrast ütleb Paulus: Kes neis asjus Kristust tenib; se on Jum- .
malale mele pärrast ja koiwad ta innimeste melest. Oh ! et teie ledda
õiete wöttaksite ärramöttelda, ja sedda nõuda, et Jummala riik ka nenda teie jures nähha olleks. Jummala riik on Iejusse läbbi meie jure
tulnud. Tedda peame meie se eest iggaweste kiitma ja tännama. Temma on Jummala au paistus ja temma ollemisse mark, nendakui Pau- Ebr.»,,.
lus ütleb. Jesus ütles sepärrast: Nes mind on näinud, /e on Issa Joan. 14,5
näinud. Kes pühha kirja loeb, kes Iesusse pühhad öppetusied tunneb,
se teab sedda ka, et Iesusse kalli õppetusse, temma pühha ello, temma
llma süta kannatamlsse ja surma läbbi nisuggune Jummala armo riik
meie jure on todud. Temma öppetussest teame, kuida meie Jummalat õiete peame tundma ja tenima Temma puhhast ellust näme meie
Missuggused ka meie peame ollema. Temma kannatanusse, werre ärrawallamisse ja kibbeda risti surma seest leiame meie seks jõudo ja wägge. Sest se kulutab meile nüüd armo ja rahho, et meie temma läbbi
olleme andeks andmist sanud, et Issa meel meiega on, et ta meid tõeste armastab, meid tahhab tõeste önsaks tehha, et meie ei pea hukka
sama. Ja pühha Waim on meile nüüd ka Iesusse läbbi antud ; temma kutsub ja õppetab Jummala pühha sannaga, et same ennast, omma suurt hinge hädda la Jesust, omma Onnisteggiat tunda; ja nenda
Walgustab temma ja pühhitseb meid õige usso sees, kui meie temma
Unna kuleme ja wastowöttame. Seddawisi tulleb Iesusse riik ka meie
!.ure, nendakui õnnis Lutterus meid teise palwe tõstmisse saunade seeS
õppetab: kui taewanne Issa omma pühha w a i m o meile annab, et
meie temma pühha sanna temma armo läbbi ussume, ja Jummala

mele pärrast ellame. Kui sasiisrahhad, armas innimenne, et I m w
Bb 3
n^la

lH8
Jutlus kolmandamal Pühhapäwal Paastus.
mala riik la sinno jure tulleks/ pällu Iummalalt süddamest pühha Waimo abbi, kule Iummala sanna ikka selle nõuga, et sa tahhad sest tem
ma tahtmist õppida ja se järvele ellada, ja siis kiusa sedda ka stddamest,
et sa woiksid sedda möda tehha ja Iesusse järrelkäia olla. O h ! mis
selge walgus paistab sulle siis, mis sind ial üksi ei jätta, ja mis so jallad ikka õlge tee peäle juhhatab. Waat, sedda ütleb Iesus ka meie Ewangeliummi wimiste sinnade sees: Onsad on need, kes Iummala sanna
kuulwad, ja sedda tallele pannewad. J a h ! se on tõeste tossi. Onsad
on need, need ükspäinis, kes Iummala sanna kuulwad ja tallele pcunw
wad. Ei mitte ükspäinis need, kes kuulwad, sedda peame meie ka teg
gema, ja litus olgo Iesussele, et ta meile ello sanno on kuulda annud;
waid kes need sannad ka tallele pannewad, ja hoidwad kauni hea süddame sees, kui kallist warra, mis nemmad ennest käest ei lasse ärrawötta, egga seggada; need wast on õnsad. Amen<
O h ! siis olgo sulle iggaweste au ja litus, helde taewane Issa, et
sinna omma Pöia, meie armsa Issanda Iesusse läbbi kurrati riki õlled
ärrarikkunud, ja omma armo r m meie jure tonud, et meie nüüd woimq
sind tenida, õigusse, rahho ja römo sees, ja nenda sinno mele parrast olla.
^)h! anna meile nüüdke sedda armo, et meiesinnorigi lapsed woime olla.
So riik se tulgo sinno kaest
Meil nüüd ning parrast iggawest,
Go Waimo, omma anniga
Lass' meie jures ellada;
Keik pdrgo wihha lämmata,
S o koggodust nüüd hoia sa. Amm.'
Laul. zn. Mo rahho-Iesuke :c.
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Laul: 145. Mo südda, miks sa murretsed :a 1-13. salmist sadik.
F ^ e s u s ! minno Issand ja minno I u m m a l ' . ilma sinnota ollen mim
X na leikipiddi armoto, willets ja waene; mo ihho surreks ja mo
^ ^ hing lähhaks hukka, kui sinna mitte hoylt ja munet mo eest woctaW
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taksid kanda. E i ühhegi minno to waewale ei wõi minna siggidust ja
õnne anda/, ja minno nou ja jõud ei üllata, et ma omma hingele ülles,
piddamist ja rahho sildaksin. Kes õppetab mind, mo hinge hädda ja
hukkatust tundma? Kes sadab mind teggema mo Issa tahtmist, kes
taewas on ? Kes teeb mind õigeks, pühhaks ja önsaks ? Sedda keik teed
sinna, oh Jesus! Sinnule ma ellan, sinnule ma surren. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
lLwanFelium Joan. e, i -- is, salmist sadik.

ärrast sedda lats Jesus ärra ülle Kalilea merre Tiberia tinna kaudo, ja paljo rahwast kais temma järrel, et nemmad temma immctähhcd näggid, mis temma haigedele teggi.
Agga Jesus läks ülles mäe peäle, ja istus stnna omma jüngrittega. Agga se Pasa Iuda-rahwa pühha olli liggi. Kui
nüüd Jesus ommad silmad üllestõstis, ja näggi paljo rahwast
ennese jure tullewad, siis ütles temma Wlllppusse wasto:
Kust peame meie lcibo ostma, et needsinnatsed sawad süa?
(Agga sedda ütles temma tedda kiusadcs, sest ta teadis kül,
Mls ta piddi teggema.) Wilippus wastas temmale: Lcibo
kabbe saa tcnari-rahha eest ei lo mitte neile ette, et iggaüks
neist agga Pissut wõttaks. Uks temma jüngrittest Anoreas
Slmona Pectrusse wend ütleb temmale: S i i n on üts poisike, scl on wiis ohrast leiba ja kaks kallokest, 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
nccd leiwad, ja tännas ja andis jüngrittelc, agga need jüngrid ncilc, kes maas istsid: selsammal kombel ta neist kallotcssist, ni paljo kui nemmad tahtsid. Agga, kui nende kohhuo
tüls sanud, ütles temma omma jüngrittelc: Korrlstagc need
üllejänud rallokesscd kotto, et ühtegi ci sa hukka. S u s korristaftd nemmad kotto ja täitsid kaksteistkümmend korwi täit
pallottysi nclst wiest ohra leiwast, Mls ollid üllejänud neist,
kes

P

kes ollid sönud. Kui nüüd need innimessed se imnmähhe näggid, mis Jesus teggi, ütlesid nemmad: Sesinnane on tõest
se Prohwet, kes ma-ilmasissepeab tullema. Km nüüd Jesus mõistis, et nemmad tahtsid tulla, ja tedda wäggise wõtt a , et nemmad tedda piddid kunmngats töstma, siis läks ta
jälle kõrwale mäe peäle ainoüksi.
,Ko,.">,„

Ehk teie söte ehk jote, ellik mis teie tete, sedda tehke keik Jummala auuks. Meie söme ja jome ühhe ainsa aasta sees kül ennam fui
tuhhat korda; kes teab, kas meie ka ühhe ainsa korra need Jummala
andid nenda tannoga wasto Wõttame, kui kohhus on, ja kui Paulus
õppetab. Need waggad wõtwad kül omma iggapäwast leiba tannoga
Jummala kitusseks ja auuks wasto, agga surem hulk ühhe moistmatta
«»l«a " ? ^ ja tännamata süddamega. Teeb Jummal ommad helded ja rohked
,7."'laed lahti; annab temma neile wihma ja head wiljalist aega; täidad
temma nende süddamed roa ja römoga, siis unnustawad nemmad pea
Jummalat omma taewast Issa ärra; nende südda surustelleb, ja jättab
tedda tännamata, kellest ommeti keik head anded tullewad. Kui agga
' ,'«'^ Jummal nende kanget kõrkust murrab, ja meie taewastjkui rauda, ja
meie maad kui waske teeb, ning kitsast ja nälga läktitab, nenda kui
Egiptusse rahwal juhtus; siis hakkawad nemmad mõistma, et roog ja
^,
lelb Jummala käes, ja et se temma and on. Kui wägga Egiptusse rah,Mos. 47. was ennast Josepi ette leiwa pärrast allandas, sedda wõib Mosesse l .
ramato 4?. peat. luggeda. Nendasammoti teggi se suur hulk rahwast,
kedda Jesus unmelitkul wisil kõrbes leiwaga M s .
Nemmad tahmd
tedda kunningaks tõsta, ja ennast temma pärris sullqsiks heita. Kui
nüüd teile Jummala sannast töeks tehhakse, et Jesus se helde, suur ja
täielik kunnmgas on, kennele se taewane Issa keik rahwast pärris ossaks
ja keik ma ilma otsad pärrandusscks annud, ning et temma mitte ükspäinis meie ihho toidab ja üllespeab, waid weel enam ja suremat head
meile hinge polest teeb, siis tete teie õiete, mo armad! kui teie Iesusse
nimmel nõuuks wõttate ennast kui pärrissed temma armo wallitsusse
alla heita. Meil tullewad sus Ewangeliumi seest kaks tükki ärraselletada :

I. Jesus on se keige üllem, se taielik kunningas, kes mitte
ükspäinis ihho, waid ka hinge aialikko ja iggawesse
üllespiddamisse eest hoolt kannab. Sepärrast on
II. Meie
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II. Meie kohhus, temma armo wallitsusse alla ennast
heita/ tui temma päms ommad.
I- Jesus on keigeüllem, hea ja taielik kunningas. E t kül siin
ilmas monned wallitsejad ja rahwa üllemad auga omma ammetit ajawad, ja otsego issad omma allamatte eest armolikko hoolt kandwad;
siiski on nemmad innimessed, kes ei wõi keik teäda ja nähha sada, mis
nende riqis sünnib, ja nende kaes ja wäes on pealegi ihho ullespiddaminne seoda möda, kui keikide kunningatte kunningas neile annab. Sepärrast andwad nemmad ka omma nödrust ja waesust allandikkul wisil
awwalikult tunda, kui nemmad omma suurte nimmede ette pannewad:
Meie Jummala armust, kunningad —.
Se agga, kelle au ja wägge meie Ewangeliumi sees näme, on
keikipiddi taielik. Sest temma
i ) Lunneb keik, tead ja naad keik, sest et temma keikis paikus on,
kelle ees ühtegi naggematta ei olle, waid keik on paljas ja awwalik Ebr.4,,3.
temma silma ees. S e keigealwem assi, mis meie melest middagi ei
maksa, waid tähhelepannemaa jääb, saab temmast loetud ja tähhele
pandud. Aeik teie juukse karwad, ütleb Jesus, on arraloetud; ja Matt „ ,
ei ühte ainust warblase lange mahha ilma teie Issata. Weel wähhem ;«»'3.
woio temma allamatte pudus, waesus ehk hädda temmal teädmatta olla.
Kui Jesus ommad silmad üllestõstis ja näggi paljo rahwast ennese jure tullewad, siis ütles temma Wilipvusse wasto: kust peame leiba
ostma, et needsinnatsed sawad süa? Olleks Jesus üks paljas innimenne olnud, siis ep olleks temma kül mitte womud teäda, et sesuggune
suur hulk ilma leiwata piddi ollema. Nüüd agga teggi temma ilmsiks,
et temma nende pudust emalt jubba ärrateädis, ning et temmal mitte
tarwis ei olnud, igga ühhe jure astuda, ja küssida, kas sul on middagi
lüa?
Tead sinna keik asjad, oh siis tead sa ka, mo kallis lunnastaia,
lNlnno pudust ja hädda; mo süddame möttede mötlemissed ev ollegi sinno ees warjul; murretse siis ka minno waese, häddalisse ja tübja loma
eest; waesust ja rikkust ärra anna mulle mitte; söda aaga mind leiwa3?, mis mo ossaks seotud, ja kasta mo hinae, mis marga tahhab, ja
lmda mo oimatuma hinge ello wee, ja ello leiwaga.
Cc
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Matt.2z,l5
2) Jesus on keigewäggewam. Minnule, üt'eb temma isse, on
antud keik melewald taewas ja M a peäl. M i s innimeste jures wõimana on, sedda keik wõib meie Jesus tchha. M smggune innimenne
wolb kül wie leiwaga ja kahhe kallokessega mitto tuhhat innimessi sola?
ja weel pealegi tehha, et mitte ükspäinis keikide köhlmd täis sawad,
wald, et weel ennam stmast üllemad, fui keik se warra olli? Sedda teggi Jesus, ja nisuggune immelik to ei jänud ka mitte rähhclepannematt a , waid rahwas arwand õiete kül, tedda se sure prohweti ollewad, kes
ma ilma sisse piddi tullema, ja omma tullemist Jummalast immeteggude ja cährede läbbi toeks teggema. Sesuggune wäggew mees olli
rahwa melest kallis ja armas; tedda tahtsid nemmad hea melega kunningaks tösta. Agga nende lihhalik meel ei sanud öiact arro Kristusse rullrmissest, ja temma arralunnasmmlsse ammetist. Temma suur
alandus ja alw pölli olli neil üks moistmatta wõeras assi; sepärrast
tawsi) nemmad tulla ja tedda wäggise wõtta, et nemmad tedda piddid kunningaks lösima. Agga ta salgas sedda ilmalikko au ärra, mis
temma nõuga mitte ühte el sündinud, nenda lui ta isse ütles: I n n i Matt ,5, messe poeg ei olle tulnud, et tedda tenitakse, waid, et tenima tenib ja
annad omma hinge lunnastamisse hinnaks mitme eest.

Hol.,, 5.
3) Jesus on keigetargem. C est temma sisse on keik tarkusse sa
' tundmisse warranduosed warjule pandud.
Sepärrast ei wõi ükski
hädda ja wigga ni suur olla, nns wasto temma ei wõiks nou ja
abbi leida. Kus innimeste nou otsas on, seäl on selle keigetargcmale
nõud kül rohkeste ja löpmatta. Wilippus ja Andreas tunnistawad mollemad, .et nemmad omma nõuga sesuggust suurt hulka rahwast ei jõua
söta. Uks ütleb: leibo kahhe sia tenari rahha eest ei lo mine neile ette. Teine leiab rahwa seast ühhe poisikesse, kel wiis ohrast lnba olli,
ja kaks kalloast; agga ta ütleb isse: mis se on ni mitmele? Olleksid
Iesusse jüngrid sedda tundmist ja usko temmast wõtnud, mis temma
omma õppetusse ja immetcgaude läbbi neile tahtis anda; siis ep olleks
sedda kallast m ^ l t , ja kaksimddi mõtlemist nende süddames leida olnud. Nenda agga sadab J susse tarkus innimessi mõnda korda kiusatush sisle, et saaks nähha ja tunda, kui Pissut ehk kui paljo usko ja
lorust neil en. Kui silm rohket warra peus nääb, siis ussub südda
kül; agga tulleb kitsas fätte, ehk kaub se nähtaw warra silma eest ärr a : siis lähhäb ka isse Jummala laste u.t ja lotus nõdraks, ja nemmad õppiwad siis õiete tundma kui oimatumad nemmad on, ja kui wägga Jummala arm ja abbi usso kaswatamiseks ja kinnitusseks neil tarwis lähhäb.
4) I e -
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4) Jesus on helde ja armolinne. l e m m a l olli halle meel se rah-Mark. s,;4.
wa peäl. Temma helde ja Jummalik südda sullad innimeste hä^da
nähhes; Ta kautab vea murret ja kurbdust, ja sadab igga kohta rõmo
ja rahholist asia. Otsekui issa laste peäle hatlastab, nenda hallastabeaul."),!,
temma nende peäle, kes tedda kartwad. Sesinnane temma arm,
hallastus ja heldus, on meie taewa kunninga keige illusam ehte. Sest
mis abbi ja rõmo olleks meil waestel pättustel temma surest wäest ja
tarkusest, kui temmal hallastus puduks? Temma arm ja hallastus
satis tedda taewast ma-ilma sisie tullema, omma wäest rahwast katsm a , ja neile karjatseks ja õppetajaks sama. Temma kulutas neile omma Issa tahtmist ja sedda kallist armo nou nende önnistussest. Temma
walgustas nende mõistust ja parrandas nende süddamed. Temma allandas ennast nende pärrast ja sai sannawotlikkuks omma Issa wasto
surmani, ja weel peälegi risti surmani, ma ilma pattud ärraleppitades/
ja et ta neid innimessi, kui puhtad ja pühhad, taewa rikisissepiddi saatma. Nüüd istub temma omma Issa parremal käel, ja annab iggaühhele, kes temmasisseussub/ melewalda, Jummala lapseks ja taewa riki
pärriaks sada, kelle heaks temma patto, surma ja kurrati peäle wõimust sanud, ning ka omma ustawatte allamattel wõimust annab, hinge waenlast ärrawõtta ja surma läbbi iggawesse ellusse minna. S e
on nüüd se hea, wäggew, tark, helde ja armolinne kunningas, kes iggapiddi toeks reinud, et ta meid ennam armastab, kui üks emma omma ainust last; ennam meie eest hoott tahhab ja jõuab kanda, kui ükski
kunningas siin M a veäl, ja ennam au, rõmo, inne <a önnisrust annab,
kui sesinnane kadduw ma ilm wõib anda. Sepärrast ei wõi minna teile
Parremat nou anda/ kuid:
II. Heidkem ennast temma armo wallitsusse alla, ja tõstkem tedda ommaks kunningaks. Meie peaksime weel enneminne ennast temmale pärris ommaks andma, kui se rahwas Ewangeliummi sees. Nem
Mad näggid ühhe immeceo/ ühhe tähhe remma surest wäest ja armust,
ft ta wie leiwaga ni mitto tuhhat innimessi sotis. Meie agga, kui ristilnnimessed, teame usso läbbi paljo suremad teud temmast. Nende nähhes olli Jesus üks paljas innimenne ja suur prohwet. Meie usso silm ei
Aoi ennam pahhandud sada; sest meie teame tedda ülle keige taewasta
>5bsa parremal käel üllendud ollewad/ kedda pühhad inglid auustawad
la kummardawad. I u d a rahwas tahtis Iesust ühhe ihholikko armo ja
ande eest sureks kunningaks tösM/ ja neil olli siis alles reädmatta se keigeateni ja kallim arm/ mis remma omma kannatanusse ja surma läbbi ma ilmale on saatnud. S e keik on meil teäda; agga sest on meil ka
Cc 2
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surcm wascaminne ja arro aadnlinne, kui neil, kes nsci u^sa t wähhemat tundmist on sanud, iassskl tedda, meie us5o üllema'saatjat, e^>
nam auustawad. Iuda rahwas olli ennemuiste Jummala riki pärris
Matt 8,1-.rahwas. Ncid nimlnetab Jesus isse kunningrikl lasiks. A m a , et
nemmad ei tahtnud tedda wastowõtta ja usso läbbi remda; siis tunnid
3lP."gg',>lld Ie'usse suuascd nclle: Se olli tarwis, et Jummala sanna teile
46.47. Plddi essite räkitama; agga nüüd, et teie sedda ennestest ärralüaate ; wata, siis porine meie ennast pagganarre pole. Sest ^enda on
meid Issand käsknud. M ie olleme kül nende assemel wastowõetud
Ioan.4,,,.kunningriki lapsss, ja wõime üttelda : mee kummardame mis meie
teame, sest ö.mistuo tulleb I u d a rahwa seast. Agga katskem, et mnnakuulmatca ello läbbi sesamma luggu meie kätte ei tulle, nenda kui sel
rahwal. Sepärrast, oh risti rahwas! tulletagem ennaste mele, mis
meie kohhus ou. Meie peame
l ) Iesussele omma süddant andma, tedda ihho ja hingega teni
m a , keik patto ja kurrati teud ärrasalgama ja mahhajütma, ning usso
öigusie ja waagadusse sees omma ello löppetama. Sedda keik olleme
kül jubba vühhas ristlnisses tõotanud, ning ka ni kaua piddanud, kui
alles lapse ilma süta wisid ja kombed meil ollid. N i pea agga, kui hakkasime arro sama heast ja kurjast, mis Jummal käsknud ja keelnud, ning
mele ja nõuga siiski patto teggime; siis lahkus ka meie süddame puhhas
tus ja rahho, ja lihhameel, za ma-ilma armastus wõttis wõimust meie
ülle. Sest ajast hakkasime omma ristmisse seadusse wasto keiksuggust
patto teggema, Jummalat ja ligaimest wihkama, ja wallet, kawwalust, pertust, tiggedust ja kimalust armastama; se läbbi läks meie südda, mis Jummala hone ja tempel piddi ollema, hirmsaks ja roppuks, ja
meie saune vatto, turran ja ma. ilma orjaks. Sest õnneto ja hukkamoistetud ellust peame jälle. taggasi pöörma omma Issanda Iesusse
pole, ja omma ristmisse seadust jälle uendama süddameliko pattustpöörmisse, meleparrandamis e ja usso läbbi. Sepärrast hüüdwad keik
Iesusse sullased ni saggedaste: parrandage meelt ja uskuge armoöppetust. Hakkab siis se pattune rahholumaks sama ja küssima: mis pean
minna teggema, et ma wõiksin önsaks sada? siis töttab meie Annisteggia omma Waimoga appi sel hä< dalissel ja willetsal, ei mitte tühja
Matt. 5 lättega, waid tissist onnistussega, mis ta neil on tõotanud, kes waimus waesed, kes kurwad, kennel nälg ja janno on õigusse järrel. Sesuggune hinge wasto näitab meie armo kunningas ülles, et ta ülle wägga
Ebr.,), 5 bclce, hea ja rikkas on hallastussest. N tahha ma sinnust mahhajäda, egga sind ei paigast mitte mahhajätta. W a a t ! se on M mag
'
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gus ja armas römustamisse sanna. S e jahhutab sedda röhhutud süddant jälle; ta wõttab nüüd Jummala sanna armsaste ja kalliste piddada, ia selle seest õppida/ nns ta peab teggema, ja kuida ta peab ellama. summal on sulle teäda annud, oh innimenne! mis hea o n ; ja M"' 5«.
mis nõuab Jehowa so käest muud, kui et sa pead teggema, mis kohhus on, ja heldust armastama, ja ennast allandama käies omma

Jummalaga. Kust sa kül parreminne teäda saad, mis hea on, ja mis
Jehowa so käest nõuab, kui Jummala kässo öppecussest. J a sesinnane 5 Mos. ,0
raff, ei olle mitte immelinne mõista, egga se olle kaugel ärra. Sest " ' ^
se sanna on wägga liggi so jures, sinno suus ja so süddames, et sa se jär
rele wõid tehja. Olgo siis Jummala kässo õppetus sull kallis ja armas, sest se läbbi ruüeb sulle Issanda tahtmisse tundminne; arwad
sinna sellega wastastikko omma pattust ello, kül sa siis nääd, mis sinnul pudub, ja mis sind waewab. Sannakuulminne, armastus J u m mala ja liggimesse wasto pudub mul waesel, ja sannakuulmatta ello
waewab ja koormab mind. Kui minno Jummal hakkab minnoga arwama, siis leitakse minnul kül iggaühhe kässo wasto suurt wõlga ollewad. O h ! Issand, ärra minne mitte kohtusse minnoga; panne ommad silmad mo pattude eest warjule, ja kustuta ärra keik mo üllekohhut.
Sest hirmus suur on minno hädda,
Ei wõi mu ütski parrata,
Sa üksi kelad ärra sedda,
So arm wõib sedda wahhcnda.
Oh hallasta! oh hallasta!
Mo hallastaja armoga.

Olled sa nenda Jummala kässo läbbi patto tundmist sanud, siis rutta
kummardades omma armo kunninga Iesusse jure, ja anna temmale,
mis ta so käest nõuab: ussu temma sisse. Sest se on sinno parrandamise hakkatus ja löppetus. S e sadab sind armo õppetust kahhe kaega
wastowõtma, mis nago salw sinno patto hawad parrandab, ja sulle
terwist annab, et sa wõi käia Issanda te peäl. Jesus on ustaw ja tõssine. Enneminne lähhäb taewas ja M a hukka, enne kui temma sannad
peaksid walleks minnema. Ta on wäggew kül sedda teggema, nns temma tooranud. Temma headus, armastus ja heldus on wägga suur,
la kestab iggawesstst ajast iggaweste. Nenda ei pudu sinno armo kunningale ei mingisuggust kombe, mis sind wõiks melitada, tedda ommas
süddames ussoga wastowõtta. Agga sinna pead ka
Cc 3
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2) Temma omma jäma, temma armo rikis temma al ellama,
ja tedda tenima õigusse, waqgadusse ja önnistusse sees otsani.
Te
sedda, armas hing/ ja näita awwalikkult ülles, et sa Iesusse pärris omma olled, tedda tenimas öigusses ja pühhitsusses, misga iggaüks peab
'Kor.5, ,7. ehhitud ollema, kes temma allamaks sanud: kui kegi Nristuose sees on,
siis on ta uus loom; wannad asjad on möda läinud, wata, keik on
ueks sanud. Siis jäwad wanna pattuse ello wisid ja kombed mahha;
sedda wanna innimest upputakse iggapäwase kahhetsemisse ja pattustpöörmisse läbbi, palwe ja wõitlemine läbbi ärra, keige patto ja kuria
himmudega,ja uus innimenne hakkab Jummala armo ja wäe läbbi wõimust sama patto, kurrati ja ma - ilma ülle. Siis paistab ka Jummala
näggo wälja keiksuggu hea teg^ude läbbi, mis nende kahhe üllema kassude järrele sawad wormitud za tehtud. Armastus Jummala ja liggi
messe wasto sadab sind allati keik sedda wihkama ja arrasalgama, mis
Jummala au teotusseks ja liggimesse kahjuks ehk pahhandusas wõib
tulla. J a nenda leiab se armo riki allam omma kunninga ikke hca, ja
temma koorma kebja ollewad.
Katske siis järrel, armad! kelle riki sees teie ellate, patto ebk armo riki sees, ja wõtke omma süddame ja ello katsmisseks need Iesusse
^ sannad märgiks ja nöriks: E i sa keik, kes minno wasto ütleb: I o " " ' s a n d , Issand, taewariki, waid kes teeb minno Issa tahtmist, res
taewas on.
Olge röömsad teie usso läbbi õigeks tehtud hinged! kui teie leial»
te, et taewast Issa tahtminne teile ello ja usso märgiks olnud. Sed
da ollete õppinud temma Pojast, kes teid ma ilmast on ärrawallitsenud,
et teie peate temma jälgede sees käima. M i s temma jäljed muud on,
w i bead, ilmasüta ja pühhad kombed, misaa temma pühha ello ehhi
tud olli, keikis sedda mõttelda, räkida ja tehha, mis temma Issa taewas tahtis. Sedda laskis temma jubba wanna seädusse ajal Taweti
laul.40,8.9 läbbi kulutada: W a t a , ma tullen; ramatosisseon minnust kirjotud;
ma tahhan beal melel tehja sinno mele pärrast, mo J u m m a l ! ja mo
süddame poKjao on so kässo õppetus. Temma olli m holas ja teggew
ses, mis ta Issa pärrast olli, et temma ka unnustas.roga ommal ajal
Joan. 4,, i. wõtta. J a kui temma jüngrid ta mele rulletasid: Õppetaja so; siis
"
ütles temma: Minno roon on se, et ma teen selle tahtmisse järrele,
kes mind on läkkitanud, ja lövpetan temma tö. Sesuggune meel on
ka uMikkudel, agga selle wahyega, et nende tahtminne kül on täielik,
agga teggemisest on pudo.
Meie Issanda Iesusse Kustusse taht
minne
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Mmne ja teggeminne agaa ollid moUemad täielikkud. M i s siis wagga
inniniesse teggemisse polest pudud, sedda leiad st Issa taewas omma
Poja täiclitto sannakuulmisse sees, kedda cemma meile Peaks ja wahheMehhcks, eestkostjaks ja lunnastajaks seadnud. Arwage jarrel, wag
gad hinged, sedda üpris suurt au, mis teil sest on, et teie Iesusse armo
riki altimad ollete, kedda walgusse Issa on sünnitanud omma taht-Iak.i,,,.
misse järrele toe sanna l ä b b i . ' Teid mmmttakse se essimenne sug^u
Imnmala seast. Teid nimmetakse Ilimmala lapsiks ja taewariki parriaks, ja Iesus Kristus isse kutsub teid wennaks ja öeks.
E i ühhegi Matt.,,.55
inttilnesse meel egga keel ei woi ärraarwata ja üUesräkida sedda römo
ja önnismsse pölwe^ mis selle auuga ühhendut on, Imnmala laps ja
Iesusse wend ja ödde olla. Selle au wasto arwage keik, mis ma ilm
nead pakku!), pühkmed ollewad, ning argo olgo temma teile müa ei ühhegi ma ilma warra wasto, ei ühhegi lchha himmo wasto, ei ühhegi
sellestnnatse ello körkusse ja au wasto. Sest ma - ilm lähhäb hukka, ja i Ioan.,,
teinma himmo ; aqga, kes Iummala tahtmist teed, se jääb iggawes'7.
te. I l m a kiusatusseta, ilma risti ja willetsusseta ei woi sinna, wagga
hing! kül sessinnatses kurjas ma ilmas mitte olla. Kurrat on tlgae;
ma-ilm on pettis, üllckohtunc ja kawwal; sinuo omma pattune südda,
ehk ta kül iggapäwase kahhecsemisse ja pattustpöörmisse labbi saab allawa-utud, el jätta sind siiski Mltte rahhul, waid himmustab ikkawaimo wasto. Sest tulleb mitnesuggune tülli, r.ld, murre, turwastus
ja rist. Midda tössssem sinna silS õlled wastopanncs ja woimdes hinHe waenlaste ja kiusatusse wasto, sedda suremat usw warra näitad m
uues, ja wimaks lähhäd ja kaswad sinna mehheks usso polest, ja öppid
Mõistma, mis kirri ütleb: pange selgeks römuks, kui teie mitmesuy- Ias.i,,.
guste kiusatuste sekka sattute. Agga keikis loda so Onnisteggia abbl la
armo peäle, kessindwaggewaks teeb, ja pea meles, mis temnta ka k-.
nud ja tõotanud : palluge, siis peab teile antama. Sest tootusjest pea Matt. 7,7.
uskus kinni, ja pällu iggal ajal keige valwe ja pallumisjega waimus, ja
õlle ikka kannamsstga otamas temma käest armo ja wägge. I a a d sin
na nenda omma Iesusse armo wallirsussc al ellayla ja kannatama, sils
õlle römus lorusses; sest nenda ütleb I u m m a l : Uttelge oigele, ettem-Ies.),iV.
wale hea pölli mlleb: sest nemmad peawad omma teggude lasso kätte
sama.
Agga teine luggu on teiega, teie u!7matta ja sannMulmatta pat.
tuscd! kes teie sedda loma ennam otsite ja armastate, kui lojat; ajalik
?o ello ja head pölwe tül püate, agga hinae parrast ilma murreta ollete,
la Iesust muloo silma tirjats temte. Nisuggused ei kolba mitte lemma
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2 Kor.^, 15. z^g armo riki allamaks. Ruida sünnib Rriottw ja pahharet ühte?
Nüida sünmb Illmmala tempel ühte wõõraste jummalaaga ? E i sa
keik, kes minno wasto ütlewad: Issand, Issand, taewanki. Sesinnane Iesusse sanna peats teid ommeti hoolsaks ia murrelikkuks teggema. Kes on need Issand, Issand ütlejad? Need on keik nisuagüsed
risti'innimessed, kes Iesust Kristust suga tunnistawad, agga süddanle za elloga arrasalgawad. Sedda münti olli I u d a rahwas, kellest
^ " " ' " ' ° kirjotud o n : Sesinnane rahwas tulleb minno liggi omma suga, ja
Ies. »9,l). auustab mind omma mokkadega; agga nende südda on kaugel minnust ärra. Waat siin sedda jüüd, mis teid kelab taewarili samast.
Teie ei armasta egga auusta Icsust süddamest; waid agga wäljasvid
^
diste konchedcga. Agga ei nmte seddawisi pea se ollema. Sest "ium^,an.4, »4. ^ ^ l on uks w a l m , ja, kes tedda kummardawad, need peawad w a i mus ja toes kummardama. Oh ! teie wõiksite pea peästetud ja olliaks sada, km agga isse tahbaksite. Sest se on Iesnsse keige armsam
t d , pättuste peäle armo heita, neid pattust pühhasida, za ueks lomaks tehha. Sedda annab temma selgeste nende saunadega teäda:
,ur.i5,„. Innimesse poeg on tulnud otsima ja önsaks teggema, mis ar-rakaddunud on. Need sannad wõtta, oh innimenne! süddamesse; rutta
nendega omma I s a n d a ja lunnastada jure; tunnista temmal omma
hädda, ja usju temmasisse,kes öälaid õigeks mõistab. Ella siis ka, kui üks
lunnasrud, omma Onnisteggia auuks, ja Wata ikka omma Issanda tahtmisse l.a õppetusse peäle. Lasse ennast Jummala Waimo läbbi juhhatada, ;a olle sus rõmus keik vühhadega, et sa Iesusse läbbi Jummala
lapseks mng taewa u t l pärnaks olled sanud.
Jah, kallis Jesus! walmista meid seks omma vühha Waimo lab?!/< la te metd kõlbawaks, et wõime sind, kui omma kunningast allandlkko süddamega, Nlng wmmus za töcs tenida. Rikku wäqaewaste är
ra keik kurjad nõuud, nus meid keelwad, sind tundmast, sind nenda
kanmast ja armastamast, kui kohhus on. Sinno holeks jättame meie
ennast; Sinno, ja ei ühhegi mu pärralt tahhame mele olla ellus ja
wrmas. Amen.
Laul: 145. Mo südda, miks sa murretsed lc. 14 ja is. julm.
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L^aul: 268. Hing, kui tcchhad hingada lc. 1 -- io. salmist sadik.

O

h , sa walguste Issa! kelle jures ei õlle muutmist egga wahheta.
lnisse wano, keik hea andminne ja keik täis and tulleb üllewelr sinno käest. Sinno pole ohkame meie ja otsime sinnult abbi ja armo, mis ma ilm meil ei woi anda. Hallasta sinna, oh helde I u m mal! meie sure rummalusse ia hädda parrast meie peäle, ja anna meile
waimolikko tarkust ja mõistust, mis meil tarwis lähhab töe ja önnistusse tundmissele tulla. Sinno Poeg Iesus Kristus on se te, ja se tidde,
ja se eUo; sest ühhegi mu sees ep õlle õnnistust, ja muud nimmet ei õlle
taewa al inninrestele antud, mis läbbi meie peame önsaks sama. Tom<
ma meid siis wäqgewasce temma jure; õppeta meid tedda ellawalt
tundma, remma sisse ustma, ja telnma armo öppetust ja sanna kindlaste piddama: siis ei pea meie mitte surma naggema Waweste, waid
igaawesse önsa ello sama, ühhe pärrandusse, mis ei wol hukka minna,
egga ärrateotud sada, cgga ärranartsida, mis taewasse meil on tallele
pandud. Amen.

Issa meie, kes sa õlled taewas n. t. s.
Gwangelium: Ioan. 8, 46-59- salmist sadik.

^ e s teie seast woib patto minno peälc toeks tunnistada?
agga kui minna töt ragin, mikspärrast ei ussu Me mind
mitte? KesIummalaston, se tuleb Iummala sannad, sepärrast ei tule teie mitte, sest et teie Iummalast ei õlle. S i i s kostsid Iuda-rahwas ja ütlesid lemmale: Eks meie öiete ei ülle, et
sinna Samana-mees õlled, ja et sul kuni waim on ? Iesus
kosus: M u l ei õlle turja waimo, waid nunna auustan omma
Issa, ja teie teotate mind. Agga minna ei otsi mitte omma
au; üks on, kes sedda otsib ja kättematsab. Toest, toest minna ütlen teile, kui kcgi mmno sanna saab piddanud, se ei rea
mute surma naggema iggaweste. S i i s ürlesid Iuda- rahwaS
temma wasto: Nüüd olleme meie tunnud, et sinnul turri
Dd
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mmm on. Abraam on surnud janeedprohwetld,ja sinna ütled:
kui kegi minno sanna saab piddanud, se ei pea mitte surma
maitsma iggaweste. Sinnccks surem olled km mcie issa Abraam, kes on surnud? ja prohwetid on surnud, kelleks sinna
isse-ennast panneb? Jesus tostts: Kül minna isse-ennast
auustan, sus ei olle minno au middagi; minno Issa on, kes
mind auustab, tedda teie ütlete, et temma teie Jummal on:
ja teie ei olle tedda nutte tunnud; agga minna tunnen tedda,
ja kui ma peaksin üllema: et minna tedda ei tunne, siis olleksin minna tele sarnane, üks wallclik; agga muma tunnen
tedda, ja pean lemm, sanna. Abraam teu lssa sai wägga
rõõmsaks, et temma mmno päwa piddi näggema, ja temma
naggl sedda, ja olll rõmus. Sepärrast ütlesid Iuda-rahwas
temma wasto: Sinna ei olle weel wiiskümmend aastat wannada olled Abraami näinud? Jesus ütles nende wasto: Toest,
töch, minna ütlen teile, enne kui Abraam sai, ollen mmna.
S u s wõtsid nemmad kiwwa ülles, et nemmad tedda piddid
wiskama; agga Jesus pettis ennast ärra, ja läks keskelt nende wahhelt nunnes puhhast koiast wälja; ja nenda peasis temma ärra.
Io«.,7,,. . Se on iggawenne ello, et nemmad tundwad sind, sedda ainust
tossist Jummalat, ja Iesust Nristust, kedda sinna olled läkkitanud.
Kül mne ühhes leltsis olleksime, kus iggaüks ni tark olleks, kui S a lomon, ni wagga kui Tawet, ni ustaw kui Moses, siis olleks se üts wägaa suur on ja room, nende targad sannad ja juttud kuulda. Agga
siin, kus Jesus omma Issaga rakid, on üllem ja surem tarkus leida, kui
Salomon: jures. S u n räkitakse taewariki suri asjo, ja keik önnismssed, mis üks loom omma loja käest wõib sada, täerakse selle ainsa saunaga : iggawenne ello. S e tähhendab ennam au ja rikkust, kui silm
siin ilmas on näinud, tössimat rõmo põlwe, kui kõrw on kuulnud, ja
suremat õnnistust, kui innimesse süddamesse on tulnud. Keik se on
tallele pandud neile, kes Jummalat, sedda ainust tösstst Jummalat,
la Iesust Kristust wõtwad tunda. Sest kes tedda nenda wõllad ründa, tui temma ennast on ilmmanud, se wõttab tedda ka armastada,
temma sivse usruda, temma auuks omma ello parrandada, ja nenda

sildab Nis Jummala cundminne tedda iggawesse ello pole. N i n g , mis
mu pärrast tulli Jesus ma ilma sisse, kui meid Jummalaga leppltama/
meid walgusrama, parrandama, ia iggawesse ello pärriaks teggema?
Sedda Jummaliko tööd hakkas temma essite omma suggu rahwa seas;
need ollld temma wennad lihha polest, kenne wannemate kätte se suur
armo tõotus sest Messiasscst ammust ajast olli uscud. Kui aeg tais sai,
läks se rootus töeks, ja se öigusse pääw tõusis kest I u d a rahwa seas omma walqussega. Agga surem hull ei tahtnud tedda mitte tunda, ei
temmasisseuskuda, egga temma sanna kuulda. S i i s sai wanna wagga Simeoni tunnistus töeks : W a t a , Nristus seisab seäl langmise luk. 2,54.
seks mitmele Ioraelis, ja märgiks, kelle wasto räkitakse. Kes tedda
wastowotsid usso ja armastussega, neile andis temma melewalda, Joanal».
Jummala lapsiks sada. Kes tedda agga mitte wasto ei wõtnud, ja
tedda mitte ei tahtnud tunda, need langud ühhest pattust teise, ja nende
wiimne luggu läks pahhemaks, kui essimenne olli. Sedda öppime ka
tännapäwase E w a n g e l i u m i seest, kus Iuda-rahwas Iesussega waidlesid. Nende ustmatta südda sai awwalitkuks, agga pealegi läksid nemmad ommas tiggedusses ikka julgemaks; langsid itta surema patto sisse,
ia jäid Jummala wihha alla.
S e rahwas olgo siis meile õppetusse
märgiks

Kui arwamatta suurt kahjo se saab, kes Jummala
armo nou wasto julgeb panna.
Pangem tähhele:

l. Kes omma önnisteggiat melega ei wõtta tunda, se panneb Jummala armo nou wasto.
II. Sedda suurt kahjo, mis ta ennesele teeb siin ajalikkult
ja pärrast iggaweste.
Kui pagganad Iesust ei tunne ja temmast ei tea, siis ep olle se mitte imme. Nüida peawad nemmad ustma, mis nemmad ep olle kuul- Nom. i«, 14
nud? agga kuida peawad nemmad kuulma ilma kulutajana? Langewad nemmad pattosisseJummala ja liggimesse wasto, siis pead nende peäle kohhut mõistetud sama, ei mitte Mosesse kässo järrel, egga ka
mitte Iesusse armo õppetusse järrel, mis neil teadmatta olli, waio new
be omma süddame tunnistusse ehk selle kässo ja öigusse tundmisse järrel, mis lomisses innimesse süddamesse pandud ott, kellest Paulus ütleb: pagganad näitwad ülles, et se kasso teggoonkiriotudnendesüd-Rom.,,,?.
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damesisse,sest et nende süddame tunnistus sedda ka tunnistab, ja
nende mõtted issikeskes enneste peäle kaebawad, ehk enneste eest tõstwad. Paljo surem sü olli Inda rahwal, et nemmad Jesust ei ustnud
laul. ,47, egga wõtnud tunda. Sest Jummal annab Jakobile onvna sanna teä^ ' " ' da, ja Israelile ommad seadmisftd. loenda ep olle temma ei ühhes
lem pagganale teinud. Iuda rahwa seas ollid allati Jummala sullased ja prohweta, kes neid öppetasid, maemrsesid, nomlsid, Jummala
wihha neile külmast?, kui nemmad kasso wasto teggid, agga ka mid
mesuqguse kalli tootussega neid rõmustasid, kui nemmad allantikkul
wisil omma Jummala tahtmisse järrel püüdsid tehha. Nende tõotuste seast, ollid need kaks need üllemad: Essiteks: Israeli lastele Ka>
nanea maad anda, ühte maad, kus pima ja met jookseb. Ollid nemmad sedda kätte sanud, siis ellasid nemmad wägga hasri rahho ja ön>
neqa sedda möda, kui nemmad omma Jummalaga rahho piddasid.
Agga kui nemmad tedda mahhajätsid ja wõera Jummalata jure kippusid, siis tullid ka mitmesuggused önnetusftd nende peäle, ja nemmad õppisid aegamöda mõistma, et keik hädda, ahhastus, nuhtlus ja õnnetus patto pärrast tulleb. Jummal olli kül ohwrid seädnud leppitamisseks; agga ohwride werri, olleks tedda ka m paljo wallatud, kui jõggede sees wet on, ei jõudnud pattud leppitada.
Nemmad ollid agga
uks etteeahhendus sest surest patto ja lunnastamisse ohwrist, mis Jesus
Kristus Jummalale piddi ohwrima. Ja se olli se teine kallis tõotus,
mis Israeli lastel prohwetide läbbi sai teäda antud. Iggaüks pattune, kes wanna seädusse ajal omma patto eest Jummalale ohwri töi, ja
se labbl omma hingele leppitamist ja armo nõudis, leidis sedda, mis ta
otsis, kül temmal ust olli selle ilma wiggata ja ilma süta tallesisse,mis
Jummal ommal ajal ma - ilma patto eest tahtis lasta tappa. TemIes6„i'. wast kulutas pühha W a i m : Wata, Jehowa annab kuulda M a otsani : üttelge Sioni tütrele: Wata, so Onnisteggia tulleb. Ja IoanIoan.,,,9.nes näitas sõrmega temma peäle, ja üttes: Wata, se on Jummala
Lal, kes ma ilma patto arrakannab. Sesamma Jesus, kelle warri keik
wanna seädusse tenistus olli, sündis ja kaswis ülles Iuda rahwa seas.
Neid, kes tedda wastowotsid, ja temmasisseuskusid, ning temma
pühha jälgedest kinnipiddasid, kitis Jesus önsaks, kui temma lüngritte
lnl. ia, ,z. wasto ütles: Dnsad on need silmad, kes näwad, mis teie näte: sest
-4- minna ütlen teile, et paljo prohwetid ja kunningad on tahtnud nähha, mis teie näte, ja ei olle sedda mitte näinud, ja kuulöa, mis teie
kulete, ja ei olle sedda mitte kuulnud. Iggaühhe wanna seädusse ustukkul olli pühha himmo sedda lootud lunnastaiat, sedda Issandat taewast nähha ja kuulda sada; agga nende ihhosilmadei sanud tedda nähha,
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ha, waid nende waim sai usso peäle juhhatud, ja ajast ajani sega rõmustud/ et, mis Jummal on tõotanud, temma sedda ka ommal ajal
täieks ja toeks saab teggema. Kui nüüd se aea tais sai, mis Jummal
omma iggawesse targa nou järrel olli armo katsmis seks seädnud, siis
läkkitas Jummal omma poega, et ta piddi naesest sündima, ja kasso Kal. 4,4.5.
alla sama, et temma neid, kes kässo al ollid, piddi arralunnastama,
et meie piddime laste õigust sama. Tedda on need jüngrid ja keik r a ^
was näinud, temmaga lönud ja jonud, temma jummalikad õppetussed kuulnud, temma sured immeteud näinud, misga temma sedda toeks
teggi, er ta Jummalast olli läkkitud.
Tedda on nemmad näinud prohwetide ennekulutamisse järrel, tab
kakiusarud,ja ei miksgi pantud ollewad, üllekohtusel wisil hukkamoistetud,
risti lödud m surmatud.
Tedda on need jüngrid ka kui patto, surma
ja kurrati arrawoicjat ellawalt näinud, mittokõrda pärrast temma ül
lestousmisse temmaga kous olnud, senni kui tedda ülleswoeti taewa.
Ja sedda kulutasid nemmad saggedaste Juda-rahwale, nenda kui Peetrusjest loeme, kes ütles: Israeli rahwa mehbed, kuulgeneedsinnat-Ap^g. 2,
sed sannad: Jesust ITlaatsarettist, Jummalast teile awwalikkuks teh- " " ' 4 .
tud meest wäe ja immeteggude ja tähtedega, mis Jummal temma läbbi teie seas tengi, nenda kui teie iosegi teate, seddasinnast, kui temma
Jummala seatud nou ja enneteadmisse läbbi olli arraantud, ollete teie
wõtnud üllekohtuote kätte läbbi, ja naeltega kinni lönud ja ärratapnud,
kedda Jummal on üllesärratanud, kui ta tedda sai peästnud mitmest
surma wallust, sest et se ei wõinud mitte olla, et tedda piddi temmast
kinnipetama.
Nenda ep ollesiisJummala polest ühregi märki eaga tähte üllesnäitmatta jätud, mis Inda rahwast usso peäle Iesussesis<eolleks wõinud juhhatada. Agga nemmad ei tahtnud ommetigi tedda tunda, egga temmasisseuskuda.
Selle rahwa sarnatsed on need risti innimessed, kes Jesust kül
Issandaks nimmetawad, agga siiski temma sanna ja õppetust ei kule.
Melega ei wõtta nemmad Jesust õiete tunda, ehk kül prohwetide ja
avostllde kirjad tedda neile kulutawad, kui sedda, kes meile Jummalast ,5or,,,?,.
on sanud tarkusstks, ja öigusseks, ja pühhitsemiseks ja lunnastamisseko. Ja temmast tunnistawad keik prohwetid, et temma nimme läbbi keik, kes temmasisseussuwad, peawad pattude andeks andmist ^ A '
sama. Temma teud ja õppetussed, temma ärralunnastamisse weni ja
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surm, andwad meile selgeste mõista, et Jesus on se Kristus, se I u m malast lootud ja läkkitud Onnisteggia. Sedda tunnistab pühha Waim
Ioa».,o,)i ka Ioannesse läbbi: er Jesus on Ariotus Jummala poeg, ja et meie
peame ustma ja ello sama temma nimme sees. Agga et Kristusse ust
Tit. „ i , . tahhab, et meie peame arrasalgama jummalakartmatta ello, jailmalikkud himmud, siis taggancb innimenne, ja enne tui ta ma ilma ja
temma armastust mahhajättab, enneminne jättab temma Iuda rahwaga Iesust tundmatca, ja panneb nenda Jummala armo nou wasto.
.:im. „ 4. Sest se on Jummala iggawenne armo nou, et keik innimessed peawad önsako sama, ja toe tundmisses tullema. Agga missuggune toe
tundminne se on, mis õnnistust sadab ? Sedda õppetab Jesus, kui ta
Joan. 17,,. ütleb : se on iggawenne ello, et nemmad tundwad sind, (Jummalat)
sedda ainust tossist Jummalat, ja Jesust Kristust, keddasinnaolled
Joan.;, ,6. läkkitanud. Otse sepärrast andis Jummal omma Poega, et ma ilm
'?- usso läbbi temmasissepiddi önsaks sama. Kes nüüd tedda ommeti
mitte ei tahha tunda egga uskuda, se põlgab Jummala head nou ja armo seäduse; temma panneb selle wasto ja teeb sedda tühjaks. Sest
nüüd tulleb innimestele
II. Suur kahjo siin ajalikkust ja pärrast iggaweste. Juda rahwas ei wõtnud Jummala sanna kuulda, sest nenda ütleb Jesus Ewangeliummis: teie ei kule mitte, sest et teie Jummalast ei olle.
Ehk
nemmad kül sure holega templi tenistusse kässud piddasid, mis Jummal Mosesse läbbi neile wanna scädusse järrel olli annud; siiski.latsid
nemmad sedda paljo üllemat asja, sedda armo ja töt, mis Iesusse
Kristusse läbbi pakkuti, wastowõtmaa. Wanna seadusse templi tenistus, mis Jummal Mosesse läbbi seädis, piddi agga Kristusse tulle
Kol.,.,?. Mlssest sadik ollema ; temma olli tullewa asjade warri, agga ihho on
Nristusse sees. Agga Juda rahwas piddasid ikka warjust kinni, ja
nende ustmatta ja motstmatta südda ei tahtnud sedda warjo ihho wasto
wahherada. Se läbbi langsid nemmad se sure pattosisse,et nemmad
Jummala iggawesse kalli nou nende õnnistudest tühjaks teggid, ja sest
kallist lunnastamissest, mis Jesus omma sündinusse, kannaramisse ja
surma läbbi teggi, mitte ossa ei wõtnud egga kasso ei sanud. Wata,
oh risti innimenne! selle sure pattosisselanged ka sinna, kui sa önnistusse tundmist Iesusse käest ei öppi. Olgosinnani rikkas, kui tahhab,
ni aus, wäggew ja suur, kui tahhab, keik tulleb sul iggaweseks waesusas, iggaweseks häbbiks ja kurwastuseks, kui sa waene ja rummal
olled Kristusse tundmisse polest.
Kule, mis pühha Paulus ütleb:
Wll.,,«. Tõeste minna arwan keik kahjuks minno Issanda Iesusse Uristusse
wagga
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wägga kalli tundmisse wasto, kelle pärrast ma keik ollen kahjuks arwanud, ja arwan sedda keik pühkmed ollewad, et ma Rristust wõiksin kassuks sada. Kui kül taewas ja Ma hukka tahhawad, siis ei karda
egga köigu se, kes Jummala ja Iesusse tundmisse läbbi usso te peäle
sanud. Surm ei hirmuta egga surreta tedda; sest ta peab Iesusse sannast kinni: kes minno sisse ussub, se peab ellama, ehk temma kül Joan.,,,
surreb. Kes agga Iesust Kristus el tunne/ se ei ussu ka mitte temma "sisse, ja temma üstmatta südda sadab tedda ühhest pattust teist/ nenda
kui Iuda rahwas ikka järk järgult surema pattosisselangesid. Nemmad sõimasid sedda ilma süta ja pühha lunnastajat Samana mehheks.
Se olli neil keigesurem söimo nimmi; ja sedda sallis ja kannatas se, kes
omma auuga taewast ja maad täidab, kedda need pühhad inglid kinnilaetud pauega kummardawad/ ja teine teise wasto hüüdwad: pühha, Ies. 55.
pühha, pühha on wäggede Jehowa! keik ma-ilm on temma au täis.
Iuda rahwa lthhalck südda el tahtnud sedda uskuda/ mis nende prohwet a ammust ajast neile sest ma ilma tunnustajast/ temma surest allandussest/ temma kannatamisest ja surmast selgeste ollid ennekulutam^:
agga nemmad teggid prohwetide kirjad töets/ Iesust teotades ü'
kamoistes.
Se tännane Ewangelium õppetab/ kwda st rahwas ommas tig.
gedussts ikka julgemaks läinud. Nemmad ütlesid Jesuke! rurjä waimo
ollewad/ ja wõisid wimaks kiwwa ülles, et nemmad tel du mdd^d wiskama. Suremat ja selgemat tunnistust innimeste süddame ärrarikkumissest ei wõi olla/ kui st/ mis melesimIuda rahwast kuleme. Kelle
läbbi teggi Jesus neid suri immeteggusid/ mis selle rahwa kuuldes ja
nähhes sundisid? pimmedad näggid jälle, ja jallotumad käisid, pid-Matt. ,1,5.
dalitobbised tehti pulgaks, ja kurdid kuulsid, surnud ärratati ülles.
Eks temma teinud neid Jummala wäe läbbi ? S^dda tunnistab isse
Nikodemus/ üts Iuda rahwa üllem Variseride seast/ kui ta ütleb:
ükski ei wõi neid immetähtcsid tehha, mis sinna, Jesus, teed, kuivan.3,2.
Jummal ei olle temmaga. Kui siis tegi Jummala tood, mis ta ommasilmaganääb ja omma moistussega tunneb Jummala tö ollewad/
ommeti kurrati tööks arwab/ ets se te patto omma hinge koormaks ja
kangeks nuhtlussea? ja eks temmal tulle iggawest hukkaminnemist ja
Jummala wihha karta/ kes on ähwardanud/ selle käest nõuda/ kes sest
surest Prohwenst, se on, Iesussest, ei holi.
W n a , ni suurt kahjo saab st/ kes melega Iesust pölaab/ ja nisuggune on temma wiimne luggu. Temma lähhäb siil ilmast, kuiIuntmala
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mala ja temma pühha seadusse pölgja, ja temma süüd, temma kurjad
teud käiwad temma järrel.
Oh lihha ja w e r r i ! kui sure ärrarikkumise pohjato süggawusse
sisse sadab sinna sedda pattust innimest, kui temma ei anna ennast I e susse armo ja wäe läbbi walgustada ja parrandada.
I u d a rahwas näggid Iesust omma silmaga, kuulsid omma kõrwadega temma kallist õppetust, mis sannakulelikkude süddant kohhe põllema panni; nemmad ollid temma wäggewate teggude tunnistajad,
ja neile kulutas heäl taewast, seddasamma Iesust Jummala armsa
Poja ollewad. Agga siiski nemmad ei usinud mitte, waid teotasid ja
wihkasid tedda surmaw. Nende söggedusse pärrast nuttis Jesus isse,
kui ta wimist korda Jerusalemma linna liggi sai, ja ütles: N u i sm«»'. l9,i».natte teaksid sedda, ja weelgi selsinnatsel ommal päwal, mis sinno
rahhule tarwis lähhäb! Temmal olli halle meel selle rahwa wasto.
Agga nemmad ei pannud temma armo mikski, ja koggusid isseenneNon-. 7,5. seie omma tangusse ja pattustpöörmatta süddamega wihha otsekui
«
warrandust, sel wihha ja Jummala oige kohto ilmutamisse päwal,
sepärrast, et nemmad toe sanna ei kuulnud.
Kes M n a sedda kuled ehk loed, mõista, et se sinno õppetussea
ja maenirn;sseks sulle Jummala polest kulutakse, et sa otsego peegli sees
nähha saaksid., mis õnneto pölli nende räne tulleb, kes Iemst Kristust
pölgwad. Ärra ütle mitte: minna ep olle Iesusse pölgja, ja teotust
temma wasto ep olle minno suust mitte kuuldud. Sest tunnukse agga
sedda, et sa ep olle awwalik Iesusse waenlane, kes omma wihha im
nimestcle üllestulutab. Panne omma süddant tähhele, kas sul öiget
usko so Onnisteggia sisje, ja selget armastust temma wasto on, ja
kas sa temma pärrast heäl melel tahhab ärrasalgada, mis so pattusel
süddame! armas on. Kui sul sedda meelt ei olle, siis ei maksa ka sinno kiitleminne mitte; sest sul on teggemist selle Jummalaga, kes süddame mõtted qrratunneb, ja kes nutte ei anna ennast libbeoatte sanna
dega petta. Ärra ütle ka mitte: minna käin risti rahwa kombe järrel
kirrikus ja pühha laual; ma luggen kirjad ja pallun J u m m a l a Iesusse Kristusse nimmel. Se on kül wägga hea, kui sa sedda teed; agga
näita nüüd ülles omma usko. P u tunnukse wiljast, ja innimenne teust.
Ellad sinna ikka wanna wisi järrel, armatsed liigjomist ja prassimist,
olled omma liggimese wasto tiage ja näkas, teed pettust ja kawwa*
lust, ja armatsed keifsuggu ebba usso wisid ; waat, siis ep olle sinno
Memisse tagga ühtegi. S o süddames ei olle armastust Iesusse was
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to, egga usko temma sisse. Sest Kristus ja pahharet ei sünni mitte ühte.
S o rummalast jatiggcdast ellust tunnukse, er so südda pattustpöörmatta,
ja et sinno Jummala tenistus, sinno palwed ja laual käimissed üsna
wäljaspiddijed kombed on. Icsusse õppetussed ei maksa so melest ühtegi ; sest sinna tecd, mis so pattune südda himmustab, ja ei mitte sedda,
mis so Onnisteggia kassid. Sepärrast olled stl temma wastane, sest
temma ütleb: kes minnoga ei olle, se on minno rva?to.

Sest nüüd ^k-"?»;.

mõistad, armas innimenne, et sinno luggu ep olle suggu parrem, kui
Juda-rahwa. M i s nemmad awwalikkulc teggid, Iesüst sõimates, teo>
tades ja takkaliusates; seddasamma teed sinna, temma pühha nou ja
õppetust pölgades, ja temma armo seadust rojatse süddamega prukides.
Mõista, kui suurt süüd sul on, ja et keik need head kombed, mis sa titel'
des ütled ennese! ollewad, sulle agga suremaks nuhtlussea tullewad. J a
otsegoIuda-rahwas ommas rummalusses ja tiggedusses ikka julgemaks
laksid, ühhest pattust ikka teise ja surema patto sisse langsid, senni kui
nemmad isseennast ajalikko ja iggawest häddasissesaatsid; nendasam
moti lähhäb ka sinno wiimne luggu ikka kurjemaks, kui sa omma patto
tee peält taggasi ei pöra.
Ärra olle siis mitte holeto,waid anna ennast parrandada ja pattust
pöörda, et so Jummal weel soga tahhab leppida ja armo sul pakkub.
Jätta mahha patto kombed, ja noua Iesusse armastust, mis üllem ja ew
nam on, tui keik mapealne assi. O n se so süddames, kül sa siis temma
sanna wõttad kuulda; kül sa siis temma armo rikis temma al püad ellada, ja tedda tenida igaawesse õigusse, waggadusse ja önnismsse sees.
Siis on sul rahho ellades ja olles siin M a peäl, julgus ja rõmus lotus
surma tunnil, ja seäl iggaweste ilmamuutmatta ello ja õnnistus. Sest
Jesus ütleb meie Ewangeliummi sees: Loest, toest minna ütlen teile,
kui kegi minno sanna saab piddanud, se ei pea mitte surma näggema
iggaweste. J a , ühhes teises kirjas tunnistab temma jälle: Toest, Joan. ^ 4 .
toest minna ütlen teile: kes minno sanna kuled, ja ussub sedda, kes
Mind on läkkitanud, sel on iggawenne ello, ja ei tulle mitte kohto alla, waid on surmast ello sisst läinud.
O h helde Issand Jesus! ärra minne mitte kohtusse meiega, sest
uis ei jõua meie mitte sinno ees seista. Kallasta weel, ja peästa meid
algest pattust. Anna, et meie sind nõuame, sind, ei mitte ükspäinis omma süaa auustame, waid kohtlast süddamega wastowõtmine, ja so
melepärrast ellame. Amen.
Laul. 268.

Hing, kui tahhab hingada ic. n ja 12 salm.
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Juttus kuendamal Pühhapawal Paastus, ehk
Palmipude Pühhapawal.
Laul. 57. Üks tullokenne leppitas lc. 6 salmist sadik.

^ ^ h ! kallis Qnnisteggia Jesus! kui sa wimist korda Jerusalemma
2 1 linna läksid, siis sa teadsid kül/ Missuggused kannatamissed sind
^
seal otasid. S a näggid sedda teotust, häbbi ja wallo, piitsad,
paelad, kibbowitsakroni ja Kobedat risti surma, mis sulle seäl piddi tehtama, ja ei kartnud ommeti minnes. Waid sinna läksid julgeste ja
heäl melel senna. Agga se olli sinno room, omma kannatanusse ja surmaga meid leppitada, ja issiennast surmasisseanda, et meie piddime
ellusse jäma. Oh a r m ! oh immelmne a r m ! kes wõib sedda õiete ärraarwata, jasindse eest õiete kita. O h ! et se ikka meie meles seisaks, ja
nisuggust armo sündimust meie peäle panneks, et wõttaksime sind ka süddamest armastada, keik pattud iggaweste wihkaba, ja sinno auuks siin
ikka ellada, õnnista seks omma pühha sanna, mis meie nüüd tahha?
me teine teisega tähhele panna. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Vwangelium on sistmma, mis leitakse essimessel Rrismssi Cullemisse
Pühhal Matt. 21, 1 - - 9. salmist sadik.

c^a kui nemmad Jerusalemma liggi said n.t.s. wata i,2.leh^ he küljes.
Armad stbrad! Paulusse sannad, misga temma Ewesusse koagodust Jummalaga jättis, on kül halledad kuulda ja wõiwad meie süddant ärdaks tehha, nendakui meie neid loeme Apostlide teggude rama
Ap.tegg.,o,tus, kus temma nenda ütles: J a nüüd wata, minna waimus seutud
" 2 4 . lahhän Jerusalemma, ja ei tea mitte, mis mulle seal wõib juhtuda/
kui agga sedda, et pühha W a i m iggas linnas tunnistab ja ütleb, et
töidikkud ja willetsussed mind ootwad. Agga minna ei holi sest middagi, ei pea ka omma ello mitte kalliks, et minna agga omma ello
korra römoga löppetan, ja se ammeti, mis ma ollen sanud Issanda
Iesusse kaest, et ma pean tunnistama Jummala armo Ewangeliummit. Need on kül halledad sannad, agga, kui meie neid nendega ühtepeame,
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peame, mis Jesus ütles/ kui temma omma wimist feekäimist Ierusa
lemma läks/ siis meie näme warsti/ mis suur wahhe on olnud temma
wahhel ja Paulusse wahhel/ Kustusse ja Paulusse teekäimisse wahhel.
Ic>us ütles ommaIüngrittele: Wata, meie tahhame ülles Jerusalem-Matt. 20,
ma, fa innimesse poeg antakse ärra üllemapreestride ja kirjatundiat- »«.!-,.
te katte, ja nemmad moistwad tedda surma. Ja andwad tedda pagyanatte katte naerda, ja piitsaga peksta ja risti peäle pua. Paulus

ütleb: minna tahhan Jerusalemma waimus seutud. Ta ei wõinud
parrata/ ta piddi minnema/ kui ta ep olleks ka tahtnud/ ja läks wai'
mus seutud/ temma tundis ennese sees nisuggust sundimist/ et temmal
ei olnud lubba wastoseista/ ta piddi minnema/ ta läks/ kuise, kedda
seutud kuhhogi wiakse. Agga Jesus ütles: Wata/ meie tahhame ülles
Jerusalemma. E i siin polle ühregi sundimist kuulda. Ta olleks kül
woind taggasi jada/ei ükski ei wõinud tedda wäggise ajada, waid temma
tulli issiennesest/ ta tulli hea melega. Ta ütles sepärrast ka: ükski ei
wõtta minno ello minnust, waid ma jättan sedda ioseennesest: min-Joan. ib,,z
nul on melewald sedda anda, ja melewald sedda jälle wõtta. Paulus

ütles: ma ei tea mitte, mis mulle seäl wolb sündida, kui agga sedda/
et pühha W a i m iggas linnas tunnistab ja ürleb: köidlkkud ja willetsusse!) mind ootwad. Ta ei teadnud sedda mitte õiete julgeste üttelda/
mis temmal seäl pit di juhtuma/ kui agga sedda/ mis monned jüngrid
pühha Waimo läbbi temmale ollid ennekulutanud/ et köidikkud ja willeesussed tedda seäl piddid oo:ma. Agga Jesus teadis sedda wissist^ mis
temmale seäl piddi tehtama. Ta teädis sedda isseenncsest. Ta räkis.
sedda keik ülles, ja nimmetas keik need kannammissed nimmega/ ja et
teddck piddi risti lödama. Paulus läks kül julgeste senna/ za olli ka
walmis/ lui se Jummala tahtminne piddi ollema/ seäl omma ello korra ja omma ammetit, mis ta Issanda Iesusse käest olli sanud/ rõmoga löppetama. Temma olli Kustusse sullane/ ja üks tru sullane peab
reik teggema/ mis temma Issand tahhab/ ja ei wõi wastotörkuda minnes, kuhho temma Issand tedda läkkitab. Agaa Jesus olli se Issand
isse/ au ja wäggi olli temma käes; nisammo hästl/ kui ta nuud laks
ennast allandama/ olleks ta ennast ka woind üllendada, la auuga/ lui
kroniga ehhitud sada omma waenlaste nähhes. Kui kunninga tener sötta lähhäb/ja ei tea kas ta ennesele seält surma toob/ehk ellusse jääb/ siis
ta teeb, mis temma kohhus on; agga teine luggu.on/ kui kunningas isse
lähhäb, ja teab, et ta peab surrema, agga ommeti lähhäb, et ta omma surnoaga ommad allamad wõiks ellus hoida. J asiinon weel paljo ennam kui
kunningas, siin onIummala Poeg, kes sellepärrast olli innimesseks sanud,
et ta meile wõiks peättjaks sada. O h ! wõtkem siis ka süddamest öölda:
Ee 2
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Sind tahhan wägga tännada,
Ja sinno nimme lautoga
Mo ello ajal kita.
Mis head sa teggid minnule,
Se tahhan auuks smnule,
Kui kohhus, mälleta^

J a nenda pangem meie Ewangeliummist tahkete

Iesusse wimist teekaimist Jerusalemma/
I. Mispärrast Jesus on senna läinud.
II. Mil wisil ta on senna läinud.
III. Mis wagga risti-innimenne se jures mõtleb.
Agga anna sinna, kallis Jesus, meile issi nisuggused pühhad mötted, mis sill" no armo ja rahho möttega ühtesünmwad, et räkime ja mötlcme, mis so
mele pärrast on. Amen.
K m meie omma Iesusse wiimsest teekaimissest Jerusalemma tahhame räkida, siis meie küsstme
l. Mispärrast Jesus on senna läinud ? Keik Jummala teud on nisuggused, et innimenne, kes neid tähhele panneb, leilist Jummala suurt
knut. 11,,). wägge, tarkust ja heldust wõib tunda. Temma to on suur au ja auustus, ja temma omus seisab iggaweste. Meid kästakse sepärrast neid
laul.66,5. tähhele panna: Lulge ja wadage Jummala teud: tedda tulleb karta
sest, mis ta teeb innimeste laste jures. J a sepärrast ööldakse seal ka:
4-salm. keik M a kummardano tedda ja laulgo tedda kites, ja laulgo kites temma nimme. Asiga need Jummala teud, mis temma innimes,
te ärralunnastamiste pärrast on teinud, näitwad keigcennamiste temma ja temma Pöia suurt tarkust ia üpris murr armastust innimeste
wasto ülles. Minna kutsun teid sepärrast ka: tulge ia wadage J u m mala teud, tedda tulleb immeks panna ja armastada sest, mis ta teeb
innimeste laste jures; keik, kes sedda kuulwad, kummardago tedda,
ja laulgo kites temma nimme. K u i meie siin nüüd küssime; mispärrast Jesus Jerusalemma on läinud; st ei olle tühhi küssitelleminne, nenda tui muid paljo o n , miö innimessed ühhe ja teise asja jures küssiwad.
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E i mitte. Meie peame sest temma armo-tööd innimeste jures tundma/ et wõiksime hea melega tedda armastada/ tedda kummardada ja
lites temma nimme laulda.
Jesus läks nüüd wimist korda Jerusalemma,
i . E t keik ma ilm sest piddi mõistma temma suurt armastust J u m mala, omma Issa wasto, ja Issa armastust innimeste wasto. Sest
nenda ütles Jesus issi/ siis kui ta jo ruttas omma surma minna: Agga
et ma-ilm mõistaks, et minna sedda Issa armastan, ja nenda teen,
tui Issa mind on kastnud; tõuske ülles, läkki siit irra. Kui üts laps
sedda teeb, mis issa tahhab, kui laps sedda teeb hea melega, eks meie
tunne sest lapse armastust, kui se on üks raske t ö , mis issa kassid, kui
hädda ja kartus selle jures on, tui sedda keigesurema waewaga peab teh>
tämä, kui laps sellepärrast keige rahwa teotust ja naero, ihhonuhtlussed ja pealegi surma peab ennese peäle wõtma; kes siis ei ütle: se on
leigeüllem armasfus, seddasarnast ep olle. J a wata, sedda keik, ja
weel ennam, leiame meie selle seest, mis Jesus omma Issa tahtmisse ja
kässo pärrast on näinud. Eks se ep olle siis söggedam kui stgge, ja õige
raud süddamega innimenne, kes sedda Jesussest ei tahha runnisnda, et
temma armastus omma Issa wasto ei ial omma sarnast wo^ lelda.
Sedda tasko, mis Issa Pöiale andis, ei wõima teile selgemmne teäda anda, kui selle laulosalmikessega:
Se Issa ütles: nüüd on aeg.
Ma pean armo heitma,
O h ! minne, minno armas Poeg,
Nüüd waestel abbi naitma.
Neid patto häddast awwita,
Se hirmsa surma surreta,
Ja sata neile ello.

J a nenda kui 5e Pöia armastust Issa wasto teäda annab, nenda Issa
armastust innimeste wasto. V Ä on wannematel armsam, tui üts ainus poea, ja hea laps, ja missuggune issa annaks tedda waenlase eest är>
ra, kellest weel teädmatta on, kasta mõistaks sedda head la tännoga wastowõtta. J a wata, eks Jummal ei teinud sedda meile?
Ei ta Poeg ni kallis olle:
Mo eest annab tedda ta,
Ee 3
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Et ta piddi pirgo tulle
Kustutama werrega.
Oh need armo suggawussed!
Kuida woib mo nödder meel,
Ehk ta ussin kül on teal,
Mõista keik need armastussed?

2. Tahtis Iesus se läbbi leige ma-ilma lastele omma üllesrakilnatta suurt armastust nende wasto teada anda. Kust ial suremat armastust on leida, kui sedda? Pühha Paulus ütleb: Ükski ei wotta
»m. 5,7. naljalt ühhe oige eest surra, agga Rristus on nende eest, kes jumma^ salm. lakartmatta, ommal aial surnud. Ei naljalt ei wotta ükski ühhe õige
ja ühhe sõbra eest surra; agga Kristus on Mlmalakartmatta innimes«
te eest, omma waenlaste eest surrema läinud. Kes siis ei kohtuks, ei
panneks immeks ja ei nuttaks omma kowwa, omma ustmatta ja tännamatta süddant. O h ! andke Iummalale au, teie pattused, ja ärge
häbbenege sedda tunnistades, et teie olleteneed süallused, need surma
wäärt innimessed, ja teie pärrast lähhäb Iesus Ierusaiemma, et ta teile ja keige rahwale omma armastust tahhab teada anda. Wata, sedda
ütleb ka önnis Lutterus omma lühhileste küssimiste ja kostmiste saunade sees, küssides: M i s sundis Kristust sinno pattude eest surrema?
Lemma suur armastus omma Issa, minno ja keikide pättuste wasto.
Oh ! mõtle neid sanno nüüd olete ärra. Agga kuida näikse sest Iesusse
armastust, et ta nüüd Ierusalemma lähhäb ? Kül, kül, sest
?. Ta lähhäb senna, omma kannatanusse ja surma labbi keik
löppetama. Iubba ta olli ennast ma ilmale ilmutanud, kui I u m mala Poeg, kedda Issa olli M i t a n d , ärmpeästma ja önsaks teagema
keik, kes ärrakaddunud olli. Sedda ta olli teinud omma armsa tossist öppetusse, immeteggude ja ilmalaitmatta elloga. Kel silmad
Peas ollid ja mõistus, ;a kes süddant melega kowwaks ei teinud, se
wois tedda sest ka tunda. Agga se olli nüüd weel wajak> et ta keik sed«
da omma surmaga piddi kinnitama, omma ello andma pättuste eest, ja
omma hinge surmani wäljatühjendama. Ta piddi neid hinge kannammissi ölli mäel tundma, ja risti sambas kissendama: M o I u m m a l !
mo Iummal! miks sa mind õlled mahhajätnud ? Ta piddi jedda ihho
wallo tundma, naero, sülgi, teotust, piitsad, wermed, hawad, kibbowitsalroni, jasiis,kui tedda ihho ja hinge polest ni hirmsaste olli waewatud,
lui agga ial innimesre kurjus ja pörgo wihha wois ärramööldq, ja kui ta
omme-
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ommetigi sedda teil kannatlikke süddame ja Jummaliko julgusseaa sai
kannatanud/siis piddi ta sedda libbedat ja hirmsat risti surma ennest peäle wõtma, omma waimo Issa kätte andma, Pea nõrgutama, ja hinge heitma. Oh arm! oh lmmelinne a r m ! M i s meel wõib sedda arramittelda? S i i n lõppewad mötted. S i i n lõppeb keel räkimast. Kes sedda nenda ärramõtleb, se õhkab minnoga:
O h ! kui wagga nüüd sind tännan,
Et sa hawatud mo eest.
Te, etsinnokülges hingan,
Kui hing lahkub ihho seest.
Meie panneme tähhele
n. Nüida Jesus nüüd Jerusalemma läks. Ikka kui se Mändik,
kui se tassane ja helde, kes ta ikka olli olnud. Temma sündiminne,
temma ülleskaswaminne, keik temma ellaminne olli sedda kül jo üllesnäitnud, mis ta wiimsest tunnist sadik ikka olli üttelnud, et temma riik
ei piddand ollema siit ma ilmast, et ta ilma kõrkust, ilma au, rikkust
ja rõmo ei orsinud. Temma olli kül wahhest sedda la teäda annud,
kes ta olli, Ta olli ka lastnud wahhest omma Jummaliko au paistust
paista; agga ikka nenda, et Tedda ennam innimesse, tui Jummala
Pöiaks pett. J a nenda se olli ka nüüd, kui ta Jerusalemma wimist
korda läks. , A u ja waestls, wäggi ja nõdrus paistis i t t a : agga keigeselgeminne ta suur heldus ja immelik arm. Ta olli sedda surnust Laatsarusi Petawa allewis üllesärratanud, kes jo nelli päwa haudas olnud,
kui ta sinna tulli, et ka Marta, selle surno õdde, ütles: Issand, tem-Ioan.n,;,
ma haiseb jo. Agga temma >ures ei olnud ühtegi asja woimatta. L a 4). 44.
kissendas sure heälega: Laatsarus, tulle wälja. J a se surnud tulli
wälja jallust ja kässist surno mähkmeteena mähhitud. Eks se Jesus,
kes sedda wõis tehha, kes ühhe surnud üllesärratas, kes jo hanema
läinud, eks temma ep olleks woind ennesele igga wisi au tehha ja sata?
Agga, ta ei tahtnud sedda mitte, ei ta otsinud siin ilmas au egga rõmo. Ta ütles sedda ka saggedaste: ei ma otsi mitte omma a u ; agga Joan. ,,5».
Minno Issa o n , kes sedda otsib. Innimesse pöial ei olle mitte, kuh- Matt. s,««.
Ho temma pead wõiks panna. Keik mis Jesus teggi Jerusalemma
«unnes, M se, et ta monned pistussed nähha andis, sest Jummala
auust, mis temma sees olli, ja et ta rahwast ei keelnud omma rõmo
^lskamisse ia kitusse lauludega teäda anda. Sest Jesus läks sedda puhro Umsil wisil Jerusalemma, kui sedda olli ennekulutud, et se tootud
Iuda-
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,
Hlda < rahwa kunningas sinna piddi minnema. Sest nenda ööldakse
SH?.?,?. Salana ramatus: Olle üpres wägga rõmus, Sioni tüttar, oiska
Jerusalemma tüttar: (Iuda-rahwas ja kes Jerusalemmas ellasid,)
wata, sinno Kunningas tulleb sulle, oige ja temma saab abbi; willets, ja sõidab eesli selgas, ja emma - eesli sällo selgas. Ja se kitusse
laul, mis siis piddi laultama, kui Kustusse römus ilmunusse pääw pidta«l.,i8,.di tullema, on ka jo enne ülleskirjotud: Oh Jehowa,! et peästa nüüd
,,.,6. ^z-ra, oh Jehowa! et sada sedda hästi korda. Õnnistud olgo se,
kes tulleb Jehowa nimmel. Ja nenda se sündis ka. Jesus kastis ommad Jüngrid minna, temmale ühhe emma eesli temma saltoga toma.
Ta käskis sedda selwisil, et temma Jummalik au sest iggaühhe silmi
paistab. Ta ütles: minge senna allewisse, mis teie kohha! on, ja
kohhesisseminnesleiate teie ühhe kinniseutud emma-eesli, ja ühhe
sällo temma jures, peästke neid lahti ja toge minno jure. J a tui teile
teni middagi ütleb, siis üttelge: Issandal on neid tarwis, siis lakkitab temma neid seddamaid. J a need jüngrid laksid ja töid neid Jesusse
jure. Nemmad pannid ommad rided eeslide peäle >a Iesust nende selga istma. Nemmad ja se rahwas, mis eel ja taaga käis, hakkasid öiskades ja lauldes Iesust kiitma, ja temmale head onne sowima, et Jummal temma tööd piddi korda saatma, ütteldes: Hosianna Laweti pöiale ! kidetud olgo, kes tulleb Issanda nimmel, Hosianna kõrges. Et
wadage sest, kuida se keik töeks sai, mis Jesusse tullemissest Jerusalemma olli ennekulutud. Wata, Sioni ja Jerusalemma tüttart, ehk
Iuda rahwast, kui üpris römus se olli. Wata, kui nende kunningas
tulleb, ja stidab eesli selgas ja emma eesli sällo selgas. Wata, ets se
leik ei sünni sellega wägga hästi ühte, mis Prohweti Sakaria ramatus
olli ennekulutud. Ja kule nende kitusse laulo. Hosianna Taweti pöiale! Ets se polle sesamma, mis piddi laultama: Oh Jehowa! ct peästa nüüd ärra omma Kristusse läbbi, kes tulleb so nimmel, ja sata temma nou hästi korda. So pole körgesse tousko meie kissendamise ja pallumisse heäl, peästa meid ärra, oh Jehowa! Hosianna körges. Nenda
olli kül au selle jures, aaga ei ma ilma au, el wäljastpiddme uhkus ja
lörkus, mis ma - ilm ihhaldab ja otsib. Jesus tulli kül, kui Iuda > rahwa kunningas, agga willets, waene ja tassane. Se olli keigest nähha.
O h ! kitus olgosiismeie kalli Iesussele, et ta nenda on tulnud, et ta oms
mast Jummalikast auust, mis täieste ta sees olli, ennam ei annud nähha,
tui sedda, mis tarwis olli, et peame ustma, et ta on se helde, se tassane
kunningas, meie wäggew ärrapeästis kes tulleb werrega ennesele ühhe
kunningriki saatma, mis sees ta armoga wõib wallitseda iggaweste omma arrapeästetud risti-rahwa ülle! Et kuulgemsiisweel,

iil. Mis
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iii. Nlis mõtled wagga risti -innimenne selle jures? Isseennesest
woite teie sedda jo teada, et mitte need keik, kes sedda loewad ehk kuul'
wad waggad risti innimessed ep õlle. Rummalad kuulwad ja loewad
sedda nenda, kui üht muud jutto. Kui nemmad sedda on kuulnud, siis
se on ka otsas, siis se lahhab jälle nendasammoti metest ärra, ja nemmad ei mötle selle jures ennam ühtegi. Agga wagga risti innimenne
panncb sedda tallele ja mõtleb selle peale, et <e lemmale woiks öiete lastuks tulla. Kui ta ial sedda kuleb, siis ta mõtleb:
Tuhhat korda tännan sind,
Iesus, et sa aitad mind.
Ta ütleb leigest ommast süddamest:
Oh armas lunnastaja!
Sind tännan süddamest,
Sa õlled leppitaja,
Mind pcästsid surma käest,
Oh! lasse mind so pcäle
Nüüd lota kindlaste,
Siis saan ma ello jälle,
Kui surren sinnule.
Oh! kui wagga nüüd sind tännan,
Et sa hawatud mo eest,
Te, et sinno tülges hingan,
Kui hing lahkub ihho sccst.

Kui ta keik sedda armastust ärraarwab/ mis Iefust on sundinud
Ierusalemma minnema/ kannatamisse ja surnla läbbi innimesre ärralunnastamist löppetama, siis ta mötleb enneses: oh! kui wagga on
nüüdminnokohhus, sedda Iesust armastada, kes mind enne ni üpris
wägaa on armastanud! Ja mis innimenne olleksin ma, kui ma tedda
ei tahhaks armastada? eks se needmisse sanna öiqusse parrast mo peale
ei tulleks, mis Paulus ütleb: kui keni Issandat pesust Rrismst ei ar-1zroris,,,
masta: se olgo arranetud. Mötleb temma, kulda Iesus keik hübbi,
nacro za keiksuggust kannatamist ennest peale wotnud, siis ta ütleb: ei
ma tahhasiiska kartasinnogakannatades teotust ja naero, ehk mis sa
peaksid peale pannema. Eks meie kannatamissed ep õlle ürrikesscd ia
kerged, ja saattvad meile iggawest ja üpris wagga suurt a u ; kui mcie 2307.4,, 7.
Ff
tähhe- '«.

tähhele ei panne sedda, mis nähtaw, waid mis näggematta on. O h !

kiumtamind, mo Jesus, sinno tannatamisse läbbi, kui ma omma wil^
letsusftal, lihha ja waimo nödrusse pärrast, tahhan nõrkuda. Sinna
ollid ^e au Issand, ja ei holinud sest, et ma ilm sind piddi teotama,
naerma, kui kurjateggia ja kui Jummala teotajat hukka mõistma. Kes
minna siis ollen, et ma peaksin häbbenema so risti ja so teotussi kandes.
Olgo inö meel agga ikka selge, ja mo teggo öige, siis lasse mind kartmatta olla keikis, mis rulleb ja mind otab. J a kui sa ei kartnud, keige
ma ilma pattoga koormatud, surma minnes, miks siis minna peaksin
kartma siit ellust ärraminna/ kui sinna mind kutsud, sest et ma tean,
et mind nüüd so läbbi on lcppitud. O h ! tulgo siis surm, kui ta mind
agga jo lees leiab,
Te, et sinno külges hingan
Kui hing lahkub ihho seest.
. Kui wagga risti-innimenne mötleb Iesusse tassandusse ja heldusft
peäle, er ta on tulnud, kui wäggew kunningas, agga ommeti ni wäg<
ya allandik, willets, ja tassane, siis ta rõmustab ennast temmast ra
üpris wägaa ja ütleb : nisuggune kunningas läks meile tarwis, kes wäggew, tasmne ja helde on; wäggew mmd aitma, ja waenlaste käest
peästma; helde ja tassane mo wasto, kui ma temma armastusse sisse
M n za <edda lurjaste ei pruki pattuks. Temmal jääb se kindel n o u ;
sedda kunningast auustada, kita, tenida ja temma sanna kuulda. T a
panneb Icsuft ennese ette silma märgiks, et ta temmast ka öppiks M m dlk, tasane ja helde ollema. O h ! onnis on se innimenne, kes Iesusse
wlmlst teekalmist Jerusalemma nenda tähhele panneb, ja kelle meles se
ma <elsab, et ta nutte ükspäinis paasto waid iggal aial ennesele sest liead
õppetust za hlnge kasso wõttaks, et ta waggaste wõiks ellada, kmmatliklult kannatada, ja öusaste surra.
Sedda andko kallis önntstcggia
minnule ja keige wagga risti rahwale. Amen.
^
O h ! helde Issand J u m m a l , kuida wõime meie omma Jesus
se suuri armastust enneste wasto malletada, ct sinno arm meie mele
el tulleks. Kuida wõime meie tedda kita, et meie sinnule ei peaks au
andma, kes sa omma armsa Pöiale armo ei annud. Kes sest ei nä,
et sinna, meie Issa ja J u m m a l , meid issi ni wägga armastad, etsa
mele surma ja hutkaminnemist ei tahha, waid, et meie keik peame töe
tund nlsjele sama ? O h ! et keik, kedda sinna ni kalli hinnaga olled ao
r a a l i n u d , sind ka se eest iggaweste wõttaksid auustada ja kita. Amen.
K.avl 334. .Oh! nutta omma hädda «.

Jut-

Jutlus surel Rcdel.

227

Juttus surel Redel.
K.aul: 58- Keik on nüüd hästi sündinud lc.

< ^ h iggawenne J u m m a l ! mis suurt imme asja olled sa sel päwal
^ ) ma ilmale teäda annud. S o ainosündmud Poeg, se ello Würst,
^ ^ piddi üllekohruste kälte läbbi risti surma sama, et innimessed,
kes so waenlased ollid, piddid ellama. Agga nenda on so tahtminne olnud, sel ühhel päwal keige ma ilma pattnd ärrawõtta, Hrralepvitada
ja ühhe ohwriga iggaweste täieste korda sada keik, tedda pühhitserakse.
O h ! et meie moistMme ka sedda armo õiete ärraarwata, zasindse
eest süddamest tännada. Oh ! et ütski ei olleks kõwwa süddamega, sedda kuuldes, mis selsinnatsel päwal on sündinud. Sest, kuida wõime
meie so hirmsa wihha ilmunusse eest kohto päwal ärrapeäseda, kui meie
sest surest önnistussest ei holi, kui meie itta tahhame pattosisseiäda,kust
sa meid ni sure imme armo läbbi olled tahtnud lunnastada. Pühha
I s s a , auusta omma Poega ka meie jures selle auga, mis sa temmal
olled annud, et meie wõime temma sis>e uskuda za ello sada temma
nimme sees. Amen.
Issa meie/ kes sa olled taewas, n. t. s.
Ewangelium on Iesissi kannaramiose jä surma sannade seest leida, mis nelja
AwausMoride ramatust on kottopandud meie laulo, ramaruose lehr. 134.
Nendega ühtlasi tahhame meie neid sinno tähhele panna, mis
leitakse Joan. 19, zo.

O m nüüd Jesus sedda ädikast sai wõtnud, ütleb temma:
- ^ S e on ldppetud; ja nõrgutas Pcad, ja heitis hinge.
Armad sobrad, enne kui Jesus läks kannatama, siis lugges temma
sedda kallist palwe, mis meie Ioannesfe ramatus sritsmcteistkünmemas
peatükis leiame: Minna ollen sind auuotanud M a peäl: ma ollen I^n. ,7,4.
sedda tööd lõppetanud, mis sa mulle olled annud, et ma piddin teg^
5.
gema. J a nüüd auusta mind, sinna Issa, sinno enneft jures selle auna, mis mul olli sinno jures, ennego ma-ilm olli. Jesus pallub, et

Issa tedda piddi auustama, selle auga, mis temmal Jummala jures
olli olnud enncgo ma ilm olli. Jesus olli, cnncgo ta seie ilmasissetul>
l i , ennego n n i l m s a i lodud, ja temmal olli Jummala jures suur au,
Ff2
se

st au, et ta Jummala Poeg ja tõssine Jummal olli. Selle auga piddi Issa tedda nüüd jälle auustama ka temma feigesul ema kannatanusse
sees, la tedda ommaks Pojaks tunnistama. J a nenda kui Issa Iesust
lkka olli kuulnud, nenda ra teagi ka nüüd wiimsel tunnil. I u d a rabwas,
ja keigeennamiste nende üllemad preestrid ja wannemad mõistsid Iesust
lül hukka,, kui ühr turjateggiat ja Jummala teotajat, posid tedda risli,
;a ollld wagga röömsad, et nemmad temma peäle ollid wõimust sanud.
Agga Issa auustas Iesust temma surma sees ni hästi, kui temma ello
sees, ja jun es sai Jesus wõimust knk omma waenlaste peäle ja Judid
ja vagZanad hakkasid tedda awwalikkult tunnistama Jummala Pojaks
la ma-llma Onmsteggiaks. J a Issa taewast auustas omma Poega awwalikkult. Sest palke l.iks kesk päwa aeqes ni mustaks, kui kot, la panni nago lemamisse riet ennese ümber. Ta kattis omma pallet nago kinn i , la habdenes nnuggme tannamatta rahwa peäle paistes, kes omma
ello - Wurstl ollid ristl lönud. S e ettevodud tek templis, mis kui wah
ye-seln keige pühhama paika ees o l l i , kuhho ükski innimenne ei tohtnud
sls,ewadata, kui ta ei tahtnud surma sada, ja kuhho sure leppitamise
päwal üllema preestril agaa ükski lubba olli ükskord sisscminna ; se tek
karnses nüüd lõhki kahbcks üllemast otsast allamast sadik. S e olli oige
m mereggo. E i se ennesest ci woind sündida, iggaüks mõistis/ et se
Jummalast olli. Pealegi sündis mur M a wärrisemine, ja kahud ajasid lohkt, hauad laksid lahti ja paljo nende pühhade ihhusid, kes seäl olud magganud, tousid ülles. W a r a , nenda auustas Jummal isse omma Poega.

Pangem siis selsinnatsel Iesusse surma ja matmisse
p ä w a l tähhele:

I. Icsilsse Mikko surma risti sambas.
II. Temma hingamist pärrast waewa.
Iil. M i s head õppetussed risti-innimenne sest ennese!
wanad.
Aita, armas Jesuke;
Omma surma läbbi,
Et sind kuuldes jättame
Mahha patto häbbi,
Sinno
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Sinno surma, surma süüd
Appeta meid mõistma,
S i i s , ehk waesed, wõime nüüd
Sulle tänno anda. Amen.

Meie panneme nüüd tähhele
1. Ihusse aulikks ja önsat surma. Kustusse waenlased, les tedda
risti lötd, tahtsid tedda se läbbi keige I u d a rahwa ees nenda arrateotada ja iggaühhe melest ni alwaks tehha, er issi need, kes tanmm weel
ommast ollid luggu piddanud, otsego surest Prohwetist, nüüd plddw
häbbenema, sedda tunnistades. Risti surm olli I u d a rahwa melest
leigealwem surm, ja nemmad arwasid sedda, kedda nenda surman arranetud innimesseks, kellest Jummal issi omma sanna sees olli üttelnud:
t u i kegi patto teeb, mis surma w ä ä r t , ja tedda puusse puakse, se o n , Mos. „ ,
J u m m a l a melest üts ärrawannutud. Rahwa üllemad ja wannemad " ' ? -

ollid nüüd sedda kohhut temma peäle mõisinud, et tedda piddi nstl po<
dama, ja lootsid, et sest ajast ükski I u d a rahwa seast ennam tennna
sisse ei piddand uskuma, waid tedda ärrawanduma. J a se ollt ka
tõeste üks wägga kibbe ja hirmus surm. Kitus ja au olgo Jesusal, et
ta sedda ennese peäle wõttis, sest wõime nüüd öölda:
Üks tallekenne leppitas
Ma-ilma eksitussed,
J a pu peäl surres ka-utas
Pättuste kdwwerussed,
Ta käis ni haige, wiggane,
Ja tappeti ni dalaste,
Ep olnud rdmo ial,
S a i naertud, ärrateotud,
Ja sures häddas surmatud,
Ja kandis keik heäl melel.

Iesusse risti surm on au wäärt, sest
1) L a surri meie eest. Ta andis ennast meie eest käemehheks. Meie
pattud ollid temma peäl, ta olli neid ennesele lastnud suuks arwata, w nenda la meie nuhtlussea Agqa patto palk ollt surm, sepärrast plddl
temma ka surrema. Ta olli kül süta ja puhhas, agga nme olllme need
kurjateggia^
^
^
Ffz
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Meid piddi kassist, jallust
N i seutama pdrgus,
Kui tehti temmale.

Meie ollime need pattused, need wöllalissed, need ärranetud, ta laskis ennast meie eest needmisseks tehha ja risti pua/ et ta meie wõllad
wõiks maksca omma werrega, ja meid needmissest ärapeasta. Auus'
tagem temma risti surma! ja Temma teotussed za häbbi olgo meie melest kallid ja armsad! Heitke allandusse sees temma ette mahha, ja ütlege süddamest:
Tuhhat korda tännan sind,
Et sa nenda aitad mind.

Agga au sees olli ka temma risti surm sest, et2) Issa issi tedda auustas nende immetäbtcdega, mis siis sündis.
Pätte läks musraks, kaljud löhksid sure pragginaga löhki, M a wärrises
ja keik loom olli otsego leinamas.
Z) Isse innimessed viddid temmale au andma.
S e peälekirri,
Ioan.,>,,9lnis Pilatus laskis kirjotada: Jesus Naat^rettlst, Iuda-rahwa kunningas , segi piddi Iesussele auuks ollema. I u d a - rahwa üllemad pal'
hlm »,. lusidkül lelle wasto, agga Pilatus ütles: mis ma kirjotanud, ollen
ma kirjotanud. S e piddi jäma, et keik wõiksid luggeda sedda ullekohto, Mts I u d a rahwas omma kunningale ollid teinud. J a keik, kes
agga tahtsid silmad lahti tehha, tundsid ja tunnistasid siis, et se risti
podud Jesus ilma süta, öige ja Jummala Poeg olli olnud, üks, neist
kurjateggiaa, kes ollid ühtlase Iesusscga üllespodud, ütles Iesusse wastu? „,4». to : Issand mötle minno peäle, kui sa omma kunningriki tulled. S e
Matt.'7,54peälik, kes Iesusse kohha! seisis,^ ja mitto teisi, kes lemmana ollid ja
Iesust hoidsid, kui nemmad näggid sedda ma-warrisemist, ja mis
sündis, kartsid wagga, auustasad Jummalat, ja ütlesid: toest sesintuk. ,;,4t. llane olli Jummala poen. J a keik rahwas, mis sinna tulli, sedda
waatma, kui nemmad näggid, mis sündis, loid nemmad omma wasto rmdo ja läksid taggasi. J a pealegl tulli üks aus rae issand, J o
scp nimmi, üks rikkas mees, kes teistega mitte ühhes nõus ei olnud,
egga kiitnud nende tööd, julaes, läks Pilatusse jure ja pällus ennesele
Jesusa ihho, et ta sedda piddi sama mahbawotta. Wagga risti - innimenne mõtleb siin: olgo kül, et minno Iesussele, tedda ma ussun, auus
tan

tan ja armastan, keigekibbedam teotus ja wallo risti surmaga on rehtud ; mo melest on temma rist kallim, kui keik ilma au. Ta on minno pacto eest surnud/ keik mo nuhtlusse!) on temma kannud. Ta olli
öige/ agga ma ollen se üllekohtune orri. J a nüüd on mind temma läbbi Jummala lapseks tehtud. M a tahhan siis ka ükspäinis temma ristist kitelda, ja neist hawust, mis temma seäl kül kässist, kül jallust on
tunnud.
Need peawad mi»nule hädda aial, haiguse ja surma seeS
kmmtusseks m mele jahhutamisseks ollema, sest, et ma neist tunnen, et
ta minno pettud on leppitanud, et tedda minno eest on ärralõhhutud
ja needmisseks tehmd. J a ei ial ei tahha ma häbbeneda sedda tunnis
tades. Wata, nenda olli Iesusse surm au sees. Pangem nüüd tähhele
il. Iesusse hingamist pärrast waewa. Kui tee laia omma tekonna illmaetc on löppetand, ja to teggia omma päwa tood hästi õtsa
sanud, oh! tui maggus on siis hingammne. Meie Issand Jesus kes olli
nüüd omma tööd ärrateinud ja werre waewa kül näinud, piddi ka ihho
polest omma hingamist sama. Sepärrast piddi tedda ka mahha maetama, er ta kolmandamast päwast sadik haua sees wõiks hingada. Ta
olli jo risti sambas keik ärralöppetanud, nüüd ei piddand temmal ennam ühtegi häbbi tehtama. Säre luud ei piddand temmal ka mitte
katkimurtama, et kirri piddi töeks sama: Lemmale ei pea lundki katki Joa».,?
murtama. Agga sepärrast, et keik sedda immeks pannid, et ta ni us-' Mos
sinaste olli ärrasurnud; siis vistis üks neist söamehhist oddaga temma
"'
külge, et werri za wessi wälja tulli, tähheks, et südda olli läbbi pistetud, ja et ta töeste surnud olli. Se olli tarwis, et pärrast, kui ta
jälle üllestõusis, u M a t t a hulk ei woind öölda, et ta ep olleks surnud
olnud. Josep olli Pilatusse käest lubba sanud, Kustusse ihho malchawõtta, ja temma ni häsn kui Nikodemus ollid jo keik sedda walmis
murretsenud, et tedda ausaste ja rikka mehhe w.si järrele saaks mahhamaetud. Need wõtsid Iesusse ihho ja mahkssd sedda puhta kalli lmnaste riette sisse kalliste rohtudega, nenda kui I u d a rahwal se wns
olli mahamatta. J a Iosevil ollr seälsammas liggidal uks aed, kus
ta ennesele olli lastnud ühhe hauda kaljo sisse ramda, kuhho ep olnud
ükski ial pandud. Sinna nemmad pannid Iesust: Josep laskls jure
kiwwi haua ukie ette weretada, ja läks siis ärra. Agga monned waggad naesed ja Iesusse sobrad ei woind weel haua jurest arratulla, ja
ollid haua tohhal tsrumas, nutsid ja waatsid sedda hauda, ja kuhho la
kuida temma ihbo sinna pandi. S u u r kurbdus za murre waewas nende süddant, nemmad ollid Iesust wägga armastanud, kindlaste ta sisse ustnud, ja itta lootnud, et temma Israeli piddi lunnastama, w
omma
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omma kunningriki siin M a peäl nähtawal wisil ehhitama. J a nüüd
olli ta surnud/ pealegi risti sambas. Nende armastaja/ nende heateggia, nende ainus ja üllem lorus olli haudas.
Agga Iesussel olli
Ies. ?z,«. h ^ , ta hingas nüd pärrast waewa. Ahhastussest ja kohto alt olli
ta nüüd ärrawõetud. Meie patto-wõlg, mis temma kaest takkaaeti,
olli makstud. Sepärrast tahtis Jummala öigus, et ta nüüd piddi au
sees ollema. Ello aial olli Jesus ikka waesusst ja maddalusse sees ellanud ; siis olli meie patto koorm alles temma peäl; agga nüüd tullid
rikkad ja ausad mehhed/ kullutasid paljo temma pärrast, ja teggid tenv
male suurt au. Oh ! kui wägga wõib se meie usko ja lotust kinnitada.
Nenda se olli keik jo Jummalast targaste enneseätud^a ennekulutud:
Ies. l l , ic. Lemma hingamisse asse piddi au sees ollema. Temma piddi surrema
laul16,,° ja mahhamaetud stkma ; agga ärramaddanemist ei piddand temma

lihha näggema. Kui se ello Würst issi haudas olnud, miks meie peaksime kartma/ omma haua peäle wadates ? Eks Jesus ep olle waggade
hauad maggamisse kambriks pühhitsenud, walgust, hingamist, rahho
ja ello sinna sisse pannud? Kolmandamal päwal kuleme meie Ielust
sealt jälle üllestõusnud ollewad/ ehk kül suur kiwwi stnna ukse ette olli
weretud ja hoidjad jure pandud, sedda hoidma. J a nenda peawad meiegi ihhud/ kui nemmad mulla sees on hinganud ja põrmuks sanud/ jälle ükskord ettetullema ja üllestõusma iggaweseks elluks.
Kuulgem
nüüd weel
in. M i s head õppetust meie Iesusse risti surmast ja matmiosest
wõime sada.
i ) Peame meie sest õiete kindlaste õppima ussma, et Iems Kristus meie pattude eest on surnud ja omma ohwri läbbi risti sambas meid
täieste on ärrapeäsenud ja iggawest ärralunnastamist leidnud keikile Adama lastele. S e olgo meie lotus ja kindel usso põhhi,
Se põhhi ikka kindlaks jääb,
Kui Ma ja taewas hukka laab.

Kui need pattud, mis enne on tehtud, mis meie nüüd kül kahhetseme
ja nuttame; agga mis ommeti tehtud on, meile waewa tewad, kui
nende pärrast Jummala nubtlussi ja hukkatust kardame, siis lootko meie
meel Iesusse hawade ja surma peäl, sest se läbbi on meie pattud tas'
sutud ja Jummal on leppitud. Kui meie ommast tööst wigga leiame;
tui näme, et pat meid ikka weel kiusab ja waewab, ehk kül püame sest
lahti
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lahti sada, ja Jummala mele pärrast olla, siis uskugem, et meil I e
susse sees on se arralunnasraminne temma werre läbbi, se on, pattude
andeks-andminne. Möttelgem sedda kindla ussoga, et Jesus meielPeets.5,,4
parcud on ülleskannud pu peäle ja neid leppitanud, agga möttelgem
ka se jures, et meie peame pattust ärrasama, ei mitte ennam patto
sisse jäma, waid öiguosele ellama, kui meil temma kibbedast kannatamisscst ja surmast peab kasso ollema. Sepärrast õppigem
2) Iesusse surmast ^ et meie nüüd ka sedda üllemat tööd, mis
Jummal meile Hn annud ja käsknud tehha, peame löppetama enne surm a , nenda kui^tesus sedda keik on lõppetanud, mis Issa temmal olli
annud. Agga, se on meie üllem t ö , mis meil siin ello aial tehha tulleb : meelt parrandama ja ni paljo head teggema, kui meie ial wõime.
Seeb se on, mis kirri ütleb, et peame pattust ärrasama ja öigussele ellama, ja nenda head lehhes lannatussega au ja bukkaminnematta põlwe otsima. Sest, tui meie tahhame pattosissejada, Ms meil ei olle
leigest sest, mis Jesus meie eest on teinud ja kannatanud ühtegi kasso,
ja meie ei wõi wiimsel päwal muud odata, kui Jummala wihha ilmumist ja iggawest hukkatust. Wata, sepärrast on Jesus ni paljo meie eest
kannatanud, et ta meid tahlis pattust ärrasara, ja waggaks innimesseks tehha, kes õigusse ning pühhitsusse sees temma ees iggaweste piddid ellama. Sepärrast on temma meile ka omma vühha sanna ja pühhad Saakramentid annud. Se tulleb nüüd iggaühhel innimessel tehha, ni kaua kui ta ellab. Kes sedda ei te; kes süddamest Jummala armo
ja pühha Waimo läbbi sedda ei otsi, se jättab onuna tööd teggemasta,
mis enne surma peab löppetud sama. Kui sedda truiste olleme teinud,
ja surm tulleb kätte, siis wõime uskuda, jäse peäle julged olla, et I e susse hawus ja temma risti surma sees leppiramist leiame, ja et meil
hukkamõistmist ennam ep olle karta. Siis wõime meie ka rahhoga ja
kindla lotussega üttelda: se on nüüd löpvetud. Agga, kui innimenne
omma kallist armo aega patto tehhes lasseb möda nunna, ja sedda hinge tööd ei ial weel öiete ette ei wõtnud, mis temma keigeüllem tö piddi
ollema keigel ello aial, ja siis fui öhto jõuab ja pääw jo werib, siis wast
mötleb, et temma weel keik teggemasta on jätnud, et ta ei olle sidda armo aega, sedda önnistusse päwa omma meleparrandamisseks mitte
prukinud, waid holetusse ja patto sees elland; oh! seon siis üks waene luggu. Sepärrast hakkaae sedda nüüd warsti ja löppetage sedda otsani, ennekui pimme ö lätte jõuab, et ennam ei wõi töid tehha, egga
armo palluda.
Gg
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Z) Ellagem nenda/ et siis/ kui surm tulleb,, meie südda sepärrast
meid hukka ei mõista, et olleme omma ello aega lühhendanud, liajulgusse, liajomisse, prassimisse, liakurwastusse ja mu nisugguse pattude läbbi, waid, et siis wõtme rahhul olla^ ja surma ennesele kassuks
arwata, .sest, et ta mcie waewa lippetab, ja meid Iesusse jure taewa
sadab. Ärge piddage wihha ei ühhegi innimesse wasto; kui teised teile
pahha tewad, andke neile hea melega andeks, ja nenda olge ikka iummalakartlikkud, waggad, ustawad keikis, mis teie kohhus on, et pärrast surma teitest wõib öölda: se olli öige mees ja Jummala laps;
Ta kandis risti ilma peäl,
O n surnud, ellab siiski weel.
-

Amen.

Arm, kes surma waewa näinud,
J a mo külma hinge eest
Külma hauda olled läinud,
Sind ma tännan süddamest,
Et sa wallus hinge heitsid,
Et wõin ikka ellada;
Hnnistusse mulle saatsid:
Iggawest mind armasta.

J a h ! tuhhat korda ja löpmatta tahhame meie sind, kallis Ie<
sus, se eest kita ja tännada, et sa Jummala sure armo ja hallastusse läbbi sedda keigekibbedamat risti surma meie keitide eest olled surnud.
O h ! lasse sedda meie önneks tulla; lasse meid se läbbi ka ommal aial
ünsaste siit lahkuda, ja wõtta mele waimo siis sinno katte, et same
seal so palle ees iggaweste rõmustud ja jahhutud. Amen.
L>aul: 59. Oh leinagem! Ning kaebagem! «.

H-

Juttus

Jutlus Kristussc üllestousmisse Pühha
essimessel Päwal.
L a u l : 62. Mo südda, olle üllewel, O on jo möda läinud lc.

< ^ h kallis önnisteggia, helde Issand Jesus, mis rööm, mis rah2 ) Ho tulleb nüüd kurbdusse ja murre järrele neile, kes sind armas^ ^ tawad, ja sinno ärralunnastamist ootwad, et kuleme sind üllestõusnud ollewad ja ellawad. Meie pattude pärrast anti sind ärra risti
surma sisse, agga meie öigekssamisse pärrast ärratati sind jälle. S u r m
a haud ei woino sind wangis piddada, sest et sa ollid se ello isse; omma surmaga woitsid sa surma ärra, ja saatsid meile ello ja rahho. S o
waenlased on ärrawoidetud, wärisewad ja põggenenud, agga so sobrad rõmustanud ja römustelles pannewad nemmad so suurt armo,
ja suurt Jummaliko au immeks, ja kummardawad sind, kui omma
ello üllemat sittajat. Sinna ellad, ja meie peame ka ellama. Oh'.
lasse meid ka so üllestousmisse wägge enneste sees tunda, et nüüd wai<
moliklult üllestouseme patto surmast ja siis, kui sa tulleb üllesärratas
ma keik, kes haudade sees on magganud, et saaksime ka üllestõusta ig>
aawesseks elluks. Õnnista seks ka omma pühha sanna kulutamist nme
jures. Amen.
Issa meie, kes sii olled taewas n. t. s.
Lwangelium: Mark. 16, i -- 8- salmist sadik.

c^a kui se hingamisse-pääw sai mödaläinud, ostis Maria M a h <" dalena ja Maria Jakobusse emma, ja Salome tallld rohhud, et nemmad plddi5 tullema ja tedda woidma. J a essimessel näddala päwal tullid nemmad wagga warra päwa tõustes
haua jure, ja ütlesid issekeskes: Kes weretab meile se kiwwi
haua ukse peält ärra ? J a kui nemmad senna waatsid, näggid
nemmad, et se kiwwi olli ärrawõetud; sejt temma olll wagga suur. J a nemmad lätsid hauasisseja näggid ühhe noGg 2
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re nlehhe parremal polel istwad, scl olli pitk walge ne selgas,
ja nemmad ehmatasid wägga. Aaga temma ülles nende
wasto: ärge ehmatage, tele ctsite I e ust Naatsaremst, kes
olli usti podud: Temma on üllestõusnud, temma ep olle
sim, wata sedda asset, kuhho nemmad tedda ollld pannud.
Agga minge, üttelge temma jüngrtttele, ka Pcetruesele,
et temma teie ele lähhäb Kalllea-male, stäl satc teie tedda na ha, nenda tui temma teile on üttelnud, ^ a nemmad
l W d ruttuste wälja, ja jooksid haua jurest ärra'; sest nende
peäle olll wärristus ja ehmatus tulnud, ja ei üttelnud uhhclcgi ühtegi, sest nemmad kartsid.
Ärge el)matage, teie otsite Iesust Naatsarettist, kes olli risti
podlld: temma on üllestõusnud, temma ep olle siin. Se olli se röNlus sanna, mis Iesusse sobrad pärrast sedda suurt kurbdust Iesusse
kannaramisje ia jurma pärrast ingli suust kuulda said. Nende meles
olli Icnls jurnud, nenda tui muud innimessed, kui nemmad ükskord
surnud on. Jesus olli neile sedda kül selgeste ütlenud, et ta piddi surrema ja kolme päwa pärrast jälle üllestõusma. Agga nemmad ei mõistnud jedda sanna. Essite ei wõinud nemmad sedda uskuda, et se Jesus
Jummala Poeg, kelle peäle nemmad lootsid, kelle immeteud nemlnad
ollld nmnud, kes haigcdele terwist ja surnuttele ello ühhe sannaga andis,
et ,e Iems piddi lurrema. Giis kui nemmad tedda näggid üllekohtuste
katte ladbl mrma arraantnd, ja sures wallus hinge heitwad, siis kurbdus teggi nende meelt hopis seggaseks, et nemmad se peäle ennam ei
mõttelnud, Mls I l l u s olli tõotanud, et temma kolmandamal päwal
piddi jälle üllestõusma. Kristuse waenlased mällemsid sedda parreminne, ja selle tanusse pärrast pallusid nemmad Pilarusse käest soldatid, kes sedda hauda piddid hoidma, sest et ta olli utlenud: minna tõusen kolme päwa pärrast ülles. Hoidjad anti neile ka, ja need hoidsid hauda hasri, er Jüngrid ei piddand tullema, ja ttdda seält arrawarrasmma ja ütlema: temma on üllestõusnud. Agga, kas nemmad Iesusse
üllestõusmist se läbbi wõisid keelda ? Ei koggoniste mitte Wata, mis
Matt.,«,,.sünd:s. Essimessel näddala päwal, kui walge hakkas sama, sündis
) 4 suur mawärrisemmne, sest Issanda ingel tulli taewast mahha, werstas se kiwn i haua ukse eest äl-ra, ja isms senna peäle.
Ja temma
näggo olli otsigo wälk, ja (emma rided walged kui lummi. Sepärrast
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rast tulli neile ni suur h i r m , et nemmad wärrisesid, ja said otsigo surnuks. Nende keiqe varram nou olli/ joostes ärrapõggeneda ja räkida,
mis nemmad ollid kuulnud ja näinud. Warsti pärrast sedda tullid monned waggad naesed sinna, sedda hauda waatma. Need läksid teiste
eele sinna, senniks kui teised kallid rohhud walmistasid/ misga nemmad Iesust piddid woidma. Neile näitis ennast ka üks ingel/ agga selle
näggo ei c^nud mitte, kui wälk, waid illusa nore mehhe näul walge riebtcga ehhitud näitis m ennast Iesusse sõbradele/ ja ütles: ärge ehmatage mitte, teie otsite Iesust Naatsaretttft, temma ep olle siin/ ta on
üllestõusnud, wata seoda asset, kuhho nemmad tedda ollid pannud,
N l lahkeste räkis ingel nendega, kes Ielust otsisid. S i i s kui Iesust surmati, rõmustasid temma waenlased üllewägga, agga temma stbrad
nutsid ja ullusid, nenda kui Jesus sedda ka olll ennekulutanud, neid I " » - ^ ,
piddi kurwastama; agga nende kurwastus piddi rimuks minnema.
^
J a se sünois nüüd Iesusje üllestousmisse läbbi, kui nemmad sedda tuul>
oa laid inglist: temma on üllestõusnud; ja kui nemmad tedda issegi
nähha said. J a se on ikka weel se kasso Iesusse kannatamissest ja üllestousmissest: Haddalissed näwad ja kuulwad sedda, ja sawad rööm-. . .
saks : teie, kes Jummalat nouate, teiege südda peab ellama. S e ,
"
pärrast tahhame meie tannapäwasest Ewangeliummist tähhele panna

Meie üllestõusnud önnisttggia wägge ja wõimust:
I. Kust meie temma wägge ja wõimust tunneme.
II. Kuida Iesusse sõbrad nüüd wõiwad wagga rõõmsaks sada.
III. Kuida Kustusse waenlased peawad kohkuma ja kartma.
^ i n n a , üllestõusnud i^nnisteggia, lasse meid sinno üllestousmisse wägge
" ^ ommas süddames tunda sada/ et keikidc südda rõmo pärrast wõiks ellada/
kes sind nõudwad, agga, et kurjad wõttaksid häbbeneda, so jalge ette ennast
mahaheita, ja so ommaks ennast «nda< Amen.
Armad sobrad, Iesusse üllestousmisse pääw on temma au ja ns>
t i rahwa rõmo pääw/ sest, et Jesus on wõimust sanud patto, surma
Gg z
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ja põrgo haua peäle ja et se läbbi wäggewaste on üllesnäidetud Tedda
Jummala Poega ja M a ilma Onnisteggmt ollewad.
Se on temma wägge ja wõimus.

Meie kussime:

l. Rust meie temma wägge ja wõimust näme ja tunneme? Ie-

susse üUestousmissest teame mele sedda, et ca tbeste on se Jummala
Poea, se M a ilma Õnnistegaia ; pacto, surma ja põrgo ärrawõtta.
Sedda olli Iesusstst jo enne, tui ta sündis, ja temma sündinusse jures
inglidest kulutud, et ta sesamma piddi ollema. Ta issi olli sedda tännini, ni kaua kui ta ellas, ni hästi awwalikult keikide kuuldes julgeste tunnistanud, kui ka issiärranis omma Iüngrittele saggedaste üttelnud.
Temma ellaminne, temma teud, temma õppetussed ollid ka nisuggused, et keik, kes pimmedusse würstist ommad meled ei lastnud sõggedaks tehha, ja kes melega ei tahtnud uskmatta jäda keigest sest, mis nem<
mad Iesusstst kuulsid ja näggid, sedda ka piddid ustma ja tunnistama,
et ta olli Krisrus, se Issand, se Jummala Poeg. Neid ei olnud ka
pismt, kes temmasisseustsid. Monned heitsid ta jüngriks, ja tunnistasid sedda awwalikkult ülles, et nemmad tedda Kristusstks arwasid,
ja temma õppetussed wastowotsid. Need ep olnud ükspäinis need kaksteistkümmend, kes ta järrelkäisid ja ikka ta jures ollid, waid neid olli
paljo ennam, ni hästi meeste, kui naeste rahwast. Monned ollid sal
laja jüngrid, nenda kui Josep, Nikodemus ja mitto muud, kes ommas
süddames sedda kül ustsid, ct ta Jummalast olli tulnud, sest et ei ükski neid immetahta ei woind tehha, mis temma teggi, egga nisugguse
tarkuste la toe sees Jummala sanna õppetada, ja ello teed juhhatada,
kui temma teggt. Agga kattusse pärrast I u d a rahwa eest, ei õnnistand nemmad jedda awwalikkult. Tännini ei wõinud ükski innimenne
öigussega sedda laita, mis Jesus räkis ja teggi. E i ütski wõinud temma
peäle ühtegi süüd tõeks tunnistada, keik piddid temma suurt tarkust
temma öppetusses ja temma sured teud immeks pannema.
J a kui
monned sedda Jummala teotamisseks arwasid, et ta ennast Jummala
Ioan.,°,;7 Pojaks «immetas, siis kostis Jesus neile wägga targaste: R u i minna
"

omma Issa teggusid ei te, sus ärge uskuge mind; agga kui minna
neid teen, siis uskuge need teud, kui teie mind ei ussu, et teie mõistate ja ussute, et Issa minno sees, ja minna temma sees ollen. Wata,

nenda on Iems kül omma teggudega, kül omma üllestousmissega omma wägge ullesnäitnud. Missuggune innimenne wõib ommast wäest
surmast üllestõusta? Kennel on se melewald Jummalast antud, omma
ello anda ja jälle wõtta ? Agga Jesus tõuseb ülles kolmandamal päwal,
nenda
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nenda kui temma olli ütlenud: M i n n u l on melewald omma ello an-Joan.,0,1,
t>a, ja melewald sedda jälle wõtta. Sest meie teame kindlaste, et I s sa on temma sees olnud, ja temma Issa sees; et ta Jummalast ma
llma sisse on läkkitud ja et ühhegi mu sees ep olle õnnistust ; ja et üh- Ap. tegg. 4,
tcgi muud nimmet ei olle taewa al innimestele antud, kenne läbbi meie
peame onsaks sama, kui temma läbbi. Sedda, mis Peetrus ennemuiste ücles: Suma olled se N r i s t u s , se ellawa Jummala poeg, <eddaMatt.is,le
wõime meie nüüd, et Jesus on üllestõusnud, keige usso julgussega
tunnistada. Keik, mis ml need Prohwetid Iesussest on tunnistanud,
ja mis ta issi on õppetanud, se on temma üllestousmisse läbbi kinnitud
ja röeks tehtud.
Nüüd wõime temma sees pattude andeks andmist
sada, kui pattud süddamest kahkctseme, temma läbbi wõime patto melewalla ja wallitsusse alt peäseda, surm kül surretab ihho, agga hing
saab iggawesse ellusse temma läbbi, ja ihhoai peab jälle üllestõusma
wiimsel päwal, ja iggaühhel, kes Iesusse sisse ussub, peab iggawenne
ello ollema. Nenda on Jesus patto, surma ja põrgo ärrawoitja. W a t a , sceb se on, mis ööldakse teise Õppetusse sees, et Kristus meid on
peästnud ja lunnastanud kelkist pattust, surmast ja kurrati wäest. Se 3 ° " . I I .
Lou - koer Hüda suggu arrust on ärrawõitnud. L a olli surnud, agga ' ^' ^
ta ellab nüüd iggaweste iqgawesseks ajaks, ja temma ka on põrgo ja , ,, l«.
surma wõtmed. O n , rahho ja rööm keikile, kes Icsust armastawad,
kes temma peäle lootwad, need ei sa töeste häbbi sisse. J a se on se tel»
ne tük, mis tulleb tähhele panna,
N. Nüida Iesusse sobrad se läbbi julgast ja rõmo sawad. Laulo ramatus 6q laulus, kus Iesusse surest sannatamissest räkitaksr, ööldakse: häddalissed näwad sedda, ja sawad rõõmsaks, teie, kes Ium-Laul. <l?,;z.
malat nouate, teiege südda peab ellama. Häddalissed, ja kes J u m malat nõudwad, need peawad, sedda kuuldes, ja nähhes, röömmks
sama, ja nenda südda peab ellama. Nisuggused ollid need Jausse söbrad/ kes temma ello päiwil tedda ollid näinud, ja ustnud, er ta
Israeli kunningas ja ärrapeästja piddi ollema. S u s , kui Jesus alles
nende jures olll, siis ei olnud nemmad kül häddalissed enneste melest;
agga, kui Jesus üllekobtuste kätte läbbi neist ärrawoen, hirmsaste arräteotati, pinali ja risti podi, fui ta issi ennesele omma nme läbbi abbi
ei saatnud, waid hinge heitis, m hauda pandi, siis hakkasid nemmad
omma hädda tundma, hinge läbbi olli nüüd otsego moök tungmud,
nemmad ei tunnud muud, kui kurwastust ja wallo, ja nende lotus olli
otsas. Agga ei armastus lövpenud ärra. Sest kuida wõisid nemmad
tedda unnustaba, ja tnt sedda head, mis nemmad temmast ollid kuul-
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nnd za namud; se agga ei tulnud mirte nende mele, et ta jälle surnust
piddi üllestõusma. Wata^ nisuggused ollid Iesusse sobrad, kes temma ullestousnnsse läbbi wagga rõõmsaks said. Need häddalissed, kes
Iumnmlat nõudwad, ia hinge õnnistust otsiwad, need sawad room*
saks ja mnde südda peab ellama. Innimessed, kes Jummala sanna
luggemlssest m luulmissest Iesusse juurt armo meie wasto on tunda
sanud, kes Iesusse kannatamissest za kibbedaft risti surmast sedda kül
selgeste näwad, et Jummal meid wagga on armastanud; agga ta sed>
da molstwad, ku: htrmus suur nende patto hädda ja eksitusfed on, kes
Peerrussega nutwad, et nemmad sedda au Issandat, ei mitte kolm
kord, waid wagga saggedaste on ärrasalganuo; kes hakkawad pattud
mahhajatma ja Iesusse jurest abbi ja armo otsima, need on Iesusse ullestousnnsie pärrast röömsao, ja ütlewad:
Keik sinnota on minnul'
Siin ilmas sap ning piln,
Suur kallis arm on sinnul
Ning maggusam, kui wiin.
Mo süddamest oh! wbtta
Keik, mis ei tahha sa>
Za mulle appi titta,
Et kurja pdlgan ma,
So armo tunda nõuan,
^ing armastada jõuan
Vind keigcst süddamest.

Agga, ?ui monned sellegi rõmo jures, ommeti hädda tundwad,
ehk seestpidi, ehk wäljastpiddi, mis läbbi wahhest nmde ust ja lotus otsigo löpmas o n ; w a m , siis ütleb ka ingel neile, kui nende jures kaw
walust ep olle; kui nende armastus kustutamatta on, ja sedda nende
heäist teggudest tunnukse: ärge ehmatage, Jesus on üllestõusnud. N i suggused kallid hinged ei pea ennam ehmatama, egga kohkuma, sest
Jesus ellab ja nemmad peawad ka temmaga ellama. Temma ülles
tousminne ja ello wõib sedda murre kiwwl, olgo ta ni suur ja raske,
kui ta ial wõib olla, süddame peält ärraweretada Sest ta on meie
pattude pärrast surmasisseantud; agga meie öigekssamisse pärrast jälle
üllesärratud. J a mis se on, Mls meid nüüd weel peaks kurwaks teg
gema ? Pat on kül hirmus assi ja wõib süddant wägga waewata; agga
eks
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eks Iesus sedda süüd ep õlle kalliste maksnud omma werrega? eks ta
põlle meile andeks andmist saatnud? eks meie ei woi ka temma labbi
patro peale woinmst sada? Kui ma ilm meid kurwastab ; eks Iesus
põlle seddagi ärrawoitnud? Resse, kes woib hukkamoista? NristusRo«.«,Z4.
on se/ kes surnud, ja mis weel ennam, kes ka on üllesarratud. Ehl

surm meid hirmutab ; eks Kristus ep õlle surma odda katki murdnud/
surma hirmo arrawocnud? eks Iesus ei ella, eks meie temmaga ei pea
la ellama ja iggawesseks elluks jälle üllestousma? Eht kui waesus, kurjade wihkaminne, teotus/ haiausja muud nisuggused asjad meid tüllitawad, ja meile waewa tewao; eks Iesusse ello ei anna ka sellcgi sees
suurt julgust, rahho ja römo? Eks ta põlle wäggew kül, helde kül, tarl
kül meid aitamas? Eks ta tea, mis tarwis on ?
Mo Iesus ellab, kaitseb mind,
Se rdmusrab, mo südda/ sind,
Ehk kurri selts siin uhke on,
Neid naera, sulle saab au-kroon. Halleluja!
Ehk tahhaksin, ei mõista ma,
Miks mulle tulleks kurwasta?
Et Iesusisseussun ma,
Kes woib mult ello risuda?

Risti'innimenne on julge, on rahhul; agga karmssega, temma
teab kül, kedda ta ussub ja kedda ta armastab; agga ta teab ka omma
nödrust. S e peab nüüd se kasso ollema, mis neile, kes Iesnst armastawad, teinma üllestousmissest peab tullema, et nemmad Iesusse au/
wägge ja woimust öpviwad tundma, sedda emme ommals wötma, et
nemmad sel wisilusso julgust, woimust patto peale, lotust ja römo sawad. S e olgo siis ja jägo nüüd ning ial aial teie tuggewus: ärye ehmatage teie, kes Iesust otsite; ta ellad, ta on ärrawoitnud, me peate ka ellama ja ärrawoitma. E i muud, kui Kustusse waenlascd peawad kohkuma ja kartma, ja se on kolmas tük, mis meie luhhtdelt weel
tähhele panneme
IN. Rristuose waenlaote hirmo Iesusse ülleotousmiose pirrast.
Need hoidjad, kes Iesusse hauda hoidsid pöagenesid sure hirmogawär^
nstes ärra, za kulurasid üllema preestridele reik, mis olli sündinud, ja
nende südda wabbises nende sees, et nemmad tanusse parrast ei tead-
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nud, mis nemmad M e jures piddid teggema. ^ ? ehk nennnad ncite
Hannestele rahha kül antsid, et nemmad scst a^jaii piddld wait ollema/
za vcälegi walletama, et jüngrid öse ollid tulnud za teddaärravanastanud/ fui nemmad magganud; siiski sai e fö:ne kuulsaks keikide jures.
J a nenda on Jausse üllestousminne ikka weel üks hlnno ja ahhastusie
sanna knkile K' istusse waenlilstele. Kes on need Kristus'e waenlased?
S i i s / kui need asjad sündisid/ t u t t l neid nende sannadest za teggu«
dest. Silnadega nemmad ei tahtnud nähha/ egga kõrwadega kuulda
sedda, nns ne d selgeste kül öpoetas/ et Iems oUl se Kristus/ I u m m a la Poeg. Melega ei tahtnud nemmad uskuda/ egga mõista. Sepärrast titasid nemnlad Iesust su sanna ja teggudega ja löid teddansti.
Neid'uggusid clli sel aial kül, agga se on waene luggu ja hirmsam aesi/
et Krislusse waenlased ka weel risti rahwa hulgas on.
Need kelk on
temma waenlased/ kes silmaga ei tahha nähha/ ja kõrwadega ei tahha
kuulda egga scdta armo sanna süddamega wastowõtta. Kes sest, mis
nemmad loe oad ia kuuljad ei tahha mõista/ et mele ja ello parrandaminne nüüd risti rahwa üllem murre veab ollema; kes ennast ei tahha
lasta oige tee veäle juhhatada; kes ei tahha pattust lahtuda egga head
tehha, waid ikka tühja lotusseqa rahhul on. Need jäwad melega ustmatta / ia kes ei ussu mitte, tedda peab hukkamõistvama. Kes swsannoga Kristust teotawad ja tedda ärrasalgawad/ need on jo awwalikkud
waenlased. Ehmatage/ kui teie neidsuggusi kuulda ja nähha säte/ ja
palluge nende eest, et Jummal neile parremat meelt annaks. Teised ei
tunnista sedda kül awwalitwlt sannadega/ agga omma kurja teggudega ja pattudega/ mis nemmad ikka armastawal ja tewad. Nende koht
on nelide Jummal, ja häbbi asjade seest otsiwad nennnad au. Käiwad
nemmad ka wahhest kirrikule ja pühha lauale, siis peawad nemmad
se läbbi Iesust naeruks/ tallawad temma kallist werd omma jalgega.
J a scdda lettakse ka ikka, et neil oige seestpidine waen on Iesusse ja temma sõbrade wasto. O h ! waene innimenne/ kedda sa wihtad ? tedda/
kes si.id surmani on armastand; kes sind tahhab önsaks tehha; kelle
käest sa keik head saad. Se ei wõi Iesusse söbber olla/ kes weel pattoRöm. z, 7 ga sõbrust peab. Sest lihha meel on waen Jummala wasto. O h !
kui ralio on neid, Jummal parrago! risti < rahwa hulgast. Agga need
fc k veawad ka kohkuma, kartma ja wärrisema sest/ et ,Ie<us on üllestõusnud. Ei nende pattud ei wõi mitte nuhtlematta jada; nemmad
peawad ükskord hirmoga üllestõusma surnust/ tedda nähha sama ja
ten ma kohto ette tullema. O h ! sedda hirmo ja sedda kartust/ mis kurjotele sesi tulleb, et Jesus on üllestõusnud. Teie kurjad, piddage siis
l u l ucu Iesusse wasto/ se peab onumci tühjaks minnema. HoldkeM
Iems-

^
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Iesusse hauda temma waenlastega; tehke kül walleks, et ta on üllestõusnud : keik teie noupiddamüme on tühhi. Sest Jesus on üllestõusnud ja ellab iggaweste ja iggaweseks aiaks, ja surma ja põrgo wõtmed
on temmcrkäcs. O h ! siis kohkuge ja pöggenege teie pattused. Agga
kuhho tahhace põggeneda, et temma teid katte el saaks? O h ! pöggencge
temma warjo alla; heitle ennast temma jalge ette mahha; tunnistage
omma wihha waeno temma wasto ja pallnge armo. Küssige Saulussega: Issand, mis sa tahhab, et ma pean teggema ? Ta mcel ep olle,Ap.tegg.z,c
et ta teld hukka satals. E i mltte. Mis au, mis kasso olleks temmale
sest? Kui temma sest hea meel olleks, mis teie olleksite siis temma wasto? E i t a polle nisuggune hirmus, kes agga tahhab hukkam ja põrgo
heita, ei mitte: ellawaks tehha, armo anda, se on temma heameel.
O h ! siis allandage ennast selsammal Iesusse ärrawoitmisse päwal ka
temma kae alla, et ta teie peäle wõiks hallastada, ja teie sured pattud
teile andeks anda, ja et teie sedda onne, sedda julgust ja sedda rõmo wõiksite temma üllestousmisseft ka sada, mis keik temma sõbrad sawad.
Seddasuggust wõimust andko Jesus omma wäggewa sannale. Amen.
Wäggew Jesus, sinna rahho Würst, sinna ellad tõeste, sinna ellad Jummaliko au ja wäe sees, so waenlased ja so sobrad on sedda kül
jo tunda sanud. S o sobrad römoga ennaste sureks õnneks ja elluks, ag«
ga waenlased hirmuks ja kahjuks. O h ! Arrawoitja, wõida ärra heaga
keik, kes so wastased on, et nemmad so ette mahhaheites armo wõiksid
leida, ja sutte sõbraks jada. J a lasse sedda õppetust so üllestousmissest olla üks armo ja ello sanna keikile, kes sedda tänna on kuulda sanud.
Am?n.
Qml. 67. Se Jummala Poeg Jesus töest lc.
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K^ul. 38. Oh IEsus.' sinno mällestus, zc.

elde lunnastaja, Jesus! sinna ütled: kes ial minno jure tulleb,
tedda ei tahha ma mitte wäljalükkada. Meie, ehk kül pattused,
siiski simw läbbi kalliste lunnastud, lippume so jure, lotes sinHh 2
no
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no hallastusse peäle, mis sa meile sellesinnatse omma sanna läbbi teada
annad. Hppeta meid sind ennam tundma, ja anna meile usso läbbi
ossa sinno kallist leppitamisse surmast ja üücsrousmissest. Meie mõistus ja sutda sago sinno armo opvetusje läbbi walqustud ja varrandud.
Aua isse, et meiesindsüddamest armastame, kindla usfogasindwas*
towcttame, jasinnoöppetust möda pühhaste ellame. J a m i meie omma ellokorra same löopetanud, siis annasinnamellc taewa römo ja öw
nistust, sinno surma ja röömsa ullestousmisse parrast. Amen.

Issa meie/ kes sa õlled taewas, n. t. s.
Gwangelium: Luk. 24,13 - 35. salmist sadik.

t ^ a wata, kaks nende ftaft ollid minnemas selfammal päwal
«^ ühle allewis''e, mis Ierusalemmast liggi kuuskümmend
waggomaadolli, selle mmmiolllCmmaus, janm..<tad raäksid isseteSkcs kclkist nelst asjust, mis ollld sündinud. J a se
sündls, tul nemmad teine teisega jutto äiasid, ja teine mselt
küssisid, siis tulli Iesus isse nende juvc ja täis nendega. Ag<ga nende silmad peci, et nemmad tedda mitte ei runnud. J a
temma ürles nende wasto: M i s könned need on, mis teie
issekestes könnelete tmes, ja ollete kurwanäolissed? Agga
üks, Kleopas nimmi, waslas ja ütles tcmmale: Sinnats
üksi tui woöras ellad Icrusalemmas, ja ei õlle teada sanud,
mis nell paiwll seölsammas on sündinud? J a temma ütles
neile: mis siis? Agga nemmad ütlesid tcmm - l e : Sedda,
Iesussest Naatfarettist, kes olli Prohwet waggew teggudest
ja sannast Iummala ja leige rahwa ees, kulda meie üllemad
preestrid ja wannemad tedda on surma tohto alla arraannud,
ja tedda risti iönud. Agga meie lootsime, et ta piddl sefamma ollema, kes Israeli rahwast piddi arralunnaotama, ja
pcäle ft keik on tänna kolmas paaw, tul se on sündinud.
Agga ka monningad naesed meic seast on meld arraehmatanud, tes warra hommlko haua jurcs ollid olnud, ja tui nemmad temma ihho et leidnud, tultto ncmmad ja ütlesid, ennast
ta
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ta ingllde näo näinud, kes ütlewad tedda ellawad. J a Menningad meie seast laksid haua jure, ja leidsid nenda, tui need
naesed ka üttelnud; agga tedda ennast ei näinud nemmad
m m . J a temma ütles nende wasto: O h ! teie rummalad
ja süddamest pitkaldased sedda keik uskuda, mis prohwctid on
nckimw! Lks Kristus sedda piddand kannatama,ja omma au
sisse minnema ? J a temma hakkas Mosessest ja teitist prodwetideft,ju selletas neile ärra keige kirjade sees sedda, mis temmast
olli tujotud. ^ a nemmadsaid se allewi liggi,kuhho nemmad läksid. J a temma teggi ennast emale minnema. J a nemmad pallusid
tedda wäggise ja ütlesid: I ä meie jure, sest õhto jõuab, ja
pääw wend; ja temma laks sisse nende jure jäma. J a se sündis, kui ta nendega laudas istus, wõttis temma leiba, õnnistas ja murdis m andis neile; siis peasid nende silmad lahti,
ja nemmad tundsid tedda, ja tenima kaddus nende eest ärra.
^ a nemmad ütlesid teine teise wasto: Cks meie südda meie
fees ei pollead, kui ta meiega rätis tee peäl, ja kui ta meile
kirjad ärraselletas? ^ a nemmad tousid selsammal tunml ülles, ja lätsid taggasi I c r u alemma, ja lcldsid new üksttiMum
mend, ja neid, kee. mndc jures ollid, kous ollemast, kes ütlesid:
^ S and on tõeste üllestõusnud ja ennast S monalc näitnud.
J a nemmad maksid sedda ülles, mis tee peäl olli sündinud ja
kuida nemmad tedda leiwa-murdmisscst ollid tunnud.
Jummala heateggemissi innimeste wasto on ni paljo, et meie ei
jõua neid keik ärraarwata. Temma annab ihho ja hinge, ello ia ohko,
ja keik rohkeste. Temma üllewaatminne hoiab meie waimo. Temma
teeb iggapääw lahti omma kat, ja täidab keik, mis ellab, heamelega.
Keik need meie Jummala annid on allandliko ja süddameliko lannamisse ja auustamisse wäärt. Agga Temma on meile weel suremal head
teinud.
lemma ep olle omma ennese poialege armo annud, waidM»,,,,».
on tedda meie keikide eest ärraannud.
Ta on tedda, kes ülchestki, ^ , . ,
pattust ei teadnud, meie eest patto ohwriks teinud, et meie piddime

Jummala öigusftko sama temma sees. Se on tligeüllem »mie I u m Hh 3
mala
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mala hallastusse täht, kes mitte ei tahtnud/ et meie piddime hukia minnema, waid, et iggawenne ello meil piddl ollema. Meie tunneme ftst
»«,.«. w " l Õnnisteggia suurt armastust nuie wasto, kes meie pärrast on
' " ' ' ' ' ' w a e s e k s sanud, kui ta rikkas olli, et meie temma waesusse läbbi pidtit.», ,4. bime rikkaks sama; kes isseennast meie eest on annud, et ta meid piddi ärraunnustama keigest üllekohtust, ja puhhastama ennesele issi
rahwaks, mis ussin on hea töle. Ets meie kohhus olle, seddasinnast
meie Jummala ja Õnnisteggia armo ja heldust allati meles piddada, ja
..)laul. 1, keigest wäest temmale au ja tänno anda? J a h , mo hing! kida Ieho"4. w a t , ja keik, mis minno ftes, temma pühha nimme. M o hing!
kida Iehowat, ja ärra unnusta mitte keik temma heateggemissi ärra.
Temma on se, kes keik so üllekohhut andeks annab, kes ärraparrandud keik so wiggadussed. Nes so ello lunnastab hukkatussest, kes
sind ehhitab heldusse ja hallastussega kui kroniga. Pühha Paulus
»ti«.,, l-mleb: pea meles Iesust Rriswst, kes on üllesärratud surnust, za meie
tännapäwane Ewangelmm õppetab, et sedda ei jäeta tassumatta, tui
meie omma Onnisteggiat meles peame. Pangem stis tähhele, et

IEsus rõmustab ja õnnistab neid, kes ttdda meles
piddawad.
Armad stbrad! se tännane pühha Ewangelmm õppetab, et laks
Zesusse Iüngritte seast, kes Jerusalemmast smmansse laksid, käies
lsseleskes raäksid neist asjust, mis ollid sündinud. Need asjad, mis
nemmad raatsid, ollid Iefusse kannataminne ja surm, Temma matminne ja sumust üllestousminne. Et Jesus risti peäl! hinge heitnud,
ja et temma ihho hauda pandud olli, sedda teadsid nemmad. Vaga, et
temma sunmst jälle üllestõusnud, nenda kui naesed ja monned Jüngrid
ütlefid, kes haua jures käisid, sedda ei uskunud nemmad mitte. Kahtlast melega ja raske süddamega läksid nemmad Jerusalemmast ärra. New
de meel ei annud mitte, et nemmad kauemaks seäl olleksid jänud. I e fttst ei olnud ennam seäl, kedda nende Hina armastas. Tedda ollid
nemmad näinud ärraanmd, hukkamoistctub ja risti pu veäl surrewad.
Sest olli nende südda kurbdust täis, ja nemmad kahhetsesid keige ennamiste, et nemmad ilma aego ollid lootnud, et Temma Israeli riki piddi
üllesehhitama. Sest nenda ütlesid nemmad Iesusse wasto, tedda nemmad ei tunnud, kui ta nendega tee peäl räkis: meie lootsime, et ta piddi sesamma ollema, kes Israeli rahwast piddi ärralunnastama, ia peäle se keik on tänna kolmas pääw, kui se on sündinud. Nemmad lootsid
ürralunnastamist mapealste waenlaste käest, ja et Jesus isse neile kunningaks
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ningaks piddi sama; et temma Israeli rahwa sureks piddi töstm« ja leil
ma ilma rabavast neile sullasiks za orjaks andma. <khk kül meie Onnisteggia saggedast olli tunnistanud, et temma riik ja wallitsus mitte sestsinnatsest ma llnmst ei olle^ ja et temma mitte ei olle tulnud, etLed-Matt.«,,,l
da, kui ühc ilmaliko kunningast ja suurt wäggewat soa meest, tenitt.?se, n <.ld, et temma tenib ja annab omma hinne lunnastamisse hin-

n ^ ^ n itme eest; siiski ei jätnud Jüngrid sedda tühja lorust mitte mahha, mis nemmad ommast wannemm ollid õppinud. W a t a , nisuggum cui ne^.tcsinnaste Iesusse Jüngritte luggu:
i " l nnn^d ollid pitkaldased, sedda keik ustma, mis Probwetid
Kn^uöjs surmast ja üllestousmisW ollid räkinud, ja temma isjc saggedaste neile olli üttelnud. Jesus kulutas neile mittokõrda, kül mo:stcnlssc läbbi, kül selge sannaaga, et temma piddi kannatama ja surrema. Teinma ütles : Innimesse poega antakse ärra üllema preesiride Matt.,?,
ja kirjatundjatee kätte, ja nemmad moistwad tedda surma, ja and- ' ^ 5 wad tedda pagqanatte kätte naerda, ja piitsaga peksta ja risti peäle

pua; ja kolmandamal päwal peab temma jälle üllestõusma. Se sanna olli selge kül. Agga nemmad ei wõinud sedda uskuda. Kui Jesus
jubba surnust olli üllestõusnud, ja monned ustlillud naesed sedda inglist kuulsid ja Iüngritlele teäda andsid, siis ei uskunud nemmad seddagi mitte. Se ei olnud kül mitte melega wastopannemine, waid se
tulli sest, et nemmad lapsest sadik ollid kuulnud, et Kristus piddi wäggew kunningas ollema. S e mõtte ei lahtunud mitte neist, waid kells
new sedda ussmast, mis neile nüüd temma kannatanusse ja risti surmast ööldi: Iesusse wäggewad teud, ja et temma ni mittokõrd omma
tatMiusaiatte käest olli peäsenud ja keik nende kawwalal) ncuud olli tühjaks teinud, waal, se panni neid mõtlema, er temmal ei ellades sedda
wõiks simdida, et tedda innimeste kätte läbbi piddl ärrahukkatama.
Siiski näggid nemmad tedda risti pu peäl surrewad, ja km üht muud
surno hauda pandawad. Sestsiisläks nende meel ni seggaseksal nemmad
lssege ennam ei leidnud, mis nemmad piddid ütlema ehk ustma. Kurbdus panni nmde süddant umseks, et nemmad seddagi et ustmd,
mis neile Iesusse üllestousmissest rägiti, ehk se kül temma emme saunaga ühtesündis, mis ta olli üttelnud: kolmandamal päwal peab inni,
messe voeg jälle üllestõusma. Nende rummala süddame läbbi tulll
ms se juur kurbdus, mis neil olli. Et nemmad ni pitkalised ollid, sedda ustnm, mis prohwetid ollid räkinud, mis Jesus issi neile olli tun->
mstanud, ja mis wimaks ingli läbbi kulutati, sepärrast piddid nemmad
waewas ollema, senni kuiIcsus neidststpeästis ja neid M e rõmustas.
Wõtta,
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M b t t a , oh! ilmimcnnc, ftst ennesele head õppetust. Keik waew
ja hädda tulleb enuamist innimesse ujlmatta ja sannakuulmatta südda»Mos. 4,7. me läbbi. R u i sa head teed, se on, tui sa omma Jummalat ussud ja
temma sanna kuled, sus saad sa an>eko. S i i s ei pudu sul rõmo ja hin6, e«ul. ge rahho; siis Issand on sulle abbiks ja temma tibade warjo al olled
5Mos. -z, ^ rõmus. Õnnistud olled sa sisse tulles, ja õnnistud olled sa wäl''' jammnes. Jehowa tahhab sulle omma head warrandust lahti tekba,
ja keik so kätte tööd önnistada. Agga, on so südda ussma^a, siis a
koggud ennesele murret ja waewa ja kurbdust otseqo warrandust. Eyk
sa ka olleksid usso ree peäle sanud ; agga sa ei olle õiete wälwas, ei pua
allati selgemat so önnisteggia tundmist sada, ja ei wõtta renma kalli
armo õppetusse ja süddameliko palwe läbbi omma usko tinnuada, siis
tulleb sul itta wimaks kurbdus ja kahhetseminne.
Ehk need Jüngrid, kellest meie EwMgelium rägib, kül pitkalised
ollid, keik sedda ustma, mis Knstussest olli kirjotud, siiski olli neil
armastus süddames Jesusft wasto. Temma järrel käies ollid nemmad
temma kallist õppetust kuulnud, mis nende süddant olli Walanud ja
temma pole pöörnud. Selle õppetusse pärrast ütles Peenus Iesusse
Joan. s, s,. wasto: S u l on mgawcsse ello sannad. J a meie olleme usknud ja
^ wnnud, et sinna olled se A r i s t u s , se ellawa Jummala poeg. Kirjatundjad ja I u d a rahwa õppetajad kulutasid ja selletasid ka Prohwende
kiriad: Agga nende öppems olli ni mitme innimeste seädmiste ja cü5ja
öppetussega arraseggamd, et se hing, kes omma hädda tundis, ja iah«
hutamist ning linnltust ennesele nõudis, sedda ei jõudnud sada. Wäl<
jasuiddiste tasso teggude läbbi, wanna seadusse templi seädmiste, oh>
wride ja puhhastamiste läbbi, ööldi süddamele parrandamist ja rahho
tullewad. Agga sedda totust ma ilma Hnnisteggia peäle, kelle peäle
leik need templi seädmissed ja ohwrid juhhatasid, sedda ei nimmetud
mitte. Nisuggune öppetus ei olnud mitte rahho kulutaminne, waid
hädda sannum. Sest, les ial õigust nõudis, se näggi ni kohhe, et temma tö ei kolwand. I g g a poolt leidis temma pudust. Süddame tahtminne ei olnud tõssine, ja jõudo olli lassinaste. E i sanud ial täieste
tehtud, mis käst tahtis. J a ehk kül molmi öigusse teggo temmal olleks
sigginud, ei südda tunnud siiski rahho. Need ennetehtud pattud ja
ekmussed waewasid tedda raskeste. Temma ei jõudnud neid ärratassuda ja Jummalat leppitada. Agga Jummala õigus küssis tassumist
la lunnastamisse Hinta. Kas wanna seadusse ohwrid kül selle hinna eest
piddid jooksma? Kas härgade ja sittade werri pühhaks teeb hinge puyhastussels ? E i tõest mitte. Need wanna seadusse ohwrid ollid Jun,malaft
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malast sepärrast seatud/ et innimenne ohwri lojukse surmast sedda nuhi»
lust ja palka piddi näggema, mis temma isse patto pärrast wäärt olli.
Sest: patto valk on surm. S e , kes omma sü ja rummalusse eest Nom <,,
Jummalale ohwri töi, piddi sega omma totust selle tullewa mailma lunnastaja peäle üllesnäitma, kes innimeste patto eest lunnastamisse ohwriks piddi sama, ja kelle libbedat kannatamist ja leppitamise
surma prohwetid ennekulutasid, nenda kui Jesaia ramato 53 peatükkis
wõib luggeda. Agga seddasinnast Jummala seädmiste tähhendust jäeti
mahha, ja innimessi juhhatati wäljaspiddist kässo teggude ja kombede
peäle, kust ei wõinud kurwa hingel rahho egga hingamist tulla. Sepärrast ütles ka meie Qnnisteggia nisuggust õppetaMe pärrast omma
Iüngritte wasto: Jätke neid; nemmad on soggedatte söggedad tee Matt. ,5,
juhhatajad. Agga kui sogge soggedale teed juhhatab, sus langewad
'4.
nemmad mollemad kaewandusse.
Jesus wõttis sedda õiget õppetust jälle ülles, ja andis innimestele
teäda, et Temma olli tulnud otsima ja onsaks teggema, mis ärrakad- Luk. ,^,».
dunud on, ja et temma omma hinge tahtis anda lunnastamisse hinnaks mitme eest. Usso läbbi temmasissetõotas Jesus ärrapeastmist
surmast, ja üht iggawest önsat ello.
Neo minnosisseussub, ütles Joan 6,47.
temma, sel on iggawenne ello. Ja ta üles temma: tõenda on I u m Joan.,, ,6.
mal ma ilma armastanud, et temma omma ainosündinud pöia on annud, et ükski, tes temma sisse ussub, ei pea hukka sama, waid, et iggawenne ello temmal peab ollema. Temma tõotas rahho ja hingamist pattust waewatud innimeste!: Tulge minno jure keik, kes wäe- Matt.,,,
watud ja koormatud ollete, ja ma tahhan teile hingamist sata. J a »«
jälle ütles Temma: Minna ollen tulnud, et neil peab ello ja keik r o h - I ^ n ^ ^
keste ollema. Temma armsa õppetusse ja Jummaliko armo pärrast,
ja temma suurte wäggewam teggude pärrast, uskusid Jüngrid ja paljo
rahwast temmasisse,ja armastasid tedda. Sest temma sanna piddades ja tehhes tundsid nemmad, et temma õppetus Jummalast olli, ja
hawatud ning kurwa süddamele rahho ja rõmo saris. Nende hulgast
ollid ka need taks Jüngrid, kes Emmausse lätsid. Nemmadgi ollid tenima armsa õppetusse läbbi juhhatamist omma hingele sanud. Nemmad
ollid sedda suurt armastust ja heldust tähhele pannud, mis temmal häd«
väliste innimeste wasto olli. Kes waewa al ollid, neid temma peäs»
Ps. Kurwaid temma rõmustas. Kes ilma nõuta olli, sedda temma
luhhatas. Keikide peäle hallastas temma, ja ei lükkanud keddagi ennesest
ärra, tes temma jure tulli. Jesus olli sepärrast nende melest kallis ja arwas, ja nende kurbdus olli wagga suur, kui tedda nende käest arrawom.
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Jutlus Kristusse üllestousmisse

Armas söbber/ kes sinna Icsust cemma pühha sannast tunned, ja
tead/ kui waaga lahte temma waeste pättuste wasto on, o h ! wõtta tedda süddamest armastada. Tunned sa waewa süddames so pattude pärrast ; siis Jesus wõib sedda lõppetada. Olled sa tüllis issiennesega, kui
patto himmud so peäle käiwad, ja sa ei jõua nnd ärrasundida; siis tahhab se önnisteggia sind nõdra kinnitada, ja temma armo ja wäe läbbi
saad sa rõmust wõimust. O n sul önnistusse tundmist w a j a ; siis eemvt,«.,,,<l.ma armo õppetus juhhatab sind, sest se on Jummala w,'ggi onniotusseks ingaühhele, kes ussub. Pead sa ihho waewas ollema, siis on I e cbr. 4, '5 sus abbimees, kel irras meel on meie nodruZte pärrast, sest, et temma
keitis on kiusatud oeseqo meie. Temma olgo siis so melest Kigearnp
sam ja kallim, lellest sa laulo salmiga wõid üttelda:
Minno Kingel on ta nõudnud
Keik head tehhha järgeste;
Ihhule ka appi jõudnud,

Kui stl olnud kitsas t i ;
Hui mul jõudo polle olnud.
Ja ma seisin abbita.
Siis on omma rammoga
IcsuS mulle appi tulnud,
Aeg keik asjad löppetab;
Jesus itta armastab.
.Need Jüngrid, kellest tännane Ewangelium rägib, piödastö omma Onnioteggiat meles. Kui Jesus tee peäl nende jure astus,siiskus
sis ta neilt: mis kõnned need on, mis reie issekeskes könnclctc täies/ja
ollete kurwanäolissed? Nemmad ütlesid ennast Iesussest räkiwad, kes
olli prohwet wäggew teggudest ia sannast Jummala ja keige rahwa ees,
tedda üllemad preestrid ja wannemad surma kohto alla ollid Hrraannud
ja risti lönud. Waatge! Jesus seisis nende meles. Temma armastustest olli nende südda Kns, za temmast rätis nende su. Kui armas olli
se nende melest, kui Jesus, tedda nemmad ei tunnud, neile kiria seest
sedda selletas, mis Kristusiest olli kirjocud. Nemmad ei tütdind sedda
kuulmast, ehk kül nende teekond otsas olli, ja temma ennast teagi emale
minnema; waid pallusid tedda wäggise, et ta nende jure piddi jäma.
Kui hea meel neil Iemsse sannast ja onvctussest olli, sedda ütlesid nemmad isse; kui temma neist sai ärrajahtunud: Eks meie südda meie sees
ei pöllend, lui ta meiega rätis tee peäl, za kui ta meile kirjad ärraselletas?
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Oy i risti n m M n n e ! panne tähhele, ja õppi neist Iüngrittest
Iesust likumatta meles piddama. S u l ep olle toest armsamat stbra, kui
temma on. Suremat armascust ep olle nhhelgi, kui se, et temmaI"» '5.',
omma ello jättab omma sõbrade eest. Omma ello on Jesussinnoeest
jätnud. Tcnnna on meie ülleastmiste pärrast hawatud, ja keik meie Ies 53,5.
üllekohto pärrast arrarohhutud: se karriotus olli temma peäl, et »neil
piddi rahho ollema, ja teinma muhkude läbbi on meil terwis tulnud.

.

Ets sellel tulleks süddant anda,
Kes emmaga mind rdmustand?
Sull wõin ma armo nimme panna,
Kes surmani mind armastand.
Mo meel, so meel, üts olgo se,
Ja mulle sa, ma sinnule.

lapse põlwest on temma sind omma kalli saunaga lastnud õppetada,
ja on sulle omma waimo annud, kes so süddant pattust puhhastad ja
sind hea töle walmistab. Saggedaste on temma sind rõmustanud, K i
sa tedda nõudsid. Mittokõrd kinnitas temma sind omma wäe ja armoaa, kui sa omma nödrust tundsid ja ussoga tedda appi hüüdsid. Eks so
südda monnekorra so sees ei pöllend, kui sa Iesusse armo õppetust tas.
sase melega tähhele pannid ? Kui keik temma hallastust ja Jummaliko
armo kaddunud innimeste wasto, so mele tulletati ? Geisko se allati so
meles. Kussinnaial olled, ja mis sa igganes teed, siis laigo ikka sinno
mötte so Onnisteggia peäle, ja so südda hoidko armastusses temma pole. S i i s ei pudu so hingel rahho, ja sa olled onnis leige omma tegaeMisse sees. Sest Jesus rõmustab ja õnnistab neid, kes tedda meles
piddawad. Meie Ewangelium õppetab, et Jesus Iüngrittele kirjad
ärraselletas. Jummala enne petud nõuu tundnunne pudus neil. Nemmad ei mõisinud ja ei ustnud, et Kristus piddi kannatama ja omma au
sisse minnema. Sedda nüüd selletas Jesus neile, et nemmad kujad
mõistsid, ja tundsid, et keik Jummalast enne arraarwatud ,a seatud
olli. Se läbbi õiendan nende usko, mis sealt sadik monnesugguse tühia
mõtte ja ootmissega seggatud olli, la nemmad öpmsid molstma, er Kustusse surm ma- ilmale õnne sadab. Nende kurbdus lahkus m kohhe, m
nemmad hakkasid rõmo tundma. Weel täiemaks laks nende room, lul
Jesus ennast neile tunda andis, ja nemmad omma head oppetaM la
Hsandat jälle näggid.

Ii 2

Els

. Eks se olle armas kuulda kui head hoolt Jesus ommakstc ccst kannab ? Temma kais nende järrel, sest, et ta nende hädda ja kurbdust, nen.
de kahtlast za linnitamatta meelt teatis, ja mitte ei tahtnud, er nemmad ilma nõuta piddid jäma ja laia tee peäle sama. Temma ei põlanud nende usko, ehk se kül üsna nöoder olli, ja teggi sega toeks, mis
Itf.4',). temmast on kirjotud: Röhhurud pillwogo ei murra ta mitte katki, ja
õhkuwad tahti, mis weel suitseb, ei kustuta temma mitte ärra, ta sadab kohhut ette tie tundmioseks. Temma tundis, et nende südda olli
ilma kawwalusseta, ja et neil armastust olli temma wasto, sepärrast
Ies. <,,,. wõttis temma neid ennese hole ja õppetusse alla, sest, et tedda olli läkkitud
häddalistele head sannumed kulutama, ja neid süddame polest röhhutud parrandama; ja et temma sedda tahtis täieks ja toeks tehha, mis
J".,» ' i ta ennejest olli lastnud enne kulutada: ma tahhan sedda hinge, mis märga tahhab, kasta, ja igga oimatuma hinge täita.
Rõmo pärrast ei jänud need Jüngrid mitte stäl allewis öömajale,
waid läksid selstlmmal tunnil Jerusalemma, teiste Iüngrittele sedda ku
lutama, mis nemmad ollid kuulnud ja näinud. Needgi ollid jubba san>
numid sanud, et Iesus olli üllestõusnud, ja hüüdsid teiste wasto: I s land on tiest üllestõusnud, ia ennast Simonale näitnud. Need, kes
Emmaussest tullid, rääksid teistele sedda ka ülles, mis tee peäl olli sündinud, ja kuida nemmad Iesust leiwa murdmissest ollid tunnud ; ja ketsil olli arwamatta suur röönt.
Waatge, armad sõbrad^ nenda rõmustas Jesus neid Jüngrid,
kes tedda armastasid, ja tedda meles piddasid. Temma õiendas ja kinnitas nende usko, teggi õtsa keik nende murre ja kurbdusse peäle, ja andis nelle rahho m rõmo rohkeste. Temma on weelgi sesamma lahke ja
helde OnnistegM keikide wasto, kes tedda nõudwad ia meles pidda
wad.
Temma on meil omma kallist armo-õppetust annud, mis
«o».4,,5.meid nssule juhhatab, ja meid õppetab, et temma, Jesus, meie ülleastmiste pärrast on ärraantud, ja meie oigekssamisse pärrast üllesärratud; et meil temmasteson luttnastaminne temma werre läb^ " - ' ' " ' bi, ft on, patwde andeks-andminne.
Sedda ennam sinna, armas söbber, Jesusse armo õppetust tähhele panneb, sedda armsamaks
lahhabtemma sulle, ja stdda selgemaks saab so tundminne. Kristusse
waim, kedda temma keelmatta sulle annab, kui sinna süddamest pällud, ft kaswatab aeg ajaltsinnousko, )a täidab so süddant JummalikIo<m. i,,< to rõmoM S a wõttad usso läbbi so Onnisteggia taiussest kül armo
5«l 2. " l " " pärrast. S a lähhäb rikkaks hea teggude sees; ja saad waimo
kasso, mis o n : armastus, room, rahho, pitk meel, heldus, headus.
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due, truus, tassandus ja kassinus. S a saad ueks omma mele wai- E«es.4, »5.
mus, ja wõttad enneft peäle sedda uut innimest, kes Jummala sar^
natseks on lodud tossist õigusse ja pühhitsusse sees. Pead sa risti al
siin ilmas ollema, siis wõttab Jesus sind omma sanna ja waimoga rõmustada. S a ippid ustma, et keik heaks tulleb neile, kes Innuna- Rom.,,,».
lat armastawad; ja et pealegi sellesinnatse aja kannatamissed ep olle ,«. s.
ühtegi wäärt selle au wasto, mis meile peab ilmutadama. S a kiitled Paulnssega ka willetsust sees, et willetsus sadab kannatust, ja kan- Rom. ?,,.4.
natus sadab mitto näggema, ja kui mitto on nähtud, se sadab lotust.
Keik sedda head teeb Ie<us sulle, kui sa tedda armastad ja wagga süddamega tedda meles pead. Tedda noua siis holega. Temmast hakka uskuö
kinni, ja olle rõmus, et so Onnisteggia ellab, ja et sinna temma san Iyan.^»,
na järrel ka pead ellama.
Agga teie, kes lihha himmo, silma himmo ja ello kirkust ennesele
Jummalaks pannete, ja ellades weel tossist süddamega sedda suurt armo ei olle püüdnud ärraarwata, mis Jesus omma surma ja üllestousmisse läbbi on saatnud; ärge wiwitage mitte omma aega tühja mittedega. Noudae omma önnistegqiat, kunni temma liggi on. Heitke
ennesest ärra stdda wanna innimest temma teggudega. Noudle Kris- M l . , .
tusse tundmist, ja sedda õigust, mis temma usso läbbi tulleb, et teie
wõiksite tunda temma üllestousmisse wägge/ ja et teie temma kannata
misrest ossa saaksite. Muido koggme isstennestele omma langusse ja Rom.,.
pattust pöörmatla süddamega wihha otsega warrandust, sel wihha ja
Jummala iige kohto ilmutamisse päwal, kes kanget wihha ja hirmo
maksab neile, kes tie sanna ei kule.
Ob kallis Jesus! pöra ja parranda sinna isse keik, kes omma rum«
mälusse sees on, ja sind ei tunne. Õppigo nemmad mõistma, m»s õnneto pölli innimessel ilma sinnota on. Te, et nemmad wiwitamata
und nõuaksid, ja anna neile maitsta ja tunda, lui hea sinna olled, ja et
agga sinno sees ükspäinis õnnistust ja rahho leida on. Kinnita neid, kes
so ommaksid, omma armo ja wäega. Iuhhata neid jargest omma
waimoga, er nemmad sinno tundmisses laswaksid, ja allati sind meles
peaksid. Sinno rööm olgo nende süddames, ja sinno rahho wallitsego
nende ülle. Amen.
4anl. 33. Jesus on mo amus ello n.
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Juttus essimessel Pühhapawal pärrast

Jutlus essimessel Pühhapawal pärrast Kristusse
üllestousmisse Pühha.
L a u l : zso. Tal ellab, miks meel kurwastab! lc.

^ > h ! armas ö)nnistegaia, sinna olled ello üllem sittaja ja öige rahho
^ ) W ü r s t ; sest kui mele patto sees surnud ollime, ja surma ja hukkatusse kattusse pärrast teme ello aia sullase põlwes piddime ollema, siis olled sa meie ülleastmisse pärrast ärraantud. Za nenda olled
sinna sedda ello ja rahho, mis sa ommast hauast olled wälja tonud, ka
issi kulutanud, nenda, et need, kes sind armastawad, nüüd ennam ei
pea surma kattusse pärrast sullase pilwesse jäma, waid, et nemmad peawad laste õigust sama; sinno läbbi Jummalat julgeste ommaks Issaks
nimmetama ja rahho sees ellama. O h ! et keik nsti - rahwas, oh l et
ta meie sedda head tunneksime, mis meile sinno sees walmistud on. Õnnista ftks ka omma pühha sanna meie jures. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
EwanIelium : Joan. 20, 19 - - 31. salmist sadik.

O m nüüd bhto-aeg olli selsammal essimessel näddala päwal,
^ ja uksed lukkus ollid seal, kus jüngrid ühhcskous ollid kaetusse pärrast Iuda rahwa eest, siis tulli Jesus ja seisis ke,t
ncnde wahhel, ja ütles neile: Rahbo olgo teile! J a kui ta
sedda sai üttelnud, näitis temma neile ommad käed ia kulze;
siis said need jüngrid rõõmsaks, kui nemmad Issandat näggid. S i i s ütles Jesus nelle jälle: Rahho olgo teile! nenda
tui Issa mind on läkkitanud, nenda läkütan nunna teid la. J a
tui ta sedda sai üttelnud, puhhus temma nende peäle, za ütles
nelle: Wõtke pühha Waimo. Kellele teie ial pattud andeks
annate, neile on need andeks antud: kellele teie ial pattud kinnitate, neile on need kinnitud. Agga Tomas, üts neiu tayhesttelstkümnest, tedda nimmetakse k a t M l t s , ei olnud mitte
nendega, tui Jesus tulnud: S u s ütlesid neid teljed jungud

Kristusse üllestousmisse Pühha.

sz?

temmale: Meie olleme Issandat näinud. Agga temma ütles neile: Ci ma ussu nutte, kui minna ei nä temma katte sees
naelte asset, ja ei panne omma jonne naelte assemesisse,ja
ei panne omma kät temma külje sisse. J a kahheksa päwa pärrast M d need jüngrid jälle seälsammas, ja Tomas nendega.
S i i s tulleb Jesus, tm uksed lukkus ollid, ja seisis kest nende
wahhel, ja ütles: Rahho olgo teile! Pärrast ütleb temma
Tomale: Pista omma sörmeseie, ja wata minno käed, ja
anna omma tat seie, ja panne minno külje sisse, ja ärra olle
Ujtmatta, waid ustlik. J a Tomas wastas ja ütles temmale:
Minno Issand, ia minno Jummal! Jesus ütles temmale:
Tomas, sa olled ustnud, sest et sa mind olled näinud; önsad
on need, kes ci nä, ja siiski ustwad. Agga Jesus on kül mmd
paljo immetähtä teinud omma jüngritte ees, mis ep olle ülleskn jotud sefinnatse ramato sisse; agga needsinnatsed on kujotud, et ttic peate ustma, et Jesus on Kristus Jummala Poeg,
ja et teie peate ustma ja ello sama temma nimme sees.
Armad sõbrad, Apostel Paulns ütleb: Jummal, kes rikkas onEwes. - ^
hallastussest, omma sure armastusse pärrast, misga temma meid on
armastanud, se on ka meid, kui meie ülleastmiste sees surnud ollime, Nristusseg.: ellawaks teinud, fa on meid ka üllesarratanud. Paulus tulletab Ewesnsfe koagodusse rahwa mele sedda suurt önnismst, mis
nemmad ollid sanud pühha risti-usso-õppetusse läbbi, ja mis neist ka
uskus olli wasto wõetud. Nemmad ollid ennemuiste pattude ja ülleastmisse sees surnud olnud, nenda, et nemmad omma lihha himmude sees
ollid ellanud ja teinud lihha ja möttede tahtmist, mispärrast nemmad
la iggaweste olleksid piddand hullaminnema. Agga Jummala sure ar<
mo pärrast, misga temma meid Icsusse sees on armastanud, ja mispärrast temma mitte ei tahha, et innimessed peawad hukka minnenta,
waid, et nemmad peawad tõetundmist sama, olli pühha risri uso õppetus neile kulutud, ja nemmad ollid se läbbi üllesärratud ja ellawaks
tchtud. Otsekui Jummal ennemuiste Kristust Iesust, kes meie pattu*
de pärrast olli ärraantud, surmast olli üllesärracanud, nenda olli ta neid
ka Kristusse armo õppetusse läbbi ellawaks teinud, et nemmad nüüd
ollid temma tehtud Rristusse Iesusse sees, lodud hea teygudele, etEwcs.«,l».
nemmad nende sees piddid käima. Wara, se luggu piddi nüüd ta ollema

lema risti'loggodusse sees. Sest se on Jummala armo nou meiega,
mispärrast ta omma armsa Pöia on läkkitanud M a - ilmasisse,ja mikspärrast temma meile sedda lasseb kulutada. Need, kes pattude sees
surnud on, kes omma kurja himmude ja lihha tahtmisse järrel käiwad,
la pattude pärrast Jummala wihha ja iggaweste hukkatusse wäärt on,
need peawad Kristusse armo õppetusse läbbi üllesärratud ja ellawaks
tehtud, se o n : heaks, waggaks ja önsaks innimesseks sama; nemmad
peawad Kristusse lomad, temma tehtud ollema, hea teggudele lodud,
et nemmad nende sees peawad käima. Missuggune risti innimenne seddawisi kallist armo õppetust kuled ja wastowottab, sel on ka Iesusse
surmast ja ullestousmissest õiget tasso. Sest ei olle kül, et meie sedda
kuleme ja omma suga ussume ja ütleme: Issand, Issand, waid meie
peame la nenda ellama, kui need pühhad õppetussed meid juhhatawad.
Seddasamma ütleb ka Joannes meie Ewangeliumi wiimse salmi sees:
needsinnatsed immetähhed on kirjotud,et teie peate ustma,et Jesus on
Nriotus Jummala poeg, ja et teie peate ustma ja ello sama temma
nimme sees- Sepärrast tahhame mele nüüd tähhele panna

Mikspärrast risti-ust õppetakse? Sepärrast,
I. Et meie peame ustma, ja
II. Ello sama Iesusse nimme sees.
Zsgga te sinna issi meie süddamed lahti, walgusse Issa, ja anna meile
^ sedda jõudo, et meie wõiksime uskuda ja ello sada Iesusse nimme sees.
Amen.
Kui meie nüüd sest tahhame räkida, mikspärrast risti-ust õppetakse, siis küssitatse sedda, mis Jummala nou se jures on olnud, et ta
mele pärrast ni suurt immet on teinud, omma ainosündinud Pöia M a ilma sisse lällitades, kes, kui ta mõnni aasta siin olli waggaste ellanud ja selgeste Jummala tahtmist õppetanud, piddi kannatama, surrema, üllestõusma, ja siis jälle taewa minnema, ja et ta sedda lasseb
kulutada M a ilma otsani. Sedda wõime kül arwada, et Jummal
tühja nou pärrast sedda keik ei olle teinud. Missuggune mõistlik mnimenne teeb kül suri asjo tühja nou pärrast ? Agga se keik olli imme tö, ja imme assi, mis Jummal meie pärrast teggi. S e olli imme assi, et J u m mala Poeg neltssst Mariast piddi innimesseks sündima; et temma waese! wisil sim piddi ellama; pühha ja wäggew sannast ja teggudest ollema,
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ma, ja ommell ärrarö!g nud ja ärrateotud sama, kelgesurelnat kannaa
tallust tundnla, keigMbedamat rieti surma surrema, sumust üllestõusma ja taewa mmnema. Need keik on mm e csjad, nns meie ei
wõi ärramois^a. Agga, et Jummal sedda keik on teinud, sus küssima mcie õigusse polest: mikspärrast temma siis sedda kelk seagi, ja meile teäda annud ? Sevärrast, et meie peame ustma ja ello sama Jesusse
nimme sees. Eest panneme tähhele,
' 1. E t peame ustma. Sedda ütleb Iommes meie Ewangeliummi
sees selgeste, needsinnatsed immetähhed, mis Jesus on teinud ; need
sannad, mis temma on räkinud, need on kirjotud, et mcie peau nustma, et Jesus on Kristus, Jummala Poeg. Temma nimmetakessite
sedda isncnranis, nns meie peame ust ra< Jesus olli se suur Kast, kes
Jummalast olli läkkitud meile Onnisteggiaks ja lunnastaiaks, kelle läbbi
Jummal meile omma suurt armo nou meie önnistussest tabtis teäda
anca, ja hinge önnismst sata keige rahwale.
Ee olli üks suur assi,
tedda töeste tunda, kedda Jummal ello ja onne saatjaks olli seadnud.
E i ükski olleks tedda wõinud lunda, kui ta mtte nisugguseks immetähtede läbbi olleks üllestunnlstatud. Sepärrast on need immeteud ka ülleskirjomd, et meie sedda neist veame ustma, et Jesus on se Kristus,
Jummala Poeg, et Jesus töeste on se ma ilma Onnisteggia, kedda
Jummal on läkkitanud pättustele tunnustajaks ja arrapeäsiiaks, kelle
läbbi nemmad wõiwad pattust labti, ja siin ajalikkult ja seal iggaweste
önsaks sada. Se on nüüd meie risti usso õppetus, ja ükski ei wõi risti innimenne olla, kes sedda ei ussu, ja kes neid õppetusa ei ussu, mis
Jesus on övpctanud. Agga sest ei olle weel kül. Sest Jakobus õppetab, et kurjad waimud ustwad ka, ja warriscwad. H^ MatteusseIak.,,,,.
ramatus loeme, et need kaks innimessed, kes kurjast waimust wäe-Matt. ,,2,.
watud ollid, kissendasid ja ütlesid: Jesus, sinna Jummala Poeg.
»>
Nenda teadwad kurjad waimud »edda ka, et Jesus on A r g t u s Jun,-5^.4,4,.
mala Poeg, ja ei sa ommeti se läbbi önsaks. N md on wagga tarwis
sedda teäda, mis se siis on, et meie veame w l m a ; sest, et pübbas kirjas ikka nenda rakitakse, et meie usso läbbi peame oigeks ja önsaks sama. Icsus issi ü leb: Etenda on Jummal ma-ilma armastanud, Joan.), is.
et temma omma ainosimdinud pöia on annud, et ükski, kes temma
sisse ussub, ei pea hukka sama, waid, et iggawenne ello temmal peab
ollema. J a ta : kes ussub, ja kedda risutakse, se peab önsaks sama; Marl.i6,l«
3a kes ei ussu, tedda peab hukka moisretama. J a weel ütleb telw
m a : S e on selle tahtminne, kes mind on läkkitanud, et iggawenne Joan. 4,4*.
ello peab ollema iggaühhel, kes poega nääb ja temma sisse ussub.
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J a se on ka keikide Aposilide õppetus, ja keigeennamiste kinnitab pühha
Paulus sedda wägga tchri omma ramatude sees. Agga ni tõssi, kui
seon, ni tõssi on ka, et sesinnane tallis õppetus mitmest wägga rummalast ärramoistetakse ja kurjasce prukitatse. Wallatumad ja kergemelelised innimessed, kes ei tahha patto ennese peält ärraheita ja ello
parrandamine waewa ennese peäle wõtta, need mõtlewad paljo usso
sannaaa keik korda sawa, agga nende melest ep olle ust, muud ühtegi,
kui tühhi möcleminne: sest nemmad ei tahha teäda, et ükski ei wõi uskuda, kes sedda terwet armo õppetust, mis Iesusse Apostlid on õppetanud, wasto ei wõtta ia keiges sannakuleliktuks ei sa. Sepärrast peab
ristn innimenne sedda õiete õppima mõistma, mis meist tahhetakse, kui
kästakse, et peame ustma, ja tui tootakse, et peame usso läbbi önsaks
sama.
M i s se on ustma ? O h ! et ma wõiksin sedda teile nenda lühhidelt
ja ni selgeste öölda, et ükski selle sure asja sees mitte ei eksiks ja ennast ei
pettaks. Iesussesisseustma on pühha Waimo wäest, pattustpõörwa
süddamega Iemst ommaks Onnisteggiaks nimmetama ja temma peäle
lootma. Nenda uskus Tomas meie Ewangcliummi sees. Kui ta sedda tõeste tundis, et Jesus otti üllestõusnud, siis ta ütles: minno I s sand ja minno J u m m a l ! Agga ka selwisil petwad ennast weel mitto"innimest. Sepärrast mõistke: et se on ülleüldes ustma, kui meie keik I e susse õppetusi, kuida waesed pattused innimessed Jummala armo wõiwad kätre sada, tõeks arwame ja kindla lotusstga wastowottame. Srst
näme meie,
i ) E t usso jures peab tundminne ollema, et ükski ei wõi uskuda,
kes Iesust temma sanna õppetnsstst ep elle tunda sanud. Sest Paulus
«o«.,0,14 ütleb : kuida peawad nemmad ustma, mis nemmad ep olle kuulnud ?
Kuida wõib innimenne uskuda, mis ta ep olle tunda sanud ? O h ! mis
waene luggu on sepärrast mitme imumessega usso polest, kes ütleb: Jah,
minna ussun keigest süddamest, ja ei tea issi, niis ta ussub. Nisugaused on kül Middagi kuulda sanud, agga ci nemmad olle sedda ärramõttclnud, egga sest õiget tundmist sanud. Tundminne peab ollema iaqa
ühhel, kes ussub, ja nisuggune tundminne tulleb Jummala scmnast^kui
innimenne sedda kuled, loed, tähhele panneb ja ärraarwab, et se temma meles selgeks jääb. S e ei wõi kül keillde jures ühhe moödo järrele
olla, monned tundwad ennam ja selgeminne, teised wähbeminne, ja ei
mitte nenda selgeste. Agga ni paljo peab ommeti igga üks Jummalast
mõistma, et Jummal nutte ei olle tahtnud, et innimessed piddid patto

sts'c jama ja hulla sama, ävaid, et nemmad viddid pattust peäsma ia
ö^ aks sama/ ja et ta selleparrast omma aino sündinud Pöia on läkitanud lunnascajaks ia tdnuidtegglaks, kelle pärrast J lmmal nüüd tahhab
armo hcica la hallastada selle peale, kes pattust pdrab ja tössise suddamcva Asusse lumme appi hüad. Wata, ncnda uskus üks neist rööw-Nom.l«„,
littesi, tesIesussega risti podi ütreldes : Issand mötleminno peäle^
kui sa omma kumnngriki tullcd; J a Iesus urles temmale: T>est m i n - ^ ' ' ' ^ .
na üclen sulle, tänna pead sa mmnoya f)aradisls ollema. W a t a , kui
teid siis kästakse, er peare ustma, siis kästakse teid ka, et peate I u m mala sanna õppima, kuulma, luggenm, tähbele pannema ja ennesele
sest head tundmist saatma ja keiqecnnamiste sest, mis Iems nme õnneks
on teinud ja kannatanud, se lädbi pakkub Iunnual usko ja pühha Waiwo wägqc kcmle, et ta neile onuna sanna lasseb kulutada. Agga keik,
kes scdca tuulwad, tundwad ja tcadwad, mis I u m m a l meie õnneks
on temud, ci ussu ommeti wce! micre, sestkeikei wotra armosöf>pe-Rom.lo,l<e
tusse sanna mitte kuulda. Nemmad readwad Issanda rahrmist, ja ei
te mitte se järvele, ia msuggu,^ peawad kahhewörra nuhtlust säina. Se
parrast z^came meie
2) Scdda, mis meie Iesussest teame ka toeks arwama, et se nenda on, et meie Iemsse labbi peame pattust vcäsma ia önsaks sama. Et
setössion, et Iems on surnud meie pattude eest, ja üllestousnud, et
meie peame se laddl anveks ^ andmisi sama ja udes ellus käinla. Wata,
meie Ewangeliummis öeldakse, er Tomas sils ci olnud mitte teiste jungrittega, kui Iesus tulnud.
Ja kui nemmad lemmale sedda uttesid:
meie olleme Iysandar näinud, siis ei arwanud ta sedda lössi ollewad,
ja siis ei uftnud tenmia weel mit^e. Agga kui Iesus kahhetsa päwa
värrast jälle tulli, km uksed lukkus ollid, ;a w t nende wahhcl seisis ja
Tomas sedda töeks piddas, et se Iesus issi clli, ja et ta töcsce olli üllcstõusnud, siis uskus ta ja ütles: minno Issand, ja mmns I n m m a l .
Agqa innimenne woib scdda keit tunda ja toeks arwada, ja el ommeti
weel mitte uskuda. Sepärrast on
z) Tarwis, et meie keik armo-övvetust Iesussest Kristussest, omma amo ö)nnisteggiast sannakulelikko süddameqa wastowottame, ja se
peäle kindlasre lodame, et I u l n m a l Iesusse pärrast meie hingele tahhab
armolinne olla. S e on nüüd se kcigeüllem assi; kes udda teeb, se us-

sub tõeste, ja saab önsals.

W a t a , nenda ööldatse ka pühhas kirjas:

ni mitto, kui tedda wastowotsid, neile andis temma melewalda Ium-Ioan.,, ,2.
mala lapsiks sada, kes temma nimme sisse ustwad. Kuida wotsid
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nemmad Iesust wasto? nenda, et nemmad temma öpvetust wastowod
sid, ja temma peäle lootsid, et temma piddi se Kristus ollema, janen^
da nemmad u tsid, ja said Jummala lapsiks. Kui sa siis, annas söb>
ber, keik sedda Iesusse öpvetust, mitte ükspäinis sedda, et ta meie pattude eest on kannatanud ja surnud, waid ka sedda, et meie peame temma läbbi pattust lahti ja waggaks sama, kohtlase süddamega wastowottad, kui sa heamelega tahtjad temma sanna kuulda, ja temma mele
pärrast ellada, agga runned ennese stes patto hädda, ja et sa olled ka
sagedaste ja raskeste Jummala wasto eksinud, agga kahhetsed sedda
krlgett süddamest, otsid armo ia lodad siis kindlaste omma Onnisteg
M Iesusse peäie,^ er Jummal sulle temma pärrast tahhab armolinne
olla, siis sa wõid öölda: ma ussun; ja so m l reeb sind omaks. Sepärrast õppetakse, er ust on agga ühhe pattust pöörwa süddame sees,
mis patto pärrast kurb on ja wihkab patrud. Sedda ennam innimenne Jummala sannast Iesust õppib tundma, sedda ennam ta sedda toeks
peab ehk ussub, et Knstus meie pattude pärrast on ärraantud, agga
meie öiqekssamisse pärrast üllesärratud, sedda röömsaminne wõttab
temma Iesusse õppetust wasto, ja sedda julgeminue lodab ca se peäle,
sedda kindlam, sedda selgem on ka temma ust. Kui meie nüüd mõtleme, et se keik Jummala armo cö on, ec meie temma sanna wõime kuulda mda, et se meie süddamest kinni hackab, süddant lahti teeb, õiget
tundmist ja head nou annab, siis tunneme sest ka, i ) et nisuggune ust
Joan. 5-5. Jummala teggo, nenda kui Jesus ütleb: se on Jummala teggo, er
teie uosute selle sisse, kedda temma on läkkitanud. J a 2) et meie
Jummalaa allati peame pühha Waimo abbi palluma, er meie wõiksime uskuda. J a ?) et mele parrandaminne ja w? ikka peawad ühhes
ollema. Nüüd watagem ka, et risti õppetust õppetakse sepärrast, et
meie peame
il. E l l o sama Iesusse nimme sees. O h ! km armas ja wastowõtmise wäärt peaks iggaühhele Jummala sanna ja meie usso õppetus
ollema, sest, ec se mette sepärrast on antud, et meie peame ello sama
Iesusse nimme sees. Meie ei pea nüüd ennam surinasissejäma, waid
ello sama. Sega tähendakse keltsuggune Jummala cirm ja õnnistus,
mis meile Iesusse sees on walmistud ihho ja hinge polest, aialikkulc ja
iggaweste.. Keigeennamiste arwatakse sedda wmmolikkust ellust, hinge
rahhust ja lggawessest ellust.
1) Peame meie Iesusse nimme sees waimolikko ello sama, se on
uus ello, wagga meel ja wagga ello. Sest nenda ütleb P a u l u s : G t scgo
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sego Rristuo on üllesärratud surnust Issa au läbbi, et meie ka nen-Rom6,4.
da peame udes ellus Kiima. J a sedda ütles temma la Ewesusse rah'
wale, et nemmad ollid Nristuosega nllesärratlld ja ellawaks sanud. Ewes. ,,<>.«.
J a seddasalnma ütleb ka Pecrrus neist ustlilkudest, kennel telnlna omum
ramato kirjotas: Nidetud olgo I u m m a l ja meie Issanda Iesusse l V c i o - ^ ^ ^
wsse Issa, kes omma sure hallastuose pärrast meid ueste on sünnitanud
ellawaks lotuoseks, IesucseRriotuose üllestousmisse läbbi surnllst. W a
ta, nenda on nüüd Jummala armo nou/ et se sanna Iesusse Kristus! e
surmast ja üllestousmissest meid peab ueks innimesseks teggema, meie
meelt parrandama, se on, meid ueste sünnitama, ja et meie siis ta peame temmaga udes ellus käima. S e wanna meel ia ello on se kurri meel
ja pattune ello, kui innimenne omma kurja lihha himmo järrel käib, ja
keiksuggust patto teeb. Sepärrast peame mahhapanncma keik kurjust ja
keik pettust ja kawwalussed ja kaddedussed ja keik kele kandmissed, keik
wannad pahhad wisid, agga udes ellus, wägaas meles Jummalat tenima, kes meile Iesusse Kristusse sees ni sured armo annid on annud.
W a t a , seon nüüd meie risti õppetusse otsus; need keik, kennel püb
ha risti ust on, peawad ueks, heaks innimesseks iama, lodud hea
teggudele.
Nenda ütleb Paulus: Teie ollete Rriotust kuulnud, ja Ewes. 4,,, <
temma läbbi õppetud otse nenda, kui tödde on Iesusse sees, et teie
"enneste peält peate ärraheitma endise ello polest sedda wanna innimest, kedda rikkutakse pettusse himmude läbbi; agga et teie peate
ueks sama omma mele waimus ja enneste peäle wõtma sedda uut innimest, kes Jummala sarnatseks on lodud tossist õigusse ja pühbitsusse sees. W a t a , nenda õppetab meid meie risti õppetus, ja kes sedda wisi Jummalat lemb, se on armas Jummala ja innimeste melest.
Agaa kas se ikka petakse önnislusstls, kui kurjad asiad malchajäwad ja
innimenne roaimolM uut ello peab aiama? O h ! armad sobrad, se
oa! pattune ei tunne sedda kül siis mirte, kui ta patto himmo tulles põlleb, sest siis on pac lemma taewariik, ta jamsid siis/ kui ie, kes mon
nikord soias töwwes lustilmne ja rõmus o n ; agga kui ie jamsimmne
möda lcinud, siis ta tunneb omma haigusi; nrnda on ka pattustpormatta innimesse luggu, himmrde wallitsusse aial, arwab ta patto on<
ncks; aqga kui ta pattust pörab, siis tunneb ta patto kahjuks, ja wai
molitto ello önnistuvsers.
- Kui maZgus on üks wabba ello?
Mis keigcst pattust lahti teeb,
Kui se ma-ilma kawwal illo
Nmg temma hirm meist mahha jääb.
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O h ! ct reie sedda ömuscusi ka saaksite maitsta!
2) O n se ello, mis meie Iesusse nimme sees peame sama, hinge
rahho. O b ! mis kallis assi st on, rahho hinge sees/ rahho Jummalaga ja Jummala sees M s on keik üma warra, keik rikkus, kelk terw i s , km ep ollr rahho, kui ep olle head meelt. Ets teie el tea sedda, et
ll!'s ral^bolilme s:dda ennam on, kui suur rikkus? J a sedda on Icsus
meile täieste saamud. Enne kui ta weel surmasisselaks, siis üttes teni?oan.!6,)) ma: ma-ilmas on teil ahhastus, agga minno sees on teil rahho. R>.hI3Hll.i4,-7ho jattan mmna teile, omma rahho annan ma teile, minna ei anna

teile mitte nenda, kui ma-ilm annab ; tcie sildda ärgo ehmatayo, egga sago ^.rr<id'o mitte. J a kui ta surnust olli üllestõusnud, sus se olli
mmna essimenne sanna: rahho olgo teile; ja ni mittokõrd kui ta ennast omma iüugrittele näitis, olli se se essimenne sanna: rahho olgo
teile. S e ei olnud tcmmal üks tühhi terretamise sanna, ei mitte; ta
ei anna mitte omma rahho kui ma ilm annab, se annab suga, agga ci
nutte röega. S i i n on sanna ja wäggi. J a se on nüüd se suur on, mis
risti rahwal peab ollema, süddame ja hinge rahho, et nemmad ei pea
nnnMlggnse asia sees ehmatama egga arraks jäma. Ma-ilmas on
neil kül ahhastus, agga Jesussc sees peab neil rahho ollema. Nemmad ei vea ennam Jummala polest ühregi kurja kartma. Sest, et Jummal Iesusse läbbi nendega leppitud on, ja neid armastab, ja keik nende
heaks tänab. Nemmad ei pea ühtegi kurja kartma, sest keik waenlased
on Iesusse läbbi ärrawoidetud; p a l , surm ja kurrat.
E i ial ei pea
nende meel arraks jäma, Knstusse sees sawad nemmad ikka wõimust:
wõimust patto, ma ilma ja surma peäle; agga peälegi peab neil hea
meel, ja rõmus südda ollema, sest Jummal on nendega, Kristus on
nende söbber, kes tahhab neid siis hukkamoista, kes neile kahjo tehha?
Eks J u m m a l , nende I s s a , ep olle üllem wallitseja? eks keik ma ilm
ep olle temma wald ? ets ta ei te keik ? ets keik ep olle temma lä? Eks
ta wõi ellawaks tehha ja tappa ? Eks ta wõi rikkaks ja waeseks, terweks
ja haigeks tehha? M i s assi on temma jures wõimana ? Miks siis wägaad, mits Icjusse armastajad peawad arraks minnema? Jesus on siin,
Jummal on nendega. O h ! et Jesus meile sedda annaks öutc tunda ja
maitsta.
z) Peame meie Iesusse nimme sees iggawest ello sama. S e
on weel ees, se on meile Iesusse sees tallele pandud, agga ni tõeste kui
temma ellab, peame meie ka temmaga ellama.
Sedda on temma
Joan. e, 40. meile kõwwaste kinnitanud. S e on Iesusse tahtminne, et iggawenne
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ne ello peab ollema iggaühhel, kes poega näad ja temma sisse uslub,
ja minna tahhan tedda üllesärratada wiimsel p ä w a l , ütleb Jesus lssi.

Ta tahhab meid üllesärratada wiimsel päwal, ja meile siis iggawest ello
anda. Kui peaksime siin ka ürrikesjeks aiaks häddas ja ahhastuses ollema/ mis sest wigga ? Kui pea tulleb surm ? ja se sadab meid Jesuke
jure taewa, se sadab iggawesse ellusse.
Jesus, mo dn, ellab weel,
Sest ma saan ka ello nähha,
Ellan pärrast ikka seäl,
Surm ei wõi mull' hirmo tehha,
M o Pea Jesus mind ei tahha
Omma liket jätta mahha

W a t a , keik sedda head tõotab ja annab pühha risti w7 Iesusse
nimme sisse. Temma on sedda meile kalliste saarnud, temma annab
ja jaggab sedda ka. Ta andko meile sedda ka ,a lasko meld nenda tunda, mis õnnistus se on, öiges risti uskus ellada ,a surra. Amen.
Ihhaldagem süddamest
Patto himmust lahti sada,
Wõtkem aegsast keigcst wäest
Omma Iesust armastada.
Sinna noudko meie südda
Kus ep olle karta hädda.

O h ! anna meile sedda armo, Issand J u m m a l , taewane Issa
Iesusse Kristusse läbbi! Amen.
Laul. 349. Suur ja ustaw cn se sanna, tt.
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L.aul: 272. Iesus! kes on önnistusscks lc.

s>

h ! sa hallastusse I u m m a l , kui meie sinno suurt armo ja hallastust meie wasco liakkame üllesarwalna, siis meie ei leia sanno/
sedda keik wäljarakida. Meie ollime sind mahhajärnud, melega
sinnust ävratagganend ja parto tee peäle sanud ; meie eksisine kui eksiad
lambad, ja piddime keiktle risulawaks sama ja iggaweste hukka minnema. Agaa sure hallastussega hallasrasid sa meie peale ja andsid meil
.ühhe karjatse, kes meid piddi öiete hoidma/ olnma ainosündinud Pöia,
et meie temma labdi piddime arrapeäsrecud ja oige ello tele juhharatud'
sama. O h ! et keik eksiad ja ärraeksitud oluma amsa hinge kamtse I e
susse jurc saaksid võõrdud. Pöra ja sara meid issi temma jurc, et woik^
sime temma healt kuulda/ ja trmma jälgede sees käia. O h ! et iqga
hing sedda tunneks, km waqga hea on, Iesuöse hoidmisse al olla! Õ p peta meid sedda omma pühha sanna labbl. Amen.

Issa meie, kes sa õlled taewas n. t. s.
ltwansselium: Iocm. 10, n--16. salmist sadik.

z w i n n a ollcn se hea karjane, ft hea karjane jättab omma ello
" ^ lammasre eest. Aaga se palaalnme, kes ei õlle karjane,
kelle ommad nccd lambad n õlle, naad huntt tullcwad ja jättab lambad mahha ja poggeneb, ja hunt wottal' neid tinni, ja
pillab need lambad laiale. Agga palgotmne pöggemb, sest et
temma on palgalinne, ja temma ci holl lannnaetcst mitte.
M i n n a ollense hea karjane,ja tllnnen ommad, ja nnnno ommad
tundwad mind, nenda tui mind Issa tunneb ja minna tunnen
sedda Issa, ja jattan omma ello lammaste eest. J a minnul
on weel teised lambad, need ei õlle mitte sestsinnatstst laudast,
ja neid pean minnata seietoma, ja nemmad tuulwad lnnmo
heale, ja peab üks taru ja üks tatzane ollema.
Suur
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S u u r J u m m a l mlcs ia to ' i s prohweti
tahhan ne,:de peäle tösta ühhe auls: b.rja:se, ja ta peab neid hoidma,
seon mo sullane T a w e t : temma peab neid siätma, ja temma peab
neile k^rjatscks ollema. Israeli rahhast arwatakse lammaste tarjaks/
mis olli laiale pillatud. Mitto olud kaddunud, ärraaetud, hawatud
ja haiged/ sest, et neil karjast ep olnud, kes nende eest olleks õiget hoolt
kannud. Need, kes neile piddid karjatseks ollema, ei holind karja pärrast, waid söörsid agga iseendid, ,e läbbi olli Jummala karri risuta
wate ja mels ellaiatte roaks sanud. S e , kes siin rägib, on se suur J u m mal, kes Israell lapsed hoidis, kui karjane lambad homb ja sadab. Ta
olli neid ennesele ommaks rahwaks arrawallirsenud, kelle eest ta hoolt
landis. Ta olli neile karjatssd annud, kes neid õiete piddid hoidma ja
saatma, need ollid rahwa üllemad, kohto wannemad, preestrid ja õppetajad.
Agga need nõudsid omma kasso, ja ei holind ühtegi omma rahwa ehk karia kasso, ja önnistusse pärrast.
Kohto wannemad ollid üllekohtused ja ei holind õigusi ja Jummala kohto seädluiste pärrast ; preestrid ja õppetajad ollid Jummala kässo õppetussed mahhajätnud ja öppetasid wallet.
Nemmad ei tahtnud issi õiget teed käia, ja ei saatnud ka telsi õige tele.
S e läbbi wõttis üllekohto cõ ja keiksuggun? kurjus wõimust.
Nenda kui siis sünnib,
km karjased omma karja pärrast ei holi, et karri laiale lähhäb, nen*
da lähhäb rahwas rummalaks m ülleannetumaks, kui wannemad ja
õppetajad sedda ei te, mis nende kohhus on, ja se satab Jummala nuht>
lust ni hästi karjaste, lui karja kaela peäle, nenda kui I u d a rahwale
siis sundis. Agga I u d a rahwas ei olnud mitte üksi nenda ommast karM u s t mMaiäetud ja laiale pillatud, waid keik ma ilma rahwas.
Teised lämd koggoniste woõratte ja keletumatte jummalatte jure, nenda kui neld sadetl. Neil ei olnud ei ühtegi õiget satajar, ja ollid omma
ello w side sees hopis sõggrdad ja põrarsed. W a t a , sepärrast hallastas Jummal issi keikide innimeste peäle ja ütles : ma tahhan nende
peäle tõsta ühhe aima karjatse, kes neid peab söötma, ja neile karjatseks ollema. Teistest karjaerest olli Jummal üttelnud, et nemmad agga issiendld söötsid, omma kasso nõudsid, agaa se õige ja ainus karjane piddi neid söötma ja nende kasso ja hinge õnnistust nõudma. Kui
meie nüüd neid sanno omma swangeliummiga ühte peame, siis leiame,
tui wägga Jesusse sannad nendega ühte sündiwad, ja et sesamma Tawet,
kedda seal tootakse, Jesus Kristus on. Meie leiame neid palgalisst, kelle
ommad need lambod ei olnud, kes lammastest ei holinud, agga ka sedda
aumstja head karjast, kedda Jummal Prohweti sannade sees tõotab. Sepärrast tahhame meie E w a n g e l i u m i sanno möda tähhele panna

Ll
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Iksust, sedda ainust ja head karjast, tcdda Issa leige
rahwale on annud hinge tarjatstks,
I. Kuida Iesus se ainus ja hea karjane o n ;
II. Kulda nuie ka tcmma pole peame pöorma ja tcdda en.
nese tarjatsets wotma.
^ > h ! Issand, meie ollcme eksinud kui ärrakaddunud lambad ; otsi meid jatzc
^
ülles/ ja sademeid omma dige hinge karjatse jure. Amcn,

Pangem tähhele
i . Ruida Iesus se ainus ja hea karjane on,
i ) Iesus on se oige ja hea karjane. Sedda ütleb temma i s f i :
minna ollen se hea karjane. S e on üks selge sanna. Teggudega näitis
ta sedda kül üttes, et ta hea olli, et iggaüks, kes silmad cählis lahti tehha, sedda wägga selgeste wois tunda; sest remma teggude seas ei olnud
mitte üht ainust, mis innimestele lahinls õlleks olnud. Agga siin se
olli tarwis, er ta sedda ka piddi sunnadega tunnistama/ sest ^c olli meile tarwis teada, et ta se ainus, se hea wnane olli, kedda I u m n m l too
tanud, kes omma karja piddi söötma, neile ello, sömist ka keik rohked
te saatma. J a sedda ta rätis omma waenlasre wasto, kes ollid iose
^ " " ' ' " kestes sedda nou wotnud, et, kui kcgi tedda l^riotuoseks piddi tnnmKtama, sedda piddi koyyOdusseft rväljalükkatama. Iesus olli übbe
imümest, kes pimme olli mndinud, terwets teinud, et ta nüüd näaai.
Oc olli suur immcteago, jakcikrahwas, kes scdd<l kuulda said, pannid
sedda wägga immeks. Agga Wariserid scggasid rahwa meled ärra,. et
nemmad ei piddand Iesusse sisse ustma, ja ütlesid: sesinnane on üks
pqttune, ja ei müteIummalast, scst e< m hingamisse päwal stdda olli
teinud. J a kui se pimmesundinud innimenne, kes olli näggemist sam:d
Ioan p,;?.ütles: Kli sesmnane Iummalast ci õlleks, siis remma ci woiks ühtegi
"
tehha, siis lükkasid nemmad tedda walja. Sedda sai Iesus kuulda,
ja kui ta sedda, kes olli naqgemist sanud jälle leidis, siis tinmcas Iesus
temma usko. J a sest, et Wariserid, kes rahwa öovetaiad ollid, se
läbbi selgeste üllesnäilsid, et nemmad need pahhad karjatsed ollid, kest
lest I u m m a l Prohwetide ramatus on rakinud, palgalissed, kes aaga
omma enneste au ja lasso nõudsid, agga karja lamniaste varrast ei Ho
lind,
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lind, sepärrast ütles temma sedda nende kuuloes selgeste: minna ollen
se dea barj..ne. E
ujane, kellest I n l l l m a l Prohwelide läbbi on rä
kinud, k<dda ca on tõotanud läkkitada, kes olnrna karja õiete toe sees
piddi iuhhacama; K^ sedda, mis ärrakaddunud olli, piddi ülles otsima;^» l 4 , ^
r.iis arracemd rahaasi w n m ; ja mis hawatud ja haige o!ii terweks teq
gcma. S c ^ a olu mnma ka rmego teinud, kni ta selle pimmedaal
inad l ^ l i NWi
. l a õppetas ja tuinica^ usso sees. O h ! pimmetad j u h h a t a b , kes iosiei tahtnud nähha, ei woind ka sallida, et teised nuggld ja ustsid. Sest näme meie ta, üti tarwis meile üks nisug
aune karzcme olli, keskeikide innimeste peäle wõiks hallastada, keikidele
arrapeä»iials za juhhatajaks olla, imd ennese jure kogguda, ja keige hea
aa llcid täita. Sest keik innimessed ollid, kui eksiad ja arraaetud lambad. Nmdakui ööldakse: meie keik Msime tui lambad, m e i e w a a t - ^ " ' ^
sime iefgaüko omnia tee peä'5. Teie teare, mis rummalad ja arrad
lomada lanibad on. 5vui .ncil ep olle öiget üllewaatjat, siis neid pea
hirmutakse laiale, ehk lul huik kous on, ja kui nemmad jo ükskord eksi
mäs on, siis ei oska nemmad issi lälle öigc tele, waid tahhawad senna
ja tenna laiale, et neid vcab sure waewaga üllesotsitmna, ehk nemmad
jäwad keik hundii.c'.e w^-^.
Se on innimesse luggu, ja st stmnib ka
remma rummalusse ja kolbinatta elloga waimolikknde asjade polest wägaa ühre. Issiennesest jõudsid nemmad kül eksida ja patto tehha, agga
issiennesest ei oskand nemmad jälle oige tee veale, nemmad ei woind
issiennast patto häddast aidata. Meie ollime keik Jummala kassust arrataaganend ja lölwatumaks läinud, ei olnud sedda, kes öiget teed kais.
^ e n d a kui kirjel ud on : ei olle, kes oige on, ei ühte-ainustki. Bp3!»m.;,!<x
olle sedda, kes mõistad; polle sedda, kes "Jummalat õiete otsid. N e m "'
mad on keik kõrwale läinud, nemmad on ühtlase kolmatumaks sanud,
ei olle sedda, kes head teed, ei olle ühte ainustki. Wadage, niNlggustd waesed ja waewalised olleme Iesusseta, nödrad ka ning häddalik
scd. Kes siis keikide innimeste laste seast olleks kõlband oigeks'karjatseks?
Ei mitte üks ainus, sest keik ollid pattused ja körwale läinud, neile kei>
gele olli juhhatannst tarwis. Agga kitus olgo Jummalale, kes meile
tssi nisuggust karjast on annud, omma ainosündinud Pöia, meie I s sanda Ieiusse Kristusse sees. Temma on nisuggune, kui meil tarwis Ebr. 7, «6.
olli, pühha, ilma süta, puhhas, pättustest arralahhutud, ja körzem km eaewad. O h ! öpplgem sedda head ja üllemat hinge karjast weel
parreminne tlmdnm.
2) Ta on se ainus õige ja hea karjane. Keik innimessed on temma lomad, ja nenda ka temma ommad, temma karja-rahwao, i«
N 2
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lambad, mis ta käe al. Ennemuiste olli Jummal agga I u d a rahwast ennesele arrawallitsenud, ja teised läkfid nago kõrbes laiale. Agga
Iesusse Kristuste sees on temma kettide innimeste peäle hallastanud la
vves.,, ,4 tedda meile ainsaks karjaseks annud. Ta on mollemad ühheks teinud,
ni hästi I u d a kui paggana rahwast, ia selle, wanna seadusse, aia wahheseina mahl>:kist md. Meie Issand Jesus Kristus ütleb sepärrast issi
meie Ewangellumlni jees: minnul on weel celsed lambad, need ei olle
mitte sestsinnatsest laudast, ja neid pean ma ka seie toma, ja nemmad
kuulwad minno heale, ja peab üts karri ja üks karjane ollema. O h !
sedda head, kallist sanna! Oh, sedda kallist karjast! minnul on weel teised lambad, need ei olle mitte sestsinnatsest laudast. Nenda arwas ta
meid jo siis ennese lämbuks, ehk meie kül mitte I u d a rahwa koggodustest ei olnud, mis siis tähhendamisse wisil, Jummala laudaks arwati.
Sedda olli Jummal ka temmast lastnud ennekulutada,et ta mitte ei piddand ükski Israeli rahwast ümberpiirma, waid ka pagganatte walgus
ollema, ja et Jummala õnnistus üllataks ma ilma otsani. Temma
sees tahtis Jummal keikide peäle hallastada, ja tedda keikide walgusta
zaks, ünnistusse saatjaks ja juhhatajaks anda. J a nenda on Jesus se
ainus karjane ehk Qnnisteggia, kelle pärrast keik suggu rahwast ennast
wõib rõmustada.

z) Ta on ka se öige karjane, sest
1) Lemmal on oige stddame armastus olnud keikide innimeste
wasto, ja se on ka löpmatta ja kustutamatta temma sees. Temma
t l kartnud uhregi hädda, egga waewa surmani, palgalmne, kes ei olle
ilge karjane, kelle ommad need lambad ei olle, näab hunti tullewad,
jättab lambad mahha ja poggeneb. Hädda aial otsib ta agga peaseda,
ja on lammaste pärrast holero, sest ta on palgalmne, ta tcnib agga Palsa ja ihho kasso pärrast. Agga nisuggune ep olle Jesus mitte. Ta on
st oige karjane; keik innimessed on temma ommad, temma läbbi teh
tud la lodud. Ta ei kartnud nende pärrast ühtegi hädda, neid hunti
suust wälja kiskuda, se on, neid pattust, surmast ja kurrati käest peäsis
Ies 5,,<l. Kui meie eksisime kui lambad, siis Jummal on meie keikide üllekohhut laffnud temma peäle tulla. Meie nuhtlussed piddi temma kandma,
meie patto wõllad piddid temma käest takkaaemma, ia tedda nende pärrast waewatama. Ta piddi ennast sü ohwriks andma meie eest ja omma hinge surmani wälja tühjendama. Agga kas Jesus kartis sedda
hädda ? kas ta siis ka põggenes, kui se keik temma p.-äle tulli, fui ta surmaga piddi wõitlema ja sedda hirmsa risti surma surrema ? E i mitte;
ta
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ta käis julgeste veale, ta kannatas, ta jättis omma ello lammaste eest,
ja nenda wõitles temma ja peästis ommad lambad, keik innimessi pörgo suust. Eks meie siis Iesusse armastussest ei pea õigusse pärrast ütlema: l e m m a armastus on tuggewam olnud kui surm, ja temma ollemeani,
kange armaotammne kowwam kui põrgo, kange ahhastusse wolas wessi *' ^
egga sured jöed ei woind sedda ärakustuda. J a seddasuggust hinge
karjast ei peats meie nüüd armastama ? O h ! mis innimesed meie siis
olleksime? Agga se armastus ep olle weel otsas, se on ka kustutamatuta. Sest otstkui temma olli armastanud ommaksid siis, kui ta ma ilmas nähtawal kombel olli, nenda armastab ta neid ka otsani. Kuida
wõiks ta neid nüüd unnustada, nüüd, et ta neid ni kalliste on arrapeäst
nud ja omma ello jätnud nende eest ? Kui nemmad enne jo temma ommad ollid lomisse pärrast, siis temmal on nüüd uus öigus neid ennese ommaks pärrida, sest, et ta neid kalli wene hinnaga ennesele on ostnud. O h ! lui tallid on lettide innimeste hinged temma melest ? E i keik
ma ilma rahha ei maksa ühhe ainsa hinge ärra. O h ! innimesse lapsed, kuis wõiwad teie ommad, kuis teiste innimeste hinged, ni alwad
ella teie melest? Et hallastage siis teie enneste hingede peäle, jalaste
ennast aidata »a hukkatussest ärrapetta.
2) l a tunneb ka keik ommad lambad. Ta tunneb neid nimme
pärrast. Ta teab kus paikas, kus m a i l m a otsas nemmad ellawad. Ta
tunneb keik nende ihho ja hinge wigga, ta teab kui üks eksinud, ehk eksi
tud ja ärraaetud on, kedda se ja teule hädda waewab, ja kuida temmale peab abbi tehtama. Sest ta teab keik asjad ja temmale ei olle ühtegi
teädmatta. J a sedda ta tunneb nenda, et ta sest ossa wõttab, nende
peäle hallastab, ja neid aitab. O h ! önsad olleme meie nüüd, et meil
nisuggune Jesus, nisuggune hinge karjane on. Ehk meie ommad õppetajad, kes meile ka peawad hinae karjatuks ollema, meid ei tunneks,
ehk kui meid üköki mu ei talchaks tunda egga meie peäle wadata ja meie
peäle hallastada, siis temma tunneb meid ommeti tõeste/ kui meie
agga tabbame temma pole hoida, ja temma hoidmisse alla jäda.
Ja
kui hea se on, ct temma meid tunneb, se, kelle jõud on ilma oyata, ja
lelle südda allati armust keeb. O h ! römustage siis ennast <ega teie hinged, kes teie Icsust armastate, agga siin ilmas tundmana ollete. Olgo
teile sest kül, kui Jesus teid ommaks tunneb. Agga tedda ei wõi ka
ükski petta. E i ütski wõi wargsel wisil lammaste lauta sada egga lambaste ridis tulla ja seestpidi kistia hunt olla, et ta tedda lohhe ärra ei
tunneks. Ta teeb ta, kui hea karjane, lahhntust lamba ja lamba wahhele,
l a mõistab kohl)ut lihhawa ja lahja lamba wahhele, jarade jasikkudessck.^,,7
Ll 3
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wahele. Kes u'o:b tedda siib petta? Tric cllare nüüd kül keik ühhes
risri loäaoduöses, otsego ühdes lautas. Ta lasseb m d ta ühhes olla, za
katsub, tas teie tahhate temma healt kuulda. Agga wimaks wõttab ta
Matt.25,z8lalidlltusi ctte, ja panneb oiged lambad omma parrema kaele/ agtta

M u d p^hhcn^a käele seimna, sest ta tunneb neld wagga häsri ärrll,
kes telgina onnnad on ehk ollematta, neid kes seadusse sees käiwad ja
kes agga Issand, Issand ütlewad, agga temma Issa cahmnst ei te.
Esek. 37.24 J a nenda tahhab Jesus meile nüüd tarjadeks olla, et meie peame tenima kohtoseäduste sees käima, temma janno piddama ja nende järrele
teggema. S e on nenda kui Jesus ütleb: et peame temma sanna kuul
ma) sest temma lambad kuukvad temma beale. Sepärrast on Jesus
tulnud seie ilma sisse; sepärrast on ta meid ni tcuisce õppetanud; on
meie eest kannatanud ja surnud, on jälle üuestollsnud, üllesläiuud taew a , pühha Waimo wäliawallanud, omma sanna za Gaakramentid
meile annud, lasseb meid nüüd õppetada ja kutsuda, et ta meid wolfs
ello tee peäle sata, ja iggaweste omaks tehha. S e on se õppetus, et I e sus on meie karjane. Pangem nüüd tähhele
i l . Ruida meie nüüd ka omma hinge karjatse pole peame pöör'Pett.,,2,.ma. Auostcl Pcetcns ütleb meie lmmapäwase epistli sees: teie ollite
kui eksiad lambad; agga nüüd ollete reie pöördud omma binge karjatse ja üllewaatia pcle. W a l a , nenda olleme meie ka clsiad ja^rraröördud innimessed, kes omma Lojat, omnm Issandat on mahhajätnud.
Suur I u m n l i l l kaewad sellcparrast Prohweti Icremia ranlarus: mo
Itlem.,,,) rahwas on kc<l)l)ewörra kmja teinud : mind, sedda ello wee Hallikast,
on nemmad mahhaiätlnld, et nemmad ennestele kaewud kaswawad,

kaewud, mis katkised,. mis wet ei pea. Nenda tewad need waesed innimessed, Jummalat jätwad nemmad mahha, kelle jurest nemmad keik
h;ad ihho ja hinge polest wõiksid sada, ja otsiwad patto sees römo ja õnnistust, kust sedda ev olle leida. Nende rööm ja au, mis nemmad pat'
tust sawad, on ui kadduw, kui se wessi, mis katkise riistasissepannakft ja seält seest ärrakaub. Nenda on keik se ma«ilma rööm, mis innimessed patto teggemistega ennestele nõudwad. Jummal annab neile
mittokõrda ka tunda, mis kurri ja kibbe assi se on, et nemmad omma
Jummalat mahhajätnud. Nende omma kurjus peab neid karristama,
la ne»de ärratagganemissed neile nuhtlussea tullema, et nemmad sest
öppikssd, kui tarwis meile lähhäb ümberpöorda, ia omma Jummalat ja
Iesust, omma Onnisteggiat otsida. Sest, ehk meil nüüd kül üks ainus
ia hea karjane on: ja ehk meie ka risti-koggodusses ellame, siis ei olle ommeti keik temma lambad, kes tedda tundwad ja temma healt kuulwad,
wmd
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waid surem hulk risti-rahwa seast eksiwad issa weel turjale tele/ otsego
neil ei peals karjast ollema, iggaüks watad omma tee peale, pannewad
sedda agga tähhele, mis praego ja nähtaw on, agga sedda, mis ees on,
mis näggemataa ja iggawenne on, sedda nemmad ei mötle egga noua.
Sepärrast ellawad nemmad agaa ikka ühhest päwast teise, tewad keik mis
ettetulleb, ja on holetumad mõtlema, kas se hea ehl kurri on; kas nemmad öige ehk kurja tee peäl käiwad, ja mis wimaks se peäle tulleb. S e
läbbi jäwad nemmad sest heast ilma, mis Jesus neile on saatnud, ja
mis nemmad ka wõiksid saea. Agga Iesusse, selle öige üllewaaha ja
hinge karjatse meel ei olle sest hea. E i ta tahha, et üks ainus neiR
peab hussa minnema, kelle pärrast ta omma ello on jätnud, waid, et
nemmad keik peawad ta ommaks sama, ja temma sees önsad ollema.
Need, kes temma koggodusse rahwast peawad ellawa Jummala saunaga söötma, neid öige tele juhhatama, et nemmad wõiksid head õppida, head tehha, Iesusse sanna kuulda, ta järrel käia ja öntzks sada, on
la karjatsea Nenbe läbbi lasseb Jesus ilma löpmatta hüda: pöörge
ümber, teie arrapöördud lapsed. O h ! et teie wottaksite sedda sanna
õiete süddamesse panna, mis Jesus siin ütleb: minnul on weel teised
lambad, need ei olle mitte sest laudast ja neid pean minna ka seie toma. S e sanna tunnistab öiete temma armo nou. Keik innimessed on
temma werrega kalliste ostetud; ta tahhaks neid keik önsaks tehha, agga maml ei olle önnistust kui temma jures; wata, sepärrast on temma
himmo löpmatta, et need, kes ei olle weel temma karja lambad, kes ei
olle weel oige tee peäle, kes tedda ei tunne ja temma sanna ei kule, ka
saaksid temma jure todud, et ta wõiks neile ello ja keik rohkeste anda.
Waat! Jesus otsib süddamest
Sind ärrakaddund lambokest,
Kunni ta saab sind leida;
O h ! hing end leida anna ta
Ta hawudessc poe sa;
Ta wõib weel armo heita.

E e veab nüüd övpMatte murre ollema, et need,, kes nende holeks on antud, agaa kes weel ladduwa ja eksitusse te peäl käiwad mailma törbes, saaksio Iesusse omma öige hinge karjatse pole pöördud, nenda, et mitte üts ainus neist mahha jääks. O b ! armad sõbrad, laske
ennast siis leida ka, kui Jesus teid nende heäle läbbi kutsub: pöra üm-
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Iercm.,,,»^ s^ ärrapöordud innimenne, sest Jummal on belde ja Zcsusse süd
"'
da ihhaldab so järrele; ta wõib sind tänna weel wasto wõrta; agga
sppi tundma omma illlek<hl)ut, et sa omma Jummala wasto ü^c.istunud, ja ollid mitto teed wõtnud käia, kus sa ommad luriad hmmmd
takka äiasid. O h ! haktage sedda tundma ja süddamest kahhetsema, et
ollete tännini rummaluse ja patto sees ellanud; tõstke nuttoga omma
healt ülles ja ütlege: S i i n / mo karjane/ ma tullen; wõtta mind weel
wasto, sada mind öige tele. M a tahhan nüüd ka hea melega so järrelkäia olla, ja sinno sanna kuulda. Oh'. et se ühkamisse heäl taewast sllestouseks, sedda kuuldes ja luggedes; siis wõib innimesest
öölda; teie ollite ka eksiad lambad, aggg teie ollete nüüd pöördud omma hinge karjatse ja üllewataja pole. Uks wagga innimenne ei tea eg<
ga tunne muud parremat head, kui sedda, et ta Iesust tunneb/ temma armo maitseb ja temma sanno peab. S e öpvetus, mis tedda sest
targemaks tecb, on temma meles kallis, ja tui ta sedda saab tehtud/
mis ilgeja hea on, siis on se temma keigesurem rööm. Hinged! kes
teie Iemsse ommaks ollete sanud, römustage sest/ ja prukige sedda hcad
i l m weel parreminne omma süddamette puhhastamisseks ja omma ello
pühhitsemisseks; agga teie/ kes teie weel et olle sest laudast/ o h ! laste
ommad süddamed st Iesusse.sanna läbbi, kes ütleb: neid pean minna
ftie toma, pehmeks tehha. Ärge wibige siis ennam/ ennast teie armsa
Iesusse holeks anda/ ja temma pole pöörda. Amen.
O h armas Issand Jesus! anna omma pühha sannale täit wäg
ge ja wõimust, et se wolls tehha ja sata meie jures leil sedda/ mispärrast se on antud. Anna keikile öppetajattele, kes so assemel peawad
siin hinge larjatsed ollema, omma rohke armo, et paljo neist saaksid so
jure juhhatud, kes tännini weel on eksind kurja tele, et nemmad ippilstd find n m d M , so heale kuulma ja so järrel täima. Amen.
L a u l : 263. Eks <a heida, Kaljani? x.
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Juttus kolmandamal Pühhapäwal pärrast Kristusse üllestousmisse Pühha.
l u u l . 138- Kül sa helde Jesus tulleb, «.

! Hssand Jummal/ se on sinno tahtminne olnud, et waggad
3 ) mltme willetsusse läbbi peawad taewariki minnema. Agga se on
ka meie lotus, et sa ei panne ennam peäle, kui meie südame kaw
da, ja er sinna issi tahhab meid risti al kinnitada ja rõmustada. Pealegi olled sa meile ni kallid tootussed annud, et fui meie Kristussega siin
kannatame, meie ka temmaga peame ausissesama, ia et meie palk peab
suur ollema taewas. O b ! lasse meid siis sinno peäle kindlaste lota/ kui
meie siin peame bädda kannatama. Kui meie agga sinno öiaed järrelkäiad olleme, tallis Jesus, siis olao meie meel ma julge, sest ürrikesse
aia pärrast näme mele sind sure romoga, teit hädda kaub ja saab seäl
löpmana romoga rohkeste tassutud. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Gwangelium: Joan. 16,16 - 2). salmist sadik.

Nrrikesse aia pärrast, siis ei nä teie mind mitte, ja ta ürri" kcSse aia pärrast, siis näte teie mind, sest minna lähhän
Issa jure. S i i s ütlesid monningad temma jüngrittest isseteskes: M i s se on, mis temma meile ütleb : ürrikesse aia
pärrast, siis ei nä teie mind mitte, ja ta ürrikesse aia pärrast,
siis näte teie mind, ja et minna Issa jure lähhän ? Sepärrast
ütlesid nemmad: M i s se on, mis temma ütleb: ürrikesse aia
pärrast? meie ei tea mitte, mis temma rägib. S u s mõistis Jesus, et nemmad temmale tahtsid küssida, ja ütles nende wasto: Sedda küssite teie issekeskes, et minna ollen üttelnud : ürrikesse aia pärrast, siis ei nä teie mind mitte, ja ta
ürrikesse aia pärrast, siis näte teie mmd. Tõest, toest, minna ütlen teile, teie peate nutma ja ulluma, agga ma-ilm on
rõmus. Teid peab kurwastama, agga teie kurwastus peab
Mm
rõmus-
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rõmuks minnema. Ühhel naescl, tui temma lapse ilmale toob,
on kurwastust, sest temma tund on tulnud, agga tui temma
saab lapse sanud, el mütle temma ennam ahhastusse peäle se rõmo pärrast, et innimenne ilmale on sündinud. J a teil on kül
nüüd ta murret, agga nunna tohhan teid jälle nähha, ja teie
südoa peab rõmus ollema, ja ü M i ei pea teie rõmo teist ärrawõtma. J a selsammal päwal ei küssi teie mult middagi.
Armad sobrad! Waggadele, les risti tulles põllewad, peawad
,Ksr.4,'f.ueed sannad wägga tamo ollelna, mis Paulus ürleb: Meie willetsus,
"'

mis on silma- pükmiose aiaks ja kerge, sadab mcile iggawest ja üpris
wigga suurt a u ; sest et meie mttte tähhele ei panne sedda, mis näl?
t a w , waid mis naggematta o n ; sest nähtaw id asjad on aialikkud/
agga nännematta aoiad on iggaweosed.
S i i n ilmas on meil nutto

suggu haola ja ahhastust. Koggoniste ilma waewata ei olle tül Üksti
weel jänud egga siit ilmast ärraläinud; olgo ta wagga ehk kurri olnud.
Sest ma - ilm on täis hädda ja waewa. Igga ü?s peab sest omma ossa
sama. Kurjad saatwad omma patto tö ja teggemissiga mõnda hädda
enneste peäle, ja sedda hädda nimmetakse siis patto nuhtlussea. Agga, kui waggad middagi ilma sita kannatawat kui neid turjadest rattawisatakse nende hea juddametunnistusse, oige usso ja hea teggute pärrast, siis sedda ja mis neile muido willctsusscts jubrub, nimmetakse ja
arwatakse neile ristiks. Neist kannatamisttst said cssimcssed risti innimessed wägga rohket ossa, sest er neid kobbe, kui nemmad risti usso
pole heitsid, kui ühhed woora nssopiddajad tatkakiusati, waewalt ja tappeti. Keigest sest ütleb nüüd vühba P a u w s : Meie wiletsus, mis on
silma pilkmisse aiaks ja kerge, sadab mcile üpris wäqaa sm rr au.
Waggade wlUersus, missuggune se ka ial wõib olla, on agga lühhike,
iilmapiltmisse aiaks ja kerge. Kui willetms kä on, siis ei arwata sedda
kül kergtks egga lühhikeseks, waid ta on innimesse melest mittokõrd wagga raske ja iggaw.
A^ga silte silre anno ja önmstubse pärrast, mis
waqgadele walmistud, la sepärrast, et se a i M ello koggoniste lühhike
on selle tullewa iggawesse ello wasto, wõime Panlm sega öölda: meie
willersus on silma pilkmisse aiaks ja teme ia sadab meile iaqawest ja
ü^ris wägga suurc au, stst et meie mitte läbhele ei panne sedda, mis
nähtaw, waid mis näggemasta o n , sest nähtawad asjad, olgo a u ,
r i ö m i a r t k u s , ehk reotus, kurwastus ja waesus, need keik on aialiklud ja kadduwad, agga näggemalta asjad, nus meie usso» öpprms meile
tõotab
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tõotab ja mis meie ttlllewast ma ilmast otame, on iggawessed ja lö^3
matta. J a seddasamma asja ütleb ja õppetab Jesus meid ka tännapiwast Ewangeliummi sees. Sepärrast tahhame sest tähhele panna:

Waggade ürritessed kannatamissed ja nende iggalvest rõmo.
S i i n öppime:

I. Et waggade kannatamissed lühhikessed on, ja
II. Et nende rööm, au ja dn iggawenne on.
5 > h ! dppeta meid sedda kindlaste ustma, iggawenne Issa, et neile, kes sind
^ ^ armastawad, iggawenne rööm ja dn walmistud on, kui nemmad sedda
tähhele ei panne mis nähtaw, wald mis iggawenne on; ja seks dnnista omma
sanna meie jures. Amen.
Meie panneme nüüd tähhele
I. E t waggade kannatamissed lühhikessed on.

Sest

1) on innimesse ello aeg ülleültse ürrike ja riotilinne. Wanna
Pea wannem Jakob ütles siis, kui ta jo sadda la kolmkümmend aastat
wanna olli: pissilt ja kurjad on mo ello aasta päwad olnud, ja ei,Mos.47»,.
sa mitte mo wannemates ello aastade päwade wasto.
J a Siraki ramatus ööldakse kül wägga targaste: S e on üts suur tulline aost,Si».4«,l<4
ja ristilinne ello iggaühhe Adama lapsele, sest päwast, kui nemmad
emma ihhust ilmale tullewad, senni kui nemmad jälle nmlda sawad;
Seäl on ikka tühjad mötlemissed ja süddame kartus, tühhi lotus, ja
surma pääw. ^ t i hästi sellele, kes aujärje peäl istub auga, km te^
seie, kes alwem o n , ja ma-ilmas maas ja põrmus seisab. J a nenda se on ka töeste; nenda wõime iggühhest innimcssest üttelda, za sedda
tunneb ka iggaüks isse ennesest: pisiut ja kurjad ehk täis hädda ja waewa on meie ello aasta päwad. Meie Issand Jesus ütleb meie Ewangeliummi sees tähhendamisse sannaga: ürrikeose aia pärrast, siis ei nä
teie mind mitte, ja ta ürrikeose aia pärrast siis näte teie mind, stst minna lähhän Issa jure. Temma jüngrid ei mõisinud sedda mitte, sest,
et nemmad sel aial weel nutte ei womnd uskuda, et Jesus ni pea piddi
surrema, sepärrast ütlesid nemmad: mw se on, mis temma ürleb: ür
Mm 2
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rikesseaia parrast? meie ei tea mitte/ mis temma ragil). Nemmad
loocsid ikka weel suri asjo temmast nähha sada, sepärrast ei mõistnud
nemmad sedda, mis temma ütles: ürrlkesse aia parrast/ siis ei na teie
mind mirte/ ja ta ürrikesse aia pärrast, siis näte teie mind. Agga Ie«
sus teadis/et ta nüüd pea piddi siit ilmast ärraminnema risti surma ladv i / ja kolmandamal päwal jälle üllestousma, et temma jüngrid tedda
siis piddid nähha sama. Sepänast ütles temma neile: ürrikesse aia
parrast surren ma ärra ja mind pannakse hauda/ ia siis ei na teie mind
mitte; agga ürrikesse ma varrast tõusen ma jälle ülles/ sasiisnäte teie
mind ca ja siis lähkän ma Issa jure. Nenda woime meie nüüd ka teine
teljest üttelda: ürrikesse ma pärrast ei na meie teine teist mitte ennam.
Sedda issa/ emma/ meest/ naest/ last/ sõbra, nadret, sugqulast, tuttawat ja woörast/ kedda meie weel ürrikesse aia eest ellus naggime, ei
nä meie nüüd ennam, kui ta on surnud. Ha nenda näwad nüüd weel
teised meid/ aaaa ürrikesse aia parrast ei na nemnmd meid ennam siin
ma-ilmas. O h ! armas innimenne, kes teab, kui pea se tund tulleb,
et sinna mind ehk minna sind siin ei ennam einä. Se,kes surnud on,tul
lemb sedda meie melc:
Oh surrelik! mind mälltta.
Mis õlled, ollin minna:
Mis ollcd sa, nm ollin ka.
Mis ollcn, kül saad
sinna.

.^

Agga kas peame kergemelelisscd seäl jurcs ollema/ sedda mälletib
des/ ehkrmmad ja holctumad? O h / boidkomeid I u m m a l selle eest!
Sedda kuuldes ja se peäle luötteldes, tulletage enneste mele, ,niosug
^ V«tt. z, yused meie pe^me ollema keincs pühhao ellus ja jummalakartussc?,
" . l». oceo ja tõttades Iummala tullcmisse päwa pole, millal ta meid siit ilnlgst ärrakulsub. Kurjad peawad sest hirmo tundma, sest, et nende
rööm, rikkus, au, hea pölw ia ön siis ärralöpveb, ja iggmvenne nuhtlus M se hirmus pääw, mis pölleb kui ahhi, nende kätte tullcb, kus neil
muud ei õlle ora, tui Iunmmla wibha ilmumist ja ölge kattemaksmist,
ftdda möda kui nennnad siin ihhus on teinud O h ! sepärrast ehinma,
sa pattune ia vöra tänna weel pattust, ja otssIesusse jurest armo: ta
woib weel hqllastada. Agga waggadele põlle larwis seäl ju.es kohkuda, sest nende willersus ja waew lõppeb selle lsllchlkesse ell.ga ühtlase
a r a , ja löpmatta ün tullcb nende kätte. Ürrikest aega ei na nemmad
onuna Iksust mitle ihhoEmadega, jäta ürrikesse ma parrast näwad
nemmad

Krlstllsje lllieslouollll5<c ^uyya.
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nemmad tedda, kui hing ihhust lahkub ja kui nemmad taewast Issa jure
tahhawad. Kui innimessel siin ilmas olleks leigeparrem põlli, telgesurem
rikkus, au ja röim olnud, kui pea lõppeb se kelk ä r r a ; ja km olleks wagaadel keigesurem rist, murre ja willetsus olnud, kui pea on se ka otsas,
kui pea on se ärawõidetud ? Meie ello aeg on ülleültse lühhikenne ja ristilinne. Agga
2) waggade willetsuosed ja kannatamissed' on ka ürrikessed. K u i
Jesus näggi, et jüngrid sedda ei mõisinud, mis ta neile olli räkinud, ja
et nemmad temmale tahtsid küssida, mis se piddi ollema: ürrikesse aia
pärrast, siis ei nä teie mind mitte: siis ülles temma neile selgeste: töest,
toest, minna ütlen teile, teie peate nutma ja ulluma, agga ma ilm on
rõmus, teid peab kurwastama, agga teie kurbdus peab rõmuks minnema.
Sedda ütles temma sepärrast, et ta kannatanusse ja risti surmaga keik
piddi löpperama, mis temmast lirjotud olli, ja et tedda siis piddi hauda
widama, kust ea kolme päwa pärrast jälle tahris üllestõusta ja ennast
omma jüngnttele näita. Temma surmast ja mahhamatmissest piddi
neile, kes tedda armastasid ja uskus temma pole hyidsid, suur kurbdus tullema, nenda, et nemmad omma süddmne wallo la nutmisse ja
ullumissega piddid üllesnäitma. Jesus olli omma jüngnttele sedda saa»
gedaste ennelulutanud, ja ehk nemmad kül sedda siis weel mitte ei mõisinud, ommeti tulli se pärrast nende mele, kui kannatanusse aeg kätte tull i , ;a olli neile sureks usso linnimsseks. J a nenda on Jesus sedda keiki,
dele üttelnud, et need, kes temma jüngrid ja temma ommad tahtwad
olla, peawad isseennast ärrasalgama, ja omma risti enneste peäle wot-.Malk.l^
ma, ja temma järrel käima. Wagaade rist hakkab seddawisi. N i pea/
l m kegi töesre tahhab Jesusse läbbi onsaks sada, siis peab ta ommad lihha himmud ärrasalgama. Ta peab need pahhad wisid, mis ta on öp>
vinud ja tännini prukinud, mahajätma ja lihha himmud ennese sces
länunatama ja tapma. Sest tulleb woitleminne: waim panneb lihha
wasto, ja lihha ehk pattune südda jälle wainw ehk ue mele wasto. Agga waimule veab wõimus jäma, nenda, et kurri tö ci ja tebtud egga
Kn-ja lihha tahtmisse järrel ellatud. Küllab seäl jures on waew ja kurwastus, kui innnnenne ennast nenda peab ärrasalgama ja patto himmud
i r r a w o i t m a ; agga, kes sedda ei te, kes sedda waewa ia nsti ennne
peäle ei wõtta, ie ei wõi Jesusse jünger olla. I e i u s rägib ftst asjast e«?. 145 -7<
täbhendamisse wisil: ühhel naesel, kui temma lapse ilmale toob, on
kurwastust; ühhel kül ennam, kui teisel. Nenda on sel mmmessel, kes
hakkab pattust pöörma ia kurja himmo wasto taplema, ins ka waewa ja
kurwastust; sest seddawisi sünmtakse tedda ueks nmimesseks ja I u m «
M m ;
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mala lapseks. Agga se kurwastus ja waew ei olle keikide jures ühhesugaune; monned tundwad seäl jures suremat, teised wähhemat waewa:
sedda möda, kui pat innimesse jures ennam wõimust on wõtnud, sed
da möda tunneb temma ka ennam kurwastust nende endiste pattude pärrast, ja ka ennam waewa patto wasto pannes. J a siis peab wagga
risti innimenne omma risti iggapääw ennese peäle wõtma ja Iesusse
järrel käima. Iggaüks, kes Iesust töesre armastab, ia ma ilma tüh»
lad kombed, patto römo ja muid neidsuggusi asjo mahhajättaa se wõib
sedda ka teäda, et ta ilma takkakiusamatra ei jä. Keik, mis temmale
siis ta hea süddame tunnistusse, öigusse ja wagga ello pärrast tulleb
kannatada, keik sedda peab ta ristiks arwama, za hea melega ennese
peäle wõtma, sedda saggedaste mälletades, mis Jesus ütleb: önsad
Vlatt. 5»,o. on need, kedda takkatiusatükse õigusse pärrast.
O h ! pange wäg". ga tähhele se sanna: õigusse pärrast.
J a t a : önsad ollete teie,
kui innimessed teid minno pärrast takkakiusawad, ja rägiwad keik
suanu kurja teie wasto, kui nemmad wahetawad. Pange hästi
tähhele, mis se sanna ütleb: kui nemmad waletawad. M a ilmal
ehk kurja innimcstel on itta se wiis olnud, et nemmad nende wasto / kes
nende tühjad kombed on pölgnud ja pühhaste tahtnud ellada, keik suggu
kurja puhho sedda, puhho terwisi, on räkinud. Sedda ei pea meie mitte wooraks pannema; mis nemmad ial waletawad, se on meie seätud
rist, mis meie Iesusse järrele peame kandma, ja se läbbi Kustusse
sarnatseks sama. Agga se koorm ei olle ka ennam ni raske, et meie ei
sudaks kanda. Olgo, et nemmad meid teotawad, naerwad, kaetse
wad, ehk ka töeste waewawad; se hea süddame tunnistus, et nemmad
meile sedda ilma asjata tewad, et meie seäl jures ilma süta ja insad olleme, et Jummal meid armastab ja ommaks lapsiks arwab, se on en
nam wäärt, kui keik häbbi ehk mu kahjo, mis nemmad meile tewad. Peäle sedda tulleb siin selle waewalise ja ristilisse ello sees ka mu hädda ja
risti waggade peäle, ni hästi, kui teistegi innimeste peäle. J a meie
leiame sedda saggedaste, et Jummal lasseb waggasid mitme willetsusse
ja kannatamine läbbi taewariki minna, et nemmad se läbbi kurja eest
peawad hoitud sama, et nende ust, armastus ja truus, kui se risti läbbi
saab katsutud, veab leitama paljo üllema ollemast, tui kuld, mis kaub,
la siiski tulles läbbikatsutakse. J a pärrast tööd ja waewa on hinaamin
ne Iesusse sülles sedda maggusam. O h ! waggad risti innimessed, kes
teie nüüd risti koorma al öhkate ja hädda kannatate, ärge sage liaks kurwaks egga arraks, pange sedda saggedaste tähhele, mis nüüd teie pärrast siin on rakitud. Kui se tarwis lähhäb, et teie nüüd peate Pissut kurwad ollema, monnesarnaste kiusatuste ja kannatamine sees, tui teil
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sedda inne ja r i n w ei olle, mis mõnnel mu wagga risti innimessel o n ,
olge siis sellega rahhul, sest meie taewane I s i a , kes jo ni kaua aeaa
lapsi kaswatanud, ja maia piddanud, se teab omma suurt tarkust mioa
leigeparreminne, mis ja kui paljo risti ehk römo teile siin tarwis lähhäb.
J a pealegi, kui pea on keik möda, kui pea on keik hädda ärawõidetud.
Kui ta hirmutab ja hawab,
Ehk on kibbe minnule;
Siiski mulle kasso sadab,
Kui ma mdtlcn öiete,
Et ta mulle hirmo annab
Kui se, kes mind armastab,
Ilma seltsist lahhutab,
Risti läbbi taewa tommab.
Aeg keik asjad löppetab,
Jesus lkta armastab.
O h ! hinged, ärge kartke siis sedda hädda, mis teie Jesusa järrel
käies peate tundma; se on tõeste kerge ja lühhttenne. I ^ kas süs kur/ad
jäwad patto tenistusse jures ilma häddata? E i milgi kombel. Nende
omma pal nuhtleb neid mittokõrd wägga rängaste, ja nende sänai peäl
öse kanistab neid nende kurri südda. Unnes on neil mittokõrd sesuggu*
ne ahdastus, kui olleksid nemmad jo põrgus; omma süddame nägge«
misses tundwad nemmad tülli, otsekui se, kes stast on ärrapöqgenud.
Agga Missuggust römo healt kuulwad waggad omma risti al? Rõmus*
tage ennast, ja olge wägga röömsad; sest teie palk on suur taewas. Teid
kurwastame nüüd, agga teie kurwastus peab rõmuks minnema. Leil
on nüüd kül murre, anna minna tahhan teid jälle nähha, ja teie südda
peab rõmus ollema. "Jubba nemmad sawad siin ilmas rohkeste trööstiNld selle läbbi, kes neid on armastanud, nenda kui pühha Paulus
Ütleb: sest otscgo meil Äristusse kannatamisst paljo o n , nenda trööo-, 5,5 , ^
titasse mei5 ka rohkeste Rristusse läbbi.
Nenda on se iggaweste
tõssi: waggade kannatamissed on kerged ja lühhikesed. Pangem nüüd
weel tähhele
il. 3?t nende a u , rööm ja ön iggawenne on. Lühhike r i i m ja
iggawenne wallo, se on pattustpöörmacta innimeste jaggo. O h ! mis
jo'edus on se, römo ja hea põlwe pärrast, mis silma-pilkmisse aiaks
on iggaweste wallo sisse minna. Eks sedda innimest ei tulle öigus<e
polest meletumaks arwata, kes ühhe asja pärrast, mis agga koppika
wäärt
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wäärt on, mitto tuhhat rubla kullutab/ ehk kes ühhe tunni rõmo p i l '
rast ennast lasseb terweks ello aiaks wangi torni heita ? J a mis muud
tewad kül keik pattused innimessed, kes aialikko hea pilwe pärrast omma hinge iggawest õnnistust ärraandnud/ kes selle lühhikesse patto himmo pärrast ennast lassewad iagawesse wangi torni hena. O h ! et J u m mal meile tarkust annaks/ seoda õiete ärraarwata. Agga willetjussed
ja kannaeamissed/ mis silma pilkmisse aiaks ja lühhikesed on, ennese
peäle wõtta/et meie se järrel iggawest ja löpmatta rõmo wõiksime sada/eks
se ei olle tarkus ? Pange selle lühhikesse ello aia waewa ja iggawest rõmo wäe kausi peäle/ ja ärge olge ussmatta/ waid ustlikkud/ ja üttelge
siis isse/ mis ennam wagib/ mis ennam wäärt on. Kes ei näaks hea
melega ühhe päwa ehk näddala waewa/ kui temma sellega aasta palka
wõib sada? Kes ei annaks hea melega üht koppikast ärra/ kui ta wõiks
tuhhat assemele sada. O h ! armad stbrad/ arwage sedda siis õiete ärr a , mis se on/ lühhikesse kannatanusse ja waewa zärrel iggawest rõmo
ja ilma lipmatta onne sada. E e on sesamma assi/ mis meie nüüd räkime. O h ! et patto himmo meelt ni rummalaks ei teeks/ ja et südda
ni pitkaldane ei olleks/ sedda ärraarwata ja uskuda/ mis muido ehk
lapski wõib mõista. Kes ei peaks siis hea melega selle ello keigesuremac
waewa ennese peäle wõtma/ et ta agga iggawest rõmo wõiks sada? Ka
»«er.4,4, siin peame ütlema: ma-ilma würst on ustmatta rahwa meled söggedaks teinud, et neile ei pea paistma armo-oppetusse walgus. O h !
teie waggad hinged/ wõtke teie sedda õiete süddamesse panna ja uskuda
sest teie heaks ööldakse: waggade au/ rõõm ja õn on ilmalõpmatta.
Isa».»o,,9Meie Issand Jesus ütleb! onsad on need, kes ei nä/ ja siiski uffwad.
6br.",l. J a Paulus ütleb: ust on rindel lotus nende asjade peäle, mis weel
odetakse/ ja nende asjade märko andnnnne, mis ei nähta. S i i n ellame usso sees/ ja ei mitte näggemisse sees. Olgo se kül nenda, meie
olleme siin wõõra M a sees/ meie issa-ehk pärris ma ep olle siin.
Meil taewas issa-ma Ning rodm on otsata;
senna meie nõuame:
Saab õtsa argi-pawa td/
Siis hingamisse pääw on kä.
Ürrilest aega ei nä meie omma önnisteggiat; ja ta ürrikesse aia
pärrast näme meie tedda / ja siis hakkab meie õlge rööm ja õn / ja jääb
ka ilma löpmatta. S i i s peame Iesnst näggema silmast silmasse. S i i s
' Pee<r.,,5.same omma usso õtsa katte. S i i s näme tedda/ kedda meie siin olle*
me ussnud ja maitseme sedda õnnistust täieste, mis peäle meie siin olle*
me
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me lootnud. O h ! kes jõuab sedda rõmo üllesarwata, mis meie N i t
peame tunda sama. Kui meie se peäle mõtleme, eks meie siis ei peaks
ohlMm:
O h ! Jesus, mo röbm tulle!
To sinno jure mind,
Et minna jään so sülle,
Hing ehteks arwab sind.
Mind römo-linna sata,
So armust heldeste:
Ei wõi ma kahjo sada,
Sest keik siis on mo kä.

S e on tõssi, mo armad, ei maksaks ellus olla, kui meie sedda suurt
õnnistust arraarwame, mis meile tootud on, ja mis meie teises ma«
ilmas peame katte sama. Agga suur Jummal on sedda ni targaste sead'
nud, et se, mis praego on, innimeste süddamed ennam kihhutab, kui
se, lnis weel ees on : et sesinnane ello ja se hea nattuke, mis kä on, meile ennam himmo teeb, kui se, mis weel tullew on. Sepärrast sünnib
ka, sedda, missiinilmas on, nõuda ja prukida, agga ei mitte kurjaste,
ei mitte pattuks. Aialik ello peab meile armas ollema; sedda head põlwe, mis Jummal meile siin sowlb, ei pea meie mitte pölgma, waid tännoga wastowõtma, ja keik bead, mis ta meile annab, ka prukima; aaaa itta mõistlikku! wisil ja selge melega, ikka. nenda, et meie ennast ka
ühtlase wälja strrutame senna pole, mis ees on, ja et meie kmsameWll.,,,,.
ette seatud märgi pole, se ülleweltse Jummala kutsmisse woido-anni '«.
pole liistusse Iesuose sees, ja er mele hädda aial ei taggane, waid
ustawaks jäme otsani. Ta ütleb Jesus meie Ewangeliummi sees: teil
on kül nüüd ka murre, agga ma tahhan teid jälle nähha, ja teie südda peab rõmus ollema, ja ükski ei pea teie rõmo teilt ärrawõtma.

S i i n ütleb Jesus: teil on kül nüüd murre. Kui meie siin raskes murres ja waewas olleme, kui meie hädda tunneme, siis peame se peäle
mõtlema, et Jesus ka meie wasto ütleb: teil on kül nüüd murre, agga
ma tahhan teid jälle nähha. O h ! armad stbrad, karske sedda head õiete ärraarwata, mis need sannad kulutawad: ma tahhan teid jälle nähha. Mötlege, kes teie Iesusse armastajad ollete, mötlege, mis üllemana on ja room siis teie süddamesse saab wälja lautud, kui meie I e sust essimest korda ärraselletud silmadega nähha sazne. J a se rööm ei
löppe ezmam ärra: sedda ei wõi ükski ennam meilt ärrawõtta, sest meie
Nn
näme
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näme tedda issa, näme tedda temma illo sees, ja same temma sarnatseks
mudetud. M s on keik ma ilma au, on ja room selle wasto ? I h h o ni
häsri kui hing peab sest õnnest ossa sama; ja kes wõib sedda õiete ärraarwata, mis siis sünnib, kui temma meile öute awwalikkuks saab, ja
'Joan;,' meie tedda nähha same nenda kui temma on. Kül Kristus, kes waggade
sees ellanud, ennast ma ilmale näitab nenda, kui temma o n :
Siis neid ka, oh imme! kui jummalad kannast
Ia^kalliete ehhitab Iss.nda troon.
Siis tulleb au ette, Ja saab nende katte:
Sus selgeste taewas kui paikessed paistwad,
Siis telkide kuuldes suurt rdmo healt tõstwad.
O h ! olleksime seäl! O h ! olleksime seal!
' Peetl.',;.
^est ütleb pühha Peetrus: Nidetud olgo J u m m a l ja meie Issan^
da Iesusse Nristusse I s s a , kes omma sure hallaotusse pärrast, meid
ueste on sünnitanud ellawaks lotusseks, ühheks pärrandusseks, mis
ei wõi hukka minna, egga ärratehtud sada, mis meile taewasse on
,Ioa«.),l t llcle pandud. Agga iggaüks kennel sesinnane lotus on, se peab ennast ka puhhasi-"na pattust, nenda kui temma puhhas on. Sedda
andko se armas ö .nisteggia meile keikile. Amen.
O h ! te meid targaks omma sannaqa, kallis suur J u m m a l ! et
meie sest pissokessest waewast, sest kannatanüssest, mis agga silma/
pilkmisse aiaks on, ei holi, waid, et meie sedda hea melega ennese pea
le Wõttame, kui e tarwis lähhäb. Meie woiilemisse sees patto wasto
ja selle ma-ilma hädda ja murre sees, tulleta saggedaste meie mele, mis
önnisrus neile walmistud on, kcdta sinno wäes hoitakse uskus ja kannatustes otsani.
O h Jesuke! anna meile sind so illo sees römoga nähha sada; to
meid euneze jure, et meie sinno süllesse jäme iggaweste. AmenL^ul. 205. O h ! mitto waewa ilma sees, x.
«^
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L.aul: 79. O h ! sa ello W a i m , meil tulle lc.

^ X h ! feigekallim J u m m a l , kui meie keik sedda head ärraarwame,
A ) luis sinna meile omma Pöia, meie Issanda IesusseKrismsse sees
^ ^ ^ olled teinud, ja tui selgeste sinna meile sedda omma sanna sees
olled teaoa annud, siis peame mele häbbenema, et meie weel ni rummalad, lli tälmamatta ja ustmatta olleme. Sinno ainus sündinud
P^eg, Jesus Knstus, tulli, kuise iggawenne walgus, ma ilma sisse,
ja tui ta keik olli ärrateinud, mis meie onnistusse pärrast tarwis olli tehha, õppetada ja kannatada, laks temma so jure taggasi ja satis meile
pühba Waimo seie, kelle läbbi sinno pühha sanna on antud, kust meie
nüüd selget övpetust same, kuida wisi meie peame ustma ja önsaks sama.
Ob ! murra meie süddame kangekaelust, ja anna meile õiget tarkust ja
waggadust, er meie sinno armo-nou möda ka waggaste ellame ja tõeste
önsaks same. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Lwangelmm : Joan. 16, 5 - - is. salmist sadik.

Agga nüüd tahhan minna selle jure, kes mind on läkkitanud,
" ja ütski tele seast cl tussi mult: kuhho sa lähhäb? waid ct
minna teile sedda ollen üttelnud, on teie südda täis kurwastust sanud. Agga minna ütlen teile sedda töt: se tulleb teile
heaks, et minna arralähhän, sest kui minna ärra ei lähhä, sus
ei lulle trööstm nutte teie j u t t ; agga km minna saan ärralainud, tahhan minna tedda teie jure läkkitada. J a kuisiämma saab tulnud, annab temma ma-ilmale märko patto pärrast, ja õigusse pärrast, ja tobro pärrast. Patto pärrast, et
nemmad ei ussu minno sisse: Agga ölgusse pärrast, et min n
Issa jure lähhän, ja teie mind ennam ei n ä : J a kohto p a rast, er iesinnatsc ma ilma würsti peäle kohhus on molemud.
M m n u l on telle weel paljo ütlemist, agga teie n wol sedda
Nn 2
nüüd

nüüd mitte kanda; Agga kui temma, se toe Waim, tulleb, se
juhhatab teid keige töe sisse, sest temma ei rägi mitte issiennesest, wmd nns temma tuleb, sedda rägib temma, ja tullewad
aojad kulutab temma teile. Sesamma auustab mind, sest
minno ommast wõttad temma ja kulutab teile. Keik se, mis
Issal on, se on minno, sepärrast ollen minna üttelnud, et temma pcab minno ommast wõtma ja teile kulutama.
Meie tännapäwane Ewangelium on üks tük neist wimist könnetcst,
mis Jesus omma jüngrittega piddas, enne kui temma omma sure kan
natamisfcle läks. Ta M s siin, kui armas Issa omma lasrega; ta ütles neile: minna lahhän teie jurest ärra, minna lähhan selle jure, kes
mind on läkkitanud. Kui Iesusse jüngrid sedda õiete olleksid mõisinud,
siis nende meel olleks sesi hea olnud; agga nüüd said nemmad üllewäg,
ga kurwaks. Kui Jesus sedda mõistis, sai temma meel ärdaks nenhe
wasto, er ta neile ka ütles: ärge kurwastage mitte, mo armad jüngrid,
ma ütlen teile sedda töt: se tulleb teile heaks, et mmna ärralahhän.

S e tulleb keige ma ilma rahwale heaks, sest, et mmna sepärrast ollen
ma ilmasissetulnud, et ma piddin omma ello järina ma ilma vattude
eest. J a kui minna saan ärraläinud, tahhan minna teist trööõtiat teie
jure läkkitada, pühha W a i m o , kes reid teie kurbdusse sees vead rohkeste trööstima ja teid weel parreminne õppetama, et teie sedda selgeste
teäda säte, mis teile nüüd weel teädmatta on. Temma wõttad sedda
minno ommast, mis minna teile enne jo ollen räkinud, agga mis teie
ep olle weel mõisinud, sest wõttab temma sedda, mis ta tcile kulutab,
et se teile õiete selgeks lähhäb, ja et teie sest õiget tarkust sare. Teil ep olle
tarwis karta, et teid ei saaks õiete öovetud, sest temma on isse se roe
W a i m , kes teid keige töe sisse juhhatab, ja temma ei rägi mitte isseennesest, nenda kui need õppetajad, kes innimessed on, kes isseennescst
räkiwad, ja sedda töeks arwawad, waid temma rägib teile sedda, mis
oige tõssi on, ja tullewad asjad kulutab temma teile. S e wõttab mind
wast õiete auustada, er teie sille Waimo wäes sedda essite õiete nmda
säte, kes ma ollen, ja mikspärrast mind teie jure on läkkitud. Minno Issa
on keik minno kätte annud, mis lemmal on, meil on üks meel, üks nou
keikis, mis minna teen, ja mis mulle sunnib. Sepärrast ärge kartke,
olge julged, ehk minna teilt kül ärralähhän. Wcna, neist Iesusse saw
nadest veame meie õppima, et meil omma lnnge önnietusje polest sest
ühtegi kahjo ei olle, et meie Jesuse ihho silmadega ennam u nä. Ta m
meile
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meile teist römustajat ja öppetajat annud, kes tedda meie sees peab auustama, ja meid keige töesissejuhhatama. Agga pühha W a i m öpye*
tab, juhhatab ja rõmustab meid omma pühha sanna läbbi. Sepärrast ütleb pühha Paulus: Neik pühha kirri sadab kasso, öppetusseks, »5<m.;,!5
nomimisfeko, parrandamisseks, juhhatamiseks, et üts Jummala innimenne wõiks taieste kölbolinne, ja keige hea tole täieste walmistud
olla. Sepärrast tahhame meie ka tannapawasest Ewangeliummist tähhele panna

Kuida pühha Waim M a - ilmale märko annab
I. Patto pärrast,
II. öigusse pärrast, ja
III. Kohto pärrast.
töe Waim juhhata meid töe sisse, ja lasse meidsinnoMärko andAggamistsinna
omma süddamette sees nenda tunda, et ei kegi meie seast ennam pattust
pdirmatta ja ustmatta ei jääks. Amen.
Meie panneme nüüd tähhele
Nüida pühha w a i m ma-ilmale märko annab.
Sest ütleb meie Issand Jesus ülleüldes: kui sesamma saab tulnud,
annab temma ma-ilmale märko patto pärrast, ja õigusse pärrast,
ja kohto pärrast. Need sannad öppetawad meid sedda, mis meie Katekismuse teise peatükkis kolmandama õppetusse sees ööldakse: M i n n a
ussun, et minna ommast melest ja wäest mitte ei wõi Iesusse Nristusse omma Issandasisseuskuda, egga temma jure sada, waid pühl)a
W a i m on mind Ew.mgeliummi läbbi kuronud, omma annettega walgustanud, ja oige usso sees pühhitsenud ja hoidnud. W a t a , se assi
on nenda: innimessed ollid patto langmisse läbbi keik kurjaks la pattuseks sanud. Nende stddame mõttete mörlemiosed ia noudmissed ollid»Mos. s, 5.
üsna kurja iggapäwa. Ge läbbi ollid nemmad Jummala armust ia
sest önnistussest lahti, mis essimessi lomisse läbbi essimessi innimessele
olli antud. Sest, ütleb Paulus, keik on patto teinud, ja on Ium-Rem.,,,,<
mala auust ilma. Sest mcic pattud tewad lahhutust Jummala ja meie
wahhele, ja kelluad temma armo meilt ärra. Agga se hea Jummal,
kes selge a r m s u s on, ci tahtnud mitte, et meie piddime patto twe
Nn 3
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jäma ja hukka sama. Jesus Kristus, Jummala Poeg, piddi ma ilma
sisse tullema ja innimeste tunnustajaks sama. Ta lõppetas sedda tööd,
mis temma katte olli antud. Temma leggudel ollid ka nisuggused märgid jures, kust iggamees tundis, et ta Jummalast olli .Mituo, sest ükski ei wõinud neid teggusid tehha, mis temma teggi. Agga sedda wäl>
temmal mitte, mis Iuda-rahwas
emma rummalusse secs Kustuv;cst lootsid. Ja, er nemmad sedda I e susse jures ei leidnud, waid suurt auandust, maddalust ja waesust, W
ollid nemmad temma pärrast kahhe wahhel. Issi temma jüngrid ei
mõisinud sedda suurt asja mitte õiete, mispärrast Jummal omma Prc
aa olli läkkitanud. Agga ommeti olli tarwis, et se innimestele piddi ilmsiks tehtama, et Jesus töeste se Kristus olli, kelle läbbi Jummal keige
ma-ilma rahwa peäle olli hallastanud ja kedda ta olli Onnisceggiaks
seädnud. Wata, sepärrast tõotas Jesus omma jüngrittele pühha Wai*
mo läkkitada, kes Kristust piddi auustama. Sepärrast ütleb Jesus:
kui temma saab tulnud, annab temma ma ilmale märko. Se cssimcn
ne assi, mispärrast pühha Waim ma ilmale piddi märko andma, on se
pat, ja sedda panneme meie nüüd tähhele.
I. Nüida pühha w a i m ma-ilmale märko annab patto pärrast.
Sedda veab innimenne, kes önnistust lodab, keigeessite tuubma, mis
hirmus avsi pat on, ja kui wägga tarwis on, et ta patto mahhajättaa
Sest kui mur Jummal omma sanna sees vältustele armo tõotab, siis
Ine«.,,i) ta ütleb ka: agga öppi tundma omma üllekohhut, et ja Iebowa omma Jummala wasto olled üleastunud. Ja Jummala suur arm, mis
meil Jesusa Kristusse sees on ilmunud, juhhatab innimessi, et nemmad kelk üllekohhut peawad ärrasalgama ja öigusscle ellama. Sepärrast peawad nemmad ka ommad panud õppima tundma. Sest meie
Iom,, ,4 Issand Jesus ütleb: toest, toest minna ütlen teile, et iggaüks, kes
"
patto teeb, se on patto sullane. Agga sullane ei ja mitre iggaweste
majasse. O h ! armad sobrad, sedda suurt Jummala ja mele önnisteggia Iesusse armo ei wõi teil kül ial liaste kidetud ja räkitud sada, ag<
a nädda teile, kui teie sedda omma holetusse ja kurjusse katteks tahaksite prukida, pattosissejada jasiiskiJummala hallastussest ja Kristusse lunnastamissest kitelda. Paulus küssid sepärrast: kas peame
Nom.6,,.,.patt9sissejäma, et arm peaks suremaks sada? Agga temma kostab
l a : ei milgi kombel. Wata, sepärrast ütleb meie Issand Jesus: kui
pühha Waim saab tulnud, annab temma ma ilmale märko pal to pär
rasi. Ma ilma rahwale, kes tännini ühhe holemma ja rummala rattuse ello sees on ellanud, peab teäda sama, et se risti-rahwa usjöga ühte
ei

z
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ei sunni, et nemmad seddawisi ei woi önsaks sada, et Iesusse kallis luw
nas^aminne neile kassuks ei rulle, kes pattustpöörmatta ja ustmatta jätvad. Separrast ütles meie Issand Iesus: pühha W a i m annab neile
märko patto parrast, et nemmad ei ussu minno sisse. S e olli I u d a rahwa üllem pat, et nemmad ei tahtnud Iesussesisseuskuda, egga sedda cössist tunnistust, mis Issa mitmel wlsil, temmast olli tunnistanud, waetowotta. Pühha W a i m piddi neile sest siis marko andma,
et nem ?ad maksid tunda, meelt parrandada, armo öppetust uskuda ja
suun m^elckio süddamega wastowotta. Kuida wisi pühha W a i m sedda
3lx>. lüclübdion teinud, sedda ippetawad meid Apellidetegguderamat za need muud ramatud, mis neist on kirjotud. Nemmad andsid
rahwale nende ülleastmissed teada, kutsusid neid mele parrandamisse pole, ja tunnistasid neile, et nemmad Iemsse sees andeks andmist
piddid sama, ke t , kes temma nimme sisse uftwad. Sesamma sanna
läbbi, mis meie nüüd weel puhkas kirjas leiame, antakse meile nenda
sammoti marko nleie patto värrast, et meie ei tahha uskuda Iesusse omma ö)nnisteggia sisse. Tõeste, se on ka wägga raske pat, kellest meie
Issand Iesus isse ütleb: kes ei ussu mitte, tedda peab hukka mõis-Mark ,6,
tetama. Agaa se ei ussu mitte Iesusse sisse, kes keik sedda armo övve- ' ^
tust, mis Iesus ja temma Apostlid on öppetanud, sannakulelikko süddamega wasto ei wötta, ja kes ennast ei lasse se labvi mele parrandamisse
pole sata. Arwage tssi, kui suur selle risti innimesse pat on, kennele
se Kik teäda on, nüs I u m m a l n eie önnistusse parrast on teinud, ja kes
sest ommeti ei holi, ja ttdda suun Iummala armo nou, mis labbi temma omma keigeüllemar tarkust ja heldust on ilmutanud, melega põlgab,
ja pattustpöömlarta ello sees jääb ellama. M i s se muud on, kuid sedda keik tühjaks tegqema ia ei mikski pannema, mis läbbi Hummal omma tarkusse ia hallastussi rikkust möda, Nleid on sahrnud onsaks tehha.
J a pealegi tullew^d se,r ka kcif muud pattud. Kes töeste Iesusse sisse
usmb, st puhhastab ennast ka keigest pattust, nenda kui temma puh-lIof. 3,'
hao on. Se oige ui? ei s lli übreqi vatto, ei awwalikko egga lallaza
patto. Agga, kes mitte ei ussu Iesusse siSse, waid kowwa ja tuima
süddamega lemma wasto jääb, kes Iummala armo labbi ei lasse ew
nast ueks innime seks müra, se on ka patto parrast murreta, ta teeb
keik, misettetulllb, m s temma kurja lihbale himmoteeb, olgoseka,
mis se ial woib olla. O h ! et Iummala W a i m tnlegi märko annaks,
et saaksite ommad pattud sudd?me allandusse ja kahhcnemissega tunda.
O h ! et teie sü d - saaks re^meks tehtud ja wessi silmisse tulleks, et teie
ni k ua ollete wolnud wasrascd olla, ja teie hinge armastajat ep õlle tuw
nud egga ommaks nõudnud.
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u. Annab pühha Waim märko ölguose pärrast. Õigusse pärrast, ütleb Jesus, et minna Issa jure lahkan, ia teie mind ennam ei
nä. Iuda rahwas oorsld itta nisuggust Krlscust, kessiinilmalikku! wisil piddi wallitsema, otsekui mape lne ku nmgas, ja pölgsid Jesust, sest,
et nemmad sedda temma lurest ej lrldnud. Sepärrast pidoi pühha Waim
pärrast Iesusse ärraminncmist tedda auustama ja ma ilmale märko
andma sest, et Iemsstl öigus olli olnud; et ta ennast Jummala Poials
ja Ma ilma ^nnistcqgiaks olli tunnistand ; et ta tõeste sesamma olli
olnud, kedda Jummal tõotanud; et se nenda viddi ollema, et takalv
nammisse ja surma läbbi innimessi piddi ärrapeästma ja siis jälle
Issa jure taggasi minnema, sedda iggawest kunningriki ennesele wõtma, za et temma nüüd meie öigus on, kelle läbbi meie wõime Ium«
mala kchrus öigcks sada. O h ! armad sobrad, kes pühha kiria loed, ja
Jummala sanna kuled ja tähhele panneb, se leiab sedda ka, kui selgeste
Apofi. legg. pühha Waim sedda Iefussest tunnistab. Sest ei ühhegi mu sees ep olle
4, "- cnmrtust; scsi ühtegi muud nimmet ei olle taewa al innimestele antud,
kenne läbbi meie pc^me önsaks sama, kui agga Iesusse läbbi. Tenv
,Kor,,,«. ma on meile Jummalast sanud tarkusseks, ja oigusseksja pühhitse, Xor. ,,i». misseko, ja lunnaotamioseks. Sestteist allust ei woiükoki seada, kui agga se, mis Jummalast iggaweste seatud on, se on Jesus Rriotus. Õppige sedda weel laiemalt neist kolmest tükkist. Pühha Waim annab mailmale märko,
! ) Et Jesus oige ja se öigus isse on. Se on, et temma keik öi<
gust täieste on ärrateinud, mis temmal olli tehha. Sedda olli I u m Ierem ,), nml jo Prohweti Ieremia läbbi ennekulutanud: Wata, päwad tulle' ^ wad, et ma wottan ülleoseäda Lawetile ühhe oige wöoso, ja temma
peab kui kunningas wallitsema, ja tark ollema, ja teggema, mis kohhus ja öigus M a peäl. J a se peab temma nimmi ollema, mis tedda
,I««u.,,,.hütafse: Jehowa, kes meie öigus. Ioannes ütleb sepärrast: meil
on eestkostja Issa jures, Jesus Kristus, kes öige on.
2) Et Jesus ka meie öigus on, kelle läbbi wõime Jummala ees
iigeks mõistetud sada. O h ! kitus olgo Jummalale, et temma sedda
puhhas kirjas ni selgeste on tunnistanud. Sest se on meie us»o põhhi/
kust ükspäinis hingele rahho ja julgus tulleb ellus ja surmas. Keik mmmm.,,,«. meste seast ep olle keddagi leida, kes issiennesest öige olleks, nenda kui
kirjotud on: ei olle kes öige on, ei ühte ainustki. Sest meie olleme
keik pattused, ja ehk innimenne kül keigeft ommast jõuust ja Jummala
abbi ja armo läbbi püab öigust tehha, ommeti tunneb ta sedda kül ikka,.
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kui paljo temmale weel wajak on sest öigusscst/ mis telnmal peaks olle
ma. J a kuida wõiks südda rahhul olla/ ehk kuida wõiksime meie I u m
mala kohtus korda sada, kui Jesus meie õigus cp olleks. Agga pühha
Waimo märko andmisse läbbi teame meie, et temma, seoHe, paljo I e l ^ , . »
öigeks teeb, scst tem/na on nende üllekohhut kannud. Sest utlcb puh'
ha P a u l u s : Jummal on tedda, kes ühhestki pattust ei teadnud, meie»«ors,«l
eest patto ohwriks teinud, ct meie piddime Jummala öiguoseko sama
temma sees. O h ! üks oige römustnmisse sanna keikidele, kes õnnistust
püüdwad, agga kes sedda ommeti keikipiddi leiawad, et nende omma
püüdminne ei moodu süddant waigistada nende eksituste pärrast, mis
lihha nödrusse läbbi meelt wasto sawad tehtud. Jummal on tedda, kes
üyhestki pattust ei teädnud, kes täieste oige, pühha ja ilma süta olli,
meie eest patto ohwriks teinud, meie vaetud ja nuhtlnssed temma peäle
pannud, et meie pattud meile saaksid andeksantud, ja et meil nende pärrast rahbo olleks. S e on se öige Ewangelium, mis usso julgust ja öiget
hinge rahho sadab, et wõime üttelda:
Kristuese werri, digus 5a,
Se minno au kuub on, ct ma
Ses kölban Jummalale nüüd,
Ja kui ma taewa lähhän siit.
3) E t meie nüüd ka peame pattust arrasamct ja öigussee ellama.
Sedda ütleb pühha Pcetrus : Rriorus on meie pattud kannud ommas i<p<«t.»,,4
ihhus ülles pu peäle; agga mikspärrast on temma sedda teinud? kas
sepärrast, et meie nüüd peame pattosissejäma, ja omma ello parran
damisse pärrast holetumal» ollema? ei milgi kombel, waid, et meie peame pattust ärrasama ja öigussele ellama. Paulus maenitseb: Agga iTim s,n.
sinna, oh Jummala innimenne! pöggene keige kurja to eest ä r r a ; nen>
da tui ühhe hirmsa ja kahjo teggewa asja eest; agga noua takka õigust,
mmmalakartust, usko, armastust, kannatust, tassandusa . W a t a ,
nenda tahhab pühha W a i m , et innimessed peawad külZesusle ölgusle
ia kalli lunnastamisse peäle lootma, agga issi leigest wäest sedda nõudma ja teggema, nns nende kohhus on, et nemmad ikka wolknd head
tehha, agga keik kurja wihkaba ja mahhajätta. Kui mele selle asja sees
ustawad olleme, siis pühha W a i m annab ka märko
ni. R o h t o pärrast, et sesinnatse ma-ilma würsti peäle kohhus on
mõistetud. Ka sedda piddi ma ilm pärrast Icmsse ärraminnemist sel*

gestc tunda sama, et Iesusse kätte olli wõimus jänud, temma usso
Oo
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õppetus piddi wõimust sama keige ma ilma;ccö, st su:'r pinnnedus, rum
mälus/ ebbaust ja keiksugguicd rurjusscd, mis laob: pimmedusse würst
ni hästi I u d a tui paggana rahwa ülle wallitses, piddi ärrakäutud sama ja üiaet Jummala tundmist antama keige rahwale. Kui I u d a - rah<
l«k. «,5,-was Iesttst rinniwotsid, siis ütles tennna nende wasto: se on teie tund
ja pimmedusse wõimus. Rennuad arwasid, et nemmad se läbbi Ie^
susse nimmet ja temma usso ürpetust piddid ärrakantuma, kui netw
mad tedda saaksid hukkamoista ja risti pu peäle pua. Agga se läbbi sai
pimmedusse würsti peäle kohhut mõistetud, ja tedda ärrawoidmld;
«br.,,««. sest omma surma läbbi piddi temma sedda, kel surma nlle wõimus oll i , se on, kurratit tühjaks teggema. Selle asja pärrast piddi uühha
W a i m mailmale märko andn^a, ja nenda sündis ka.
Pimmedus
l a d l u s ; I u d a - ja paggana rahwas heitud hulgaliste Iesusfe uvso-öp'
-X»r.4,6. petnsse pole. Sest J u m m a l , kes käskis walgust pimmedusse seest
wäljapaista, se paistis Apostlide süddame sees nenda, et nemmad
wõiksid teisi Jummala au-tundmissega Iesusse Arwtuose palle sees
walgustada, ehk Iesusse selge armo' õppetusega. Oh armad sobrad!
et laske ennestele uis ka sest märko anda, kui pahhaste teie tete, cl teie
pimmedusse würstile weel ni suurt wõimust annate, ja enncm lakete
pimmedusse sees kinnividdada, teie mcled söggedafs tehha, et teile ei sa
paista armo õppetusse walgus Kristusse auust, kes on Jummala kujo.
0 H ! kauaks tahhate teie weel rummalnst, ebbausso ja patro koll^bed
armastada? me waesed, kes teie sedda suurt armo polgace, mis te:le
risti loggodusse sees pakkutakse. E t laske ennast aidata ja pimmedus,
sest peästa, ärge andke turratile ennam wõimust enneste ülle, kedda Ie<
sus jo on ärrawõitnud, et teie Jummala armust ilma ei jä ja iggaweste
hulka ei lähhä.
O h ! tallis pühha W a i m , et tulle ka meie jure ia walgusea meie süddamed, et meie sedda selgeste wõiksime tunda sada, mis hirmus assi <e
pat, ja mis suur kahjo meil sest on, kui meie weel pattosissejäme ja ennast ei lasse mele parrandamise ja öiae usso pole sata. Anna meile iedt a kallist öiguft, mis Jesus meile on saatnud, õiete teäda, et meie Ellega
ennast katrame ja se peäle julged olleme, agga ka isse sedda nõuame, et
meie üiqusscle wõiksime ellada. Kauta ärra ka siin keik pimmedus >e wõimust, et so rahwas sinno sanna tundmisse sees wõiks ellada, sest rõmustada ;a sedda onne maitsta, mis meie õige usso-öppetus nelle annab, kes
sedda õiete wastowõtwad la selle möda pühhaste ellawad. Amen.
4 a u l : 77. Oh Jummal Loja, pühha W a i m ! ic. 4 salmist otsani.
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L c u l . 103. Eks se olle arm ja heldus:c. i --12. salmist sadik.

O

h helde Issand Jummal! missuggune arm ja heldus on se, et meil
lubba on, iggal aial, kui meil lal middagi waja on, julgeste so
palwete tulla. O h ! et meie sedda ka moistaksime, mis suur õnnistus ja wõimus usslissude palwel cw et se meil keigearmsam ja önsam
tö olleks, römoga ja leigest süddamest so palle ette astuda ja sind saggedaste palluda, kui armad laused omma armsa Issa palluwad. Meil on
kül Kabbi ja kartus, sest sinna olled pühha, agga meie olleme pattused;
sinna olled selge walgus, agga meie olleme plmmedad; ommeti on st
meie julgus, et so Poeg Icjus Kristus meie wahbemees on, kelle läbbi
mcie sind pallume ja kelle nimmel sa meie palwed armolikult tahhab
wastowõtta.
Õppeta meid sedda tundma ja õnnista seks ka omma
pühha sanna kulutamist. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. f.
ExpangeKum:

Joan. 16,2)--zo. salmist sadik.

5 õest, töest minna ütlen teile: M i s teie ial Issalt pallute
^ minno nimmel sedda annab temma teile. Tännini ep
olle teie middagi pallunud minno nimmel: Palluge, siis peate teie wõtma, et teie room wõiks täis olla. Sedda ollen
räkinud, agga se tund
tulleb, et minna tähhendamisse-sannadcga ennam teile ei räg i , waid kulutan tellc julgeste ommast Issast. Selsammal
päwal pcate teie palluma minno nimmel, ja minna ei ütle
teile nutte, et minna tahhan Issa teie eest palluda, sest I s sa isse armastab teid, sest et teie mind ollete armastanud,
ja ustnud, et minna Jummalast ollen wäljaläinud. Minna
Oo 2
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ollen Issast wäljaläinud, ja tulnud ma-ilma sisse, ta jättan minna ma-ilma mahha, ja tahhan Issa jure. S i i s ütlesid temma jüngrid temma lvasto: Wata, nüüd ragid sinna julgeste, ja ei ütle ühtegi tähdendomlsse -sanna. Nüüd
teame meie, etsinnakelk asjad ttad, ja sul ep olle tarwis, et
sinnult tegi küssid. Sest ussume meie, etsinnaJummalast
olled wäljaläinud.
I Joan. 5,
M o armad! pühha Apostel Ioannes ütleb: kui meie sildda meid
»l. 22. hukka ei mõista, siis on meil julgus Jummala pole, ja mis meie ial
pallume, sedda same meie temmale.
Need on wägga head Annad,
wäärt, et neid õiete tähhele panneme! Kui meie südda meid hukka ei
mõista, siis on meil julgus Jummala pole. Missuggused meie teud ja
ellamisse wisid, ja mis nõuud ja mõtted meil nende zures on, sedda ei
wõi Üksti mu teäda, kui Jummal ja mcie issi. Se läbbi wõib se sündi
da, et monned näikse waggad, ja nende M l d head ollewad, kelle peäle
siiski Jummal ja nende omma südda teist wisi kohlme mõistab. Sest
Jummal tunneb keik ärra ja nemmad isseaj teädwad sedda ikkakeigeparreminne, mis nou pärrast nemmad ühhe ehk teist asja tewad; ja kui neil
Jummala sanna tundmist on sest, mis bea eht lurr; on, siis nende südda ehk wabbandab neid, ehk mõistab neid hurta. S e tulleb trigeennamiste siis tähbäte panna, kui innimessed nisuggused teud ettewõttead,
lennel jummckakartusse näggo o n ; kui nemmad Jummala musisse
wisid peawad, Jummalat kummardawad, Jesusa laua! käiwad, ja
temma palwele tullewad. O h ! mitto tuhhat innimesi petwad ennast
ja teisi se läbbi. Agga kust saab innimenne iggal ajal julgust Jummala
pole? S i i s tui temma südda tedda hukka ei mõista. Kui ta Jununata sanna mõistab ja sest teab, missuggune meie ust ja missugused meie
teud peawad ollema, ja kui ta ennast siis ilma kawwalusstta läbbikatsub, ja omma silddant tähhele panneb, Missuggust tunnistust se temmal annab, kas se tedda wabbandab, wõi huikamoistab. Kui ta südda tedda siis ei kurja teggude pärrast, mis sallaja ehk awwalikkult on
tehtud, egga kawwala la sallaliklo nou pärrast hukka ei mõista, waid
< I«««. 3, temmale sedda tunnistust annab, et ta püab Jummala kasfud pidda-»- da ja keikls stdda telcha, mis temma mele pärrast o n , siis on temmal
julgus Jummala pole, temma valle ette astuda. Sest ütleb Ioannes:
se on se >ulgus, mis meil on Jummala pole, kui meie middagi pallmne
tem

temma tahtmisse järvele/ siis tuleb temma meid. Nisuggused ci arw»
sedda koormaks, Iummalat palluda, waid sureks armuks ia önnets;
Eks se õlle arm ja heldus
Iummalaga kbnnelda,
Et sel pattusel on julgus
Temma ette astuda.
Agqa kui südda meid ühhe ehk teise asja parrast hukka mõistab, ja
meile teada annab/ et meie ei ussu Icsusse Kustusse sisse, kellest kelk
arm tulleb, et meie teine teist ei armasta, nenda kui ta meile kasfoMna on annud, mis julgus woib meile siis olla Iummala palwele tulla?
ja kuida woib meie palwe siis I u m m a l a mele parrast olla? Wöttem se
parrast meie Ewangcliummist tähhele panna

Sedda julgust Iummala ette palweS tulla»
I. Kust se tulleb,

li. Kuida meie sedda peame prukima.
9sgga sinna, kallis Annisteggia, anna meile omma armo kindlaste sosisseus^ tuda jasindsüddamest armastada, et meie se läbbi woiksime julgust sada lggai aial Issalt pällude mis meil tarwis on. Amelu
Meie lüsstme siis:
7. Nust ft julgus tulleb ? Kui meie ärraarwame, kui suur I u m mal on, ja et meie olleme tühhi p ö r m ; et I u m n u l t on selge walaus,
agga meie selge pimmedus; temma se pichha, kes pättustest arralayhutud on ennam, kui taewas M a pealt; agga, et meie olleme pattused,
kes ei õlle ükspäinis patto sees sundinud, waid kelle mötleminne ja noudminne uslla lurri on iggapä, et need leigepühhamadki weel peawad kaebama : kes mõistab kett eksitussed ärra ? nerst sallaja pattudest mois> Laul. ,>,»!,
tamilid puhtaks^ Kui m m sedda ärraarwame, siis mõistame meie/
er meil sedda julgust enneste kaest ei õlle. K u i Prohwec Iesaias mnemuiste Ichowa au naggi, ja mis sure cnmstusscga pühhad inglid tedda
kunm^roaj'id,sils kanis temma wägga ja ütles: haddaonnuchsesima Ics^,^
ollen hukkas, et ma ollen <üks rojane meco uledsst, ia minna ellan ka ni
luIguse rahwa seas. Eks meie ep õlle keik rojaseo juddamest, :ü hästi kui.
Oo 5
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ulcdest ja teggudest? W a r a , sepärrast peaksime nmc ka kartma Jummala ette astudes, ja ei wõiks muud tehha omma palwe fees/ kui kaebada
omma hädda pärrast, ja ei mitte julged olla. Se on sepärrast iggal
ajal üts kindel mõtte olnud keige rahwa jures, et nemmad ilma wahhemehhela ei tohtnud Jummala ette tulla. Kui Jummal Israeli rahwale
Sinai mäe vealt käsko andis, siis nemmad kartsid wägga selle heale pär5M05 5, rast, mis nemmad kuulsid, ja pallusid, et Moses piddi neile wahhe-4. '5. mehheks ollema, kes nendega piddi räkima, ja kelle läbbi nemmad J u m mala imes ommad asjad piddid ajama; ja se olli ka Jummala mele
pärrast. W a t a , nenda läks meile ka üks wahhewees tarwis/ kes I u m
mala ja meie wahhel piddi seisma, ia meile sedda julgust saarma, M m *
malaga könnclda. Se on meie Is,and Icsus. Paulus ütleb sepärrast:
,Dm.,,5.<5 üks Jummal on, ja üks wahhemeco Jummala ja innimeste wahhrl,
se innimenne Nristuo Jesus, kes ennast isse on annud lunnastanud se
hinnaks keikide eest. Wata, nenda tulleb meie julgus palwes, sest, et
Jesus Kristus meie wahhemees on, kelle nimmel meie Jummalat jul>
gcste pallume. Meie Issand Jesus ütleb sepärrast meie swangeliummi saunade sees: Mis teic ial Jesalt.pallute minno nimmel, sedda annab temma teile. W a a t , se on meie julgus, et meie Iesusse mmmet pallume. Missuggune surrelik on ni õige, m pühha, er ta se peäle
wõiks julge olla, ja omma ennese nimmel Jummala ette astuda.
Minna wärrisen selle mõtte jures, omma ennese õigusse peäle jut*
ge olla, sest ma tean, missuggune ma ollen, ma tean, et minna stsi
auust, sest öigussest llma ollen, mis mul jummala ees peaks ollema.
Ehk ma sedda kül tean, et ma süddamest puan Jummala rahtmist .tehha, et ma kiusan etteseatud märgi pole, ommeti ma tean ka, kui paljo
mul weel waja on. J a nenda mõtleb iggaüks, kes töe seest on, ja kes
fallalik ei olle. Ükspäinis Iesusse sees ja temma läbbi on mcil julgus
Jummala pole. Sest temma läbbi wõime Jummalat ommaks armsaks Issaks arwata. I u d a rahwas, kes Jummala wihha ilmumist
saggedaste ollid nähha M u d , arwasid Jummalat ikka arrasödawaks
tulleks. J a nende süddame kangekaelust pärrast, olli Jummal ennast
neile ka wahhest nenda tunda annud, et nemmad tedda piddid kartma,
ja ei mitte temma käskude ülleastuma. Sest nenda ütles Moses nen,Mos.4,'4. ^ wasto: Jehowa, so Jummal, on üts pöllew tulli, üks pühha w i h '
haga Jummal. Agga Iesusse sees öpvime meie Jummalat tundma,
5i« , 4 kui omma armast Is<a. Sest temma õppetusse»! teame meie, et J u m '"
' m a l tahhab, et keik innimessed peawad Hnsaks sama, ja töe tundmiosele tullema. Se suur imme t o , mis Jummal temma läbbi wge
rahwa-
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ralnvalc ott tcinud, näitab sedda kül ülles. J . susse sees tunnistab suur
Jummal ennast meie Issaks, ia meid emme lapsiks. Sest Iejus o«
meile Jummalast seämd mcieÕnnisteggia^s, temma on keik I u m m a .
la öigussed ärrateinud, temma on ennast meie eest pühhitsenud, ja ennast tsse ärraannud lunnastamissc hinnaks, meie pattud risli pu peäle
ülleskandes ja neid lcppirades omma pühha kannatanusse ja surmaga.
S e läbbi on temma meie öigusstks sanud, misga meie wõime Jummala ette tuUa, ja wiluaks taewasisseminna. Kui sedda ep olleks; kui
meie sedda Jummala sannast ei teaks; siis peaksime hirmo pärrast kohkuma ja wärrisema; se keige pühham ei wõiks temma eest as<et olla, ja
ei ütski tenma pole julgust sada:
Kui ka-ub minno süddamest,
Et Jesus mo eest surma läinud;
S i i s warrisen ja kardan stst,
Mis minna ial ollen tcinud.

Agga ni kaua, kui se sanna kustutamatta puhhas kirjas seisab, ja minno süddame mõttes, siis ma ei toigu, siis Meel on julge, ja põrgo haua
wärrawad ei wõi sedda ärrawõtta. Ehk ma kül ei wõi salgada, et ma
eilen patto teinud ; siiski tean minna, kui ma neid kahhetsen ja mahhajätta!!, et mul on üts eestostia Issa jures, Jesus A r i s t u o , kes öige> 3 " » ' ,
on, fa temma on ärraleppitamise meie pattude eest. Temmast na- ' ' '
me meie nüüd Jummala üpris suurt armastust mele wasto, ja temma Issa meelt. Sepärrast on Jesus meid sedda ka ni saggedaste ja sek
geste õppetanud, et meie Jummalat omma palwe sees m hästi kui iggal ajal, peame armsaks Issaks piddama. J a se annab julgust palwe
sees. Ku< ta ommad jüngrid õppetas luggema, fiis ta ütles: kui teie w . »i,,.
loete, sus nrlcge: meie I s s a , kes sa olled taewas.
M i s ta muud
tahtis stga õppetada, fmd, et meie sedda kindlaste peame ustma, et
temma meie õige Issa on, ja et meie ka temma lapsed peame ollema, ja
tedda nenda palluma, kui armsad lapsed omma armsa Issa palluwad.
W ü t a , nenda tulleb essiteks usso julgus sest, et Kristus on melewad
hcmees, meie leppitaja, meie ets-kostja, ja et Jummal temma läbbi
meie arwas Issa on. Agga sedda peame weir ka ustma. Nenda ütles Jesus, jüngritte wasto: Issa tuleb reid ja omastab teid, ftsiettcie
ollete ustnud, et minna Iosast ollen wäljaläinud.
Kui innimenne
selle ussoga omma süddant ei kinnita, kust temmal siis julgus tulleb?
M i s on keik meie õigus ja waggadus, tui innimenne sellega Jummala
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Ics.55, ^6. as lähheb kitelda ja surustelleda ? Hmblikko wõrgud, mis rideks ei
kolba, misga nle« ennast ei wõi katta. Kelle meles Iesusse öigus ei
m a l m : kes ledda ei ussu, et temma meile Jummalast on seatud wahhelnehhekS za Onnisteagiaks, se katsko, kuida ta korda saab< Minno
õigus on se, et ma Iesust tunnen, ja temma sisse ussun. Agga se on
üks tühhi mõtte, km innimenne Kustusse peäle lodab, ja M l omma
ello ja omma teggude pärrast holeto on, ja patto kombed armastab. N i ?s«n. 9.,'. sugguast ütleb pühha kirri: meie teame, et Jummal pattusid ei kule;
ja temmal el olle julgust lotussega Jummalat palluda. Pangem nüüd
tähhele
ii. Nüida meie sedda julgust ka peame prukima. S e julgus pal
wele on se onnis hinge luggu, et meie kartmatta ja julgeste, fui head
lapsed omma armsa Issa laest keik sedda pallume, mis meil ihho ja hinge polest tarwis on. S e julgus ei kela siis mitte, et meie keige allan*
busse ja auustusega Jummalat ei peaks kummardama. E i mitte koggoniste, mo armad! Oige ussi) wiis on se, cr ra süddant ikka ennam
Ml.4,«. allandab, ja et meie sedda takka nõuame, mis üks hea kombe, ja mis
kitusse wäärt on, sedda ennam heidame ennast allandussesse, anname
Jummalale keik au ja kitust. Agga usso julgus kelab kartust ärra, sest
«Joan.4, kartust ei olle mitte armastusses, waid täis armastus ajab kartust

''

wälja, sest kartuosel on wallo. Kui meil hea Issandaga ja pealegi hea
issaga teggemist on, ja kui meie siiski kardame, siis tulleb se wist kurja
süddame tunnistusscsi, mis ühhe ehk teise sü meie peäle tunnistab, sest
peame ennast puhhastama ja Iesusse käest andeks andmist ja armo palluma, et südda wõiks jälle julgeks sada, ja et meie kartmatta wõiksime
Jummalaga könnelda. Kartmatta wõime siis ka olla kohha ja aja pärrast, tus paikas ja mil ajal meie palwed teme. Kunningas Tawet üt
leb: õhto ja hommiko ja lõuna tahhan ma ennast so pole walmistada
«K«n 4 „ la mo palwet tehha; ja Jesus ütleb: Aeg tulleb, et töosised kummar,4/ 'dajad peawad Issa kummardama Waimus ja toes. Kas sa palwe sannad ramatust loed, ehk neid ommast melest wõttad,, kas sa su sannada loed ehk ihkamisse ja süddame mütcedega, kas sa sedda seistes, eht
maas olles, polweli ehk püsti, ühtlase teistega, ehk aino üksi teed, kui
se agga waimus ja toes sünnib, ia sedda möda, kui so ihho ja hinge hädda sind õppetab, siis wõid sakeige sepärrast kartmatta olla. Ommeti
ei pea teie mõtlema, et wagga risti-innimessel koggone tarwis ei olle
palwe sannad prukida. Se on meie enneste pärrast wägga tarwis, sest
waimo mötte lõppeb kül pea ärra ja lähhäb laiale, kui palwe sanno ei
prügita. Kui sest kül olleks, et innimenne agga Jummala peäle mõtleb,
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tes siis olleks enneminne wõinud ilma sannaca luageda, kui meie i!)nnls
teagia Jesus? Agga ommetigi leiame meie, et ta su sannadega öie:e tihti on pallunud, ja nenda on ka keik waggad teinud. Kust se tulleb, mo
armad, et innimessed parremaks ja waggamaks ei sa, ehk nemmad kül
kirrikus käiwad, Jummala sanna luulwad ja loewad? tõeste tulleb
muist sest, et nemmad palwed õiete ei pruki, et nemmad Jummalalt
M u ja armo kohtlast süddamega ei pällu. Ja kui nemmad ka wahhest
monned palwe sannad ramatust ehk peast loewad,siisnemmad ei te sedda waimus ia toes, nemmad ei panne neid janno, egga omma süddant
selle jures tähhele, neil on woorad mötted, ehk koagone kergemelelinne
za wallato südda luqgemisse jures. Kuida wõib nisuggune palweIummala mele pärrast olla ja teile kassuks rulla? Se palwe, mis süddamest
ei tulle, se ei lölba koggoniste mitte.
Oige süddamelik palwe, sags
se su saunadega loetud, eht agga mittedega ärra moöldud, se täidab süddant rõmo ja hea melega ja on Jummala mele pärrast. Ustlikkul hingel
on palwe sees üksi Jummalaga teggemist, ta jättab pälludes keik muud
asjad mahha, et ta agga Jummalaga wõiks räkida, sest oige palwe on
üks könneleminne Jummalaga. B t meil nüüd on, julgus senna pühha Ebr. is, ,§paigasisseminna, se on palwe sees Jummala ette astuda, Iesusse werre
"
läbbi, sils pruligem la sedda julgust, ja IäM Jummala jure tossist stdbamega, kindlas usso julgusses, puhhastud süddame polest turjast
süddame - nmnistussest. Uskuge sedda, et Issa issi meid armastav.
Sest Jesus ütles omma jüngrittele: minna ei ütle teile mitte, et minna tahhan Issa teie eest palluda, sest Issa isse armastab teid.
3a
armastab isseennast, ta armastab iggaweste, ei olle tarwis, et sinna jure middagi tehhakse, temma meelt essite käända, et ta armastaks.
Et olgem siis julged se peäle, et Issa, se suur taewa ja Ma loja, meid
issi armastab, kue meie Iesust armastame, ja ussume, et temma Jummalast on wäljaläinud, se on, kui Jummala armo nou meie Mes
täieks ja töeks saab, kui meie waggaks Iesusse armastajaks same. õppigem sedda ustma, mo armad, jasiispallugem julgeste, mis meil ial
nmo ja hinge polest ajalikkult ja iaaaweste tarwis lähhäb, ja lootaem
kindlaste, et taewane Issa meilestodaka annab. Tõeste, se on ristirahwa! häbbiks, kui nemmad hommiko warra üllestõuswad, keik head
stmist ja jomist wasto wõtwad, ja öhto maggama heinvad, ja ei milgi
wisil teäda ei anna, et nemmad sedda ussuwad, keik head Jummala
läest tullewad, ja et se nende kohhus on se eest tedda kita, tenlta, temma sanna kuulda, ja keik head temma kaest palluda. O h ! Jesus andlo meile sedda õiete mõista. Amen.

Pp
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O h ! Issand Jesus, sinna olled meile sedda käsko annud, et meie
julgeste ja kindla lorussega Jummalat peama palluma, kui armsad lapsed omma armsa issa palluwad: et Kppeta meid sedda julgust õiete prukima, iggal ajal palluma, ja keik, mis meil ial tarwis lähhäb lapse me<
lega teäda andma, et meie moistaksime mis suur wäggi palwel on, mis
hinge jahhmamist, mis rimo ja kinnitust se süddamele annab. O h !
I s M d kule meid heldeste. Amen.
L.aul. 103. Eks se olle arm ja heldus :c. 13 salmist otsani.
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h! sinna keige kallim ning armsam önnisteggia Jesus Kristus, siw»
na suur innimeste armastaja, sinna Jummala Poeg, töksine
Jummal ning tõssine innimenne! Sinna ep olle ennam nähtawal kombel ma ilmas, sinna olled sclMtsel Päwal, pärrast sedda,
kui sa said meie pattude puhhastama isscennese läbbi teinud, taewa
omma Issa jure läinud, selle au sisse, mis sul olli, cnncgo ma-ilm lod i ; agga meie olleme weel siin sesinnatse kurja ma ilma ning willetsa
ello sees: sepärrast pallume meie sind, sinna iggawenne ello Würst! et
sinna tahhaksid tänna sinno röömsa Taewaminnemisse päwal, selle omma au riki sees, kus sa nüüd ellad ning wallitseb, meie waeste peäle
armus mõttelda, et sinna olled meie Pea, ja et meie sinno liikmed olleme. Lasse keik sedda head, mis sa omma Taewaminnemisse läbbi meile olled saatnud selle armo õppetusse ning Pühha Waimo wäe läbbi
meile iggaweseks önnistusseks tulla. Te sedda, ja kule meid, kallis
Jesus! omma sure armastusse pärrast. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
E w a n I e l i u m : Mark. 16,14--20. salmist sadik.

HNimaks kui need üksteistkümmend laudas istsid,. näitis ta
<"> ennast, ja sõitles nende ustmatta ja kõwwa süddant, et
nemmad mld es olle ustnud, kes tedda ollid näinud üllestõusnud
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m»< ^ll<wao. J a temma üttes neile: Minge keige mailma,
ja tüllllagc armo-õppetust telge lomale Kes ussub ja kedda
rissttakic, se pead on aks sama; agga kes e, ussu, tedda peab
hutta moismam l. Aggamue, kes u>lwad, peawad nisuggused tähhed jures ollema: Minno nimmel peawad nemmad
turje wa müsid wäljaaiama, usi kelesid rakuna, ussa üllcswõtma, ia tnl nemmad üht surmajomist peaksid joma, ei pca
nclle scst ühtegi w«gaa sama : hmgede pca c peawad nemmad
M s i pannerna, silb sawad nemmad parremaks. J a Issand,
km ta nendegasinräkinud, woeci ülles taema, ja^stub Jummala parremal polcl. Agga nc,nmad laasid wälja, ja ütlesid
jutlust Klfw pallub,, ja I s l a n d airas neld, ja kinnitas se sanna nende unmc- aytcde läbbi, nus seäl jureo sündfid.
Issa!
Pühha
Amen.

pühhilse meid omma töe sees; sest sinno sanna on tddde,
«

Jehowa on üttelnud mo Issandale: I s t u mo parrema kaele, Laul. no,!,
senni kui ma saan so waenlased pannud so ja'ge alluseks järjeks. Se
kunningas Tawet olli nende Uitlikkude seast wanna seadusse aial, ja tem*
ma olli ka üks prohwet, kes sedda töötusse sanna Kristussest Pühha
Waimo ilmutamise läbbi olli katte sanud. Temma ev olle mitte taewa lamud, agga temma on Kustusse Taewaminnemissest Prohweti
wisil räkinud. Temma on Waimus omma Issandat sedda Messiast
näinud, mida temma on taewa Issa jure lmnud ning istnud sure au
parremaa kaele üllewel förgcs. Temma on ka sedda kuulnud, mis se
tacwane Issa omma Pöia wasto rakis, kui temma Issa au järge liggi sai.
Irbowa, se Issimd, se iggawenne Jummal, ütleb Tawet, on
üttelnud mo Issaad.l^. Ec kül Kristus olli lihha polest Taweti poeg,
sllskl hüab 5awer waimus tedda ommaks Issandaks, sepärrast, ec temma us'o laddl olli tedda tunda sanud.
Sepärrast tunmstab temma
Kl-istussest: sesamma, kes taewa lähhäb, kedda se Issa nisu.Mste
s...!'.adega: I s t u mo parrema käele, senni kui ma saan so waenlased
P nnud so jaiqe olluseks järjeks, wastowõttaa se on milmo Issand ning
Niumo Jummal, minna tunnen tedda, temma on minno ning keitite
aszade loza, nulg omma wcnise tenistusse läbbi on tenuna ka minno
Pp 2
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lunnastaja, kes omma pühha kalli werrega mind peab ostma, et minna
temma omma pean ollema. Se on nüüd minno Issand, ja minna ollen temma pärralt. Jummal, se taewane Issa/ on tedda Issandaks ja
Nristusseks seadnud ning teinud, ka se sanna läbbi: I s t u mo parrema kaele. Jummal on tedda ni wägga üllendanud, ning Temmale
tõotanud: Minna tahhan so waenlastega söddida, ning keik, olgo pat,
ma-ilm, kurrat, surm, põrgo haud ning keik nende wäggi, nui sind
wihkab ningsinnowasto panneb, so jalge allusets järjeks panna.
Nüüd polle karta middagit,
Ei patto, egga kurratit,
Keik puhhas mele naerame,
Et Kristus läinud Issale.
Pangem nüüd, meie etteloetud Ewangeliumi iuhhatamisse järrele, meie Issanda Iesusse Kustusse laewaminnemist tähhele:

I. M i s Jesus on teinud, enne kui ta taewa läks.
II. Temma Taewaminnemist, ning mis temma seläbbi
meile on saatnud.
Armas Jesus! awwita
Sinno sanna hästi kuulda,
Meelt ja mõtted walmista,
Palwed armust wastowõtta.
Sinno Waim meid walgustaga
Ma peält taewa juhhatago.
I. M i s on nüüd Jesus, omma lihha päiwil teinud, enne kui La
taewa laks? Se Ewangelist ning Apostel Ioannes ütleb: N u i need
3»<m.»,,,, asjad keik, mis Jesus on teinud, issearranis saaksid ülleskirjotud, siis
arwan minna, et ka ma-ilm isse ei jõuaks need tirjotud ramatud katte
sada. Agga need, mis nüüd tirjotud on, on sepärrast kirjotud, et meie
I*".,o,g, peame ustma, et Jesus on Nristus Jummala poeg, ja et meie peame uffma ja ello sama temma nimme sees. Kelk sedda, mis meie önnistusseks tarwis laks, on need pühhad Ewangelistid Iesussest ning temma teggudest ülleskirjotanud.
Pühha

Jutlus Kristusse Taewaminncmisse^Pühhal.
ZOI
Pühha Wanno wäe läbbi on temma innimesseks sanud/ ning neitsist Martast ilmale todud. Temma sai ümberlükatud ning Issanda ette
seätud. Temma sai ta tagakiusatud ning põggenes omma wannemattega woora male. Temma kaswis kui lapsoke waimus/ tarkusses, pitkusas, ning armus. Ta ellas kolmkümmend aastat Naatsaretti linnas. Pärrast sedda sai temma ristitud. J a kui temma luus näddalad olli päästnud, ning kurrat sel aial tedda olli kiusanud; siis on temma poolneljat aastat möda maad käinud, on armo õppetust kulutanud
ning head teinud ja terwist saatnud keikile, kelle peäle kurrat olli wõimust sanud, ja leikide nende asjade sees olli Jummal temmaga. W i mati kui temma ihho ning hinge polest olli wägga paljo kannatanud Ketsemani aedas, I u d a rahwa sure kohto ees, Pontiusse P i lacusse ilmaliko kohto ees, ning ka risti peäl, kus temma werri
rohkeste on jooksnud keige ma ilma eest; siis on temma surnud ning
mahha maetud.
J a kolmandamal päwal on temma surnust üllestõusnud. Pärrast omma kannatamist ning üllestõusmist surnust,
on temma neile Apostlidele pühha Waimo läbbi kässo annud, ja on
isseennast neile ning neile naestele ja keikile, kes temmaga ollid tuttawaks sanud, ellawalt näitnud mitme tössise märgiga, ja olli neist
nähtud nellikümmend päwa, ja rätis nendega Jummala rigi asjad.
W a t a ! sedda keik on Jesus teinud, enne kui ta taewa läts. Agga meie
tännases Ewangeliumias leiame meie ka, mis temma on räkmud omma jungrittega, i ) omma üllestõusmist Päwa öhtul, 2) Kalilea
maal ühhe mäe peäl, z) km tedda ülles wõeti taewa; ning mis pärrast temma Taewaminnemist on sündinud. Se pühha Cwangelist
Markus ütleb: wimaks, seon: kui temma omma üllestousmisje päwal olli ennast näitnud Maria Mahdalenalc, reisle naestcle, Peetrussele, ning neile kahhe jüngrittele, kes Emausse läksid; siis näitis ta ennast ka wimaks sellesamma päwa öhtul, kui need üksteistkümmend laudas istsid. Keik se, mis temma selsammal öhcul Jerusalemmas rmma
jüngritte nähhes on räainud ning teinud, se on ulleskirjotud Luka ramat: 24, p. ?6--48."salm. sadik, ning Joan. ramat. 2 0 , p. 19' 2 5. salm. sadik. Nende muunde asjade seast on Markus agga icdda üllespannud, et Jesus on söitlenud omma jüngritte ustmattcninsi
kõwwa süddant, et nemmad neid es olle ussnud, kes tedda ollid tunnud üllestõusnud ollewad. Tössise.pattustvöörmisie ning mele parandamisse hakkatus on se, et innimenne öppid omma ussmatta ning kow
wa süddant öiete tundma; agga sedda tundmist ei sa temma ommast
wäest mitte kätte, waid Jesus isse peab omma susanna ning Wanno
läbbi sedda uftmatta ning kõwwa süddant söitlema; meie usso üllem
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saarjapeab sedda kahtlast meelt meie seest ärrawõtma/ ning süddame
kowwadust kattt murdma.
Nenda on Jesus isse omma jüngritele
märko annud pano pärrast/ et nemmad ep olnud temmasisseumud,
eM.'4'5. nende wasto ürtcldes : Oh ! teie rummalad ja süddamest pikaldased/
"'
sedda kelk uskuda mwprohwetid on räkmud! Eks Nrisn,s sedda piddand kannatama, ja omma ausisseminnema. Kahheksa päwa pärIoan.,«, rast, ollid need jüngrid lälle kous Jerusalemmas ja Tomas olli ka nen" ' ^ - degasiistulli Jesus nende jure ja sel tunnil sai Tomas temmaga õiete
tuttawaks. Pärrast sedda näitis Jesus ennast jälle jünarittele Tibcria
merre äres/ ja seäl on temma keik jedda räainud ning teinud mis Ioannese Ramato 21, z ^ 23. on ülieskirjotub. Kalilea maal ühhe mäe
peäl on Ie,us nähtud ennam kui wiest sa - ast wennast ühhel hobil. Ja
mis temma »eal on räginud/ ft on meie Ewangcliummis 15 - 1 8 . salm.
sadik,. ning ka Matt. 28/ l6 -- 20. üllespandud. Seal on temma neile isjearranis >edda käsko annud/ et nemmad piddid keik rahwast õppe.
tämä/ sedda armo õppetust keige lomale kulutama/ Issa, Poiajapüh<
ha Waimo nimmel neid risrima, ning õppetama neid piddama keik, mis
temma ommad jüngrid olli kästnud. Selle jures on Jesus tõotanud, et
need Uiilikkud agga piddid önsaks sama/ ning ka üttelnud/ et need wfmatta piddid hukka mõistetud sama. Temma tõotas ka/ sedda usko
ning jüngritte sanna/ monnesugquste immetähtede läbbi kinnitada, ja
omma usilikko rahwa jure jäda ma ilma otsani. Pärrast on temma
näbtud Iakobussest, pärrast keikist Arostlidest. Ja nelldalon temma
isseennast ellawalt näitnud mitme tössise märgiga/ ja on nähtud nellikummend päwa, ja rätis Jummala rigi asjad.
II. Pangem nüüd ka Iesusse Rristusse laewaminnemist tähhele,
ning mis temma meile se läbbi on saatnud.
Kui nüüd se aeg tulli/et Jesus piddi ülleswõetud sama taewa; siis
wiis temma ommad jüngrid wälja Petawast sadik/ ja seäl räkis temma
weel wimaks mõnnest asjast nendega.
Temma tooras neile pühha
Waimo/ aaga Israeli riki pärrast, millal temma sedda piddi jälle ehhitama, ei annud temma neile aeao egaa tundisid teäda, waid kinnitas
neile sedda, et nemmad piddid pühha Waimo wägge sama ning temma
tunnistajad ollema ma ilma otjani. Ja Issand/ kui ta nendega sai
räkinud tõstis ommad käed ülles ja õnnistas neid. J a se sündis/ kui ta
neid õnnistas/ lahkus temma neist ärra, ja tedda tõsteti nende näbbes
ülles ja wõeti taewa, ja pilw wõttis tedda ülles nendesilmadeeest ärra ; ja ta istub Jummala parremal polel. Ärraarwamatta on need
heateggemissed/ mis Jesus se läbbi, et ta on taewa Issa jure läinud/
meile
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meile on saatnud; monned nende seast tahhan minna teile pühhakirja juhhatamisse järrele näita. Sedda Jesust kes isse ennast allandas onIum-Mlip -,7.,
mal wägZa üllendanud, temma on nüüd körgem kui taewad; sest tem'Ebr.7.2^.
ma on is<e omma au ning wäe läbbi üllesläinud keikide taewaste ülle. E». 4, " .
Agga mikspärrast on se sündinud ? mis kasso tulleb meile sest?
1) E t temma keik piddi täitma. Se läbbi wõib temma nüüd sedda
toeks tehha, mis ta omma jüngrittele/ kui nemmad kokko tullewad, teine teist nomima, maenitsema ning trööstima, on tõotanud: kussa
kaks ehk kolm minno nimmel ühhes kous on, seäl ollen minna kast Matt,«,,»
paikas nende seas. Ja wata, minna ollen iggapäwa teie jures ma-Matt.»z,2«
ilma otsani. 2) Lemma on wannipiddajad wangi wõtnud, ning^s.^ z.
paljaks teinud würsti-rigid ja Wallad/ ja on neid awwalikkult ette-Kol. »/»5.
tonud, ja on neist ärrawoitmisse rõmo teinud se risti läbbi. Temma on
ennese ning omma laste waenlased patto, surma, kurratit, ma ilma
ja põrgo omma jalgade alluseks järjeks pannud. Nristusse läbbi, kesMlip.^,.
meid wäggewaks teeb, ärrandame meie nüüd keik. Temma ellab ning
wallitseb <a annab neile ujNikkuile ka wõimust nende waenlaste ülle. 3)
A u i meie suur üllempreester on temma üks kord senna pühha paigaEbr.,,,,.
sisse läinud, ja iggawest ärralunnastamist leidnud. Seäl temma näitab
"
ennast Jummala palle ees meie eest, pallub meie eest kui meie eestkostja 7 ^ / 2 ' ! '
Issa jures. 4) E t temma omma kannatanusse, surma, üllestousmiose ning taewaminnemisse läbbi on Issa jure läinud, on temma se
läbbi ka pühha Waimo meile saatnud. Agga minna ütlen teile sedda
töt: se tulleb teile heaks, et minna ärralähhan, sest kui minna ärra ei Joan. 16,7.
lähhä, siis ei tulle troöotia mitte teie jure; agga kui minna saan ärraläinud, tahhan minna tedda teie jure läkkitada. Temma on sedda«, ^ .
wähawallanud, ütleb Petrus, mis teie nüüd näte ja kulete. 5) N u i
^.
se eeljoksia on temma meie eestsisseläinud, asset walmistama, om Ioan.»4,,«
ma Issa maias, kus mitto ello-asset on, mis Jesus kui se suur üllem
preester nende tullewane hea asjade nina selle tossist pühha paiga ülle
essite omma pühha werre läbbi piddi walmistama, enne kui innimessed

wõisid senna sisse sada.

Armad kuuljad! kui se pea wannem Jakob sai kuulda ning uskus,
et temma poeg Josep ellas ja olli wallitseja ülle keige Egivtussc Ma, siis
hakkas ta waim jälle ellama, ja ütles: kül sest on, mo poeg Josep ellab, alles, ma tahhan minna ja tedda nähha enne kui ma surren. Tänna same meie kuulda, et Jesus Kristus Jummala Poeg, kes on tõssine Jummal ning tõssine innimenne, ja kes olli risli lödud ning surnud,
nüüd

«mld ellab ja on wallitseja üllc kcifide loinade laewas ning ma pcäl. J a
keik/ mis temma on temud, ni hästi enne omma taewaminnemist kui se
läbbi/ et ta omma ausisseläks, on meie pärrast sündinud.
Kui se
nüid meile armas kuulda on/ et meie Onnisteggia/ meie wend ning
suagulane Jesus ellab ja ok istunud Jummala parrama käele/ meie ello
za^iggawesie önnistusse pärrast; siis peab ka meie waim selle sure ning
röömsa sannume pärrasi ellama ning enneses üllema: ma tahhan nüüd
ö'ge mele parrandamine läbbi minna ning usso silmadega minno iggawest õnnistust nähha, ma tahhan ikka minno süddame ihbaldannst temma pole üllestösta; sest kussa minno keigearmsam warrandus on/ seäl
peab ka minno südda ollema. Nenda peab meie ellaminne taewas ollema. Meie peame ikka otsima sedda/ mis üllewel on/ meie peame ikka
mõtlema nende asjade peale/ mis üllewel on/ ei mitte nende peale/ mis
ma peäl on. Amen.
S a keige wäggewam ia iggawenne ello 'würst/ Jesus Kristus/ kes
sa omma roomia taewaminnemisse läbbi Jummala au parrema käele
olled istnud/ ja omma waenlased/ patto/ surma, kurratia ma ilma
ja põrgo omma jalgade alluseks järjeks pannud; Sinna olled wäärt/
et sa wõttad wäqge ja rikkust/ ja tarkust ja rammo ja auustust, ja au
ia kitust; sest sa olled ärratappetud/ ja olled omma werrega meid Jummalale ostnud/ keige suggu arro/ ja kele/ ja rahwa ja pagganatte seast.
Oh Jesus! meie oeame sind. W a i m ja vruut ütlewad: tulle. Sinna tunnistad isse ja ütled: Jah wist/ minna tullen noppeste. Amen.
Tulle wissist, Issand Jesus! Amen.
L^sul. 76. So taewaminnemisst peäl «. ze.
l

Kuendamal Pühhapawal pärrast Kristuste
üllcstousmisse Pühha.
L^ul. 28. So Waimo Issa läkkita ,c. u.

A ^ ü h h a I s s a ! pühhitse meid tie sees, sest sinno sanna on ttdbe. An^ l f na armas Issa, er se ka meie seas tüdde olleks ia jäeks, ja anna
^ meile seks sedda toe Waimo/ kessinnustiväljalähhäb; sest ilma
lemmata ei mõista meie so sanna tahhäle panna 5 ilma temmala ei
tmme

KücndüMalPühhapawal parast Kriituise ussestoulmisse ^ u M . 555
wlme meie Sind/ eqga Iesust Kristust, fedda Sinna oUed läkitanud.
I l m a Mnmaca jäme meie rummalad, pimmedad ia õnnetumad. Kustusse Iemssc sees a.raleppitud I s s a ! mötle omma Pöia töötusse peile/ et Slnna tabd. d hea mclega omma ja omma Pöia Waimo anda,
tui meie Smd sevarrast pallume. O h ! meie ohkame siis Sinno pole,
taewane Iosa! latMaTedda, et Ta üllesärratab meie seos neid, kes
alles maggawad patto surmas, et Ta ippetab neid, kes sallalikkud, mis
tödde on, et Ta neid, k s Sind ja Iesust Kristust jo tundwad, kinnitab
u-kus ia armaerusses nende ello otsani. Kule pühha Issa lineie aUanditto palwc onzma Pöia parrast. Amen.

Issameie, kes sa õlled taewas, n. t. s.
Gwansselium: Ioan. is, 26-ja 16, peat. 4 salmist sadik.

M g a kui se trööstia saab tulnud, kedda minna teile tahhan
" lattirada I e W , st töc W a i m , tes Iesust waljalähhäb,
ftsamma peab minnust tunnistama, ja ttie reatc ta lunnletam a , sest tcic ollcrc a'gmiõsest mmnoga olnud. Scdda cllen
minna lette rakulud, et teie ennast ei pähh. nda. J a nemmad
lüttawad tcid koggodussest wülja; ka rulleb se tund, et iggaüks, kcö teid lappab, mõtleb ennast Iummalale mclehead tui
ühhe odwriga teggewad: J a sedda wotwad nemmad te^e tehha separwst, ct "ennnad ei õlle tunnud scdda Iesa egga mind.
Agga sedda ollen ma teile rätinud, ct, kui se tund saab tulnud,
teie se peale mõttele, et ma teile sedda ollen üttelnud; agga
sedda ep ollc nunna algmioscst teile nutte üttelnud, sest et ma
5 teiega oilm.
Teie, kes teie kurjad ollete, märkate häid andid anda omma lass euk.li,«5,
tele; kui paho ennam annab se Issa, kes taewas on, pühha Waimo neile, kee tedda palwwad. Need on Iosttsse sannad, mis meie
Pühha Luka ramatus loeme. Kakskord on needssnnatsed sinmad üllesoandud, ja kakskord on Ie^us neid räkinud, sest meie loeme need
sannad ka puhha Matleusse ramato sees. Iesus ütles neid omma
lungritte waslo, sel aial, kui ta neid öppetas, luida nemmad piddid
^mnmala lnele parrast palwet teggema. Essimeft korda rägis Iesus
need sannad, lm ta sedda kallist jutlust mäe peält olli mttlnud, ja teistQa
lori
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lord sel aial, kui üts temma iüngrittest, kes wahhest essimest korda ei
Dnk. „ , , . olnud Iesusse jures, lemma wasto ütles: Issand õppeta meid lugge<
Mm. 7,,,. ma. Matteusse ramatus ütleb Jesus, etsstaewane Issa häid andid
annab, ja nende etteloetud sannade sees kinnitab ta, et se Issa taewas
pühha Waimo annab. Et pangem nüüd neid andiaid tähhele. Jesus
ütleb: teie, kes teie kurjad ollete, märkate häid andld anda omma laste
le, lm^aljo ennam tahhab se I s s a , kes taewas on, pühha Waimo
anda. Ce on tõeste tõssi, et innimessed omma sündinusse polest kur
jad on, ja ei anna mitte hea melega: agga kui se nende laste kassuks
tulleb, kui anded nende toidusseks tarwis lähhäwad,kül siis wannemad
lääd lahti tewad ja andwad: agga Jummal, se taewane I s s a , kui rikkas on temma armust ja heldusest! ja need keigeheldemad wannemad
siin ma peäl on temma wasto kurjad ia kui ilma hallastusseta. Pangem ka neid andid tähhele. Teie märkate häid andid anda, kui paljo
ennam tahhab se taewane Issa pühha w a i m o anda.
Tõssi kül, et
head ja targad wannemad et kela omma lastele sedda, mis neile tarwis
z»k.,,,». lähhäb. Missuggune Issa on teie seast, kennelt poea leiba pallub,
"'

kas peaks ta temmale kiwwi andma ? kui temma ka kalla pallub, kas
ta peaks temmale maddo andma kalla eest? Ehk ka, kui temma munna pallub, kao ta peaks temmale korpioni andma? Sedda tunnistab

Iems mele sannade eel, ja tahhab sega meile kinnitada, et se taewane
Issa ei wõtta meile keelda pühha Waimo, kelle armo ja abbiga meie
ükspäinis wõime iggawest ello pärrida. Tännase Ewangeliummi sees
tõotab Jesus omma Iüngrittele pühha Waimo ommast Issast läkkitada, kes neile ni wägga tarwis läks, ni hästi trööstiaks, kui ka roe juhhatazaks. E t temma ka meile keitile ni wägga tarwis lähhäb, siis tahhame meie
P ü h h a W a i m o andi tähhele panna,

I- Kui wagga pühha Waimo and innimestele tarwis
lähhäb.
l l . Kui wägga lahke ja walmis Jummal on tedda
andma.
l l l . Et innimessed Jummalat pühha Waimo anni pärrast peawad palluma.
OK!
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s > h ! pühha Waim te meie mõistust lahti, et meie öiete tunneme, kui wäggs
^ ^ sinno abbi meile tarwis lähhäb. Annista seks sedda sanna, mis peab tahhame pantama, et meie se läbbi saaksime parrandatud; sest sepärrast lasseb si
sedda kulutada. Amen.
Pangem nüüd tähhele:
I. R u i wanga pühha w a i m o and innimestele tarwis lähhäb.
Kui pühha kirja sees pühha Waimo andi toetakse, siis tähhendakse sega
i ) pühha Waimo imme andi, mis tarwis olli, kui pühha risti-koagodus piddi sama rajatud ja kinnitatud M a peäl I u d a ja paggana rahwa
seas; ja 2) sedda pühha Waimo andi, mis iggaühhele tarwis lähhäb,
kes tahhab armo õppetusse järrele ellada, kui kohhus on. Sedda pühha Waimo imme andi said Kustusse jüngrid ja apostlid. Seeb se on,
mis Kristus Ewangeliumi sees issiärranis neile tõotab: agga kui se
tröisria saab tulnud, kedda minna teile tahhan läkkitada Issast, se
toe w a i m , kes Issast waljalähhäd, sesamma peab minnust tunnistama , ia teie peate ka tunnistama. Kuida sesinnane tõotus on töels
sanud, sedda same kuulda tullewal vühhapäwal, se on se suur Nelli Pühhi. Sesinnane Waim läks Iesusse iüngrittele, kui apostlidele tarwis
trööstiaks. Sest kui Jesus omma nähtawat ello M a peäl lõppetas, se
on, kui ta olli taewa lämud; siis piddi sesinnane W a i m nende abbimees
ollema, kes neid piddi nou ja övpetussega walmistama tusja mil aial
se tarwis olli. Kui toe Waim on ta neid keige toesissejuhhatanud j«
neid julgeks teinud sedda armo-õppetust I u d a ja paggana rahwa seas kulutama Jummala rarkusse ja Jummala wäeaa; ja neile melewalda annud wäggewaid teggusid tehha. Agga seddasinnast suurt melewalda
ehl pühha Waimo imme andi ei lähhä meile mitte ennam tarwis, sest
risti koggodus on jo ükskord M a peäl wäljaläinud ja raiatud, kui Jummal ühtlase tunnistust andis imme-tähte ja teggudega, ja mitmesug-Ve.
guste wäggervatte teggudega ja pühha w a i m o jaggamistega omma
tahtmisse järrele. Ommeti annab Jummal meile pühha Waimo omma sanna m Saakramentide läbbj, sest et temma abbl meile wägga
tarwis lähhäb, kui meie tahhame armo'õppetusse järrel ellada, tui kohhus on, ja sedda pange nüüd tähhäle.
Innimenne ei wõi ommast melest egga wäest mitte Iesusse Kristusse omma Issanda sisse uskuda, egga temma jure sada; sest ta on
patto läbbi ni wägga ärrarikkmud, Jummala ja temma sanna waenlane : sepärrast lähhäb sel pattusel üllem abbi tarwis, mis tedda peab
Qq 2
kinni'
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kinnitama, et ta wõib sest surest hinge häddast j« ärrarikmissest peästetud lada, ja se on se pühha Waim. Temma tursub tedda armo õppetusse läbbi, ja?ui innimenne wallatumal kombel wasto ei panne, siis
walgustab ta tedda omma armo annettega. Sesinnane W a i m tun
nistab, et Jesus, se Jummala Poeg, on keige ma-ilma lunnasmja ja
Onnisteggia, et ta meie panud ja ulleaftmissed ennese peäle wõtnud,
ja meid ärrakaddunud ja hukkamoisretud innimessi jälle Jummalaga
arraleppitanud, ja suurt õnnistust saatnud.
Kui se pattune sedda loeb ehk kuled, et innimenne peab omma meelt
parrandama ja selle ristilödud Kustussesisseustma, kui ta tahhab tossist osja ja kasso wõtta Iesusse ärralunnastamissest, mis temma werre läbbi on sadetud; siis tõuswad temma süddames need mörted: ma
ollen jo alles parrandamaa ja lihhalik, ma pean jo hukka minnema, mis
pean ma teggema, et ma omma hinge peästan. Ennä! se on siis pühha Waimo armo t o ; ta on siis selle pattuse süddames teggew, tedda
patto unnest ja surmast üllcsärratama. Kui se pattune ennast selle
hea Waimo juhhammisse holeks annab, juhhatab ta tedda Kristusse
jure, ja hoiab tedda Kristusse jures, ja temma ossasamisses temma
ello otsani. Sesinnane Waim lähhäb tarwis tunmstusseks Kristussest.
Ühhe tossist risti innimesse ello ja ellaminne on iggapäwane tunnistus
Iesussest ja temma ristist. Iesussest tunnistama, se on. ei mirte häbbenema Kristussest ja temma armo ö.^etussest, wald keikile kulutama,
mis rahho, r ö i m ja õnnistus Kristusse sees, temma tenistusses ja
temma jarrelkäimisses on. Kristussest tunnistama, se o n : ommad
wihhamehhed armastama, neid õnnistama, kes meid ärrawannuwad,
M<m.5,44. neile head teggema, kes meid wihkawad, ja nende eest palluma, kes
meile liaa tewad ja meid takkakiusawad. M i s raske övperus sellele kes
Khlialij! agga Jummala laps õppib sedda keik pühha Waimo kolis, seäl
saab ta seddasamma suggust meelt, mis Iesussel Kristusse! ka olli.
Pühha Waimo and lähhäb innimestele tarwis, et nemmad ennast ei
pahhanda. Armo õppetus, ja keigeennamiste õppetus Kristusse ristist on pahhandusaks ja jölledusseks neile, kes omma hinge hädda ei tunne, ja kes ep olle weel willetsusse ja kannatamine läbbi vehmeks läinud.
Nemmad ei wõi sedda ärramoista, kuida Jummala Poeg on piddand
sullase näggo ennesele wõtma, ja wõõra patto wõlla maksma rägimalta kannatanusse ja risti surmaga: agga Pühha Waimo kolis saab se
õppetus ncile Jummala wäcks ja Jummala tarkusseks; sest pühha Waimo walguses tundwad nemmad, et Jummal meiega ühhegi mu täddi ei
wõinud ärraleppitud sada, tuid ükspäinis omma aino sündinud Poja
ärra-
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ärraarwamatta kannatanusse ja temma risti surma läbbi. Kui wägga tarwis lähhäb se trööstia ja töe Waim risti innimessel sel aial, kui tedda laimatakse ja takkakiusatakse neist, kes sedda Issa egga temma Poega ei tunne, ja peälegi mõtlewad ennast omma teotamissega Jummalale melehead kui ühhe ohwriga teggewad. Se on üks raske kiusatusse
tund, ja selle wagga jallad astuksid pea kül kõrwale, ku^Iummala
Waim ei tullelaks allati temma mele, et Jesus sedda omma jüngrittcle
enne on üttelnud. Lähhäb nüüd pühha Waimo and innimessele waggadusseks ni wägga tarwis, siis küssime meie, kas Jummal tahhab ka
sedda suurt andi anda?
II. Jummal on ussin ja walmis keikile pühha waimo anda.
Jesus kinnitab sedda Ewangeliumi sees, ja kes wõib meile kindlamat
tõotust anda, kui se, kes Jummala se Issa süllest on tulnud ? Agga kui
setrööstia saab tulnud, kedda minna teile tahhan läkkitada Iosast.
Jesus on omma Issaga walmis sedda töe Waimo läkkitada, kes Issast
,a Pöiast wäljalähhäb. Keik tössised risti innimessed on se ärrarvallit-; P«tr., ?
setud suggu, se kunninglik preestri ammet, se pühha rahwas, se pärris-rahwas, et nemmad peawad selle wäggewad nõuud kulutama, kes
neid pimmedast on kutonud omma immeliko walgusse jure. Eks se
peaks ussin ja walmis ollema omma rahwale pühha Waimo andma, kes
nende pärrast ma ilma assutamissest ni mitto immetähtä ja immeteggusid on teinud ; kes omma sanna sees ni armsaste neid lasseb palluda,
et nemmad ennast temmaga annaksid ühhendada: kes tahhab neid ennesele kihlata iggaweste, ja neid ennesega kihlata öigusse läbbi ja koh-osca 7, , i
to läbbi, ja helduose, ja hallaotusse läbbi: kes tahhab neid ennesele " kihlata usso läbbi. Eks se peaks ussin ia walmis ollema meile omma
Waimo andma, kes meile omma aino sündinud Poja on annud? Kuis
ei peaks temma mitte ka selle sammaga meile keik armust andma? Jummal ei wõi egga tahha tedda meile ärrakeelda, <est et ilma temmala
meil sest kallist ärralunnastamis''est kasso ei olleks. Se taewani I s i a
on ussin ja walmis meile pühha Waimo andta, meie peame agga
iil. Jummalat sedda Issa sepärrast palluma. Jummal ei sunni
kcddagi temma anmd wastowõtma.
Ta pafiub neid, ja ta pallub
meid, et meie tahhaksime wastowõtta, mis ta pakkub, >a mis meie kassuks tulleb. Meie olleme moistussega lodud lomad, kes moistwad arrawallitseda, sepärrast lasseb Jummal meile kulutada ello ja surma, õnnistust ja hukkarust. Mcie olleme lomad, kes Jummala saunast ja selle
imlussest wõiwad tunda ja õppida, mis patto palk ja mis jummalakar»
Oq 3
tus,e

tusse kasso on. Kes süddamest Jummala armo järrel iggatseb, kes
ommanödrust öiete tunncb, er ta el tolba middagi head tehha, waid
agga ussin ja walmis on keik w r a teggema, kes ftdda süddamest ihhaldap, et ta wõiks Jesus se kasso sanna, ja temma armo-õppetusse järrel ellada/ kui kohhus o n ; se nouad pühha Waimo andi selge süddamega, ja-saab sedda ka. Kes Jummalat allandlikult pallub, se saab
Jummala, selle keige hea ja tnge täie andide Andia käest ta sedda, mis se
krigekallim and on. Et Kristus isse nmd õppetab, et meie pean e taewast Issa pühha Waimo anni pärrast palluma; siis wõime meie sedda
julgeminne sepärrast Jummala pole kissendada, sest meie teame, et meie
sedda pallume, mis Jesus isse meid on kastnud palluda. O h ! kallid
hinged l se wõib nmle julaust anda, kui meie sedda tunneme, kellelt
Iestls meid on kastnud pühha Waimo palluda. Se on se Issa taewas, üks armastusse, heldusse ja hallastusse I s s a , kelle pole ei Üksti
ial ilma asjata ep olle kissendanud, lelle Palle eest ükski ei olle
weel ilma abbita ärralainud, kes temma peäle lootnud. Temma
on alles sesamma tru ja armas I s s a , tui ta Wannast aiast olnud.
Kui suur on ta se, kelle nimmel meie peame palluma, se on Jesusse Kristusse nimmel. Ta pallub isse meie eest, km meie tru eest*
kostja, ja kuida wõib se taewane Issa omma armsa Pojale middagi
ärrakeelda? Jummal on sellele, kes temma Pöia nimmel pallub, kell
tõotanud, ta tahhab temma palwed kuulda, za innimenne saab Tedda
liitma.
Et meie kül sannakuulmatta lapsed olnud, ei tahha ta meid
kummatagi omma palle eest ärraheita, egga omma issalikko süddant
meie eest rinnipanna. Meie peame agga allandliko palwega temma jure
tullema; siis tahhab temma meid kuulda. Meie peame süddamest sedda iagatsema mls meie pallume, siis tahhab ta meile taewa warraa
dusst kinkida, ja taewa leiaekallima andi anda, se on, se pühha Waim.
Kalliste ärralunnastud hinged! Tullewal pühhapäwal tulleb Nelli
pühhi pühhitseda. Aaga ükski ei wõi sedda Jummala mele pärrast, eaga omma hinge kassuks piddada, kes ep olle pühha Waimo andi sanuo.
S e lihhalik innimenne, kes lurja waimo ennesele juhhatajaks wõtnud,
veab neid päiwi omma hinge kahjuks. Oh pattused'. et mittelge tänna
Jummala sure hallastusse za temma armastusse rikkusse peäle. Temma ep olle omma Pojalegi mitte armo annud, waid tedda teie leilide
eeft arraannnd patto ohwriks. Jummal on ka temmaga teile annud
sedda kallist armo-õppetust, mis õppetab, tui suur se õnnistus on, mis
Jesus, se Jummala Poea, leil ma-ilmale saatnud: Jummal annab
ka pühha W m m o , kes sedda lihhalilko innimest peab kõlbawaks teggem a , Jesusse armo õppetusse järrel ellama. Kas Jummal wõib jure-
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ma hallastusseaa innimesse peale hallastada? Oh sedda Iummala rikkusse ja tarkusje ja tundmisse süggawust! kuis ärraarwamatta on temma armastusse kohtomoistmissed, ja ärramoistmatta temma hallastusse
wisid! Oh kui rasket wastust säte teie ükskord Iummalale andma, kui
teie allati pühha Waimo andi mikski pannete. Pange tähhele, sest
Iummala W a i m kopputab teie süddamette külge omma armo öppetus'
st labbi; kuulge tedda/ siis tahhab temma teid jälle kuulda hädda ajal.
Iesus tahhab teile pühha Waimo läklitada Issast, ja se W a i m tahhab
heal melel tulla ja teie sees ellada. Kuulge stdda, teie pattused, üllekohtused/ prassiad ja lakkujad/ needjad ja wandujad, teie woöra I u m m a
latte temrid/ borad/ hora-piddajad ja abbiello rikkujad, ja lms pahha
lombede ja wiside sees teie ka oUete ellanud, se pühha W a i m tahhab
nüüd teie juhhatajaks sada. Wotte needsinnatsed riömsad sannumed
wasto. I « m m a l watab tänna heldusses teie peale, ja temma süddk
jääb halledakS, et teie hea meiega tahhate hukkaminna. Kui teie ei tea,
kuida teie ommaft ärrarikmisseft peate ärra peastetud sama; andke siis
ennast agga sellesinnatse Waimo kätte, kes tül jõuab sedda pattust innimest ellawaks tehha. ^dhkage agga ommas jüddames: ma kulen ja ma
tunnen sedda la, et ma ollen alles üks ärrakaddunud pattune, agga ärra
lasse mmd mitte hulka minna, sada abbi, mo I u m m a l ! et ma keik
ärrawoidan, mis mind ja sind woib eddes piddi uhhest ärralahhutada.
Agga teie Iummala lapsed, wotke trööstimist ja julgust tännasse Ewangelmmmi stest. M i s Iesus seäl rägib omma jüngrittele, sedda räqib
Temma ka teile. Teie ollete Iesussest tunnistanud, tunnistage Temmast omma ello otsani / mis õnnistus se on Temma järrel käia za Tedda
armastada, kes teid surmani, peälegi risti surmani on armastanud.
Ärae pange sedda woöraks,kui ma ilma lapsed teid naerwad, ja kurje lönnesid teie peäle töftwad; nemmad tewad sedda ftpärrast, et nemmad on
tiggedad ia sallalitkud,. kes Iummalat ei tunne, egga tedda, ledda I u m mal on laklitanud. Argo mingo teie südda mitte arraks, waid mötrelge
se peäle, et Iesus sedda omma järrelkäiattele on enne üttelnud. Olge
julged, teie pall on suur taewas. Palluge rohkemat pühha Waimo
andi, ja näitle üUes leige omma ellamisse sees, et pühha W a i m teie sees
ellab. Pallugemsiis keik Iummalat: Lo mulle, Iummal, üks puh-laulul,
hao stdda, ja uenba mo sees kindla waimo. Ärra heida mind mitte '>ärra omma palle eest, ja ärra wotta omma pühha Waimo mitte minult ärra. Amm!
4oul: 77. Oh Imnmal Loja, Pühha Waim :c. salm. 5. 6. 7.
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K.aul: n8- Omma Issaga mull' lulle lc.

^ > h ! sa helde ning armolinne ^nnisteMia Jesus Kristus! sinno ar^ 1 masrus meie waeste pättuste inmmeste wasto on wägga suur.
Kül meie alles sinno waenlased ollime, olled sinna meid ommeti
ni wagga armastanud, et sa isseennast meie eest olled ärraannud surma
sisse, ja meid omma Is,aga M e ärraleppitanud. Meie wõime nüüd
julgeste lemma jure minna ja tedda palluda, kui üts laps omma armsa issa rallub. Sinna olled meile ka omma surma läbbi saatnud, et
meie südda wõib ellawa Jummala templiks ning majaks sada. Aaaa
nende süddames tabhad Unna ükspäinis ellada omma Issa ning vühya
waimoga, kes sinno si^se usswad, sind leigest süddamest armastawad
ning simw sanna reawad. O b ! sepärrast pallume sind allandlikult,
w i m i s t a sinna isse meie süddamed sulle majaks ja templiks, et sa meie
sees wõid ellada, et meie sind ülle keige asjade Wõttame armastada ning
sinno sanna piddada; kule meie palwed armolikult. Amen.

Issa meie, le< sa olled taewas n. t. s.
Devangelium: Joan. 14,23--51. salmist sadik.

t^Esus wastas ja ütles temmale: Kui kegi mind armastab,
«^ kül se peab mmno sanna, ja minno Issa armastab tedda,
ja meie tahhame temma jure tulla, ja ello-asset temma jure
tehha. Kes mind ci armasta, se ei pea minno sanna; ja se
sanna, mis teie kulete, ep olle mitte minno, waid selle Issa,
kes mind on läkkitanud. Sedda ollen minna teile rätmuo teie
jures olles. Agga se trööstia, se pühha W a i m , kedda minno Issa tahhab läkkitada minno nimmel, sesamma peab teid
õppetama keik, ja teie mele tulletama K l l , mis minna teile
ollen üttelnud. Rahho M a n minna teile, omma rahho annan ma teile, minna ei anna teile mitte nenda, kui maailm
onnab. Teie südda ärgo ehmatage, egga saao arraks mitte.
T.eie ollete kuulnud, et marule ollen uttelnuo: Minna läh-

Jutlus Nellipühhi essimessel Pühhal.

Zlf

han ärra, ja tullen jälle teie jure; ku^eie mind armastaksite, kül teie olletsite siis rõõmsad, et ma ollen üttelnud: M i n na läbhan Issa jure, sest nunno Issa on surem mind. J a
nüüd ollen minna teile üttelnud enne km se sünnib, et teie ussure, tui se sünnib. M i n n a ei sa ennam paljo teiega rüüda,
sest sesinnatse ma-ilma würst tulleb, ja ei sa minnust ühtegi.
Agga et ma-ilm mõistaks, et minna sedda Issa armastan,
ja nenda teen, tm Issa mind on täitnud; tõuske ülles, lälK siit ärra.
Se on, armad sõbrad, üks wägga kallis tõotus, mis Jummal

Israeli-rahwale andis, kui ta ütleb: kui teie mo seadmiste järrel kii-,Mos «5,
te ja mo kassud peate ja nende järrele tete: siis tahhan ma omma ' »» »»»
maia teie setka panna, jü mo hing ei pea teie wasto tilkama.
Ja
ma tahhan teie seas kondida ja teile Jummalaks ^ g , ja teie peate
mulle rahwaks ollema. Jummal olli Israeli - rahwast keige ma ilma
rahwa seast ennesele pärris rahwaks ärrawallitsetud; tuggewa käega
olli temma neid Egiptusse maalt, seält orja kojast, wälja winud Kanaani male, mis ta Abraamile olli tõotanud pärris maaks anda. Päwa aeaes olli Jummal neid teed juhhatamas pilwe sambas, ja ö aeaes
tulle sambas nelle walget teggemas, et nemmad ööd ja päwa wõisid
läia. Jummala maia, ehk se koggodusse telk, olli lest nende seas.
Koggodusse telki kattis se pilw, ja Jehowa au täitis se maia. Ning se
labvi teggi Jummal toeks, mis ta omma rahwale olli tõotanud, et
ta nende seas tahtis ellada. Kui nemmad nüüd omma Jummala sead- »Mos.,s,t.
miste järrel piddid käima ja temma kässud piddama ning nende järrel
teggema, siis piddi Jummala maia ja temma tenistus ikka nende jure
jäma, ja Jummal tahtis omma sanna ja armoga ikka nende liggi ja nende jures olla, neid wäggewasse kaitsta, neid armsaste toetada za armolikult hoida ning waenlaste käest ärrapeästa, ja neid ihho ning hinge
polest önsaks tehha. J a nemmad piddid temmale ühheks rahwaks ollema, kelle ülle Jummal ennast tahtis rõmustada, kelle wasto temma
hing ei tahtnud tiltada, egga la neid mitte mahhajätta ja ennesest ärralükkada.
Nemmad ollid siis üks wägga õnnis rahwas, sest et Jummal isse
nende Jummal ja Issand elli, ja omma maia kest nende seas olli wõtnud ehhitada. Agga weel önsamad on need ustllkkud ue seadusse aial,
Rr
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ja weel kallim on se tõotus, misustlikkudel, ehk neil, kes tedda armas
,Kor.6,„.tawad, annab, kui ta ütleb: ma tahhan teile Issaks olla, ja teie peate mulle poegeks ja tütriks ollema.
Se kolmainus Jummal tahhab omma ellomaiq üllesehhitada usslikkude süddames ja iggaweste nende sees ellada; sedda övvime meie tännapawase Ewangeliumi sees. Meie panneme sepärrast tähhele:

Selle kolmaino Jummala maia-piddamist, ehk ellamist
ustlltkude süddames,
l. Kes need on, kelle sees Jummal tahhab ellada.
II. Kuida Jummal nende sees tahhab ellada.
!. ResIesust leigest süddamest armastab, selle sees tahhab kolmainus Jummal omma ello maia üllesehhitada ja temma sees ellada.
Agga st ei olle mitte armastus Iesusse wasto, kui meie suga tunnistame ja ütleme: minna armastan Icsttst, minna ussun Iesusse sisse,
Iesusse läbbi tahhan ma önsaks sada; agga südda ei tunne sest armastustest ühtegi, südda ei polle armastussest, kui tulloke, Iesusse wasto,
nenda kui nende kahhe jüngritte südda völles, kui Jesus nende jure tulli
tee peäl, kui nemmad Emmausse läksid ; Se on agga nimme polest armastus. Nisuggusest ütleb Jummal Prohweti Iesaia ramatus: sesinIes.»9, ,).nane rahwas tulleb minno liggi omma suga, ja auustab mind omma
uledega, agga nende südda on kaugel minnust ärra. Jummal on
Iesem.,,,, j j ^ z ^ „ h e suus ja kauyel ärra nende nerudest. Neid, kes Iesust nenda armastawad, on wagga paljo risti rahwa seas. Sest kes on kül,
lui tedda küssitakse: kas sa armastad Iesust ? kes ütleks: minna ei armasta tedda mitte. E i ; meie ütleme kül keik ühhe suga: minna armastan Iesust, ja hoian temma sanna ia teen, mis temma tahhab. Ärge mötlege mitte, armad, lui teie muido agga suga ütlete ennast Iesust
armastawad, et temma teie sees ellab, et se kolmainus Jummal teie
süddames wõttab Mksele ello asset ehhitada. Nisuggune armastus on
külm ja surnud; nisuggused armastajad ei olle Jummala mele pärrast.
n . ,.,6. Neist ütleb Paulus: Nemmad tmmistawad ülles, et nemmad Jummalat tundwad, agga teggudega salgawad nemmad sedda ärra; sest
nemmad on Jummala melest hirmsad, ja ei kule sanna, ja on keige
hea tole kolwatumad. Ning Jesus isse ütleb: E i sa keik, kes
minno
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minno wasto ütleb: Issand, Issand, taewariki, waid kes teeb min-Ma«.7,,l.
no Issa tahtmist, kes taewas oli.
Ei armasta ka need Iesust õiete, kes kül tedda tahtwad armastada , agga püüdwad ka ühtlase ma ilma armastada. Ee on üks voli'
lune armastus; Sepärrast maenitseb Ioannes ustlikkuid: Ärgoar-lI,<m.,„s
mastage mitte ma-ilma, egga sedda, mis maailmas on ; kui kegi
ma ilma armastab, selle sees ei olle mitte Issa armastust. Ma ilm
ei tunne Iesust ja ei pea Asusse sanna, ja ma-ilmale ei tahha temma
ennast ilmutada. Kes nüüd Iesust tahhab armastada ja ta ma-ilma,
se ärgo möttelgo, et Jesus temma sees ellab, et kolmainus Jummal
temma jure tulleb; sest ma-ilma sõbrus on waen Jummala wasto. Ial. 4,4.
Aes tahhab ma-ilma söbber olla, se saab Jummala waenlaseks; ja
nisuggust tahhab Jummal ommast suust wäljasüllitada, sest temma3°" "«nt.
ei olle külm egga keew, waid leige.
*' ^*
Wõttab nüüd kegi küssida: mis on siis se armastus Iesusse wasto ? ehk kuida wisi pean ma tedda armastama ? Kes Iesust kcigest süddamest armastab, sellel on ka Jesus keige üllem ja kallim assi. Jesus
ükspäinis on temma lust ning room. Iesussega ükspäinis tahhab temma ümberkäia ja nõuab keiaest süddamest, et ta Temmaga ikka ennam.>
ja ennam wõiks ühhcndatud sada.
?lgga sedda Iesusse armastust sütakse üllewelt puhhast Waimust ja
tulleb oigest ussust Iesusse Kristussesisse.I l m a ussota ei wo« innimenne
Jummala mele pärrast olla, ja ei wõi Jummalat kelgest süddamest ar
mastata. Sest Nristusse Iesusse sees ei maksa ümberlükatud eggaal. 5, <.
ümberlcikamatta, waid se ust, mis armastusse läbbi teggew on. Ust
ja armastus ci wõi olla ühhest ärralahhutud. Sest otsekui ihho ilmaIak.., »<.
waimota on surnud, nenda on ka usk ilnn teggustta surnud. Ust
on otsekui se pu ning armastus selle w i l l i ; ust on st Hallikas, ja armastus se oja, mis sest Hallikast wälja owab. Kelle sees nüüd se armastusse tulloke põlleb, mis oigest ellawast ussust Iesusse Kristussesissetulleb,
se peab ka Iesusse sanna. Sest nenda ütleb Jesus Ewangeliumi stcs:
kui kegi mind annaotab, kül se peab minno sanna. Olgo innimenne
rikkas ehk waene, üllem ehk allam, kui ta Iesust leigest süddamest armastab, siis ta peab ka hea melega Temma Mna.
Agga se sanna, mis Jesus kassid piddada, on se sanna ussust, armastusest ning kannatussest. Uks Iesusse armastaja pead se sanna
Rr 2
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ussust kinni; ta teab, et ta usso läbbi
puhtaks ja öigets sanud, sepärrast nõuab tenima ka Iesusse armo läbbl,
et ta sedda usko mitte jälle wallarumal wisil patto cö lädoi ärra ei kau,5os.l,,o.ta. Jesus on temmal sanud tarklisseko ja öiguoseks ja pül)l)itsemi3s
seks ja lunnastamioseks. Ta wõitleb sepärrast, et kurrat ning ma ilm
sedda warrandust temma kaest ei sa ärrawõtta, waid otsib omma usko
keigesugguse kannatuse läbbi ello otsani kinnipeada, et ta Paulussega
2li«,4,7 «wõib öölda: minna ollen head wõitlemist mõttelnud, ma ollen omma
ellokorra lõppetanud, ma ollen usko kinnipiddanud.
M i s muud
weel, se õigusse kroon on mulle tallele pandud, mis mulle Issand sel
wllemisse päwal talchab anda, se oige kohtomõistja, agga mitte ükspäinis mulle, waid ka keiklle, kes temma tullemist armastawad. Üks
Iesusse armastaja pe..b ka se sanna armastussest; se on temma amus
lust ia rööm Jummalat ke»gest süddamest armastada, sest ta leiab omma õnnistust selle armastusse sees. Ning sestsammast armastussest tulleb, et ta ka omma liggunest armastab kui isseennast; sest ta teab, et
se, kes omma wenda armastab, se jääb walgusse sisse, agga, kes om
ma wenda wihkab, seon pimmedusse, ja el tea mitte, kuhho ta lähhäb, sest, et pimmedus temma silmad on pimmedaks teinud. Ning
sedda sanna armastussest, nimmetab Jesus ueks kässo sannaks, kuita
I»an. „ , omma jüngritte wasto ütleb: uut kässosanna annan minna leile, et
34- n- teie teine teist peate armastama, nenda kui minna teid ollen armastanud, et teie ka teine teist peate armastama: Sestsammast tundwad
keik, et teie minno jüngrid ollete, kui teil armastus on issikeskes.
^
Kes Iesust leigest süddamest armastab, sellel ei olle ka se sanna ras
" " l t ' 5 h p i h h a ^ Mis Jesus ütleb: N u i kegi minno järrele tahhab tulla, se
salgago isseennast ärra, ja wõtko omma risti ennese peäle, ja käigo
minno järrel. Uks Iesusse armastaja arwab nüüd wägga sitreks rõmuks ja önnistusseks, tui temma kcigel omma ello aial omma Iesusse
järrel wõib käia, ning omma lihha leige temma himmutc ja Walda
misteaa wõid risti lüa. Jesus on omma kannatanusse läbbi omma au
sisse läinud, sepärrast nouad ka üks Iesusse armastaja kcigest süddamest,
et ta kannatusse polest keige willetsusse al omma Qlmisreggia näo sar>
natseks wõiks sada; ta teab, et keik, kes jummalakartlikluit tahtwad
ellada Iesusse Kristusse sees, neid veab takkakiusatama ning peawad
mitme willetsusse läbbi Jummala riikisisseminnema. Ta arwab Paulusseaa, et ftsinnatie aia kannatamissed ep olle übtegi wäärt selle au
was^o, mis temmale veab ilmutadama; ta wõttab sepärrast keik willetsust, ahhasmft, taktakiusamist ja teck risti/ mis Jesus temma peäle
pan-
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panneb, hea melega wasto. Sest ta teab, et ennam tenima peäle ei sa
pandud, kui ea sudab kanda, ja er Jesus isse tedda keige willetsusse al
trööstib ja rõmustab ning wimati keik aitab ärrawõtta. Iesusse armastaw! ei olle siis ömnisteggia kassosannad mitte rasked piddada; <est
kelk, mis ta teeb, teeb temma armastussest omma Iesusse wasto.
Agga kes Iesust ei armasta, se ei pea ka temma sanna; sest nenda ütleb Kristus: kes mind ei armasta, se ei pea minno sanna, ja se
sanna, mis teie kulete, ep olle mitte minno/ waid selle Issa^ kes mind
on läkkitanud. Kuidas wõib se Iesussesisseuskuda chk Iesust armastada, kes ma ilma armastussest otsekui joobnud on. Temma arwab
sedda ennesele keigesuremaks önnistusseks, kui ta iggcwäwa ma-ilmaga
wõib römus olla ja ommss lihha tahtmisse järrel tehha. Temma me
lest on se aeg kui kaddunud, mis sees temma ei olle omma lihha tahtnust
täirnud. Lihha himmo, silma himmo ja ello körkus on need asjad,, mis
ta allati takkanouab.
Agga ta ei mötle, et ma ilm hukka lädhab ja
temma himmo; agga, kes Jummala tahtmist teeb, et se iggaweste
jääb. Nisuggune ei wõi Iesust armastada, egga temma sanna piddada.
Agga ta ei pölqa mitte ükspäinis Iesusse sanna, waid ka selle Issa sanna,
kes tedda on läkkitanud. Nina sepärrast ei wõi Jummal temma jures elloasset tehha, waid temma jääb wihha alla. O h ! kui wagga önnetumad
onsiisneed, kes ma ilma armastawad, ja mis ma ilmas on; kui nemmad ka keik sedda kassuks saaksid, siis tewad nemmad ommeti omma
hingele kahjo. Agga önsad on, kes Iesust armastawad, kes temma
sanna peawad; Issa armastab neid, se kolmainus Jummal wõttab
ello asset nende süddames, ja sedda öppime Ewangeliumi seest,
II. Rmda st kolmainus Jummal ustlikkude sees tahhab ellada.
Jesus ütleb : Minno Isja armastab tedda, ja meie tahhame temma
jure tulla, ja ello-asset temma mres tehha. Issa armastab kül keik
innimessi, temma hoiab ja toidab neid. Sedda armastusi on ta üllesNäitnud, kui ta omma ainosündmud pöia andis, et ükski, kes tem-)oan.;,«6.
wa sisse ussub, ei pea hukka sama, waid, et iggawenne ello rcmmal
peab ollema. Isseärrams armastab Issa neid, kes temma Pöia sisse
ussuwad, Iemsl kemest süddamest armastawad ja temma sanna peawad ; Ncil on ta is^earranis liggi, neile näitab ta omma I5sa armas'
tust ülles; neil annab ta tunda, et ta nende ärralepvitud Issa, ja er nem
lnad temma auusad lapsed on; neid õnnistab temma waimoliko onnistamissega, mis taewas on Kristusse sees. Jummala armastus on
waljawauatud mnde süddamettesissepühha Waimo läbbi, kes neile on
Rr z
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kaul.yl.^ antud; neid kattub temma omma tiwa sulgedega, ja temma tibade
^ ' alla wõiwad nemmad kippuda. Ahhastuses õn temma ::5::dc mres,
ja häddast tahhab ta neid wäljakistuda. O h ! kes wõib kül sedda

suurt Issa armastust üllesrättda! Ta armastab neid, kes tedda armastawad/ mitte ükspäinis jo siin ilmas, waid tahhab neid ka igaweste
armastada.
Jesus ütleb: Minno Issa armastab tedda ja meie tahhame temma jure tulla >a elloasjet temma jures tehha. Kui Jummal Israeli las^ tele nnd kumme käsko andis, tulli temma pilkse ning mürristamissed,
'Mos^.,. et nemmad wabbisesid ja müsid Mosesse wasto : rägi sinna meiega, ia
meie tahhame kuulda, ja ärgo räkigo Jummal meiega, et meie ärra

.

ei surre. Agga ustlikkude jure tulleb kolmainus Jummal tassane ja armolinne ning ehhitab nende süddamed ennesele temvliks ja majaks. Issa
ellab omma Waimo ja sannada nende sees^tui nende arraleppitud Issa,
et nemmad ikka römoga tohhtwad tedda appi hüda, keige ahhastusse ja
willetsusse sees, et nemmad ustlikko Assawiga ütlewad: Neo on mul-

/ / ' " le taewas armsam kuisinna? kui ma sinno jures ollen, ei himmusta
ma ühtegi siin M a peäl. N u i mo lihha ärralöppeb ja mo südda ta,
siis olled sa, Jummal! mo süddame kaljo ja mo ossa iggawest.

Jummala Poeg Jesus Kristus ellab usso läbbi ustlikkude süddames ; nemmad tundwad lemma armastust ja keik õnnistust, mis tem
ma neil omma kannatanusse ja surma läbbi on saatnud.
Pühha W a i m ellab ustlikkude süddames, lui omma templis ja teeb
nende <ces, et nemmad tahhawad ja wõiwad telcha Jummala hea mele
pärrast; se tunnistab nende waimoga, et nemmad Jummala lapsed on;
Se tulleb nende nödrustel appi, kui nemmad palluwad, ja teeb palwed
nende eest öhkamistega ja temma läbbi wõiwad nemmad kissendada:
Abba Issa. Sesamma W a i m juhhatab neid keige tie sisse, ja õppetab neib keik ning tulletab nende mele, mis nende önnistusseks neil tarwis lähhäb.
J a kelle seei se kolmainus Jummal nenda ellab, seäl on ka jummalik rahho; nenda ütleb Jesus: rahho jättan minna teile, omma
rahho annan ma teile, minna ei anna teile mitte nenda, kui ma-ilm

annab. M a ilma rahho on ajalik ja käib ajalikkude asjade peäle; mailma rahho ei seisa kaua, ja ei sata hingamist; innimeste rahho, armastus/ ja arm wõib pea sada ärrakäutud. Agga Jummala rahhe
seisab

Jutlus Nellipühhi essimessel Pühhal.

ZI9

seisab iggaweste. Kes usso läbbi Iesusse Kristusse sisse oigeks sanud/
sellel on rahho Jummalaga ja temmal ev olle tarwis Jummala wchha
ei iggaweste karta; Sedda rahho on Jesus reinud omma risti surma
läbbl. Kellel rahho on Jummalaga, stl ep olle ta tarwis waenlast karta/ kurrat on ärrawõtnud, põrgo wõimus on ka urud ja patto wäggi
on ärrarikkutud.
Meie olleme kuulnud, armad sobrad, mis suur õnnistus se on, kui
Jummal usslikkude süddames ello asset wõttab tehha ; agga nüüd peame ka ennesele küssima: kas Jummal ka meie süddames ellamas on?
Ehk on kül mitto meie seas, kelle südda üllestunnistab: minna el armasta Jesust, sepärrast ei olle ka minno südda weel mitte kolmaino
Jummala templiks sanud. O h ! mötle järrel, armas innimenne, kui
so südda sulle praego sedda tunnistust annab, kui waaga õnneto sinna
olled. Iesusse armastust ei tunne sa: Issa ette ei rohhi sa palwes julgeste astuda, waid pead ikka temma wchha kartma: pühha W a i m ei
tulle ta sulle appi sinno palwe sees, et sa temma läbbi wõiksid kissendada:
Abba Issa. Jummala rahho ei wallitse ka sinno süddames, sepärrast
pead sa ikka Jummala eest hirmo tundma, kui ühhe oige kohtomõistja
eest, kes omma waenlaste pea katki peksab, jasinnowaenlaste! olled sinna sagiks, et nemmad sinnoga omma tahtmisse järrel wõiwad tehha.
Agga kule la se sanna, mis Jesus sulle praego lasseb öölda: Wata,
ma seisansinnosüddame ukse ees, jakopputan: kui kegi minno heale Ilmut.),?,
wõttab kuulda ja ukse lahti tehha, selle jure tahhan ma sisse minna,
ja öhto-söma-aega temmaga süa, ja temma minnoga. O h ! wõtta
sepärrast, armas innimenne, omma süddant lahti tehha, et Jummal
ka sinno jure wõiks tulla, et sa ka saaksid nisuggusea önsaks innimesseks,
tedda se I s j a armastab, kelle sees Jummala r^hho wallitseb.
Agga teie, kes teie Jesust keigest süddamest armastate, ja temma
llsse usftlte, kelle sees kolmainus Jummal ellab, walwage la palluge
Jummalat keigest süddamest, et teie wõiksite oige usso sees ello orsani
Uda. Kui ma ilma lapsed teid takkakiusawad ja wihkawad ja räkiwad
keiksuggust kurja teitest, siis ärge jätke mitte sepärrast Jesust armastaw a n a , waid olge röömsad sest teie palk on suur taewas. Kuulge, mis
Jesus ütleb : Nes wõidab, sedda peab walge riettega ehhitadama, ja Ilmut.;, 5.
winna ei tahha temma nimmet mitte ärakustutada ello ramatust, ja
wa tahhan temma nimme üllestunnistada omma I s j a ees, ja keige
temma ingllde ees. Agga se keige armo Jummal, kes meid on kuts-' P"tr. 5,
nud ' " ' " '

Z25

Jutlus Nellipühhl essimessel Pühhal.

nud omma iggawesse au sisse Nristuose Iesusse sees, se parral.dago,
kinnitage tehko wahwaks ja razago teid tuggewaste, tui teie ürrikeste säte kannatanud. Sellesammale olgo au ja wäggi iggaweoseös
aiaks. Amen.

Oh? armas Iesus, süta sinna siis isse sedba armastusse tullokcst
meiesüddamespöllema, et meie sind öiete wottame armastada, jasinno kässud piddada, ec sa omma taewase Issa ja pühha Waimoga wold
omma ello - asset meie sees tehha. Amen.
K.aul: 83 Sind pühha Waimo pallume, lc.

Jutlus Nellipühhi teisel Pawal.
L.aul. 131. Nüüd, Risti-Rahwas, laulage, zc.lc.

^ X h helde MNS armolinne i)nnisteggia Iesus Kristus! Sinna olleb
^ 1 se raelvaie Issa ainusfimdinud Poeg, sinna õlled iggawesre
^
temma sülles olnud, sinna ollid isse se iggawesse nou piodamisse jures, mis se Kolmainus I u m m a l meie önnistusseks on piddanud,
sepärrast tead sinna, kui hcamelelinnc ning armolinne se Issa on, ia kui
temma südda selgest armastussest keifide innimeste wasto põllel): sest sa
õlled sedda kuulnud ning näinud. Sinna ei õlle mine lastnud sedda Issa
armastust meile teädmatta jada, waid kui meie suur Qvretaja ning
Prohwet õlled sinna omma Waimo ning sanna läbbi sedda meile teada annud.
Nüüd pallulne meie sind, armas Issand ning Qnnisteggia Iesus
Kristus! sinno põhjatuma armo, surma ning werre parrast, ee sa tahhaksid meie peale armo heita ning omma Waimo meie suddamette sisse
läkkirada, et temma keiae töesissemeldjuhhataks, issearrMs, ettemma sedda suurt patto-hadda ning willetsust, mis sees meie omma sündinusse ja ülleastmisse läbbi olleme, tunda annaks, ja ta sedda keigesw
remat armo ning õnnistust, missinnaomma kannatanusse, surma ning
wer^e läbbi meile õlled saatnud, sinno armo öppetusse sanna labbi, mett
svdd. 'ettele ärra sellemks. Kule meid, armas Issand Ie,us, omma
löpma a armo pärrast! Amen.
Issa meie, tes sa õlled taewas, n. t. s.
^
^
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^ e s t nenda on Jummal ma-ilma armastanud,et temma om^ ^ nm ainomndinud Pola on annud, et ükski, kes temma
sisse uesub, ei pca hntta sama, waid, et iggawenne ello temmal peab ollema. Sest Jummal ep olle onuna Poega mitte
läkkitanud ma- ilma, et temma ma-llma plddl hu:kamolstma,
wald,(t ma-llm remma läbbi piddi bmaks sama. Kcs temma
sibsc ussub, tedda el mowtcta nlllle hutta; agga, kes ei ussu
nutte, jubba se on hukkanwlstctud, sest temma ep olle ustnud
Illmmala alnosüudullid Pöia nimme sisse. Agga se on se
huttalnoistmlnnc, et Walgus on tulnud ma ilma sisse ja innimessed armastasid plmmedust ennam km sedda Walgust;
sest nende teud ollid turjad. Sest iggaüks,, kes kurja teeb,
wihkab sedda Walgust,ja ei tulle Walgusse jure, et temma teggusid ei pea laidetawa, agga, kes töt teeb, se tulleb Walgusse jure, et temma teud wõiksid awwalittuts sada, sest nemmad
on Jummala sees tehtud.
Meie Qnnisteggia ütleb tännases Ewangeliumias Nikodemusse
wasto : nenda on Jummal ma-ilma armastanud, et temma omma

ainosündinud pöia on annud. Jummal on omma ollemisse polest sel'
ae armastus.
Temma armastus on meie önnistusse hakkatus ning
loppetus. Sest temma on meid keik omma Pöia Iesusse Kristusse sees
enne ma-ilma assutannst armastanud, ia temma wõttab selle samma
omma Po«a sees keik ustlikkuid iggaweseks aiaks armastada.
Sedda
ü.'ns suurt armastust, on se Issa, kellest keik sugguwõssa taewas ja M a
peäl nimmetakse, omma ainosündinud Pöia arraandmisie läbbi, ehk
se läbbi meie wasto üllesnäitnud, et Kristus temma ainussündinud
Poeg meie eest on surnud, kui meie alles pattused ning temma waenlased ollime. S e s , ütleb Ioannes, on se armastus, ei Witte, et meie
olleme Jummalat armastanud, waid et temma meid on armasta-«Joann. r«nud, ja omma pöia läkkitanud leppitamisseks meie pattude eest.
' " " 4,»<,.

S e on nüüd üks tõssine sanna, et Jummal ma ilma on armasta ,
nud, ja omma ainosündinud Pöia selle eest on ärraannud, ning nisug.
gune tödde, nüö iagaweste ei jä walleks. Keik innimessed, lcs ma>
S's
i!-na
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ilma algmissest on sündinud, ning weel ma ilma otsani peawad sündim a , olgo nemmad kül Jummala waenlased, pattused, waesed, ärra
kaddunud, hnttamoistetud, rummalad, sanna kuulmatta, eksiad, ja
monnesugguste himmude ning lihhalikkude ihhaldamiste orjad, ku! nemmad vatto langmisse polest ial wõiwad olla, siiski on nemmad Iemsfe
Kustusse pühha kalli werrega nulg Temma ilmasüta kannatanusse ning
surmagi ärrapeäsenud ning lunnasrud keigesi pattust, surmast ning
ku'rätt wäest, et nemmad peawad ihho ning hingega Iesusse Kristuste
onnnad ollema, ning temma rckis. temma al ellama ja tedda tenima ig
ga resse öiqurse, waqqadusft ni»^ önnistusse sees, se on, ütlen min
na, meie õnsa Lutterussea, töeste tõssi.
Pangem nüüd lühhidelt tähhele:

I. Jummala armastusse kulutamist Iesusse Kustusse
sees, ning
II. Sedda usko Temma sisse.
i. Töe polest on meie tännapäwane Ewangelium se leige surem J u m mala armastusse kulutaminne meie önnistusseks.
S e on se rõmus
tunnistus sest ärraleppitamissest ning ärrapeastmissest, mis meie I s
sand ningönnisteggia Jesus Kristus, tõssine Jummal nina tõssine innimenne, omma kannatanusse, werre ning surma läbbi, jo on saatnud;
seon se kulutaminne Jummala armo tõotustest ning sest jällesadetud
öttnistussest, )a sesinnane lulutaminne on wäggew, selle innimesse sud
dant omaste umberpöörma ja römustama, kes sedda ussub ning mait
seb, kui helde ning armolinne Jummal on. Se on se kulutammne/ mis
sedda sallaja asja meile ilmutab ning teäda annab, et Jummal, kes om^
ma ollemisse polest on waimolik nirg näggematta, selle läbbi on näbta
waks sanud, et temma, orse nenda kui innimeste larsokessed, llhba ning
werre ossalisseks on sanud. Ec temma, kes üksnes körge on ning kör
gneses istub, isseennast nenda on allandanud, et temma on keige alwe>
maks, näotumaks innimesseks sanud, ja ei miksgi pandud.
E t temma, kes üksväinis on pühha, pattuse lihha sarnadust on
kannud. Et temma sellesinnatse omma ilmunusse läbbi, on nme ^ l w
Manuel, Jummal meiega. Et temma sepärrast on awwallkkuks M u o
lihhas, et temma omma tössise jummalikko ollemls^e m s , mis temmal
iggawest on olnud, ning omma tössise innimesse ollemise sees, nns
temma
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temma sel seatud aial ennesele wõttis, piddi ühheks wahhemehhcks sama Jummala uiüg innimeste wahhel, kes ka lunnastamis e hinnaks keiklde eeft isseennast on annud. Et temma, kes ühhestkl pattust ei teäd>
nud, meie eest patto ohwriks on tehtud, et meie piddime Jummala öigusseks sama temma sees. Et temma meie eest on kannatanud ning surnud ja meie wõllad ning nuhtlusse!» ennese peäle on wõtnud, et kül tem
ma neist on oigeks mõistetud Waimus, mis ingl d immetellemissega on
näinud. Ct Jummala Poeg, omma ilmutamisse läbbi, on kurrati teud
änari kunud, ning keik innimessi patto paelust nenda ärrapeäsenud, et
pat el wõi ennam ustlilkute ülle wallitseda, egga neid hukkamoista ehk
surretada; waid tenima melewald kaub ärra, zapeab, kui ta ial ligub,
Iesusse werre wäe läbbi, mis ühhe ustlikko innimesse süddant puhtaks
teeb, pääw päwalt ärrasurrema. Et naese seme selle mao, ehk kurrati pea on rikkunud, se o n : et temma patto, surma, põrgo-haua ning
kt ik kurrati melewalda on ärrawõtnud; ja et ilma selle seemneta ei üks
ki wõi önsaks sada, siis wõiwad keik innimessed, kui nemmad tahtwad
Iesussesisseuskuda, selle samma läbbi surmast, pörqohauast ning patto hukkamõistmisest ning tenistussest ärapeastetud sada. E t se needm i n e , mis Adama ning keitide temma lasre peäle patto läbbi tulli, A
br.chami seemne, Kristüsse läbbi, kes meie eest on needmisseks sanud,
on ärrawõetud ia sell assemel keigel ma - ilmal õnnistus on sadetud. Et
se Würst ning Kunningas Tawen suggust iggawest armo, ello, iigusse
ning önnistusse riki yz> seädnud,<mississekelk usslikkud wastowõetakse, ja
ühtlasse ralto,.surma ning kurrati rikist ning wangusstft ärrapeästetakse. Er meie Ü'lempreester ning ue seädusse Wahhemees, kes isseennast meie eest on obwrinud, omma werre ning surma läbbi meid Jummalaga on ärralevpitanud, wihha ärrawõtnud, ning sedda wõlla kirja, mis meie wasto olli/ ärrakustutanud. E t temma omma surma
ning werrise ohwri läbbi ühr Testamenti on seädnud, kellest keik need,
kes tedda ussoga wastowõtwad, peawad ossa sama; mõista: temma
tenistussest, misga temma on wihha arrasaamud, ning meil anno
teninud; temma woimussest, misga temma surma ning keik meie waenlast on ärraneelnud; temma w a i m u s t , kelle läbbi temma ommad kas
sud ustlikkude süddamette sisse annab, ning neid nende mele sisse kirjot a b ; temma ellust, misga temma meil ello on saatnud; temma öigussest, misga remma pattüd andeks annab, ärrarikkub ning ärrawõetud,
ja ehhitab meid kui kuega sellesinnatse omma öigussega; ning temma
önnistuosest, misga temma sedda iggawest hukkamõistmist, põrgo hau
da, pina ning wallo on ärra saatnud. Et temma sedda seädust pattude
andeks antmisscsi, omma werrega kui pitseriga on kinnitanud, ning om
Ss 2
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ma surma, üllestousmisst ning taewaminnemisse läbbi on kindlaks tei>
nud. Et sesinnane meie Üllempreester keige pühhama paigasisse,se on,
Alewasse on läinud, et temma piddi ennast naitma Jummala Palle ees
meie eest, ning omma palwetaga meie eest palluma, et iggaüks sedda
seadust, mis lemma on teinud, piddi wastowõtma ning sest ossa sama. Et ilma Kristusseta, ning seal, kus Kristus omma tenistusse,
armo, werre ninZ surmaga ep olle, ei wõi muud olla, kui hukkamõistminne, patto temstus, surm, kurrat ning põrgo haud; sest et Kristusses ning uskus temmasisseon ükspäinis stlge arm, lunnastaminne, ärrapeästmmne, ello, õigus ning önnislus. Waatae! need on need önsad
asjad, mis se sure Jummala armo õppetusse läbbi Iesusse Kristusse
secs keigile innimestele kulutakse ning tunnistakse.
ii. Pange nüüd teiseks sedda usko Iesusse Rristussesissetähhele.
Meie önnisteggia ütleb meie Ewangeliummis, et Jummal ommast surest armastüssest omma ainosündinud Pöia sepärrast keigekibbedama surmasisseon ärraannud, et Üksti, kes temmasisseussub, ei pea
hukka sama, waid, ec iggawenne ello temmal peab ollema. Kui nüüd
sedda suurt Jummala armo õppetust Iesusse Kristusse kallist ärralcp>
pitamissest ning ärrapeästmissesi ma ilmale kulutakse, ja innimenne,
olgo, et temma weel on pagqan, ehk nisuggune risti rahwastast, kes
omma risti seadust on rikkunud lling>Illmmala armust jälle taagane
nud, sellesamma armo õppetusse sanna kuled, ning Pühha Waimo
wäe läbbi parramad mötted saab, ja Jummala sanna nenda temma
süddame läbbi lähhäb, et temma saab kõrwo sedda kuulda, mis tem
mal omma hinge önnistusseks tarwis on, ning silmi nähha, kui sures
häddas temma on omma hinge polest ; ja saab ühtlase kuulda, ct Jesus
Kristus ma ilmasisseon tulnud, et temma kui tõssine Jummal ning
tõssine innimenne keik innimessi nende surest patto ja surma häddastnmg
kurrati wäest on ärrapeäsenud ; ja hakkab nüüd keige omma patto, sur
ma ning willetsussea Iesusse jure tullema ennast temma ialge ette heitma, ning temmast abbl ja keikide pattude andeks andmist palluma : siis
tõuseb Jummala sanna juhharamisse ning pühha Waimo wäe läbbi sellesamma innimesse süddames se ust, mis pattude andeks andmist ussub,
selle sure innimeste armastaja Iesusse Kristusse, ja temma lunnasta
misse, ärraleppitamise, werre ning surina pärrast. J a kui üks nisug
gune suur pattune, kellel kõrwad on kuulda ning silmad nähha, et temma sures häddas on, ja kelle süddant patto pärrast waewasse, Issa
tombamisse läbbi Iesusse jure tulleb; siis ei tahha temma nutte tedda
wälja-
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wäljalükkada, waid Ta jõuab süddamest/ mis armastussest põlleb, n a samma wasto, hakkab temma ümber kaela, annab temmale suud, ja
ütleb temma wasto: tulle, tulle minno jure, sinna suur ning waene
pattune, kes sa pattust, surmast, kurratist ning kässo needmisest olled
waewatud ja koormatud, minna tahhan sulle hingamist sata; wõtta
ennese peäle minno armo- ikke, ia öppi minnust, et minna ollen tassane
ja süddamest allandik; siis leiad sinna hingamist omma hingele: sest
minno ikke on hea ja minno koorm kebja; kui sinno pattud on kui elle
punnased rided, siiski peawad nemmad ni walgeks sama kui l u m m i :
kui nemmad punnased on kui werrekarwa rie, peawad nemmad ommeti
walge willa sarnatseks sama. Sesamma ust, mis nenda patto hädda
tundmisse al Jummalast süddames sütakje, ja mis läbbi se pattune leppitamise kane pole, Iesusse werres, hoiab, ep olle mitte se tühhine
ning paljas mötte, km kegi ütleb: minna ussun; waid se on se oige
uss, mis innimest hinge nmg ihho polest mudab, ja sünnitab tedda ueste Jummalast, surretab Iesusse Kustusse Jummala Pöia werre wäe
läbbi sedda wanna pattust süddant, ja teeb tedda koggone teiseks innimesseks süddame, mele ning keik möttede polest ning toob sedda pühha
Waimo ennesega. S e uss on siis se kindel lotus Jummala armo peäle,
mis Iesusse Kustusse lunnastamisse, temma werre ning surma läbbi
on sadetud; ebk se Jummala to ning wäggi süddames, mis läbbi innimenne, kes omma patto hädda õiete tunneb, Jesussest, kui ommast ainust önnisteggiast, abbi otsib, omma patto waewas temma armo peäle
lodab, ning temmast ka ükspäinis abbi otab ning saab.
Nüüd on siis Kristus Jesus keige sega, mis temma ommast sün
dunissest, taewaminnemissest sadik on teinud ning kannatanud, sesamma, kedda üks nisuggune waene vattune sellesinnatse lotusse ning usso
läbbi iggatseb ning takka nõuab. Temma mgapäwane palluminne ning
iggatseminne on se, et temma wõiks Iesust ning temma kannatam
surma ning üllestcusmisse wägge weel parreminne tunda sada, et tem
ma wõiks temma omma olla, lemma al ellada iggawesse õigusse, waggadusse ning önnistusse sees. Üks nisuggune waene pattune on ka sellesinnatse patto tundmisse ning usso sees onnis; sest Jesus on 0 n m ^ t
selqeft ning surest armastussest omma kibbe kannatanusse surma mng
werre päwast temmale keik panud andeks annud; ja kus pattude an>
dcls-andminne on, seäl on ka ello ning õnnistus.
Armad kuuljad! meie armasHnnisteggia näitab tännaseEwanqeuummi sees taks allust, mis peäle keik innimessed, kui nemmad tem
l^s z
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ma Waimo ning sanna healt tahtwad kuulda/ omma iagawrst i^ho
ning hinae õnnistust woiwad ehhitada. Meie taewase Issii arn,astus
ning IeUlsse lunnastaminne on nced moUemad allused, mis ci kurval/
ei ma i l m , eggapar, egga muud waenlaed eiioua kõigutada, ja nns
m il lindlaks rrööstiyusieks peawad seisma jama, ja otse hinge ankruks
oliema, nlis peale meie kindlaste woime lota, ja luis selle keigevühlxmla
pa ga sisese on, taewasse lähliä-vad. S e innimenne, kes Issa armastesse/Iesusse armo nina pühha Waimo ossasamisse ftes ellab,on ning jääl)
inwks ketge omma tö teggemisse sees, kusta seisab, käib, maggab ehk nis
ta muido teeb: sest ta armastab walgust, ja ellab kui w a l g M laps ning
wihkab pimmedust.
Agga keik teised, kes Iesusse Kristusse sisse mitte ei ussu, on,
meie Onnisteggia omma sannade jarrele meie Ewanaeliummis, jubba
õnnetumad nmg hukkamoistetud. J a sellesinnatse nenoe hukkamõist nlis.
se ning õnnetusse süüd ei leita mitte Iummala jures; sest I u m m a l ep
õlle omma Poega mitte lakkitanud ma ilma sisse, et temma ma ilma
piddi hutkamoistma, waid et ma ilm temma läbbi piddi önsaks sama:
setda süüd agga leitakse nende omma ustmatta süddame sees, mis ew
nain tahhab plmmedust armastada, kui sedda Walgust; mis ennam tahbab kurja tthha nina patto tenistusse al ellada, kui selle sure ma ilma
Valgusse Icsusse Kristusse jure tulla, et temma patto teud woiksid aw>
walikkuks sada. Sest se on se hukkamoistminne, ütleb Iesus, et walgus on tulnud ma-ilma sisse, ja innimeosed armastasid pimmedust ennam kui sedda Walgust, ja ei tulle Walgusse jure, et nende teggusid ei
pea täidetama.

I u m m a l nina meie Qnnisteggia Iesns Kristus, kes on helde ning
surest armastussest andlo omma pühha Waimo läbbi iggaühhele meie
seast sedda õiget usko temma ennese ning temma werrise tenlstusse sis
se, et meie woiksime temma ossasamisse sees önsaks sada iggawesseks
aiaks. Anten!
^
j^aul. 39. salm. 14. S« õlled armastanud mind «>
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^ allis ning belde önnisteggia Jesus Kristus! Sinna olled meie ello
^ ^ Üllem saatja. Meie olleme pattolangmisse läbbi kaugel I u m m a
la ellust ärra, se rummalusse pärrast/ mis meie sees on, ja meie
süddame kowwadusse pärrast. Agga sinna, armas Jesus, kes sa olled rikkas hallastussest, olled omma kalli ning önsakstegaewa tenistusse,
kannatanusse, surma ja üllestousmisse läbbi, meile sedda armo jälle
saatnud, et meie öige mele parrandamise ning usso läbbi wõime ueste
sundida, nina sedda ello, mis Jummalast on, kätte sada. Et se töes
te tõssi on, sedda wõtta selsinnatsil tunnil omma pübha Waimo ning
sanna läbbi meile naita ja teäda anda, meie iggaweseks önnistusseks.
Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Gwangelium: Joan. 3, i --15. salmist sadik.

A g g a üts innimenne olli Wariseride seast, Nikodemus nimmi, Iuda-rahwa üllem. Sesinnane tulli Iesusse zure
ösel, ja ütles temmale: õppetaja, meie teame, et sa olled
Jummalast tulnud õppetajaks: Sest ütski ei wõi neid immetähtesid tehha, missinnateed, kui Jummal ei olle temmaga.
Jesus wastas ja ütles temmale: Tõest, töest, minna ütlen
sulle, tui kegi ei sünni üllewelt, ei wõi temma mitte Jummala riki nähha. Nikodemus ülles temma wasto: Kuls wõib
MPmcnne sündida, fui ta wanna on ? Kas ta wõib teistkorda
o M a emma ihho sisse minna ja sündida ? Jesus wastas:
Toest, töest nunna ütlen sulle, tui kegi ei sünni weest ja W m nulst, siis el wõi temma mitte Jummala ngisissesada. M i s
lihhast sündmud, sc on!lhha,"ja mis Maunust sündinud, se
^.n waim. Ärra panne lmmcts, et ma sulle ollen üttelnud:
^ele pcate üllewelt sündima. Tuul putchub, kulcho ta tahhab, ja smna kuled temma heale, agga sinna ei tea mitte, kust
ta
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ta tulleb, ja kuhho ta lähhäb: muda on i g g a a s , tce W a i must on sündinud. Nikodemus wa tas ja üNeH tcmu.alc:
Kuida se wotb sundlda? I L l u o naotaõ ja lules temmale:
Olled finna Israeli õppetaja, ja ei nwwta sedda mine? T õest,
toest, nunna mlcn sulle: Meie rägime, nuö meie teame, ja
tunnistame, mis mele olleme namud, ja teie el wõtta meie
tunnistust mitte wasto. K u i nunna lelle r a . M neist asjust,
mis M a peäl on,ja teie ei ussu nutte; tulda wottaPle tele uskuda, kue ma teile rägiksin neist asjust, nus üllewel taewas
on?
t m aqga se, kes taewast
mahhatulnud, se innimesse Poeg, kes taewas on. ^ a nenda km Moses ühl>c ussi on kõrbes üllcndanud; nenda^peab se
innimesse Poeg üllendarama, et i tskl, kes temmasisseussub,
ei pea hukta sama, waid et temmal iggawenne ello peab ollema.
znühha Issa! pühhitse meid omma tde sees; sest sinno sanna on tddde,
^ Amen!

Kui meie suur Õppetaja nina Onnisteggia Jesus Kristus omma
ristmisse ning raske kiusatusse läbbi, kui Jummala Poeg, olli awwalikluks sanud, ja ristia Joannes mittokõrd temmast olli tunnistanud, ja
Iestls ka olli hakkanud jüngrid kutsma ning Kalilea maal immctähre^d
teggema; siis läks temma mu Iuda rahwa wisi järrel Jerusalemma
Pasa pühhiks. Se sündis temma õppetusse-ammeti essimessel aastal.
Ja lui temma nüüd Jerusalemmas olli, siis puhhastas tem
ma esslteks templi, ja pärrast sedda teggi temma ka imnctahhä, mis
pärrast paljo, kes neid näggid, temma nimmesisseuisid. Agga
Joan.,,,4. Jesus issi ei ustnud ennast mitte nende katte, et ta keik ärratundio,
25- sa ec temmal ei olnud tarwis, et kegi ühhest innimesstst piddi tunnistama; sest temma mõistis, mis innimesse sceo olli. Selsammal ajal,

tui Jesus nüüd Jerusalemmas olli Pasa pühhal, siis tulli üks suur
nina aulik innimenne, Nikodemus nimmi, ösel temma jure. Se jut,
mis Jesus ue sündimissest Nikodemusstga sel ösel on ajanud, on nüüd
se assi, mis meie, armad sobrad, tahhame tähhele panna. Mele
same sest nähha
l. L u i
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i. Kui rlllnmal ja moistmatta lihhaüt innimenne ue sündinusse sallaja asja polest on, ja
II. Kuida Jesus omma õppetusse läbbi sedda sallaja asja
anascllaat) ning awlvallttuts teeb.
Armas Jesus! awwita
Sinno sanna hästi kuulda,
Meelt ja mötted wimista,
Palwed armust wastowõtta.
Sinno Waim m.io walgustago,
Ma peält taewa juhhatago.

,

I. V u i wagga rummal ning moistmatta lihhalik innimenne ue

sündimiose sallaja asja polest on, sedda näitab Nikodemus meile selgeste ülles.
- Temma olli üks mõistlik innimenne, aggasiiskilihhalik, kes Jummala Wumo asjad ev olnud mitte weel katte sanud. Temma olli
Wan,cnde seast.
Need Wariserid ollid need keigeausamad ning
targrmad Iuda rahwa ttas, nemmad ollid peält nähha wägga hoolsad Jummala varrast, agga il,na moistusseta, nemmad otslsid kässo
ning wanne natte ftädmiste piddamisse läbbi omma ennese õigust kinnitada. Temma olli Iuda rahwa üllem, se on: temma olli uks suur
ning aus Rae issand Iuda rahwa sure kohto sees, mis Jerusalemma
linnas ollt. Temma olli ka Israeli rahwa Õppetaja, kes Mosesse ra
marud, Taweti laulud ning Prohweride kirjad ni hästi olli luggenud,
ladbikanunud ning ni selgeste õppinud, et temma mõistis teisi ooperada. Iuda rahwa seas olli lemma söggedate juhhataja, nende wal
gns, kes pimmedusas ollid, rummalane juhhataja, ning wäctimatte
bvpetaia, kellel tundmisse ia töe õppetusse näggo olli kässo öpperusses.
Agga, et kül Ni^demus nüüd nisuggune suur kiriatundja ning övverala olli, siiski tetnma ei wõinud, ommast wäest ning moistussest teäda
wnq tunda, kuida temma piddi önftks sama; sest ue sündinusse öpve
lusje sees olli temma ni rummal, moistmatta ning ni sögge, et temma
^csus»elt ikka tussis: kuida wõib se sündida? Nuis wõib innimenne
Nmdida, klli temma wanna on? Ras ta wõib teist korda omma e,nma ihhosisseminna ja sündida ?

Tt

Tem
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Temma tulli ösel Iesusse jure. Temma tahtis Iesusse jüngriks
sada, agga sallaja, kattusse pärrast I u d a rahwa eest; sest M o neist
ütlemist on Iesusse sisse ustnud, agga Wariseride pärrast el tunnistanud nemmad sedda mitte ülles, et und ei piddand koggodusast wäljalükkatama. Nende immeteggude pärrast, nns Nikcdrmus olli näinud
Iesust teggewad, uskus temma ja mitto tcsi, et Jesus olli üks nisuggune innimenne, kes olli Jummalast tulnud õppetajaks, ja et Jummal
olli tcmmaga.
Ennego Nikodemus aega sai omma ihhaldamist õiete teäda anda
ning wäljarakida, tundis Jesus temma süddame põhja ning nou, ja
wastas sepärrast warsi temmale. Meie wõime sest, mis Jesus temmal üttes kül arwata ning mõista, mikspärrast ta ösel olli Iesusse jure
tulnud. Temma tahtis öpvida / kuida temma wõiks önsaks ning J u m mala rigi sisse sada; sest selle sees olli temma weel rummal ning teadmatta.
Et sesammasuqgune pattune ning fogge meel nüüd ollemisse polest keiklde innimeste sces on, sedda näitab Jesus nende saunadega ülles:
>Mos.l,,7.m:s lihhast sündinud, se on lihha. Jummal loi innimest kül omma näo järrele, ja Jummala näo järrele loi ta tedda; agga kui innimenne Jummalat, ia remma kässo sanna mahhajätta, ja wõttis kurrati sanna kuulda; siis sai temma waimolikkude asjade polest, ihho ning
, Mos. 5,i hinge polest koggoniste ärrariktutud. Adam sünnitas ühhe lapse ennese sarnatseks, omma näo järrele; ja nendasammoti olleme meie keik patto sees sadud ja sündinud. Meie wanna sündiminne on lihhast, sepärrast on innimenne patto langmisse polest koggoniste lihhalik, keige omma hinge ning ihho wäega. Innimesse ihho liikmed polle mitte ükspäi,Mos.<5,5 nis arrarikkutud, waid keik temma süddame mörtede mötlemissed on
üsna kurjad iggapawa. Keik innimesse mõtted ja himmud käiwad sesinnarse ma ilma ;a nähtawalle asjade peäle, agga taewarikist ei tea temma issecnnesest ühtegi. J a ehk innimenne kül wahhest omma mokkadega
V«tt.,5,« Jummalat auustab ning tenib, siis on ommetigi temma südda kaugel
temmast ärra. N i kaua, kui innimenne patto iees surnud on, ei wol
temma ei teäda egga tunda, missuggune se uus loom on, j « n i s se tah
hendab: üllewelt sündida, Jummala riki nähha, Jummala rigi sisse
sada. Sepärrast läks wägga tarwis, et se assi piddi ärraselletud la
awwalikkuks tehtud sama: Agga kes on sedda teinud? Jesus Kr,stus
Jummala Poeg. Temma on se iggawenne sanna, se ello ning se walgus, temma on ma ilmasissetulnud, keik innimessi walgustana. Km-

da nüüd innimenne/ kes patto pärrast on surma ja lihha laps, peab
jälle ueste sündima ja Jummala lapseks sama; sedda warjule pandud
asja on Jesus omma õppetusse läbbi tännades Ewangeliummis ärraselletanud ja awwalikuks teinud. J a kuida se on sündinud, sedda tahhb
me meie

i i . tähhele panna. Jesus ütles Nikodemusse wasto, et uus sündiminne ni wägga rarwis on, ee ei ükski ilma temmala ei wõi J u m mala riki nähha. Sedda ütleb se Amen, se ustaw ja tõssine tunnista- Il«. l, «<.
ja, se Jummala loma hakkatus, kelle suust polle pettust leitud. S e
innimenne, kes tahhab Jummala riki nähha, peab sündima üllewelt,
ei mitte werrest, ei lihha tahtmiosest, egga mehhe tahtmiosest, waioI,a».l,iz.
Jummalast. S e kolm ainus J u m m a l , kes sedda nou meie õnnistusteks on piddanud ja Iesusse läbbi töeks ning awwalikkuks teinud, teeb
omma sanna ja Sakramentide läbbi innimesse süddame kallal sedda
Jummaliko tööd, et temma wõib ueste sündida. Innimenne sünni-lP«tr.i,»5
takse ueste ei mitte kadduwast waid hukkaminnematta seemnest, ellawa Jummala sanna läbbi, mis ka iggaweste jääb.
Se raewane
I s s a , kes igqawessest armastussest omma Poeaa ma ilmasisseon annud, peästab innimessi pimmedusse woimussest, ja sadab neid omma
armsa Pöia kunningriki. Nenda kui se Issa omma Jummaliko nou
sees ninZ Iesusse tahtmisse järrel need pagqanad omma Pöia pärrisossiks, la ma ilma otsad temma pärrandusseks on annud; nenda tommab ja juhhatab temma iggaühr hinge, kes tahhab önsaks jada, Iesusse
jure, ja annab tedda temma holeks, et üks nisuggune hing, kui temma
omma Hnnisteggiat on tunda sanud, wõib öölda:
Ma ollen sinno parrandus,
Mls saatnud on so kannatus,
Se tulli sinno Issa käest,
Kes mind sul kinkis iggawest.
Se Issa annab omma Pöiale weel ikka auustust ning au se Jummaliko heale läbbi: S e on minno armas poeg, kellest mul hea meel Matt.),,?.
on, ted^l peate teie kuulma, tedda peate teie wastowõtma, temma läb'
bi peatenie önsats sama.
Pühha W a i m , kedda Jesus omma ärrammnemisse läbbi Issa
jure meile on saatnud, ja kes Issast ning Pöiast wälialäbyäb, ja Jehowa tundmisse, kattusse ja töe W a i m on, annab innimestele märko patto
Tt 2
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pärrast/ et nemmad ei ussu mitte Iesusse sisse, et nemmad tedda ei tunne egga armasta; ning õigusse pärrast, et nemmad nõudwad teist oi
aust tassa, kui sedda, kes omma werre läbbi on Issa jure läinud, se on
Jesus, Jehowa issi, kes meie öigus on. Pühha W a i m annab ka märko kohto pärrast, et jesinnatse ma ilma würsti peäle kohhus on mõistetud, ja ma-ilma innimessed ellawad ommetigi temma melewalla a l ,
ja teniwad tedda.
Kui nüüd se Pühha W a i m armo - õppetusse läbbi
kutsub, ning walgustab, sus seisab ka Jesus innimeste süddame ukse ees
ja kopputab, ja se on se armo tund, millal nced patto sees surnud innimessed wõiwad Jummala Pöia heält kuulda, ja tui nemmad sedda oie
te kuulwat», siis peawad nemmad ka ellama.
Jesus ütleb: meie rägime, mis meie teame, ja tunnistame, mw
meie olleme näinud. Need kolm taewa tunnistajad, I s s a , sanna ja
Pühha W a i m , need kolm, kes üks on, hakkawad omma Jummaliko
tood innimesse kallal. Nende tunnistusse sanna on ellaw ja wäggew,
ja terrawam, kui ükski kahheterrane moök ja tungib süddame läbbi. S e l ,
kelle armo tund on tulnud, on se sanna Kustusse kannatamisest ja surnust, otsekui kuleks ta sedda essimest korda omma ello aial, südda saad
lahti tehtud; <e on temma melest orsekui saaks se temmale üksipäinis räkltud, ta hakkab tundma, er ta tännini patto sees on surnud olnud, keik
onuna endist ellamist nääb ta kui peegli sees; keik need köied, misga se
hmge waenlane tedda on siddunud, nääb ta selgeste, ja mõtleb: o h !
kes peästab mind ? mis pean ma teggema, et ma wõiksin önsaks sada?
ma ollen patto pärrast ärrakaddunud nmg hukkamoistetud. S e hing
,»or.7sio. tunneb kurwastust, agga seon se kurwastus, mis Jummala pärrast
on, ja mis sadab mele-parrandamist ömnotusseks, mis ei kahlielseta.
Km need tttied patto.orjad ennast patto sees römustawad, siis on nisuggune hmg waene, taiskurbdust, nikaua, kui Jummala armastus I e susje Kustusse sees saab wäljawallarud temma süddame sissi' pübba
Waimo läbbi.
Temma on waimus waene, ja sellesamma waesusse
pärrast kurb, temma on tassane ja nõuab agga sedda üht asia c a g ^ ,
Mls tarwis o n ; temmal on nälg ja janno öiqusse järrcle. Nisugguse!
tvaejel kulutakse armo õppetust. J a se on se tuul, mis Ewangcliummi sees rägitakse, et ta puhhub, kuhho, ta tahhab, se on se pühha Wai»
mo to, mis meie ommast wäest ning melest ei wõi mitte ärraarwata
nmg mõista ;^ sest meie ei wõi mitte neid asjo, mis M a peäl on, läbbikatsuda ning ärratunda, kuida jõuaksime siis neid mõista, mis üllewel
taewas on? Agga se innimesse Poeg; kes taewas, Issa sülles, on,
ning
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ning taewast mahhatulnud, ja senna jälle läinud, kus ta enne olli, on
nmle sedda sallaja asja ärraselletanud.
Üks waene pattune, kes ennast arwab hovis huklamoistetud ollewad, ja se hädda sees ennast waewab, peab töeste armo sama, se helde
Onnisteggia ei wõi tedda mitte ärrgunnustada, ta watad armoga tem
ma peäle, ta lähhäb temmast möda, ja naad tedda, et tedda piddi M . l<5,5.
ärratallatama temma werre, se on, se patto sü sees; siis ütleb Jesus
temmale: omma werresse jä ellusse; ja temma ütleb temmale: werresse ja ellama. Se hing wõttab omma Onnisteggiat, omma kallist
Peigmeest wasto, ussub temma nimme ning temma werre lunnastamisse sisse, ja saab se usso läbbi temma werre sees arralunnasramist,
se on, pattude andeks andmist. Jesus kulutab temmale armo õppetusse sanna, sel wisil, kui sel alwatud ning sel patto kahhetsewa naesel,
ütteldes: olle rahhul, minno poea, minno tüttar, sinno pattud on sulle andeks antud, sinno usi on sind aitnud, minne rahhoga. Nisuggu 4Mos.,i,?.
se hinge luggu on, nenda kai Israeli-rahwa luggu kõrbes, kedda need,
tullised maud hammustasid, nemmad ollid surma häddas, agga need,
kes se wast mao peäle waatsid, mis Moses teggi ja ridwa ot<a panni,
need jäid ellusse.
J a nenda, ütleb Jesus, tannases Ewangeliumias
Nlkodemusse wasto, kui Moses ühhe ussi on kõrbes üllendanud; nen
da peab se innimesse poeg üllendatama, et ükski, kes temmasisseussub, ei pea hukka sama, waid, et temmal iggawenne ello peab ollema. Sest innimesse Pöia ülleydamissest on/Iesus issi sedda toomsle
sanna annud, ütteldes : J a minna tahhan, kui mind maast üllesas-^°an. ,»,
tetakse, keik ennese pole tõmmata. J a Ioannes seüetab sedda nenda ' " "
ärra : Agga sedda ütles temma, tahhendades, mis surma temma pid
di surrema. Temma on se armo täht ning se lip, mis innimeste seas
on risti peäle üllestöstetud, et keik need waesed ärralükkacud ning laiale
pillatud innimessed, kes omma patto hädda ning willetsust õiete tundwad ning kahetsewad, wõiksid usso läbbi temma jure klpvuda, temma
risti peäle wadata, temma kalli werre läbbi pattude andeks andmist
ning temma wermede ja surma läbbi terweks sada. Sepärrast on inni
messe Poegüllendatud, sepärrast kulutame meie tedda, kui seddaa
tilödud, et ütski, temma olgo ni waene, ni ärranllntud, kui temma
tahhab, ei vea hukka sama, kui ta seristilödud Onnisteggia sisse ussub, ennast temma pole hoiab ning temmasissejääb, et temma peab,
km temma Icsusse werre sees on pattude andeks andmist sanud, siin
hakkama sedda ello, mis Jummalast on, ellama, ja se ello peab ka
iggaweste ollema.
Tt 3
Oh
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Oh pohjato arm, mis keik pattud
On Iesu surmas nelanud!
Sa patto hawad kinni seud:
Sa hukkamõistmist kclanud;
Et Iesu werri ldpmatta
Nüüd hm.b: Issa hallastoi
Ma tahhan uskus se peäl lota,
Se werre sisse wauda,
Sult patto waewas abbi ota,
So süddamesse wadata:
Seält ühte järge leian ma
Suurt hallastuft, mis otsata.

Nisuggused mõtted innimesse süddames on Jummala t b , on se
sündiminne üllewelt, ja seddawisi wõib se innimenne jummala riki,
mis nüüd Iesusse ning temma armo õppetusse sanna läbbi on liggi saR,m. '4,'?nud, nähha, ning armo rigisissesada, mis ep olle mitte roog, egga joma-aeg, waid iiguo, ja rahho ja röom pühha Waimo sees.

S e uus sündiminne on se waimolik ello, mis Jummal meile an
nab, pattude andeks andmisse ning öigekssamisse läbbi. J a se on teil
pühha Waimo t o , mis temma innimesse kallal teeb pattust piörmis*
seks, öigekssamisseks ning pühhitsemiseks. Nored ja wannad wõiwad
sedda ue sündinusse armo kätte sada. S e on se kolm aino Jummala to.
Ial. ,.»7 Nenda kui/ keik hea andminne ja keik täis and on üllewelt ja tulleb
>«. mahha rvalguote Issast, kelle jures ei olle muutmist egga wahhetamisse warjo; nenda on temma meid sünnitanud omma tahtmisse järrele toe sanna läbbi, et meie piddime kui üks essimenne suggu ollema
temma lomade seast. Et Kristus meile sedda pattustpoörmisse nina
ue sündimisse armo omma tenistusse läbbi on saatnud, sepärrast ütleb
, Kor.4,, 5. Paulus: Nristusse Iesusse sees ollen minna teid sünnitanud armo-öp,Ioan.5,< petusse läbbi. S e on sesamma, kes tulleb wee ja werre läbbi, I e
».
sus, se Nristus, ei mitte weega ükspäinis, waid wee ja werrega.
J a w a i m on, kes tunnistab, et w a i m on tödde. N o l m on, kes tunnistawad M a peäl, w a i m , ja wessi ja werri, ja need kolm on ühheks tunnistuoseks. Sepärrast ütleb Jesus: teie peate weest ja wa»
must sündima.
Se
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Se wessi, mis so külje seest
O n jooksnud keik ma-ilma eest,
Mind pesko, puhhastago ka,
S o werrega mind jahhuta.

Ge nftminne sadab laste sees sedda uut sündimist, agga wannade innimeste kallal kinnitab ristminne uut sündimist ning reed sedda
töeks
Innimest mudetakse wägga, kui ta ue sündinusse läbbi lähhäb surmast ello sisse, kui Jummal loob temmal üks puhhas südda jn
uendab temma sees kindla waimo.
M i s nüüd ue sündimisse armo läbbi innimesse sees ettetulleb ning
üllestõuseb, se on ust, mis waimolik wiis ja kombe, ossasaminne jum>
mallkkust ollemissest, Kristusse armastusse tundminne, mis meie vea
le amb, jummalik wäggi, Kristusse meel, Kristusse teggomood, uus
südda, uus waim, uus loom ning uus innimenne, kes õigusse ja puhhas
tusse sees Jummala ees ellab iggaweste. S e on ka süddame sallaja mm- l P«tr.,,«.
menne ilma hukkaminnematta tassase ja wäikse waimo kombe sees; kes
on kallis Jummala ees. S e Apostel Joannes on omma ramatude sees
meile sedda selgeste teäda annud, Missuggused need innimessed on, kes
ueste on sündinud. Kes õigust teeb, ütleb temma, on Jummalast süw
dinud, sest Jummal on öige. Kes Jummalast on sündmud, ei te heäl
melel ning teadawal kombel patto, sest Jummala seme iääb temma sis
se, ja temma ei wõi patto tehha, sest ta on Jummalast sündinud. Kes
Jummalast on sündinud, se hoiab ennast, za se tigge ei pudu temmas
st mitte.
Iggaüks, kes armastab, se on Jummalast sündinud, ja
tunneb Jummalat. J a iggaüks, kes ussub, et Jesus on Kristus, se
on Jummalast sündinud, ja iggaüks, kes sedda armastab, kes tedda on
sünnitanud, se armastab ka sedda, kes temmast on sündinud. J a mis
Jummalast on sündinud, se wõidab ka ma ilma ärra
Armad sobrad, kui teie ollete nüüd ue sündimisse läbbi sedda J u m mala armo kätte sanud, et teie ennast wõite Jummala lavstks kitelda;
fui teie pattude andeks andmist, iggawest õigust, pühha Waimo ning
Wawest ello ollete sanud; siis piddage sedda armo kindlaste, jäge usso
läbbi Kristusse sisst, laske sedda pühha Waimo teid juhhatada, pange
temma märko andmist, öppetamist ning mele tulleeamm Kästi tähhele,
laatte omma hingedele usso kinnitust Jummala sannast ning kallist a!ta
n Saakramentist, walwage ja palluge iggal aial ja löpmatta keige palwe
ja

ja pallumissega waimus; siis peate teie, kui Jummala üllewelt sündi'
nud lapsed reulma rigi >nn näggema, selle ossalisftks sama, ja sedda ta
iggaweste pärrima.
Nüüd lidetud olgo Jummal ja meie Issanda Iesusse Kriswsse
I s s a , kes omma sure hau ismss pärrast meio ueste on sunnnanud ellawaks lotusaks, Iesusse Kri tusse üllestousmisse labbl surnust, ühheks
pärrandus^eks, mis ei wõi hukka minna, egga ärrateotud sada, egga
ärranartssda, mis taewas on meile tallele panrud. Meie önnisteggia
Iesusse Kr^stusse arm, se J isa armastus, ning se pühha Waimo össalaminne olgo meie keikidega, Amen!
L.aul. z9> 14 --16. salm. S a olled armastanud mind n.t.s.
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i ^ l s r m a s Issand Jesus! sinna olled se tõssine walgus, kes walgusa l , tab k?lk mnimesscd; ilma sinnota ei olle muud, kue pimme rum
mälus meie süddamette sees. O h ! siis tulle sa armsaste meie
seltsi, ja olle meie süddamettele se armo paistminne, mis läbbi so sanna
meile selgeks, ia so armo nou meile teäda saab, ja meie hinaekessed önmstust leiawad. Olgo nüüd seks meie süddamed sulle pühhitsetud, ja
wõtta meie su kõnnet kuulda, kui meie süddamest pallume:
Issa meie, les sa olled taewas, n. t. s.
Ewangelium:

Luk. 16,19--31. salmist sadik.

M g a üks rikkas innimenne olli, ja se ehhitas ennast purpu" ri ja kalli linnase ridega, ja ellas iggapääw rõõmsaste ja
sureste. Agga üts waene olli, Laatsarus nimmi, se olle maas
temma wärrawa ees tais paistsid, ja pudis omma kohto tüls
sada
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sada neist leiwa rasokessist, mis ritta laua pealt mahhalangsid, agga loeradke tullld ja lakkusid lemma paised. Agga se
sündis, et se waene surri, ja et tedda inglidest kanti Abraami
Messe; agga se nttas surn ta ja maeti mahha. J a , tui ta
põrgus sures wallus olli, ja ommad silmad üllestöotls, näggl ta Abraami kaugelt ja Laatsarusi temma sülles. J a lemma hüdis ja ütles: Issa Abraam, heida armo mo peale, ja
läkkita Laatsarujt, cl ta omma sörme otsa wette kästaks, j a
minno keelt jahhutaks, sest mind wacwatakft wägga scsinnatse
tullelekes; Agga Abraam ütles; Poeg, mötle, et sa omma
head pölwe ommas ellus õlled katte sanud, ja nendasammott
Laatsarus kurja; agga nüüd römustakse tedda siln, ja sind
waewatakse. J a peale teit on nme ja teie wahhel suur wahhe tinnttud, et need, kes siit tahtwad senna teu jure minna,
ei woi mitte, egga need, kes seal on, ei sa sealt tcnna meie
jure tulla. Agga temma ütles: M a pallun siis sind, issa, et
sa tedda lattitad Mlnno issa kotta, stst mul on wiis wcnda,
et ta neile klnnitats, et nemmadke ei sa seie wallo palka. Abraam ütles lemmale: Neil on Moses ja prohwctid, kllulgo
nemmad neid. Agga temma ürles: E i mitte, issa Abraam,
waid, tui tegi surnust nende jure lahhäks, siis parrandatsid
nemmad meelt. Agga ta ütles temmale: Kui nemmad M o sest ja prohwetid ei tule, egga nemmad ialge wottaks nou, tue
kegi surnust üllcstouseks.
Eks se õlle arm ja in meile ? et se armas taewane Issa, Iesust
omma ainust sündinud Poega, meie üllemaks ia ainsumaks öppetajaks
on seadnud, nenda kui Iummal issi tunnistab:stsinnaneon mo ar^Matt.17,?.
mao poen, kes minno mele parrast on, tedda kuulge. Se Iesus ürsi
on meile mk Iummala armo nou meie önnistussesi teada annud. Tem>
ma on meile teit, mis meil aialitkuks ja iggawesseks elluks teada tarwis
whhäb, taieste kulutanud. Ikka olli ta walmis omma armsa jüngrit
tele m keigile, kel se meel olli tedda kuulda, selger, önsat, ja I u m - '
maukko tarlusseaa täidetud öppetust anda. Ka selle Ewangeliummi
m s , mis meie käes praego on, loeme sedda, et Iesus mitte ärratüd
Uu
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dinud ommad önsad maenitsussed ka nendele anda, kes temma wastopannaad ollld, kellest ccmma kül teadls, et nemmad keik õppetussed är««s. ,6,14. ravölgasid ja tedda weel h i r w i t a d . Siiski olli temma armo nou ikka
nendele sedda hinge kahio teäda anta, mis nemmad omma kangekaelse
ja H M u m a ellamissega ennese peäle teggusid. Jesus õppetab sils ka
selle tähhcndamisfe sanna läbbi, kuida sim ma ilmas mmmeste luggu
o n ; et kül mitte keik omma õnnistust ei noua, waid julgeste pattude
sees elawad ; agga, et siiski I?scmdal monned on, kes tedda keiäest süddamest armastawad, ja kelle õnnistus siin ilmas mitte nenda
selgeste nähha on, kui ta seäl tullewas ellus peab awwalikkuks sama;
ne-lda kui ka seäl nende teiste hukkasaminne peab nähtama. Pangem
siis ka meie enneste öppecusscts sest Ewangeliummist tähhele:

Icsusst õppetust, mis wahhe nende innimeste wahhel
on siin ja tullewas ilmas.
I. Siin ma-ilmas.
II. Pärrast sedda, selle tullewa ello sees.
III. Kuida meie sedda õppetust ennese kassuks peame
prukima.
Sedda on kül nähha ja teäda, et need innimessed Jummala sure nou ja tahtmisse järrele
1. S i i n ma-ilmas mitmes kohhas, monnesugguses põlwes jaseiAp tegg.i7,suste stes peawad ellama.
Sest Jummal annab iosc keiklle ello ja
" - ^ öhko, ja keik. J a temma on teinud ühhest werrest keik innimeste
sut^u M a peäl ellama, ja on maranud sedda aega, mis ta enne on
seadnud, ja raiad, kus nemmad peawad ellama. Selle aialikko ellamisse polest on innimeste jures suur wahhel. Sest siin on üllemad ja
wallitsejad, ja ka allamad, siin on rikkad ja waesid, sim on wannad ja
nored, terwed ja haiged, siinon/ kes sure ja wähhema aukees ellawad/
siin on innimessel rõmo ia mune päwad ; agga keik ie tulleb Issandast
meie Jummalast ia temma jagg-.b iggaühhe innimessele omma osia,
nenda kui ta : M a b , kui ka Salomoni õppetusse ramatus sel,ab: R l t Dppet.fa°e s^s ja waene tullewad teine teise wasto; neid keik on Jehowa temud.
" ' ' ' Keil innimessed, olgo se wahhe ni suur, kui ta ml wõib olla nende <eas,
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on selle üllema asja pärrast Jummalast.lodud, et nemmad tedda om-Aptegg.,5,
ma Issandat peawad otsima. J a sepärrast rägib se wäggew I u m - « . '^
mal Jehowa ja hüab ma- ilma rahwast päwa touomisscst seält sadik,
^ ''
kus ta loja lähhäb, wadage mizmo pole, ja laske ennast ärrapeäo Ies. 45,«.
ta, keik.ma-ilma õtsa rahwas, sest minna ollen J u m m a l , ja ei ütski
muud.
Hinge önnistusse polest ev olle Jummala tahtmisse järrele ühtegi
wahhet innimeste wahhel. Jummal ei pea luggu miosugguftst sug-Ap.tegg. 1^
nust innimenne o n , waid keige rahwa seast on se, kes tedda kardad '4. ,5.
,a õigust teeb, armas temma melest. J a sedda keigeennamiste sellepärrast, et keik innimessed ühhel wisil häddalissed ja pattused Jummala ees on ; sest ep olle sedda innimest, kes Jummalat öiete otsib. Rom.,,,l.
Nemmad on keik Jummalast kõrwale läinud, nemmad on übtlase
"kõlwatumaa sanud. Selle sure hinge ärrarikkumise pärrast, on J u m mal keigile innimestele õnnistust walmistanud. Üks lahti tehtud armo Hallikas, se on Jesus, on keikil,
armo pärrast. Omma toe sanna läbbi maenitseb temma meid sedda üht
üllemat asja, se on, omma hinge õnnistust leigest süddamest nõuda.
Agga siin tewad need innimessed isseenneste wahhel wahhet. Keik ei
wõtta sedda armo kutsmist kuulda, waid pölgwad sedda ärra. Paljo
on neid, kellest pead ööldama: et iggaüks omma mottette järrel käib Irs, 65,,.
sedda teed, mis ei olle nutte hea. Omma ärrarikkutud süddame himmudc järrele wallitsewad nemmad need ilmalikku d kadduwad asjad ennesele, ja watawad ükspäinis se peäle, et nemmad Kelmana wõiksid omma tahtmisse järrel ellada.
Nenda tunnistab Jesus sedda selle tähbendamisse sanna sees sest
rikkast mehhest. S e mõtles allati ükspäinis se peäle, kuida ta wõiks
omma ihho toita ja ennast ehhitada ennam kui tarwis olli. Sedda roh
let Jummala õnnistamist ilmaliko warranduse polest, ei wõtnud ta
mitte tännoga wasto, ei pruginud sedda selle helde andja auuks, ei omma ello tarwidusaks, ei ka omma liggimese kassuks; waid ta raiskas
ledda prassimine ja surustamisse sees, ei ustnud waeste hädda, ci kuul
nud häddaliste palwed. Ühhe julge yoletumatta ello sees ei sa?md tcm- 5 Mos. 3,,
wa targaks, targaste sedda ärraarwama ja mõistma, mis pölli w i »e
maks temma kätte tulleks. Nenda möllas temma allati selle ilmaliko
rõmo sees; kullutas omma kallist armo aega tühja asjadega ja ellas ot
sego ilma Jummalana, nago ei olleks temma uhbege surema ja parranda asja pärrast lodud. Temma unnustas ärra omma waese hinge ett.e
Uu 2
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targalikkult murretseda ja walmistas ennesele sega sedda teed iggawesse
hukkatussepole, kus ta pärrast sedda wägga kibbedaste omma parrandaminea kahjo ülle piddi kaebama/ agga ilmaaega. Temma hukkams
näitab kui waene ta hinge usso ja armastusse polcst on olnud, ja et temraul.4?,". mast wõib öölda, mis Jummala sanna rendasuggusist ütleb: innimene
ne, kes on au sees, ja ei mõista sedda/ se on lojuste sarnane, mis
ärrakadduwad.
Koggoniste teine assi olli selle waese Laatsarussega. S e olli waene ihho polest, täis paistsid, kerjas ukse ees maas, nalja ja pina kannatades, ja olli iggaühhe armo heitmisse wäärt.
Nenda häddalinne
km ta nüüd kül ihho polest olli, siis olli ommeti temmal hinge polest
üks önnis luggu. Temma kandis omma hädda ja waesust kannatussega, ja ei tagganend sellepärrast mirte omma süddamega Jummalast är«aul.?i,,).ra, nenda kui ka Assaw ütleb: S i i s k i , Issand, ollen ma ikka so
jures, llhhe armo näljatse süddamega walis temma ülles selle pole, kes
wõib ja tahhab keik waesed pattused arrapeästa ja önsaks tehha. Temma waewaline ja willets cllaminne ei wõinud tedda mitte keelda, kindla ussoga ommast önnis:eggiast kinni hoida, ja tunnistas sega, et se
Von,.,,55.tõssi on mis Paulus ka ütleb: Ueo wõib meid lahhutaba Arioeusse
armastussest? willetsus, ehk ahhastus, ehk takkakiusaminne, ehk
näln, ehk allaotus, ehk hädda. S e on siis se öige usso wäggi, mis'
ga uks hing keiaeihholikko raske ellamissc sees ommast Iesussest kinnihoiab, ja üksi se läbbi on ka Laatsarus önsaks sanud. E t se nenda on, wõime öiausieqa sest arwata, et Jesus temmast tunnistab, kuida temma
pärrast sedoa ajalikko ello, rõmo ja önsa paita tulnud, kus keik temma
willetsus ja waew on õtsa stumd.
Sedda önne ei ft ükski ilma ussota; sest Jesus issi ütled: kes usMa?f. ,<l, sub> ftpead önsaks sama, kes ei ussu tedda peab hukkamoisletama,
'6- sa jälle: ükski, kes Iesusse Jummala p , ^ sisse ussub, ci pea hukka
V"».), '6 sama, tvaid iggawenne ello peab temmal ollema.
Nenda olli siis
Jummala ees st waene jo siin ilmas usso läbbi kallimaks arwatud, km
ft rikkas, kes holero ellas; kelle surus tedda kül külwaks innimesseks sim
M a peäl innimeste ees teggi; agga tedda nutte huklmusiest wõinud
peästa, kui Jesus ka sedda tunnistab ja meile sedda öppccust annab, et
lul mollemad surnud, agga, et nutte ühhesuqgune luggu pärrast surma
mcllemattel olnud, waid, et nemmad hinge ia önnlstusje polest kaugelt
teine teisest ärralõhhutud olnud. Pangem siis tähhele

li. Ie

ll. Iesusse õppetust, mis wahhe pärrast sedda, selle ttUlew^ello
sees innimeste wahhel on. Jesus õppetab meid selgeste, et kel? innimeste! pärrast sedda aialikko ello üts teine ellaminne tõeste Jummalast
on walmistud, agga, et mitte keikil ühhesuggune M i lota on, waid,
et iggaüks peab sedda möda sama, kui temma ihhus on teinud, olgo »Kor.5, ^
hea ehk kurri. Paljo innimessi on, kes sedda ei ussu, ehk ka omma
eüimissega üllesnäitawad, et nemmad sedda mitte toeks ei vea, ja ei
talcha melel sedda teäda, mis Jesus <An tunnistab, et keikil innimeste!
ü?s hing on Jummalast antud, kes, et ta waim on, ei wõi ärralöpp> da ehk siirma läbbi ärrarikkutud sada. Sest se rikkas mees, kes olli
m i ilmas omma himmude järrel ellanud, teädis ja tundis pärrast om
ma surma, et ta alles olli, ja et se mauk surm tedda mitte wõinud ar.
ralöppetada, temma teädls, tus ta olli, pörgus, tullelckes. Temma
näggi nüüd kül, agga wägga hilja, et üks önsam, varram pölli ka weel
on, tui temmal olll, sest ta nägai, et Abraam ja LaatMus önnistus,e
sees olltd, ja iagatses selle järrele, ja sowis, km mitte koggonist arra^
peästmist,
kui ta ülles: Issa Abraam, heida armo mo peäle, ja läkkita Laatsarust, et ta omma sorlye
õtsa wette kästaks, ja minno keelt jahhuraks. Kui ka je arm temmale kelati, ja temma sedda wastamist piddi kuulma: p o e g , mötle, et
sa omma head põlwe ommas ellus olled kätte sanud, siis olli temmal
ommeti weel mallesrus, et ma ilmas paljo remma sarnatsed on, ja sowis, et need wõiksid temma kahjo läbbi targagks sada, ja siin ilmas selle
peäle aegsaste ja targaste mõttelda, et nemmadke ei saaks selle wallo
paika. Agga tedda juhhatab pühha kirjade peäle: tuulgo nemmad-Tim ,,,5.
neid, sest need wõiwad innimest targaks tehha önnistusseks usso läb^b i , mis Vaistusse Iesusse sees on. J a keik pühha kirri on Jummalastsisseantud, ja sadab kasso, öppctuoseks, nomimwseks, parras
damwseks, jubhatamisseks. Olleks se rikkas ja julge prassia aegsaste
seie armo aia sees sedda head nou wõtnud, siis ev olleks temmal mitte
tarwis olnud omma hukkatusse ülle kaebada, siis ei olleks temma mitte sedda sanna kuulda sanud, et suur wahhe on kinnitud hukkamoistetude ja önsade wahhel, et need ennam ühte ei sa iggaweste, waid
temma olleks seddasamma önnislust ka sanud, mis üstlikkul Laacsarussel olli. Sellest tunnistab Jesus, et ta, kui temma wiimne tunni e tulnud, warsi önsicks eh? Adraami süllcsse sanud.
Laatmrusse
onnisrust tähhendakse sega, et ööldakse: et ta Abraami sülles olnud.
Abraam olli se wagga ja us<o läbbi oigeks sanud Pea issa, kelle soust
keik Juda rahwas tulnud, sepärrast nemmad la temeast kiitlesid ja arwasid, et nemmad jubba selle läbbi önnistusse Pärriad ollid, er Abraam
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nende issa önsaks sanud. Agga Jesus õppetab, et ükski mitte omma sou
pärrast, wa?5 u5so läbbi, ön,aks saab, kui ta sm ilmast ärralahlud, otsego onuna usso issa süllesse, ehk maitseb sedda õnnistust temma seltsis,
nenda kui üks laps, kussagi majal parreminne rahhul ei olle, kui omma issa sülles; nenda ta need ustlikkud leidwad pühhade ja ärrawallitsccude seltsis omma iggawest hinge rahho.
Ühhe õnsa surma läbbi saisiisLaatsarus leigest waewast ärapeastetud, er temmast ööldakse: nüüd rõmustale tedda siin. Tedda r i mustakse, mitte ma ilma wisi järrele, waid nenda, et temma keigest
murrestarraveastetud, nüüd omma Issandat ja önnisteggiat selgeste
ja taieste nähha saab, kedda temma jo siin ilmas uskus tunnud. Sest
la usslikkude tundminne Jummalast ja önsakssamissest polle mitte siin
ilmas ni täielinne, kui ta seäl iggawesses ellus saab ollema; sepär,xor.,),i'rast ütleb ka Paulus: Meie näme nüüd kui ühhes peeglis mõistetusses, agga. tullewas ilmas palles paUesse. Sest kui se tais assi tulleb,
süo löppcb se ärra, mis polikkult on. N i paljo siis, kui meile Jummal omma sanna läbbi sest önnistussest on ilmutanud, ni paljo teame
Joan. ilm. kasest, ja temma ütleb nenda : need, kes tullewad surest willetsusse^
7,.4.«5 '6.ja yn Icsusse, selle ilma süta Jummala Talle werres leigest pattust
'?- pestud, ja waljeks ehk puhtaks temma ees tehtud, need on Jummala
au järje ees, ja teniwad tedda ööd ja päwad, ja kes au-järje peäl istub, wöttab nende ülle warjada.
^"leil ei pea ennam nälga egga
janno ennam ollema; ei peage nende peäle langema päike, egga mmgisuggust palawat. Sest se Tal, mis kest'au-järge on, peab kui
karjane neid hoidma, ja neid juhhatama ellawatte wee-Hallikata jure, ja Jummal wõttab keik silma-pissarad nendesilmistärrapühtida.
Se on se õnnistus, kus sees waggad römustakse, se önnistus, mis
, Kor.,, 9 ühhegi innimesse silm ei olle namud, ja kövw ei olle kuulnud, ja innimesse süddamesse ei olle tõusnud, mis Jummal on walmistama neile, kes tedda armastawad, agga mis tärrele mitte keik innim ss d ei
noua, waid sedda omma iggaweseks arrarätimatta tahjuls ana^
pölgwad.
Kuulgem siis ka nüüd weel
ni. Nüida meie sedda õppetust omma hinge kassuks peame
prugima.
^<s., ?

i ) Jummal ep olle ei ühte ainust innimest seadnud wihha alla,
waid, et keik peawad önniotust kätte sama omma Issanda Iesusse
IVris-
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Rristusse läbbi. O h ! sepärrast olgo ft meie ainus iggatseminne toetada ja se peale wadata, et meil ka õlleks ükskord parrast .sedda armo^
aega se tössine õnnistus ja iggawenne rahho pölw lota. Ärge laskem
selle ma ilmast ja temma warrast ennast mitte wörkutada, ja ärge
nõudkem sedda mitte kui omma üllemat hcad/ sest, kes tahrwadri^lDm.6,^
k.ks sada, need langewad kiusatuste jaköiesisse, ja minne rummala ja kahjo teggewa himmo sisse, need wautawad innimeosed alla
hukkamisse ja ärrarikmisse sisse. Ja mis kasso on innimesscl sest, kuiMatt.i^,^
temmakeikma-llmakassuts saaks, agyaomma hingele kahjo teeks.
Rikkus isscennesest onIulnmala and/ mis tnnimcnne tännoga peabwasrowotum ja hästiprutima selle maenitulsse möda, mis Iummal isss annab: ea^ 62.1;
kuiwarra koosub,siis ärge panye mitte süddantsin.la^'ülge. Agga mitto on, kes selle peale lootwad ja sedda armastawad, sepärrast ütleb ka I e
sus: Nuiwaewalt sawad need, kel paljo warrandust on, Iummala Mars. i«,
riki. Iems ei ütle mitte, et rikkad kogqoniste ei woi önsals sada, waid,
"et nemmad waewalr sawad, neil on <e önnistusse noudminne raskem.
2) Nende riffade, ausade ja teiste innimcste hea pölli ei pea meid
mitte eksitama, et meie hakkame mõtlema, necd ütsi on ölyad ja arlw
sad Iummala metest. Se on cössi, ilmas lidetaksc neid önsaks, cc
Iummal watab sildtcnt labbi, kui se ei volle tössine lemma re5, ü b,.
aita ka se wäliaspiddine au ja surus ühtegi; ka waggadkc HMnv^d mõnda kord omma nödrusse sees öatatte onne a M vanncma, k:u sewagga Asaw isseennesest lunnistab: M>:kae(scsm neid, kes l-.u!'u5te hoop-eaul.73.l'l.
lisid, kui ma oälade rahho-polwe näggin; Sest liemma<" ep clle kimpus omma surmani, waid nende rammo seisab terwe. ^lemmad ep
õlle waewas kui muud waescd imumessed, ja neid ei pinata kui teised
inmmeosed. Sepärrast on surustus nende ümber kui keed; wäggiw ld kattab neid kui ehte. Sedda näikse nende lihhawaist silmist,
nemmad tcwad ennam pahha, kui stdda woib ärramortelda. ! " l uimad nülgiwad teisi, ja rägiwad liategyemist kurjast melcst, nuumad
rägiwad ülle rinna. Agga Iummal lssi tunnistab meile, mis kas»o
nendesuggnstel nende heast ellamissest on, kui ta ütleb: 2^m öälad hal-^ut. ?«, e.
jandawad kui rohhi, ja keik, kes nurjatuma to tcwad, öitsewad, se
on s.ks, et nemmad peawad iggaweste s«ma arrakautud Sepärrast
on siis kül se keigeönsam pöllisiinma ilmas sedda keigcstchddamestnõuda ja teada, et Iummal Iesusse Krivtussc läbbi meie arrale^pitud Is,a
on, kes meid keme meie ellamisft sees tunneb, teab meie nmewa, ja
hüab keige willetulssc sees meie wasto: Sulle saab kül mmno armust. 2K0?. 1,,^
Argo lügosiisühhclge se aeg iggawaks, kui ta monnesugguse waewa al
ta
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ka peab ohkama. S e ma ilm on jo üks hädda org / ja Jesus ütleb selZo«».ls,»5 geste omma armsa jünZrittcte: M a ilmas on teil ahhastus, kui agga,
se ikka toeks jääb, et mele Iesusse,omma Onnistegqia, pärralt olleme, kes
meid ei jätta waeseks lapsiks, waid tahhab ükskord pärrast sedda aega
nenda rõmustada, et ütski ei pea sedda rõmo meilt ärrawõtma.
Teie iulged pattused, oh! ärge olge isseenneste wasto armota mõtteldes, teid ükspäinis selle ma ilma ellamisscts lodud ollewad,waid nõudke ennaste õnnistust takka aegsaste tossist süddamega. Teie kulete, et teile ja kcilile innimestele se suur arm walmis seisab, et keik wõiwad, kes tahha»
wad, önsaks sada. Ärge kullutagc siis omma kallist armo aega ühhes
õnnetumas ellus: ärge roormage omma wäest hinge mitmesuaquse pattudega, mis järrele wissist se iggawenne hukkatus tulleb. O h ! kuida
aiate teie need kadduwad asjad nenda takka ja püate neist, kui tuhjest testidest, omma wäest hinge täita. E t wõtke head, targa nou, nendega
ühte sada, kes Iemsie ommaksed on, siis ei sa teie ükskord kahhetseda,
et teie ollete nm ilmas ellanud. Amen.
Oh ! Kallis önnistegaia, vanne sinna siis issi nüüd omma õnnistamist selle so kalli õppetusse peäle, ja lasse sedda meile leilile kassuks ja
jädawaks õnneks tulla. Amen.
L.aul-118. Ni kui ma ellan töeste, :c. «.

Jutlus teisel Pühhapäewal pärrast kolm-aino
Jummala Pühhaa
L.aul: 320. Oh armad wennad, öed ka :c.

/ ^ i n n o r i i m , oh hallastaja Jesus! on, ikka innimeste jures olla, ja
^ ^ ) omma sannaga nende seltsis ellada. Mele pallume sind südda^ " ^ mest, ärra jätta ei keddagi meist mahha, waid lasse mele süddamed sinno önnistamist tunda, et sesamma sinno armo ippetus, mis
meie nüüd ka tahhame kuulda, meile üks Jummala wäggi olleks, önsaks sada. Süddamest pallume sedda selle palwe sees, uus sa isse nmd
õppetanud:

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.

Jutlus teiselPühhapawal pärrast kolm-aino Jummala Pühha,
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Gwangelmm: Luk. 14,16 -- 24. salmist sadik,

N k s innimenne teggi sure õhto-sömaaia, ja kutsus paljo, ja
" läkkitas omm 1 sullast öhto-sömaaia tunnil neile, kes oll:d
kutsutud, ütlema: Tulge, sest keik on walmis. J a nemmad
hakkasid ennast keik ühhest suust wabbandama.
Essimenne
ütles temmale: M i n n a ollen põldo ostnud, ja vean walianunnema ja sedda waatma; ma pallun sind, wabvanda mind.
J a teine ütles: M a ollen wiis pari härgi ostnud, ja lähhän
ncld katsma; ma pallun sind, wabbanda mind. J a üks teine ütles: M a ollen naese wõtnud, ja sepärrast ei wõi minna
tulla. J a se sullane tulli taggasi, ja kulutas sedda omma issandale ; siis wihhastas kola-lssand, ja ütles omma sullasele:
Minne warsi wälja linna laia ulitsatte ja poik-ulitsatte peäle,
ja to seie sisse need, kes waesed ja wiggased ja jallotumad ja
pimmcdad on. J a se sullane ütles: Issand, se on sündinud,
nenda kui sa kaststd, agga weel on maad. J a issand ütles
sullase wasto: Minne wälja lede peäle ja aedade äre, ja sada
ncld sisse tullema, et minno kodda täis saaks : Sest minna
ütlen teile, et ütski neist mehhist, kes on kutsutud, ei pca minno õhto-sömaaega maitsma.
Keige öigussega küssime kül siin meie tännase Ewangeliumi jures : kust ,e kül sündis, et Jesus sedda tähhcndamisse sanna sest surest

õhto ^omamast räkinud? Se assi olli nenda: Kui meie Onmsreggia siin
ma. ilmas innimeste seas ellas, teikide innimeste önsakssamist, J u m mala omma taewast Issa tahtmisse järrele toimetata ja korda <ata,
ms kutsuti tedda ükskord ühhe Wariseride üllema kotta leiba wõtma,
^ l m teggi Jesus omma armolikko wist järrel üks weetöbbist innimest
^."veks, ja andis neile, kes ollid wooraks pallutud, sedda head mae"yust, el mitte tühja au otsimisse ja körkusse pärrast üllema ehk ausama vaila wallitseda, waid isseennast allandada, sest, et allandus
l l Pea kombe on, mis keikil innimeste! tarwis lähhäb ja auuks tulleb.
A M s õppetas ka sedda, kes weöraspiddo olli teinud, mitte kasso ehk
A U n M e pärrast omma stbradele sömaaia tehha, waid armust ja
"ra,t süddamest, haddalised ja waesed stta, mitte nendesugguste hea
Xx
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teggemiste veale lota, waid uskuda/ et innimeste kohhus on, omma
luk. ,4, »4liggimessele head tehha: siis, ütleb Jesus, olled i<; önn;s,.
ftstct^il
ei olle middagi sulle tassuda; sest sedda peab su'!e taosütama öigede
üllestousmissco. Se on ni paljo: Jesus tahhab necd head teggemist
sid, mis innimessed ecine teisele armust rewad, kül isse meles piddada,
ja neid ükskord üllesarwata, kui temma issi tunnistab, et ta wiimsel suMan. ,5, rel kohto päwal saad waggadale üllema: mul on nälg olnud, ja teie
35.40. ollete mulle süa annud ; mul on janno olnud, ja teie ollete mind jootnud : loest minna ütlen teile, mis teie ial ollete teinud ühhele nendesnmaste mo wähhemata wendade seast, sedda ollete teie mulle teinud.
Kui Jesus sedda önsat õppetust öiaest wooras-piddudest andis, ja
sss neist, kes temmaga laudas msid, sedda kulis, ütles ta Ie,ussele:
««k.'4.,5. Hln.is on se, kes leiba sööb Jummala rikis; se o n : Oh ! kes agga
olnma iggawest üllespiddamist taewas ükskord leiaks, ja kes sedda armo wõiks katte sada! Er se innimenne nüüd nisuggust õnnistust sowis,
siis õppetab Jesus selle tahhendamissc sanna zees, sest surest õhto sömaaiast, et eiuhhelcgi sedda on ep olle keeldud, waid, et Jummal palio
ennaminne weel isse sedda armo keikile lasseb pakkuda, ja et need, kes
mitce sedda ei sa, isse süalluscd on. O h ! et meie sees ka essite se hea
sowiminne tõuseks, mis sel innimessel olli, önsaks sada, kül siis meid
ta õppetakse, kuida meie omma sowimist katte same. Sepärrast tahhame ommast tännasest Ewangeliummist tähhele panna:

Sedda Jummala armo ehk önnistussc pakkumist
innimestele.
I. KMda Jummal omma armo pattub.
II. Kuida innimessed sedda armo wastowõtwad.
Jummal meie armas taewane Issa ep olle ükspäinis armastus/
Joan.351<5 waid temma näitab ka wälja omma armastust meie wasto. Sest nenda, ütleb Jesus, on Jummal ma-ilma armastanud, et temma omma ainostmdinud pöia on annud, et ükski, kes temma sisse ussubal
pea hukka sama, waid, et icMwenne ello temmal peab ollema. S U '
' remat armo margi ei wõinud Jummal meil anda, kui se on.
Sega
on ta meile keik omma õnnistuste warrandusad labti teinud, la temma
ei olle sette armo waltmstamisslga msi rahhul, wald temma pakkuv <eo
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da nüüd ka knlile innimestele keitis paikus. Sedda tunnistab J u m mal meie waeste nödr^de innimeste pärrast mitmesuggusel wisil, ia
monnesuagusle täbhendamisse sannade läbbi/ sellepärrast, et meie us
suksime sedda headust, moistaksime selle järrel iggatseba, teaksime, kui
sedda pakkutakse, heaks wõtta, ja ei mitte ommaks iggaweseks kahjuks,
tühja wabbandamisea ärrapölgada.
Nenda kulutab meile Jesus isse meie tännase E w a n g e l i u m i sees
sedda walmistatud Jummala armo selle tälchendamisse sanna läbbi sest
surest õhto sömaaiaft. Jesus nimmetab sim keik sedda head ja õnnistust, mis temma omma kannatanusse ja surmaga meile saatnud, üh>
heks sureks õhto sömaaiaks; sest temma on omma täielisse ärralunnnasramisse läbbi meid Jummalaga leppitanud, meie süüd ja nuhtlust H M
melel kannud, meid, kui Jummala waenlased ja wastased, temma sõbraks teinud ja sedda lubba meile saatnud, et meie temma werre läbbi
julgeme selle keigepühhama Issa jure tulla tossist süddamega, ja siin
ma ilmas temma armo ossasamissesissejäda.
Meie teame sedda iggaüks, et roog iggaühhe innimessele tarwis
lähhäb^ temma ello üllespiddamisseks, sest ilma selleta polle muud mi
agga nälg ja kibbe surm otata. M i s on kül innimenne ilma selle armota,
mis Jesus meile ni kalliste on saatnud? mis kõlbab innimessel eUaminn e ; keige parremas ellamisses on t a , kui kirri tunnistab: willets jaI?an. ilm.
armoto,, ja waene, ja pimme, ja allasti.
Oh ! kui wägga tarwis ;»»7.
lähhäb se siis iggaühhe innimessele, er ta sedda märamatw suurt armo
ennesele saaks; sest temma, kes surma laps, saab ello Iesusses; temmal, keshulkamoistctud, antakse pattud andeks; remma, kcs waene,
pärrib keik Jummala önnistllsse rikkust; sellel, kes oal, kingitakse I e susse täielinne öigus ehteks; ja se, kes koggoniste ilma nõuta on, sacb
innist lotust, mis Iesusse peäle üksi kindlaks jääb. Sedda kelk on meie
armo Jummal km suurt sömaaia keikile, kui üks nktas maia vltdam,
omma lggawesse armo nou järrele walmistanud, nenda, et ükski ei wõi
surustada, tui olleks temma selle wäärt, ehk sedda teninud; sest iggaüks innimenne teeb omma woöraepiddo omma tahtmisse järrele ia heast
süddamest, ei ota käsko egga õppetust, kuida ta sedda veab walmistama ; nenda ka weel ennam se suur wallitseja, meie Issa taewas, se
on kelk walmistanud, mis temma mele beaks, ja waeste innimeste igga
wesseks üllespiddamisseks tarwis lähhäb. Temma lasseb sedda armo
neile pakkuda sömaaia tunnil. S e sömaaia tund on hakkand sest aiast, .
km Jummal sedda armo nou piddanud, keiklde pättuste peäle armo hei
Xx 2
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t a ; sest ni pea, kui se hinge ärrarikkusa pat innimeste peäle woilnust sai, ja
selle läbbi surm ja hukkarus keikile rulnud, ni pea hakkas ka Jummal omma armo neile häddalistele walmistama ja pakkuma, ja sedda Qnnisteggäat tõotama, kes piddi stl Jummalast seätud aial tullema ja omma
rahwast peästma nende vattudcst. AgSa kttgecnnanuste on se sömaaia
tund täieks selgeste ärratuntud sel önsal awl, fui Jesus omma rö ja
waewa, omma kibbeda kannaramisse ja surma läbbl keikide innimeste
iggawest arralunnastamist, kui ühhe pitseriga, kinni?as. S e on selle
jure sömaaia walmistamisse onnis löppetus. Pärrast sedda, et Jesus
risti sambas, keik, mis önnistusseks tarwis lähhäb, on lõppetanud, siis
paakub temma sedda armo hinge roaks sure heldusscga. Jesus teggi
sedda omma sullaste ja prohwetide läbbi wannal aial, temma pakkus
sedda isse ja ka omma jüngritce läbbi, kedda temma wäljaläksas keige
ma ilma, armo õppetust kulutama. Sest se on se armo kutsminne:
ja se on temma armo tahtminne tänna ja iggal aial ma ilma otsani, et
armo õppetusse sullased peawad kulutama: tulge pattused, sest keik on
teile walmis, sedda omma kallist heateggemiste lasseb temma pakkuda
leigile innimestele. Meie E w a n g e l i u m i sees pakkutakse sedda kül essite neile, kes ollid kutsutud. Need on Israeli rahwas, kes sedda ammust aiast pühha kirja järrele jo teädsid, et Jummal sedda õnnistust I e
susse Kristusse sees olll walmistanud, ja kes, kui Jummala pererahwas, selle armo essimessed ossalissed piddid ollema. Jesus issi läkkiMatt.loulas omma jüngrid essite Juda-ehk Israeli rahwa jure: minge enne?
minne Israeli suggu ärrakaddunud lammaste jure. Minge ja kulutage, ja üttelge: taewa riik on liggi tulnud. Need läkkitatud teggid ka
pärrast sedda, nenda kui kästud o l l l ; nemmad läksid essite Judalisle juMtegg. >5,re, kui sedda loetakse: Paulus ja parnabas raaksid julgeste ja ütlesid:
^
S e olli tarwis, et Jummala sanna teile piddi essite räkltama.
Pärrast sedda saab meie Ewangeliummis ka se arm pakkutud neile, kes linna laia ulitsatte ja poik-ulitsatte peäl on. Need on üks allam
ja rummalam suggu innimessi, kui need essimessed, ja ka nisuggused,
kes hinge polest waesed, patto läbbi wigased ja jallotumad, ebk kes ei
mõista, ei ka süda isse ommast wäest selle armo somaaiale tulla, neist
Matt. 5,3 ütll b se waia Issand: to need seie sisse, keiae nende w^ewslcga, keige
ner.de bäddaga, sstnende pärralt on taewariik. A . M Jummala armo sömaaiüst ööldi: (kui ka keck kutsutud on tulnud:) weel on maad,
temma armo kedda el olle täis, siäl le^ab iggaüks asset kül, kes agga
tulleb, kui tedda kutsutakse. Sepärrast annab se maia Issand omma
sullasele ueste sedda käsko: müme wäl,a tede peäle ja aedade äre, ja
sada
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jada neidsissetullema/ et minno kodda täis saaks. Need on siis se
kolmas suagu neist, kedda kutsutakse. Nende läbbi, kes lede peäl ja
aedade äres olnud, tähhendab Jesus need pagganad, ehk neid, kes omma Nlmmalusse sees ellasid, kes pissm ehk ühregi sest tössisest Jummalast reädnud, waid pimmedusse ja surma warjo al ellasid; need, kellel ei olnud need head ja önsad õppetussed ja seädussed, misIudalistele
ollid, kes sellepärrast nende Judide kõrwa arwata, kui woorad ja ärrapölq<m d innimessed ollid, nendest tunnistab pühha kirri ja ütleb: nemmad on omma sündimisse polest ilma Aristuoseta, kaugel ärra Jõra-Ewes.,.,»..
eli koggodusse oigusseft, ja woorad töötusse seädussest, ja kellel ep
olle lotust, ja kes "on ilma Jummalata ma - ilmas. Kas wõib kül waesem luggu innimesseda olla, kui se on ? ei töeste mitte. Agga selle arraütlem^tta waesusst ja hinge kahjo pärrast ei olle nemmad mitte J u m malast ärraunnustud ehk mahhajäetud, waid temma arm seisab ka neile lahti; temma lasseb sedda ka neile allati palluda ja kassid: saatke
neid sisse tullema. Selle sanna peäle on siis ka need Avostlid sedda
nenda teinud, ja need pagganad, kes kaugel ärra ollid, sellesamma armo
liggi kutsunud, mis teistel innimestel olli walmistud, nenda ütleb pühha kirri: Agga Paulus ja parnabas rääksid julgeste ja ütlesid: se olliAp.tegg.l),
tarwis, et Jummala sanna Kile piddi essite rakitama; agga nüüd, 46.47.
et teie sedda ennestest ärralükkate, ja ei arwa ioseendid mitte iggaweste ello wäärt, wata, siis pörame meie ennast pagganatte pole. Sest
nenda on meid Issand kästnud: minna ollen sind^pagganatte walgusseks pannud, et sa pead ollema önnistusscks M a otsani.
S e armo vakkuminne nüüd sünnib nenda, et Jummal omma armo õppetusse läbbi armsal wisil ja ello saunadega lasseb kutsuda, nenda kui woörasviddo kutsmisse wiis on pälludes ja ütteldes: tulge, sest
keik on walmis. Iesusse Avostlid on sedda ka nenda teinud, kui Paulus tunnistab: meie olleme nüüd kässud Ariotusse assemel, otsego»Kor,sso.
waenicseks Jummal meie läbbi; siis pallume meie nüüd liistusse assemel : Andke ennast Jummalaga ärraleppitada. Kes Jummalaga
ärralevvitud on, se on jo Jummala söbber, kes Jummala söbber, se
Maitseb ja tunneb, et Issand hea on. J a meie Ewangeliummi sees
seisab, et se maia Issand omma sullasele ütleb: sada neid sisse tullewa.
S e on nüüd ni paljo ööldud: et need, kes armo õppetust ku
lutawad, peawad wässimatta övpetusse ja maenitsusse läbbi, kelk innimessed selle walmistud sure armo liggi saatma, mitte wäggisi sundiw a , waid sedda önnis ust rahwale ni selgeks teggema ja etteliitma,
ee nemmad ennast orsego kätpiddi lajTwad sisse talletada nende omade
Xr ?
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seltsi/ kes sedda armo jo sanud ; ja et nemmad issi tundwad need üpris
sured anded, sedda önsad ellamist ja iggawest rahho põlwe, misIesusses keigile on walmistud. O h ! se pohjato arm on jo siis kül kalliks piddada! Selle peäle möttelge siis, oh innimessed! mis nüüd sesugguse
lutsmisse jures tulleb tehha, kas sedda heaks wõtta ja tulla, ehk ärrajada, sest ka meie Ewangelium tunnistab, et keik kutsutud mitte ühhes
nõus olnud, sepärrast tulleb sedda nüüd selletada:
il. Ruida innimessed sedda pakkutud armo wastowõtwad.
Meie kuleme omma Ewangelmmmi sees sedda halledad asja, et n . )
kutsutud hakkasid ennast keik ühhest suust wabbandama, ja Mõnnesuggused süüd üllesarwama, mikspärrast nemmad ei wõinud tulla.
Nende põllud, weiksid ja abbiello, se on, keik ilmalik assi, ei annud
neile aega, sellepärrast ütlesid nemmad: meie ei wõi sel korral tulla,
ja üks ütleb teise järrele sullase wasto, kes kutsub: ma pallun smd,
wabbanda mind. Nemmad ei tahtnud kummatagi koagonist otsekohhe
selle sure armo ärrapölgjad olla, wald arwasid sedda kutsumist kül bea
ollewad, agga nende südda ei raatsind mitte ommast ma ilma murrest
ja tööst ennast lahci kiskuda, et nemmad olleksid möttelnud, sömaaia
tunnil, kui kutsutakse, siis peab tullema, kes tead, las meie eddespid»
di ennam sedda armo pakkumist kuleme. Nenda on siis innimeste! need
ma lima asjad mittokõrd armsamad, kui need jädawad iggawessed ar>
Matt.l«,)7moanded. Agga Jesus ütleb selgeste: Res issa ellik emma ennam
armastab kui mind, se ep olle mitte minno wäärt; ja kes poega ehk
tüttart ennam armastab kui mind, se ep olle mirte minno wäärt. E i

ükski assi ei pea siis innimessi keelma warsi ia heäl melel tulla, kui neid
Jummalast selle armo wäärt arwatakse: need on waesed kül, kes omma tundmist möda sedda armo kutsmist heaks kidawad, ja siiski,
ei tulle; agga kui tuimad ja armotumad on ka need kül issiennese
wasto, kes ei tahha sedda jummalikko headust koggone mõista egga
uskuda?
Agga Issanda armo walmistamise polle mitte sellepärrast koggoniste ilma aego, ja temma halle südda ei tüddine mitte warsi ärra,
rui ka temma pakkumist heaks ei wõeta, waid ta annab uut käsko teist
kutsuda, ja siis leitakse ikka weel neid, kes sedda armo õnneks piddawad
ja heäl melel tullewad, et wäljaläkkitud sullased wõiwad öölda: I s sand, se on sündinud, nenda kui sa kastsid; need, kes enne sedda ühtegi ehk Pissut sest walmistud armust teädnud, .on tulnud; need kes kaugel ärra olnud, kes kui waesed ja häddalissed ei wõinud lotagi selle on-

sa sömaaiale sada, need onsissesadetud,need on armo leidnud; sest
Jummal ei pea luggu, missuggusest suggust innimenne on, waid-lp.tegg.lv,
keige rahwa seast, on se, kes tedda kardab ja õigust teeb, armas " ' " '
temma melest. Ja meie loeme sedda ka puhhas kirjas, et need pagganad
se^da armo keigest süddamest wastowõtnud: Agga kui need pagganadA?.teM.l;,
sedda kuulsid, et Jesus piddi önnistusseks ka ncile ollema, saidnem- 45.43.
mad rõõmsaks, ja auustastd Issanda sanna, ja said ustlikkuks ni
mitto, kui ingawesseks elluks ollid walmistud. Agga Issanda sanna lautati laiale keik se M a läbbi. Ikka on siis weel, tänno olgo meie
armsa Jummalale! neid, kes römoga M a sanna wastowõtwad, kes
lastwad ennast sisse saca önsade seltsi, kes seal ikka ennam selgust sa
wad scst önnistussest, mis neile Jesusas on walmistud. Need tullen
wad kui armonäljatsed, ja lastwad ennast üllespiddada, nenda kui se
suur maia Issand issi tahhab; nemmad tullewad kui kutsutud woorad allandikko tännalckko süddamega; nemmad tullewad kui ärrawässinud ja olmased, pattust waewatud, et nemmad hingamist ja rahholist põlwe iggaweste saaksid. Neile jääb nüüd se armo rooms, mis Jesus issi tunmsrab: igaaüks, kes on mahhajätnud koiad, ehk wennad, Matt. ,9,
ehk öed, ehk issa, ehk emma, ehk naest, ehk lapsed, ehk põllud min^
no nimme pärrast, peab sedda sa<:wörrasuna, ja iggawest ello pärrima.
Se on, kes ei lasse ennast ei lmb^e ssja K-biu, o'go ka keigearmsamad siirad ja suggulassed, mirte kerida omma ömuscust nouca,
waid arwab sei da keigeüllemaks sagiks, sellel ei vea scst kahjo ollema,
sest nemmad swad kül Jummala koia rohkist andlst, ja Issand jodab^-^- 36, y.
neid omlna maggusa armo jöega.

Agga, oh! mis ärrarakimata kahjo neile, kes ei tahha tulla w i
kutsutakse, nemmad peawad sedda rasket sania kuulma, et se n:naIsiand nendest ütleb: minna ütlen teile, et ükski neist mehhist, kes
on kutsutud, ei pea minno õhto -sömaaega maitsma Ja ne.lda tnn«
nistab ka se suur Jummal omma prohwetide läbbi lubba wannu aia<:
Teie, kes Iehowat mahhajättaa ja unnustate mind ärra, - ja Miina 3^' ^«1 ^ ^
tahhan teid üllesluggeda moöga kätte, ja teie keik .^eate ennast täp- ' ^
misse alla põlwile mahha heitma, sepärrast et ma hnüdsin, sa teie ei
wastand; ma rääksin, ja teie ei kuulnud, ja tegmee mo nähhes kuria,
ia wõtsite sedda ärrawallitseda, mis mo mele pärrast ei olnud. Se>
pärrast ütleb Issand Jehowa nenda: Wata, mo sullased peawad so?
wa, agga teie peate nälgas ollema: wata, mo sullased peawad joma, agga reie peate jannuma: wata, mo sullased peawad rõõmsad
ollema, agga teie peate hädbisse sama. Wata, mo sullased peawad
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öiskama, et meel hea o n ; agga teie peate süddame wallo pänaft karjuma, ja waimo hädda pärrast ulluma. Need Jummala anno too>

tussed, ja ka tösfised ähwardamisi ott mure ilma aego, waid otsego
üts uus tutsuminne temma armo süddamest nõuda.
O h ! se peab siis ka'meid warsi, sest silmapilkmisse aiast, kui meie
sedda keik kuleme, kihhutama sedda kallist õnnistust, mis Jesus allati
armsal wisil pakkub, heäl melel wastowõtta. Miks tahhame sedda
wolaste jookswad aega, mis meile arro pärrast antakse, ilma kassota
wiwitada? ehk tühja kadduwa asjade jures üksi sedda rullutada? Meil
jääb ikka weel aega kül, need ma-ilma asjad ennese tarwituseks toimetada. Miks tahhame sedda armo tundi, kui meile hallastust paktutakse, lasta möda minna ? S e ärgo sündko mitte, waid tänna, kui
meie tem.ma heält kuleme, siis ärge tehkem omma süddamed mitte kõwwaks. Ärgo ükski wabbandaao ennast, et ta ütleb: mind ei olle kutsutud ; kül se on sündinud lapse põlwest sadik, kui sa waene agga olleks
sid tahtnud tähhele panna, ja sünnib weel allati; sest ni mittokõrd kui
temma omma armo õppetusse läbbi meiega rägib, siis kutsub Jesus
meid omma armo ossasamissele, et meie agga tulleksimeja temma täiussest wõttaksime kül armo armo pärrast. Amen.
Iggawenne kitus ja tänno olgo sulle, kallis Qnnisteggia, et sa
«eie waeste peäle olled mõttelnud, ja meile keik täieste ja rohkeste walmistanud, mis agga meie õnneks aialikkult ja iggaweste tarwis lähhäb. Tänno olgo M e , et sa keik heäl melel wastowõtta, kes agga
sinno armo heält ia kutsmist ustwad, et nemmad wiwimatta tullewad.
O h ! näita iggaühhele sinno heldust ni selgeste, et ükski ei tahhaks sinnust ärrajada, wald sinno rikis sinno seltsis iggaweste üllespetud sada/
ja sind seäl löpmatta auustada, Amen.
Laul. 343. Se armo Hallikas Wõib keik, :c. zc.
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kolm - aino Iummala Pühha.
Laul. 276. Iesus! peästnud õlled sinna Mind, lc lc.

i^srmolinne önnisteggia Iesus! sinna õlled se teigeüllem hea, se kal25H. lim warrandus, mis taewas ja M a peal on. O h ! anna meile
sinno Iummallkko heldust nahha, sa meile sinno pühha sanna
läbbi öiete tuttawaks, armsaks ja kalliks, et meie südda muud ei nõua,
kuisindjasinnoIummalikko armo. Tulle nüüd ka sel tunnil omma I s sa ja Mulnoga meie süddamesse, ja lasse meid sinno taewalikko õnnistamist sada ja armo leida sinno ees. O h ! tule meie öhkamissed, kui
m m sinno nimmel süddamest pallume:
Issa meie, kes sa õlled taewas, n. t. s.
Ewangelium: Luk. is, 1 -- io. salmist sadik.

Älgga leik tölnerid ja pattused tullid temma jure tedda kuul" ma. J a Waristrid ja kirjatundjad nurrisesid ja ütlesid:
Sesinnane wottab pattusid wasto ja sööb nendega. Agga
temma rätis neile se tchdendamisse-sanna, ja ütles: M l s suggune innimcnne tcic scast on, tennelsadda lammast on, ja
l m ta ühde nelst arrakamab, eks ta jätta ühhcksakümmend
peale ühhcksa kõrbe, ja cl5 ta lähhä selle jarrele, mis on ärrakaddunud, tulnli ta stdda leiab: ja lui ta saab leidnud,
siis panneb temma scdda omma ollade peale römoga.
Ja
tut temma toj0 saab, siis kutsub ta kokko sõbrad ja naabrid,
la ütleb neile: Olge nunnoga röömsad, sest ma ollen lndnud omma lamba, mis M arrataddunud. Mlnna ütlen teile, et nenda on rbüm taewas ühhe pattuse parrast, kes meelt
parrandab, ennam kui ühhetsakümne peale ühheksa öige parrast, kellel mele - parrandamist el õlle tarwis. Eht missuggune
nacne on, tel kümme trahma-rahha on, kui ta ühhe twhmarahha ürratautab, eks ta künalt n süta, ja eks ta kodda ei pühA«
hi,
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h i , ja ehk ta holega ei otsi, senni kui ta sedda leiab. J a tui
ta saab leidnud, siis kutsub ta kotto söb ad ja naabrcd, ja ütleb : Olge minnoga rõõmsad, sest ma ollcn se trahwa-rahha
leidnud, mis ma ollen ärakautanud. Nmda, Ü5len mmna
ttlle, on röön Jummea ingllde ceK lchhe pattuse pan^^^ kes
meelt parrandud.
Jummal olli wannal aial Iudalistele, kui omma ärrawallitsetud
rahwale mitmesuggused head seadmissed annud, mis neile hinge ja ihho polest ömuW piddid ollema. Nenda olli Jummal nendele käsko an4Mos. 15, nud, nemmad piddid selle M a sees, mis ta neile panis cssaks olli an,i.n.t.s. ^ d , pölgo linnad endlle keigeparraia paika seadma, ehk nisuggused
linna paigad, kuhho iggaüks wõis põggeneda, kes juhtund koggemata
ühhe nimmesse mabhalöma, ja et seal se koggemata tapja selle werre
sl tagg.ckulaia eest wõiks rahhul olla, ni kaua, kui kohto polest se sü sai
järreletulalud ja sellctud. Need teed nende linnade pole ollid kui maan>
teed laiad, tassase!) ja keik kommistamisse asjad kõrwale sadetud. Teearrnde peäl seisid kõrged juhharamisse sambad, kus peäle olli kiriotud:
pelgo-lln, et need, kes sinna jooksid, sedda paika vea ja wissist wõiksid leida. Seal nüüd wõeti neid warsi wasto, ja seäl sai nimaguse f?ggematta tapja sü selletud; temma p^ddi agga sinna jäma üllema Preestr i surmani. Läks se koagematta tapja ommeti wälja omma pelqo linna raja ülle enne sedda ftatud aega, siis olli werre sü taqgakulattele l^b,
ba tedda tappa. Kcikil waesil inninlessil, .kellel patto sü pärrast, walli raggakulaja on, on Jesus se ma-ilma Onnisteyyia se air.us pelgo lin, se ainus war'0 vaik. Temma wott.ch neid romoga wasto, tem
Io«n. <l, )7. ma scllesab nende Ml ma süüd, temma üksi kelab hukkamõistmist. Temma ütleb selgeste: kes minno jure tulleb; tedda ei tahha ma mitte wälja tukkada. Sedda armo tunnistab Iejus wägga »elgeste meie tänmse
Ewangeliummi sees. Selle seest tahhame meie õppida tundma

Icsusse armo-süddant pättuste wasto,
I. M i s Icsusse armo-südda on.
I I . Missugguse pättustele Iesusse armo-südda lahti
šeffad.
III. M l s õnnistust se nendele sadab.
^
Se
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Se Icsusse armo südda/ mis meile selle tännase Ewangeliummi
sees teäda anrakse, on temma jummalik hallastus/ et ta heäl melel neid
patto pärrast hukkamoistetud ja waesid innimessi tahhab aidata, kell
nmde wiggadussi parrandada, ja lahke süddamega neid omma armo
seltsi ja ommaks iggaweseks pärris ossaks wõtta. Sest ustaw on se > N" 1,15.
sanna, ja keige wastowõtmise wäärt, et Kristus Jesus ma ilma
sisse on tulnud, pattused önsaks teggema. Se on jo Wannast Iesuöse
armo-nou olnud, on weel, ia jääb ka ma ilma otsani. Ja km ka innimeste pattud ja hirmsad köwwerussed tedda öigussega pühha wi^ha
^ole kihhutawad, stis ta ommeti weel armo heitmisse peäle mõtleb ja
ütleb : mo südda pörab ennast mo sees, mo halle meel põlleb hopis sovs ",«5.
pärrast. Minna ei tahha mitte omma tullist wihha möda tehha; sestIerem ,,,,
minna ollen helde. Allati on temmal se armolinne ja hea tahtminne,
neid pattusid aidata, sest nenda ütleb Issand Jehowa: Wata, min-Esek.34,lina, ma issi tahhan omma karja nõuda, ja neid üllesotsida. M i s
"'
on kaddunud, sedda tahhan ma otsida, ja taggasi tua, mis armastud, ja kinnisidduda, mis hawatud, ja kinnitada, mis haige on.
Sel armo Issandal üksi on ka se suur jummalik nou ja wäggi keik
sedda hästi toimetada, mis agga nisugguste waestele, kui innimessed
on, tarwis lähhäb. Selle temma jummaliko nou järrel: on ta ilma
sisse meie waeste hulka tulnud, tui keigeallam innimenne ellanud, agga
siiski ilma pattota, sest temma sees ellab keik Jummala ollemisse täius Kol.»,,.
ihhollkkult. Agga Jesus meie Qnnisteggia on ennast sellepärrast nenda allandanud, et temma meile wõiks õiete selgeste omma armo süddant näidata; sest temma on omma sure allandusse sees, kui se keige
waesem orri tööd teinud, ja waewa näinud, meid panust ja hukkamõistmisest peästa.
Nenda rägib Jesus issi innimesse sou wasto:
Mind olled sa (oh! innimenne) pannud tenima omma pattudega,Ics. 4,,,4.
mulle olled sa waewa teinud omma üüekohhuste teggudega. Minna,' ' ^
minna ollen se, kes so ülleaftmissed kustutab issiennese pärrast, ja ei
tulleta sinno patto mitte mele. Omma ello pawi!siinma ilmas, olli
temma teikis paikus innimeste seltsis, et ta ennast rahtis nende melest
õiete armsaks tehha. Nenda olli Jesus iggapääw pühhas koias õppetamas. Ta ei seisnud mitte wasto, kui tedda kuhbogi kutsuti abbi saat- ma, waid tenima kõrwad ollid ikka lahti iggaühhe bäddalisse palwed
luulma. Ei ta wässind mitte ärra ommad armo käed wiggaste pole
wäljasirrutamast; ta wõttis ka neid wätimid lapsi süllcsse ja õnnistas
neid. Qöd ja päwad olli temma walwamisses ja pallumisfts. Agga
^emsse oige werre waew hakkas temma kibbeda kannalamissega.
Vy 2
Km
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Kui ta pällus rohho-aedas
Meie patto koorma a l ;
Wärrisemas, sures waewas
Olli siis se pühha T a l :
Kül se tedda pikistas,
Nenda et werd hikistas:
N i suur olli temma hädda, .
Kes wõib ärramoista sedda?

Keik pattused seisid siin temma meles, ja temma kandis nnd om
mäs süddames. E i wõinud ükski piin, egga surm isse temma südda
mest sedda armo ennam kautada, mis temmal pättuste wasto olli. Armo südda olli temmal surres, armo südda üllestõustes surmast. N i
pea, kui ta olli Issa au läbbi üllesärratud, püdis temma ommad waesed arrad ja laiale villatud jüngrid armsal wisil ennese jure kogguda jaig:
gawest rahho põlwe neile anda. Temma näitas neile ommad läbbi uritud käed ja külge, need keigekaUimad armo märgid, et seält pättustele
õnnistus tulnud, ia et senna warjule jõudma, se ainus nou nende hädda sees on. Nende armo märgidega on Jesus ka üllesläinud taewa, ellab ja wallitseb iggawest keikide pättuste õnneks, ja pallub nende eest,
nenda kui meie rõmuks tunnistakse:
Et Iesu werri ldpmatta
Nüüd hüab: Issa hallasta.
Sedda wõib õiete põhjatumaks armuks nimmetada, mis innimessele õnnistusseks tulleb. Nüüd kuulgem siis ka
II. Mwsugguste pättustele Iesusse armo - südda lahti seisab. E i
temma põlga wäest, egga santi, waid keikil, keikll pättustel on lubba
3ts.45,,2.temma liggi tulla, nenda kui ta isse armsal wisil tunnistab: wadage
minno pole, jalaste ennast arrapeasta, keik ma ilma õtsa rahwas,
sest minna ollen "lummal, ja ei ükski muud. J a jälle ütleb ta: LulMatt. „ , ge minno jure kei5, kes waewatud, ja koormatud ollete, ja minna tah"
han teile hingamist sata Jesus wõttab siis römoga wasto keik need pat
tused, kelle patto hädda neid waewab, kes otsigo pohjato surma august
õhkawad ja kaebawad:
OHI
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O h ! kuhho lähhän. ma
Mo patto koormaga?
Kus pean armo leidma?
Kes saab mull' abbiks jõudma?
Et keik ilm appi tulleks,
Mul siiski hädda olleks.
Nisuggused raske süddamega innimessed/ kes selle röömsa san
nume peäle, et Iesusse armo südda pättustele lahti seisab, tulle
wad, armo otsides, nuttes, pälludes ja kerjades; agga süddamest us .
kudes, et Jesus ka nende Onnisteggia on, need leidwad, et temma nen
de ainus warjo-paik, ja et neid seäl römoaa wastowõetakse, nenda kui
meie Ewangeliummi sees seisab: Reik tölnerid ja pattused tullid temma jure, tedda kuulma. Need tölnerid ollid nisuggused, kes omma
liggimestele liga teggid, ja tolli wastowõtmise jures armota wäest rahwast nülgisid. Need pattused ollid nisuggused innimessed, kes ilma
häbbita ja kartusseta julgeste patto teggid za otsego kuulsad öälad innimessed ellasid; sepärrast neid ka pölgati, ja ühhelgi ausal innimessel ep
olnud nendega teggemist. Nisuggused tullid ka Iesusse jure, sest et
nende südda olli üllesärkanud, et pat neil ütlematta waewa teggi, ja
et nemmad omma hukkamõistmist selgeste hakkasid tundma, ja selle hädda sees Iesusse jures abbi selle wasto otsima. Nenda kui Maria Mah- sul. ?,;«
dalena, se suur pattune naene, ka teggi: sesamma seisis tagga Iesusse
"
jalge jures, nuttis ja hakkas temma tallad kastma silmaweega, kellest
Jesus isse siis sedda tunnistab, et temmal paljo patto on andeks antud. Süddamelikko hallastussega watis Jesus omma jüngri Peerusse peäle, kes selle raske patto sisie langes, et ta Iesust hirmsa needmise
sega ärrasalgas; agga kui ta sedda süddamest kayhetses, ja sellepärrast
kibbedaste nuttis, ei wõinud Jesus tedda ärraunnustada, waid otsis
tedda jälle römoga, otsego neid teisid jüngrid. Satteus, üts tülnride L»k 13,2.
pealik tahtis Iesust nähha, ja wata, kui Jesus sedda temma süddame " ' himmo moislls, ütles temma Sakkeusse wasto: tänna pean ma sinno
kotta jäma. J a kui ta Iesust römoga wastowõtta, ja omma üllekohhut üllcsräkis, wastas Jesus temmale: l ä n n a on scllesmnatse kojale^.!?,?."
önnwtuo tulnud. Sest minna ollen tulnud otsima ja onsaks teggema,
mis ärrakaddunud on. Selle kurjateggia!, kes Ieiussega ühtlase mi ris
tipodud, ja kes patto kahhetsewa süddamega pälludes ütles: I s s a n d " " " ' ^
mötle minno peäle, wastas Jesus : töest minna ütlen sulle, tänna pead
sa minnoga paradisia ollema.
Vn Z
Agga
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Agga Jesus ei wõtta ükspäinis neid wasto, kes omma hädda tuw
des tedda otsiwad, waid temma otsib isse weel pcälegi nisuggust, kes
eksitusses alles käiwad kui lambad, kus üagaüks omma tee peäle wat a d , ei nä, ei tunne omma kahjo, ei tea umberpöörda, ei mõista issiennesest öiget ja önnistusse teed leida, kelle luggu ni waene on, et nem«
mad on, kui ärrakaddunud rahha, mis pörmo ia roja sisse tallatakse,
ja senna jääb, kui sedda mitte holega ei otsita. Nisuggust klttsub Asus
J?'.,', 6. allati omma armo õppetusse heälaga. Taütlcb: pöörge taggasi selle pole,
Irs. 65,,. kelle jurest Israeli lapsed koggoniste on ärralahkunud. J a jälle: M a
ollen ommad käed keige se päwa wäljalautanud ühhe kangekaelse rahwa wasto, kes omma mottette järrel käib sedda teed, mis ei olle mitte hea. Jesus ei wässi mitte ärra omma sannaga neid nomides, mac>
nitsedes, za ennese jure kutsudes. Temmal on se armo murre iggaühhe pattuse pärrast, sest et temma leili on kalliste lunnastanud, za omma werd keikide eest ärrawaonud nende önsakssamisseks. Kes sedda
armo heält wõtwad kuulda ja Iesusse jure tullewad, need õppiwad
tundma
III. M i s õnnistust se neile sadab, et Iesuosel sesuggune armosüdda vattuste wasto on. Nemmad sawad pattude andeks-andmist
Iesusse käest,, ja sega ühtesse keik õnnistust, mis agga waeste innimestele tarwis lähhäb. Pae lahhutab innimessi Jummalast ja leigest õnnistusast ärra, ja temmast tulleb hinge ja ihho hädda mnim^tel. Kui
se essite on ärrakäutud, kui patto sü on andeksantud, siis seiswad keik
Jummala armo-warrandussed lahti. Nenda kuleme meie, et se ikka
Iesusse armo sanna olli keigile neile, kes waewatud ollid, tt ta neile
Matt. y,,. ütles: olle julge minno poeg, sinno pattud on sulle andeks antud.
w . 7,48 Sega tahtis I e m s nced arrad hinged rõmustada, et nemmad piddid
süddamest ustma, mis onnis põlli neile temma jures piddi ollema, et
temma keik nende hukkamõistmist omma ärraleppitamise läbbi lelanud. Nisuggused sawad Iesusse scltsis ikka selgeminne nähha, kui suur
nende rummalus la kahjo olnud, kui nemmad alles Jesusast kaugel ärra ollid; sepärrast piddawad nemmad nüüd sedda keigeüllemaks ja su<
remaks armuks, et Jesus nende peäle hallastama, ia neid, kui keige armetumad isse otsinud, ja surest armust ennese seltsi wõtnud, kus nnnmad näggewad, et parremat ello ei olle leida, sepärrast ütlewad nemMatt'7,4 mad: (!)h! Issand se on hea, et meie siin olleme, siit ei tahha meie
ei iggaweste lahkuda. Sellepärrast mõtlewad nemmad allati selle sure
au peäle, et nemmad Iesusse seltsis ja temma ommad on. Nemmad
ei mnstelle sepärrast, waid allandawad ennast, sest ei neil häbbi silmis
temma
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temma sure armo pärrast o n ; nemmad nõudwad keigest jõuust temma
armust klnmplddada, ja omma kutsmisse ja ärrawallttsemisse järrel süddamest nenda ellada, kui pühhadele sünnib. Nemmad ostwad seks rammo Asusse armust ja ütlewad:
Jo meil on teäda ammo,
Ja se on meie rammo/
Et sind, ei meie td,
Ei pea kihhutama,
Meid waesi armastama;
Waid se on sinno tahtminne.

Need on need pattused, kes Iesusse armo süddant leidnud, kes öieteinsadon, kellest Jesus tunnistab: minna annan neile igyawest ello, Joan. ,«,„
ja nemmad ei sa ellades hukka, ja ükski ei kissu neid minno kaest;

nende pärrast on room Jummala inglidc ees taewas.
Selle armo pakkumisse jures ei peaks kül ükski pattune ennam ühhe silmapilkmisse wiwitama ja kaua mõtlema, kas peaks ta Iesusscle
tullema, wõi mitte. Agga ommeti on, parrago J u m m a l ! kül teäda,
et mitto ilma Jesusata ellawad. S esilon, et nemmad patto ni wagga armasrawad, ja temmast milgi wisil ei tahha lahkud', ja o uma
«^lust kui põues kandwad, mis m i l , nende rummala möcce järrel, kasso
sadab, ja nemmad ei tahha melel uskuda, et se kahjo märamatta on.
Ebk nemmad ei tunne ommad süüd ja köwwcrus ed mitte, wa,d on ennese melest oiged, waggad, pühhad, nenda kui E vangeliummi sees need
Wariserid ja kirjatundjad ollid, kes nurrisesid, et Jesus pallusid wastowõtta. Agga need waesed ei tunnud, egga ustnud omma hmge arrarikkumist, ei olnud hinge polest haiged, ei koormatud, ei waewatud,
sevärrast ei otsinud nemmad, ei leidnud ka mitte sedda öiqet hinge-arsti,
kes varrandab keik wiggadnssed, ja jäid omma ennese õigusse sees, Jesukest, temma armo seltsist ja iggmvessest önnistussest, mahha.
Kes Iesusse seltsi ei tulle, kes sedda suurt armo ei sa, se on isleennese wasto siallune, ja wihkab isseennast. O h ! se ärgo sündko mitte, waid iggaüks pattune tulgo, tulgo ilma aega wiwitamataa, tulgo
ni häddalinne, kui ta on, tulgo tösfise süddamega, waat, Jesus seisab
reiale wallnis rilnoga neid wastowõtma, ja seddasamma õnnistust nei
le andma, mis ta ühhelcgi ei kela.
Oh?
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O h ! armolinne,

armo läbbi ennese, kui selleüle pättuste sõbra, jure; täida sinliaisse
meie süddamed selle ellawa himmoga sind nouoa. Näita meile, kui
meil rahho polest kitsas kä on, ja pat meile waewa tceb, sinno armo <>
süddant, mis sa keikile pättustele olled lahti teinud. Lasse meid seäl
warjo paika leida, kui patto fu taggakulaja meid tahhab hukkamoista,
ja lasse meid mitte rahhul seista, kunni iggaüks wõib üttelda: tänno
olgo minno Jummalale, mind pattust wöttls Jesus wasto. Amen.
L.sul. 265. Et tulge kokko, paftused ze. x.

J tlus neljandamal Pühhapawal pärrast kolmaino Jummala Pühha.
K.aul: 139. Ma hüän, Jesus, appi sind zc. :c.

^ > h ' . helde taewane I s s a , kes sa olled üks hallastaja ja armolinne
A l Jummal, kes head lehhes mitte ärra ei wässi, waid keikile armo
^
ja head teed, ni hästi waggatele kui kurjadele; õppeta siis ka meid
õiete tundma sinno suurt armastust ja süddameliko hallastus! meie
waeste pättuste wasto, et meie wõime maitsta kui helde ja armolinne
sa olled; kes sa kannatab meiega ja ikka meile omma armo ja jummaliko andid pakkud ning tahhab meid, kes ennesest waesed olleme, omma
armo rikkussega täita, et ka meie süddamed selge armastussega omma
liggimesse wasto saaksid täitetud. O h ! sullata meie süddamed, mis
ilma sinno walgusseta wägga külmad on, omma pühha Waimo tullega,
ning wõtta meilt ärra sedda kõwwa süddant, mis walli, wastane^ tigge ja armastusest tühhi on. Nenda sa isse meie meelt ja tahtmist omma pühha Waimo läbbi ja õppeta meid isse armo ja hallaseust temema
omma liggimessele, et meie sinno ees ka armo leiame. Nenda meid seks
kujuks, kelleks sa meid olled lönud, et meie nenda sinno sarnatseks woik
sime sada ja ikka sinno järrelead olla. S a olled helde Jesus, süddamest tassane ja lahke ja olled ka meile märgiks sanud, et meie sinno tastast meelt ennestele peame wõtma. O h ! õppeta meid ka õiaet tassandust, et meie omma liggimesega ilma kawwalusseta ja wihhata ellame, tedda hea melega aitame, temma eest pallume za kostame ning
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kets asjad heaks käname, ja nenda sinno Issa tahtmist teme, kes taewas on. Hüa ka meie wasto tänna, nenda kui sa seal wäl al ütlesid:
olge armokssed, ja pöra ka meie süddamed ja kõrwad sinno sanna pole,
et meie sedda kuleme ja wasrowottame. O h ! walgusta ja kinnita siis
meid omma Waimoga, et meie usso walgus wõiks paista armastusse
teggude sees meie ello otsani, ja et meie sedda aukroni sinno kaest armopa.gaks taewa sees katte saaksime. A;uen.
Kui Jummal sedda essimest innimest olli lönud, siis loi ta tedda
omma nao järrele. S e Jummala näggo olli tõssine õigus ja pühhitsus. Agga, kui innimenne wõttis selle kawwala mao pettised sannad kuulda, ja temma mele pärrast tehja, kamas ta ärra sedda näggo
ia sai kurrati sarnatseks, et ta kurja teggi, ja siis ka lapsi sünnitas ennese sarnatseks omma näo järrele. J a nenda on se Jummala näggo ühhe
innimesse sanna pölgmisse läbbi keckist Adama lapsist ärrakäutud, ja keik
on sest onnistussest lahti sanud, mis Jummal neile oUi annud. Sedda ärrakäutud Jummala näggo, on Jummal meile jälle saatnud omma Pöia lunnastamisse läbbi, ja ta rahhad nüüd, et meie peame sama temma Pöia sarnatseks; ja Jesus Jummala Poeg tahhab ka sedda
ärraritkutud Jummala kuio meie sees oige usso läbbi jälle uendada, kui
meie agga temma nou järrel Wõttame tehha. Sepärrast maenitses
Apostel Paulus ka Ewesusse rahwast ja ütles: 3 t teie enneste pealtEwes.4.,».
peate ärraheitma endise ello polest sedda wanna innimest, kedda rik- »' " .
kutakse pettusse himmude l ä b b i ; Agga et teie peate ueks sama omma
mele waimus, ja enneste peäle wctma sedda uut innimest, kes I m n -

maia sarnatseks on lodud töõsise õigusse ja pühhiasse sees.
Kuida nüüd innimenne Jummala sarnatseks wõib sada ehk I n m
mala wiside ia kombede lärrel tehja, sedda õppetakse tännapäwaje Ewanaeliummi sees, kus meie omma Qnnisteggitt kallid mamilsusse ja
õppetusse sannad, same luggeda; kui ta ütles: olge armolissed, nenda kui teie Issa armolinne on. Andke andeks, siis antakse teile andeks : andke, siis peab teile antama. Agga, et nüüd Icmsse sannad ta meie süddamed parrandaad, ja et keik meie ello kombed ia wisid Jummala tahtmisse järrel olleksid, seks pallugem lemmalt abbi ja
armo Issa meie palwega:

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Zz
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Kwangelinm t Luk. 6,36--42. salmist sadik.

epärrast olge armolissed, nenda tui teie Issagi armolinne
on. J a ärge mõistke kohhut/ siis ei mõisteta ta mitte tc ie
peäle kohhut: Ärge mõistke hukka, siis ei mõisteta ta teid mitte hukka. Andke andeks, siis antakse teile andeks: andke,
sus peab leile mttama, üks hea kinniwautud, ja kuhja peaza
ja puistatud moöt peab teie rüppe antama; sest sellesamma
mc odaga, misga teie mõõdate, peab teile jälle mõõdetama. Agga temma ütles neile tähhendamisse-sanna: Kas pimme wolb
pimmedale teed juhhatada? Ets nemmad mollemad auto ei
lange ? E i jünger olle mitte üllem kui temma õppetaja; agga
iggaüks taieste õppetud peab ollema kui temma õppetaja.
Agga mis sa sedda pmda naad, mis so wenna silmas on, agga sedda palki, mis so ommas silmas o n , ei panne sa mitte
tähhele. Ehk kuida wõid sa omma wennale öölda: Wend,
lasse ma kissun sedda pinda wälja, mis so silmas o n ; ja isse
ei nä sa sedda palki mis so silmas on ? O h sinna sallalik! tissu essite sedda palki ommast silmast wälja, ja siis selletad sinna
wäljakistuda sedda pinda, mis so wenna silmas on.
Nende etteloetud E w a n g e l i u m i sannade seest tahhame meie nüüd
Jummala armo läbbi õppida:

Kuida innimenne saab Jummala näo sarnatseks.
Meie tahhame selle jures tähhele panna:

I. Missuggune se Jummala näggo on.
l l . M i s läbbi innimenne saab Jummala nao sarnatseks.
<>h.' Issand pühhitse meid omma tde sees, sest sinno sanna on tddde.
^ Amen.
1. Kui innimenne pühha Waimo uendamisse läbbi saab Jummala
näo sarnatseks, siis ei se sünni ommetigi nenda, et ta saab Temma ollennsse
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lcnlisse sarnatseks ja ni taieste pühhaks/ kui I u m m a l o n ; sest Temma
on suur ja ilmaarwamatta on temma wisid ; waid I u m m a l tahhab, et
me e peame keige hea kombede polest temma järrel kmma, ja ei mitte sesinnatse ma llma sarnatjed ollema, waid Krisrusse meelt enneselewotma, tes meile on tähte jätnud, et meie peame scdoa joudo möda, mis
temma melle uesündinlisse sees annab, temma järrel käima leige hea
tegqude sees, nenda kui Paulus ka maenitseb ja ütleb: olge Iummala Ewes. s^.
jarrelkäiad, kui c^mad lapsed. Meie peame Iummala järrelkäima
pühha ello sees pudhastusse, armastusse ning hallastusse sees, ja et
meie olleme teine reise waslo helded süddamest <a teine teisele andeks anname, nenda kui ta I u m m a l Kristusse sees meile on andeks annud.
Missuggune nüüd se Iummala näggo on, ehk missuggused wisid I u m malal on, stdda öpverab Iesus Ewangeliummi sees. Iesus ütleb: olge
armolissed nenda kui teie Iosagi armolinne on.
Iummala wiside seast on arm keige üllem ia tunnukse teggutest, et ta armo teeb keigile omma lomadele, et ta hallastab nende
peale nende hädda sees, ja on meid inninussi issi-ärranis aitnud sest
patto hukkatusstst, ja et ta itka weel tahhab meid hea melega keigesugguse hädda sees aidata. S e on se.hallikas, kelle 'täiuosest meie keik wot- Joa». ,,l6,
tame kül armo armo pärrast. Üks ballaotaja ja armolinne on I u m - , Mos. 34,
mal, pitkamelega ja rikkas heldussest; kes heldust peab mitme tuh- 6.7.

handele, kes andeks annab üllekohhut ja ülleastmist ja patto. Pangem siis nüüd tähhele, kuida I u m m a l , se taewane I s s a , les meile
märgiks on, armolinne on meie wasto, ja kuida temma meie peäle hallastab. Patro läbbi on willets ja häddalinne ello innimeste peale tulnud, et nemmad vatto langmisse pärrast keigesugguse häddasissesattuwad. J a eht nüüd innimessed mttmel wisil omma taewase Issa meelt
pahhandawad, siiski ei tüddi ta mitte ärra, neile head tcggemast, wai>
aitab neid keikimddi; sest nende hädda lähhäb otsego temma süddanle
läbbi. Kui ta nääb, et neil kitsas kä on, siis temma südda pöritab hallasmsse värrast temma sees. Ta hallastab innimeste peäle la keigesugguse ihholikko hädda sees: sest temma on se, kes leiba annab M a t s i l e ,
la jodab neid, kenncl janno o n ; kattab neid, kes allasti o n ; kes meie
haiaussed parrandab; kes wae^ed lapsed ja lessed naesed üllespeab; kes
raske jallatsed ihho koormast lahti peästab; kes surma bädda sees
hoiab; kes neid, kes surremisse peäl on, römusrab, ja peastab neid
önsa surina läbbi keigest kurjast ärra. S e ep õlle lül, et se taewane Issa
nenda hoolt kannab meie ihho ette, waid ta murretseb ka ilma löpmatta meie hinge eest, nenda, et ta meid aitab patto haddas, ja peästab
Zz 2
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meid ärra patto hulkamssest. Meie essimeste wannemitte patto läbbi
olleksime meie keik hukka sanud, ja iggawesse surma häddasissejänud,
tui se taenxme Issa mitte ep olleks sedda nou piddanud, meid sest omma Pöia läbbi lunnastada: agga siin näitis Jummal omma armastust
meie wasto, et Krisms meie eest on surnud, kui meie alles pattused ollime, et meie nüüd, kes omma waenlaste käest olleme ärrapeäsenud,
iggawest ello peame pärrima. GeUe omma aino Pöia läbbi annab ta
ta meile onmm pühha Waimo, kes meid keige töe sisse juhhatab, ja
sedda õiget usko, sanna ja sakramentide läbbi, meie süddames kinnitab,
et meie selle ma ilma Onnistegaia nimmesisseussume, ja temma wev
re läbbi pattt:de andeks «andmist ja iggawest ello same. Sellesamnm
omma Pöia läbbi hallastab ta ka omma kohto sees nende pättuste iw
nimeste peäle, et m nendega kannatab, et ta kohhe ei lasse neid omma
wibha sees hukka sada, waid otab nende meele parrandamist; ja km
nemmad pattust pöörwad, ja Iesussest ommast Õnnisteggiast armo
ja M i otsiwad ülche katkiröhhutud süddamega, siis wõttab temma nech
Iesusse õigusse läbbi õigeks arwata, ja p.ltto nuhtlussest lahti peästa.
Nisuggune hallastaja on Jehowa, meie Jummal, kes kannatab i w
nimesse pattudega nende mele parrandamisieks; kes ei te mitte meie
patto möda, ja ei tassu mitte meie katte kcck meie üllcsohhut möda;
kes ei pea mitte iggawest omma wihha, waid wõttab jälle meie peäle
hallastaja; kes el heida mitte iggaweste ärra, waid kui saab km-wastud, siis hallasrab temma ta omma sure helduste järrele. Nisuggused on nüüd Jummala wisid, mis meile märgiks peawad ollema ja ken»
ne sarnatseks meie peame vääw päwalt pühha W^mno wäe sees sama.
Nenda teeb meie taewane Issa armo ja hallastust meil waestel pättustel ja weel ennam, kui meie sest mõistame üllestunnistada. O h ! kui
mele neid heateagemissi hakkame omma mele tullelama mis Jummal
meil iggaühhel nsti> innimessel lame põlwest on teinud, siis peame meie
,Vos.»» öige süddame kurbdusse ja häbbiga Jakobiga tunnistama: ynnna ep olle middagi keikide heateggemiste ja keige truusse wasto, mis sa omma sullasele olled teinud. Sepärrast ärge unnustagem ka -mitte sedda
K»l.i.,,,. suurt Jummala heldust Tawenga kiitma, kes nenda ülles: M o hing!
«.3.). kida ^ehowat, ja keik mis minno sees, temma pühha nimmi. M o
hing! kida Iehowat, ja ärra unnusra mitte keik temma heateggemisfi
ärra, Temma on se, kes so üllekohhut andeks annab, kes arraparrändab keik jo wiggaduosed. Rcs so ello lunnastab hukkatuosest, kes
sind ebhitab heldusse ja hallaotussega kui kroniga. Nenda on se

suur Jummal, meie I s s a , ni armolinne on temma keiklõe omma lo>
made
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made wasto, kui meie nüüd esmalt olleme lühhidelt kuulund. Pan
gem siis ka.
i l . tähhele: mis läbbi meie omma taewast Isza sarnatseks same.
Meie olleme jo sedda essite kuulnud, ct meie mitte omMst wäest heaks
ei sa. Nenda kui jünger ep olle üllem öppetajast, egga sullane üllem I s sandast, ja nenda kui loom ei loiaks sa, nenda ei wõi ka mirte innimen
ne siin kadduwas ellus keige jummalika wifide ja kombede sarnatseks
taieste sada, egga ni rohkeste armo ja head tööd tehja omma liggimese
sele, kui Jummal meile innimestele teeb. Jummal näitab armo ilma
odata, agga innimenne teeb armo selle moödo järrel, mis temmale
Jummala armo rikkussest on antud. S e Jummala arm ja hallastus
on meile otsego ühheks kuiuks ja märgiks, kust meie temma suurt armastust enneste wasto tunneme. Kenne sarnatseks meie ka wõime sada,
lul meie agga isse Wõttame temma sannq kuulda, ja kenne kuio järrel .
meie ka peame ennast ehhitama, ni kui meid maenitsetakse Paulusse
ramatus Kolossusse rahwale kirjotud: Sepärrast ehhitage ennast kuiKol.),i„i4
Jummala ärrawallitsetud, pühhad ja armastud süddamelikko hallastussega, heldussega,allandussega, taosandussega, pitkamelega; kannatage teine teisega, ja andke andeks teine teisele, kui kellelgi on middagi kaebamist teise peäle; kui Aristus teile ka on andeks annud, nenda tehke ka teie. Agga keige se peäle ehhitage ennast armaotussega, se
on oige tuggew sidde.
Kes nüüd tahhab Jummala näo sarnatseks sada, ja temma kombede ja wistde järrel omma liggimesse wasto tehha, se peab essite ommas süddames sedda Jummala heldust ja hallastuft tundma, mis läbbi Jummal tedda on keige ihho ja hinge hädda sees aitnud ja ikka weel
aitab. Sepärrast, oh innimenne! ni kaua sa isse weel mitte ep olle öp
pinud tundma sedda hädda, kust se taewane Issa sind Iesusse läbbi on
aitnud, ja kuida Jesus sinno peäle hallastab jasinnulesinnopattud tahhab andeks anda, siis sa ka ei wõi mitte maitsta, lui helde ja hea J u m mal on nende waggade wasto; ni kaua, kui sa weel patto ello sees ellad, ja ei olle patto unnest üllesärkand, ja Jesus sinno süddant ei olle
walgustanud, siis sa ei wõi mitte sedda hädda nähha, missinnoliggimesiel on, sedda wähhem temmal armo ja head tehha.
Sepärrast,
kui sa tabliad, armas risti innimenne, omma taewast Issat armastusse sees takkcmouda, siis peab sinno südda ollema pühha Waimo läbbi
uendatud, sinno meel ja tahtminne parrandaad. Se pühha W a i m peab
, essitesinnosüddames armastusse tullokest süttitama, ennego sinna teisel
mci'innimessel oigest süddamest wõid head tehha.
Zz z
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Nenda kui nüüd meil ennese! paljo abbi waia on, ja se taewane Issa
ka meid keigesugguse hädda sees ain.b, nenda veame meie ka ommalt
jõuust teisele risll-innin.es-.ele ihho ia hinge poksi abbi teggema. SeM«tt.7,".pärrast maenitseb meid Jesus ta nerda: keik nüüd, mis reie i..l tahhate, et innimessed teile peawad teggema, nendasammoti tehke ka
teie neile. Iggaüks innimenne sowib sedda, er temmale peaks abbl tehtama, nendasammoti peab temma ka ussin ollema omma liggimcst a tma temma hädda sees. Risti-innimenne teeb armo ommal liggimese!
ja hallastab temma peäle ka hinge polest, siis, kui ta sedda, kee awwaliko pattude m s ellab, armastussega nomib, maenitseb ja kelab
kurja teggemast, mõtle, nenda: sa naäd ehk kuled, kui so liggimenne
teist innimest teotab, kurja temmast raaib, teisele liga teeb, siis kosta
temma eest, aita tedda; ehk naäd sa teise wargusse nõus ollewad, ehk
muud kurja tööd teggewad, siis wõtta kohhe hea övpetussega tedda
maenitseda ja tassase waimoga jälle parrandada, ja kui ta sind kuled;
Ial. 5,20. siis sa peastad temma hinge surmast, ja kattad pattude hulka kinni.
Agga vängem ka tähhele, mis Jesus meile sepärrast ütleb tännase
Ewangelmmmi sees: kiosu essite sedda palki ommast silmast wälja,
se on, parranda essite ennast, ja siis selletad sinna wälja kiskuda sedda pinda, mis so wenna silmas on, siis sa wõid nähha, kuida sa teist
wold vanandada? ja t.mma eksitusse pärrast tedda maenitseda, kui sa
ommad vattud olled mahhajätnud ja ommad wiqgadussed parrandad.
Sest se innimenne, kes teist teotab, laimab, telie peäle kohhut mõis'
tab, ebk mõistab tedda wihha pärrast koggoniste hukka, sü pärrast, ehl
süta, se ei parranda teist mitte; waid sadab ennast isse Jummala kohto alla. Jummal ei olle sedda lubba kennelgi annud, teist peäle kohhut
mõista ja teist innimest hukkamoista, nenda kui mõnni, parrago Jummal, omma sure wandumisega, needmissega teist innimest hukkamoistab põrgo allama kohhast sadik. Need üllemad on need kohtomõistjad Jummalast seatud kurjateggiaale nuhtlnsseks ja heateggiattele kitusaks, agga mitte need allamad, kes üllematte sanna peawad kuulma.
Kui üks risti innimenne teeb armo, hallastab omma liggimesse
peäle, ja aitab tedda keige ihho asjade sees, siis ta ka selle läbbi saab
Jummalale sarnatseks. Nenda kui Jummal on armolinne keikide wasto ilma arwamatta; sest temma on helde nende tannamatta ja kurjade
wasto, nenda peab innimenne ka head teggema ja hea melega aitama
omma willetsat liggimest ilma arrota, olgo se temma suggulane ehk
wooras, tuttaw, ehk tundmatta; wihhamees, ehk söbber, nenda kui

Jesus,

Jesus, nende E w a n g e l i u m i sannade eel/ maenitseb. Meie risti innimessed olleme keik uks ihho Kustusse sees, ja iggaüks ennese kohha! ol>
leme meie teine teise liikmed; nenda peaksid ka keik liikmed ühtsuggust
murret kandma teine teise eest/ ja teine teisele abbiks ollema.
Sepärrast kihhutab Jesus meid armastusse ja heateggude pole om
ma liggimesse wasto / ja panneb meile omma taewast I s j a t margcks ja
ütleb: Olge armolissed nenda kui teie Iosagi armolinne o n ; olge helded süddamest/ halledad, lahked/ ärdamelega ja aitke teine teist, kui jeile
Issa lapsed, kes taewast ja maad on teinud. O h ! nõudkem ftdda I e
susse kallist õppetust, ja ärge tehkem mitte omma süddant kõwwaks, ar>
ae olgem mitte tuimad/ et meie mitte tähhele pannekssme, mis Jesus
meld tässib kalli töötusse saunadega. O h ! hädda, hädda sel waeiel innimessel, kes ilma armota on waewalise ja häddaliste wasto; kenne
südda ei ligu, kenne kõrw ei kule, kenne silm ei nä selle willetsa hädda
,a waewa, ja ei wõtta temma peäle hallastada, se peab ka ilma hallas
tusseta jäma. Otsego Jummal omma hallastust wäljanäieab andmisse ja andeks-andnusse läbbi, nenda püab ka üts oige risti innimenne
omma Jummalat temma wiside ja kombede sees järrel nõuda. Ehk
teine innimenne on tedda sannade ehk teggudega pahhandanud, siis ta
annab sedda andeks ja ei kanna wihha mitte, sepärrast temma peäle, ta
ei lasse mitte päwa loja minna omma wihhastamisse ülle. Kui ta leppib temmaga, siis ta unnustab ka teise süüd ärra, ja ei söima mitte
teist nende endiste asjade pärrast, egga mötle nende peäle, ei maksa
mirte kurja kurjaga, sõimamist söimamissega, waid teeb nende kui I u m
mala sanna õppetab : N u i nüüd sinno waenlase! nälg on, sus säda ted- Rom.i,,,»
da, kui temmal janno on, siis joda tedda; sest kui sa sedda teed, siis
koggub sinna tullisid süssi temma pea peäle. Kui ta nääb onuna liggimest ühhe ehk teise hädda ja willetsusse sees, waese ehk wiggase ollewad, siis ta teeb mis Jesus ütleb: andke, siis peab teile M e antama.
Se peab ühhe risti «innimesse leigesurem room ja süddame lust ollema,
et ta leiba murrab näljatsele; käitab sedda, kes allasti on, ja aitab sedda, kes häddas ja waewas on. Ta annab ommast warrast ka neile, kes
sedda ei loua ärratassuda, ja annab hea melega ka neile, kes sedda wäärt
ei olle, kennelt ra kitust ei sa, kes ei anna hea sannagi. Ta teeb head ja
laenab, ei ühtegi selle wasto lotes. Kui ta waestele andi annab, siis
ta ei te sedda innimeste nähhes, ja sepärrast, et tedda peaks sest nähtawa ja sepärrast kiteldama. Ons Jummal temmal rohkeste annud, siis
ta jaggab waesele ka rohkeste; on temmal kassinaste, siis ta annab jag>
so ka sest kassinust warrast, ja sedda kelk teeb temma ilma nurrisematta
ja

ja hea melega, nenda tundmattale kui tutwale. Ehk tenunül ci ollegi
ommast käest middagi waesele anda, siis tenima ommetigi eiuiaredda
ärra omma ukse eest kur^u siumade ja ähward msseaa; waid annab
tenunal hea nou, kuida se wae^e peaks edcasi ja te»je hea rahwa läbbi
abbi sama.
Kui meie ka nenda teme, kui Jesus meid on maenitsenud ja nüüd
olleme kuulda sanud, siis same mele se läbbi omma taewast Issa sarnatseks ; sest innllnenne ei wõi ühhegi asja läbbi ni täieste Jummala
sarnatseks sada, tui et ta hallastab omma willetsa lignimesse peäle, et
ta waestele armo ja abbi teeb, annab andeks omma wchhamehhele temMatt.5,44. ma eksilussed; armastab ominad wihhamehheb, õnnistab nei5, kes
tedda ärranxnnurvad, teeb head neile, kes tedda wihkawad, ja pallub nende eest, kes temmale liga tewad, nenda kui Jesus ka maenitses
Sepärrast, kui meie nüüd sedda keik teme, mis Jesus meid Ewangeliummi sees lootusse sannadega õppetab, siis peab meile ka nende lootusse sannade möda tehtama: sest sellesamma moödoga, misga meie
ommal liggimessel mõõdame,peab meile jälle mõõdetama, mis innimenne ial külwab, sedda ta ka leikab. Jummal on se kättemaksja, kes maksab iggaühhe innimesse katte, selle järrel, kui ta sedda on teninud,, olgo
se bea ehk kurri. Ehk Jummal ka iggakord selle järrel innimessel warsti katte ei maksa, kui ta sedda wäärt on; siis ta ommeti ei jätta sedda
turja mafsamatta. Kui siin ellus keik kätte ei maksta, siis ommetigi
seäl. Meil on Jummala sanna sees mitto õppetusse märgid, et Jummal neid nuhtleb, la siin ilmas, kes teisele liga tewad. Warao Egiptusse kunningas, kes käskis Israeli lapsi ärratappa, piddi isse merre
sisse uvvuma. Kunningas Ahab risus wäggise Naboti winamäe ärra,
mis temma wannemist olli pärrinud ja laskls tedda ärasurmata. Et
' Kun« " , nüüd koerad Naboti werd ollid lakkunud, siis piddid ka koerad Kunnin'5 ga werd sama lakkuda. Nenda maksab Jummal kätte keik kurjad tööd
omma õigusse järrel, nenda kui ta tahhab, jo ka siin ilmas: sest kohI„?. „ »;. h^g peab ilma hallastusseta käima selle peäle, kes ei olle hallaotanud:
tunnistab Apostel Jakob. Kes nnüd mõistab enne aego kohhut teise
peäle, selle peäle tahhab ka Jummal kohhut mõista ommal aial. Kes
teist huttamoistab, se peab hukkamoisterud sama. Kes ommal liggimessel temma eksitussed andeks ei anna, sellele ei tahha setaewaneIssa
temma eksitussi mitte andeks anda. Kes ei aita sedda, kes willets ja
waene on, se peab ka ilma abbita jäma. Sepärrast wõtkem nüüd neld
Iesusse öppetussi wasto, et meie ka hallastust same ja armo leiame w
aial, mi meil abbi tarwis on. Meie kuleme, et Jesus tõotab, keik sedda
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head tööd, mis meie teisele teme, meile jälle katte tassuda. Temma
ei jätta üht wee tilka maksmatta, Mis meie ommal waese! liggimese!
anname; sest sedda, mis innimenne selle willetsale teeb, arwab Jesus
otsego olleks se temmale tehrud. Keik hea teggemissi ja keik andi, misMatt.«s,4«>
innimenne ial ommal llggimessel jaggab, tahhab Jummal rohkeste katte tassuda, ja otsego kuhja pea moödacza temmale M e moöta, kui mitte siin ilmas, siis ommeti seal taewa rõmo sees. O h ! pangem siis tähhele ja katsugem omma süddant ja omma ello läbbi, mida meie tännini
neid Iesusse sannad olleme meles piddanud. Jummal parrago! Kül
leitakse risti rahwa hulkas paljogi neid, kes ilma hallastusseta ellawad,
kes tiggedad, ahned, sitked, kaddedad, äkkised wihhale ja ilma armastussela o n ; mõnni südda on ni kõwwaks läinud kui kiwwi, ja külmaks sanud kui jäa, et ta ei tunnegi omma hinge hädda, sedda wähhem on temmal halle meel teise innimesse hädda ja willetsusse pärrast.
S e armastus on mitmede süddames ni külmaks läinud, ec nemmad
palio omma suggulaste head ei te, sedda wähhem weel woorale ja
wihhamchhele; kül nemmad näwad vea teise süüd ja wigga ja mõistawad ussinaste teisi sõimata, teise peäle kohhut mõista, agga omma en
nese eksitussed ei tunnegi nemmad. Agga mötle, armas risri innimenne,
missuggune kohhus peab sesugguse ellamisse ülle käima? Jummala oige
wihha schhus, üts hirmus kohto ja tullise wihha ootminne, mis neid5br.,o,»?.
wasto pv.nnejmd peab ärra söma. Sepärrast nüüd/ et meil aega on, tch Hal. 510.
tem head klikile, agga keigeennamiste neile, kes meiega ühhes uskus on.

Tahhame meie selle keigekörgema lapsed olla ja selle sure palga kätte sada , mis se taewane Issa omma lastele taewa sees on tallele pannud;
tahhame meie Jummala sarnatseks sada ning omma önnisteggia weu
nad ja öed olla, siis pealne meie armastusse teggude sees Jummala järrel nõudma, keige omma ello aega ikka teine teisele head teggema ja hea
tegaude sees rikkaks sama, heäl melel andma ja teistele jaggama ja nelv
da ennastele warrandust kogguma heaks allusseks tullewa peäle, et wõiksime iggawest ello kätte sada.
O h ! Issand süta siis omma risti rahwa süddamed selle tösssse
armastussega, et nemmad sind omma Issat ning Iesust Kristust omma
Õnnisteggiat pühha Wainw wäe sees armastusse sees takkanoudwad.
O h ! siis wõtta ommast käest,
Kallis Jesus! mulle anda,
Et sind keigest süddamest
Wõiksin Mnes armastada
Aaa

Et
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Et sind nou.-.n, keik muud M a n ,
Seod» nõuan senna tbttan.
Armasusse W^imoga
Minno suddant häsn woia,
Ja mino, et so heldust ka
Maitsen, juhhata ja hoia,
Er sind ühte pu?ko nõuan,
Ennast jättan, sulle jõuan. Amen.
L.aul. 154. 6 salmist otsani.

Jutlus wiendamal Mhapawal parrast kolmamo Iummala Pühha.
K^aul: 16s. Keik teeb hästi Iummal lc. lc.
^ V ^ ä g q e d e Issand! kes sinna ellad ühbes walgusses, kuhho eiühbe^
^ D gi silm ei üllata: kes sinna meleheaga omma jummalikko elle^ ^ ^ ^ misse körgussest, omma lodud ma ilma ja nende peäle watad, kes nende sees ellawad ia likuwad: kes sinna neid kelt toitad ta ül>
lespead ia rohkeste römo mele jaggad: kes sinna keik hea melega täidad!
Meie astume sinno ene, sind kummardama ja suddant sinno pole üllestöstma. Kst meie ülle warjad sa omma iummalikko ollemisse täiussega:
ja kuhho pole meie ennast pörame, seält paistab sinno Keldus meie wasro kui väike. Sinna waatsid meie peale, tui meie ilmale tullime, ja
hoidsid meid, et meie ei saand lammatud, enne kui meie silm väwa walgust nahha sai: Sinna andsid omma inglidele kasko meie ülle, et mmmad meid waetimad rammotumad, les ilma nende kaitsmist igga silmapilkmisscs olleksime woinud wiqgaseks keige omma ello aiaks sada,
piddid keige kahio eest hoidma: Si:ma lassid omma päikest paista meie
ülle, ja omma wihma saddada meie pöllo veäle, et meie willt kossus,
ja meie nälga ei nämud tännini: Sinna lasksid omma tuult löhwitada
meie M u ülle, ja t a M d ommad pilwed walkutada ja mürristada me/e
ülle, et nemmad meie taewa allust puhhasraksid kerest rooste uddust,
mis labbi meie M a peäle katkud ja keiksugqused löwwcd ollekssd woinud
tulla, ja meid kui terpftd arratappa. Sinna pöörsid ärca risuja woen-
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lase peälctullemist,ja lasksid meid rahho sees ja terwisega ja röömsa sild
damega omma leiba süa. Sinna andsid meile head wannemad, kcs
kohto ja öiqust mõistawad sinno mele järrel, et meie ei tohhi karta,
et ükski julgeks meile liga tehha. Smna lasksid meid pcälcgi ühhel maal
sündlda, kus sinno iggaweste insaks teggew sanna selgeste õppetakse ia
kus sinno truid teenrid ühte puhko meid maenitsenud ja nomiwad, sedda
õigust takkanoudma, mis sinno ees kolbolinne on. J a kes wolb neid keik
arwada sinno heateggemissed! Wõiksin ma ärraluggeda mitto tähte
sinno moötmatta raewa külges hiilgawad: siiski ei üllataks mo mõistus
sinno heateggemissed keik üllcsarwada, misga sinna neid aastast aastan i , päwast päwani, otsigo siggitawa wihmaga kossutab: rõmus on
mo südda sinno heldusse pärrast, mo J u m m a l ! agga siiski tulleb warriseminne mo veale, kui ma mõtlen, kuida nurjatumal wisil ma tännini sinno heateggemissed wastowotsin ja prukisin. Minna ei olle middagi keikite heateggemiste ja keige truusse wasto, mis sinna omma sullaftle olled teinud, sest et ma ei olle ialgi sind õiete se eest tännanud ; kule
siis weel mo õhkamist kui ma sind pallun: lissa keige omma heateggemiste peäle weel sedda, et sa mind omma Waimo läbbi õppetab neid õiete
mõistma, ja sinno mele pärrast prukima. Õnnista seks meie järelemõtlemist selsinnatsel tunnil, ja kule meid, l m meie sind appi hüame:
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Ewanyelium : Luk. s, i - - i l . salmist sadik.

Zlgaa st sündis, kui rahwas temma (Iesusse) jure tungis
^ Jummala sanna kuulma, ja temmaasse seisis Kcnetsa' ett
järwe äres, ja näggi kaks laewa järwe äres seiswad, agga
kallamehhed ollld nesst wäljaläinud, ja loppmasid nore ärra:
S u s läks temma ühhe laewa peäle, mis Simona pärralt oll i , ja pällus tedda, et ta mäelt nattukest piddi arrasoudma.
J a temma istus mahha, ja õppetas rahwast laewa seest. Agaa tui ta lõppes ratimast, ütles temma Simona waeto: soua
senna süggawa kohta, ja laske ommad nodad sisse ühhe loma katseks. J a Simon wastas ja ütles temmale: ^ ppetaja,
mele olleme kelge <e ö tööd teinud, ja ep olle ühtegi sanud, agga sinno sanna peäle tahhan ma notasisselasta. J a lul nemmad sedda teggid, said nemmad sure hulga tallo; agga nende
Aaa 2
noot
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noot kärrises lbhki. J a nemmad tõmbasid kaega omma seltsimeeste wasto, kes telses laewas ollid, et nemmad plddld tullema, ja neid aitma. J a nemmad tullid ja täitsid mollemad
laewad täide, nenda et nemmad wausid. Agga kui Simon
Pectrus sedda näggi, heitis temma Icsusse põlwede ette
mahha, ja ütles: Iösand, minne minnust ärra, sest ma ollen
üts pattune mmmmne. Sest suur ehmatus olli temma peäle
tulnud, ja teiklde peäle, kes temmaga ollid, se kallasagi pärrast, mis nemmad ühhes olltd sanud. Nendasammoti ka tulli
suur ehmatus Iakobusse ja Ioannesse Sebedcusse poegade
peäle, kes Simona seltsimehhed ollid. J a Jesus ütles E l mona wasto : Ärra karda, sest aiast yead sa innimessi püüdma. J a nemmad äiasid laewadega mäele, ja lätsid keik mahha^ ja käisid temma järrel.
Armad sobrad! fui meie needsinnadsct pühha kirjade ramatud ladblkatsume, mis meile Iesussest ja temma ellust siin ma peäl jutlusta?
w a b ; siis leiame, et ennemuiste keik need immereud, mis Jesus innimeste nähhes teggi, nende süddamed üllcsärratasid, ja et ikka Menningad nende jeäst sedda üllesarraramist omma heaks tähhele pannid: et
nemmad ennast se läbbi lasksid aiada, temma öppemsse läbblmötlema,
>a et se järrele mötlemmne ncnde süddamed ussoga ja loluszcga lemma peäle tmris, ja neid kihhutab keik mahhajälma, ja temma järrel
laima. Meie ei olle kül neil päiwil, kui Jesus onuna armo öpvenlst
rahwale isse su sannaga kulutas ja neile nähtawalle immeteggude läbbi märko andis, et jummaliko ollemisse raius temma secs o l l i ; agga siiski sesamma armo õppetus meile iggavaäw ni selgeste õppetakse
za sellelakse; ja kui meie ommad möda läinud e l l a w a d järrel arwame ta tähhele panneme, kui saggedaste meie wahhest l M dase ja waewake scttume, mis meile wahhest suurt murret tccb, ja kellest meie ei
arwa ühhegi nou läbbi veäftda; kuida meie ommetigi otse kui koggemana ilma ennese nouviddamist neist peäsime: siis tunneme meie, et
meid meie Jummal immelikul wisil peäö:is. Meilgi on Needsammad
imm-seud iasisamma õppetus, mis se! rahval olll. ke) Kustusse aial
elli-sid: eks need ei peaks meiegi süddamed üllesärratama järrela möllemissele? M l ussun, et se kül keigeMe innimesse kohhus on, kui temma ei olle keigeiöggedam siggedatte seast. Ec mcie seoda wiinlsel päwal
ennese
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ennese peäle ei tohhi tunnistada, ja wagga hiliaste omma söggedust
nutta; tahhame meie ommast Ewangeliummist õppida:

M i s Iesusse armo-õppetus ja immelitkud heateggcmissed innimesse süddames peawad saatma.
Meie Ewangelium näitab meile tolm asja:

^

I. Lotust,

II. Ennese nödrusse tundmist,
III. Iärrelekaimist Iesusse järrel.
i. Peetrus ja temma seltsimehhed ollid waesed rummalad kalla
mehhed, kes lapse põlwest omma notade jures ollid kaswatud, ja kellel
raske põlw ja suur tö ei jõudo jätnud omma mõistust suurte tarkuste ja
tundmistega täita. Nemmad ollid omma ilmaliko warra ja loidusse
polest meie M a rahwa sarnatsed, ja sepärrast wõime meie neid sedda
enneminne ennesele märgiks wõtta, neist õppida. Nemmad ollid heatombelisscd mehhed; sedda näikse sest, et, kui Jesus järwe äre tulli,
kus Peetrus omma rahwaga nota lõppulas, ja tedda pällus, et temma
omma laewaga, kelle sisie Jesus läks, nattuke maalt ärrasouaks; et
Peetrus siis e: nurrisenud ja wastand: mis mul sinnoga teggemist on?
mul ep olle aega, minne sinna kuhho sa tühhad; waid, et temma warsi
hea melega üllestõusis omma töölt, ja teggi sedda, mis Jesus tedda
pällus. Kui nüüd Jesus sest laewast selle rahwale, mis rannas seisis,
jutlust ütles; siis kulis Pectrus targaste ja kõwwaste sedda jutlust, ja
panni hästi tähhele; ja siis täideti temma südda nisugguse meleheaga
ja söbrussega Iesusse wasto/ ec temma keik melel olleks teinud, mis
Jesus lemmalt ial olleks tahtnud. Egga se ei wõinud teist wisi olla;
sest Jesusa õppetusse sees ollid iggaweste ello sannad. Sepärrast, kui
Iesusse jutlus olli löppend, ja temma Peetrust käskis, katseks nota ühte
süggawa kohta lastid, mis ta temmale näitis; siis olli Peetrus warsi
walmis teggema, ebk temma kül olleks wõinud mõttelda, et lemma to
ja waew tühhine olleks; sest et nemmad jo Kige se ö ollid püüdnud ja
mõnda kohta järwes katsunud: agga ei kalla silmagi näinud. Eks se
ep olnud mitte Peecrussest uks immelik suur lotus Iesusft sanna
peäle?

Aaa?

Pange
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Pange tähhele, mo wennad, kui tegl teie seast kallamees olleks, ja
olleks jo üht terwed ööd rööd rcinud kalla püdes ilma kalla näggematta,
j l nüüd tulleks üks ja ücleks: laske senna ehk tenna nota, siis säte kallo
k ü l ; eks teie siis ei naeraks selle mehhe silmisse, kes teile nisuggust nõud
annaks. M a tean toest, et teie sedda teeksite ia ma teeksin sedda isse;
sest, kes on se mees, kes wõiks merre põhja ja seal sees kallade asset tun
da? Agga Peetrus ei ceinud sedda mitte, waid temma wastas: Õppetaja, sinno sanna peäle tahhan ma nota sisse lasta. Teie ei pea lintte mötlema, et meie Jesus, kui temma seäl järwe äres olli, ni uhkes
rides, ehk nipaljo sullasega seal olli, et Peetrus, kes Tedda enne sedda ei tundnud, tedda olleks wõinud ühheks suresugguseks wannemaks arwada, kelle sanna waene fallamecs kül peaks kuulma; nenda ev olnud
nende luggu mitte; waid Jesus tulu nende jure, kui üks mu waene alw
mees jalla, ilma sullasetta, alwas ma mehhe rides, et nemmad tedda
vealt nähhes parremaks, kui omma sugguseks mehheks, ei wõinud arwada. Sest nüüd näme, et ükspäinis Iesusse õppetusse sammd Peetruose
süddames sedda kindlat totust, kellest meie luggestme, wõisid süta: üvt
lotust, mis ilma kaksipibdimöttetta warsi teggudes ennast üllesnäitis.
W a a t , nenda siis risti innimesse süddames ka Hesusse armo õppetust
kuuldes ja õppides, kindel lotus temma lootusse peäle ükspäinis tõuseb.
Agga kuida wõib Iesusse armo õppetus nisuggust lotust innimesse
sees sünnitada? Sedda õppetab meid meie Jesus isse, kui temma ütleb:
Io«n.7,!6.Milmo õppetus ei olle mitte minno, wald selle, kes mind on läkkitanud. N u i kegi temma tahtmisse järrele tahhab tehha, se tmmeb,
kao se õppetus Jummalast on, ellik kas minna isseennesest rägin.

Jummalast on Iesusse armo övpetus; sestsammast Jummalast, kes
iggawenne tödde o n , ja kes sepärrast ommad tootussed töeste täitab;
eks ei peaks meie siis temma sanna peäle lootma? Töist, kui segi õppet u s , mis Jummalast ennesest tulleb, ei wõi meie süddames usko sata
ja usso läbbi lotust; siis on meie südda tiggedam, kui mörtsuka südda.
J a km meie peälegi tähhele panneme, kuida need, kes Iesusse õppetust
saggedaste ommas süddames ligmawad, kuida need üsna head ja rõõmsat päwad näwad; ja kuida need, kes sedda õppetust ei wõtta tähhele
panna, ei ialgi rahholist põlwe ei nä, ehk nende rahha ia rikkus ka löpmatta ja luggematta olleks. K u i meie sedda iggal päwal näme, siis
peame meie ennast häbbendama, kui meie weel kaksipidi mõtlemist ehk
murret ennese süddames leiame, kui ihbolikkudes asjades keik warsi nenda ei sünni, kui meie sowiksime. Õppi Iesusse armo õppetust, need
õppeta
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övvetawad sind, et neile, tea Jummalat armastawad, keik asjad pea R"n.l,,5.
wad heaks tullema. J a kül se sinno süddant lotussega täidad.
ii. S e teine assi, mis peäle meid meie Ewangelium juhhatab ja
meidöppetab, et Iesusse armo õppetus ja heateggemissed sedda inni
messe süddames saatwad, on se, et innimenne hakkab omma nödrust
tundma.
Kui Peetrus Iesusse sanna peäle omma nota olli merresse lastnud
ja ni suurr hulga kallo olli püüdnud, et temma omma seltsimeestega
kaht laewa nenda täitis, et nemmad wausid, siis tulli suur ehmatus
nende peäle. S e on immelinne luggeda. Eks ei wõinud nen5e lüdda
n,ed enneminne rõõmsaks sada selle kallasagi pärrast ? Eks n wõinud
nemmad enneminne ommad meled jahhutaba, need röömsad päwad järrelearwades, mis nemmad nüüd nende kallade hinna eest ennesele wõisid
sata? Mikspärrast hakkasid nemmad kartma ja wärrisema? - Waatle, Peetrus olli kül Iesusse jmlussest örpinud, et temmal, ehk ta kül
üks kaunis hea mees olli, siiski weel mrnda pudo olleks, 'est õigustest,
mis J u nmala ees kölbolinne o n ; temma olli ommas kallamehhe ammetis ml mõnda head sagi sanud, ja sedda ikka kui omma waewa palka
wastowõtnud, ja ommaks toidusseks prukinud: agga nisuggust inimelist hulka kallo ei olnud temma llmas näinud; sepärrast andis tem ':a
südda temmale sedda tunnistust, et temma kül omma teggudega m suurt
onne ei olleks tenmud. Temma eksi us»>d t»:Ui ra mele, ja ta se, et ca
nende läbbi ennemiste willetsusse, kuid nisugguse onne, wäärt olleks.
Temma mõtles ennese jures: kui nüüd Jummal mulle selle önnistusse
assemel nisamma suurt willetsust olleks läkkitanud, mis luggu mul sis
käes olleks ? W a a t , se mötleminne teggi, et ta J susse ialge ette mahha heitis, ja ütles : I s s m d , minne minnust ärra, sest m : ollen uks
pattune innimenne.
Te nma tundis pealegi, et se Issand, kes ülle
kallade merre põhjas wallitses, ja neid omma tahtmine järrele unne
kohta wõis kogguda, et se ka ütte tule ja weelaenetamisse ja tullottsie
ü''ewa!litseb ja neid peagi wõiks prukida omma innimcsccle nuhtlemiseks. S e panni tedda wärrisema.
Meie, minno annad, Wõttame omma Jummala rikkast heldusest iggal päwal ni paljo heateggemissed wasto, et meie mõistus ei jõua
neid ärraarwada; er meie keel ei süda neid üllesräkida; Iesusse armoovoetus näirab mrile, mis läbbi innimenne Jummala ees tõlbolisjekS
saab; kui meie nüüd neid kaht asjad wastablitko läbbi m ^ l e m e ; eks ei
öeaks
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peaks siis ta meie süddame tunnistus meie wasto üllesräkima ja meie
silmad lahtiteggema, issiennese peäle waatma, mis waesed meie olle^
me? Tuimemad kui moistusseta ellajad olleksime meie/ kui meie sedda
^ m . . l ' teeks. J a se on meile wägga tarwiline assi. Paulus ütleb : p ä i ^ " '^'gad sa temma Heldasse, ja kannatusse ja pitka mele rikkust? eks s; ei
tea, et Jummala heldus smd mele parrandamise pole sadab? Möt>
leme mele sedda, kül siis, kui Peetrusse, wärriseminne meie peäle tulleb,
tui meie övvime tundma, kuis ei middagi meie olleme Jummala heatcgaemiste wasto, ja kuida temma peagi omma heldust meie polest wõiks
ürrapõõrda. Kül se meid kihhutab meelt parrandama. J a se juhha
tab meid selle kolmandama asja peäle.
n i . Se assi olli järrelekäimmne Iesusse järrele. Km Peetrus ja
temma seltsimehhed Iesusse õppetust ollid kuulnud; kui nende lotus
temma sanna peäle se rohke kallasagiga olli tõusnud; kui nende silmad
selle õppetusse, ja selle ilma. tenimatta onne läbbi said lahti tehtud, et
nemmad onuna nõdrust näggid ja tundsid kui paljo neil weel waia olli
täieste kölbolisseks sada: sils jätsid nemmad keik mahha ja käisid Jesus
se järrele. Nende nodad, nende laewad, nende maiad, nende suggulased ja keik, mis neil armas olli, ja neile mõnda rahholist ja röömsa
päwa olli saatnud, jätsid nemmad mahha ja käisid Iesusse järrele. Kas
siis risti innimenne nüüd ka weel keik nenda peab mahhajatma ja Jesusse järrel käima? — Toest, minno armad, — OK kül se on raske! —
E i olle, mo wennad! ei pollekski ni raske, kui se Peetrussele ja temma
sõbradele piddi ollema. Kül teie sedda is/egi leiate, kui minna teile agga selletan, mis se sanna meie aial tähhendab: Iesusse järrel käima.
Peetrus isse õppetab meid sedda selgeste, kui temma kirjotab: N r i s , Peetr. ,,tus on teile tähte jätnud, et teie peate temma jälgede sees käima, kes
".«» ei olle patto teinud, ja kelle suust polle pettust leitud. Keik wannad
pattud ja kurjad kombed, keik kurjust ja pettust wihkaba ja mahhajätta,
ja keik sedda wabadust ja pühhitsust, mis sees Jesus siin ilmas ellanud,
takkanouda, ja öigusses ja heateggemiste läbbi temma sarnatseks püüdma sada; waat, se on Iesusse järrel käima. E i tohhi meie omma maia
ja pöllo ja weiksid ja warra/ mis meile Jummal heldussest andis, risuja
holeks mahhajätta; waid seks neid meile Jummal andis, et meie neid
ommaks toldusseks ja ommaks hölpuks piddime prukima. Peetrus piddi sedda teggema, sest et temma ei kustki maialt sedda õppetust ei wõinud kuulda, kui ükspäinis Iesusse suust. Meie, Jummal tännatud,
meie tuleme sedda armo- õppetust iagas paikus iggal päwal: ei olle meil
tarwis sedda kaugelt otsida. Agga siiski ei tohhl meie mitte ilmalikko
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önne ommaks suremaks warraks piddada, paljo wähhemalt sedda ülletoyroga püca ja nõuda; waid peame sedda agga sepärrast kalliks piddama, ec se üts Jummala and on, mis temma meile seks laenas, et meie sellega hästi mma peaksime, ja ni paljo head teeksime, kui meie wõime. Kes
nenda omma ello aiad, se jättab keik mahha; sepärrast, et temma südda ilmalikult warrast suurt römo ei tunne/ egga waesus redda kurwaks ei te;
waid temma on rahhul keige sega, mis ca ellokord temmale toob. J a sesinnane ello wits ei wõi temmale raske olla, sest Iesusse armo õppetus
sittab temma süddamesse üht ellawat lotust omma Jummala peäle, kellest ta teab, et temma hea ja öige on, ja et temma neile, kes tedda armastawad, keik asjad lasseb heaks tulla. Peälegi teab temma, et sesw
nane ma ilm ei olle se paik, tus innimessele peab kätte maksrama te.n
ma teggude järrele; waid, et Jummalal pärrast sedda üks teine riik on,
kus iggaüks omma teggude palka peab kätte sama. Sedda riki ja temma
öigust nouub ta takka, Jummala tahtmisse järrele ja temma südda on
tais kindla lotust, et temma toolussed tõeste sawad täidetud, ja et kelk
muud asjad temmale peälegi jaggatakse. Waat, kes nenda ellab, se käib
Iesusse järrele.
J a kui onnis on üks nisuggune innimenne! Kui üks teme, kes I e susse armo õppetust ja immeliltud heategqemissed ei olle õppind tundma, allati murre ja waewaga omma leiba sööb; siis on temma südda ikka
römus. Kui se teine, kel lorust ep olle Iesusse peäle, allati murretseb,
mis ta veab söma, ehk misga ta ennast peaks katma; siis wõib temma
julgeste ia röömsa süddamega omma Iesusse peäle lota, kes temma eest
murretseb, ja kelle wallitsusse al keik lodud asjad on. Kui se teine, kes
ikka omma ennese rammo ja wäe peäle lotis, nüüd neid nääb nörkuwad,
ja ommad nõud ei ennam aitwad; siis teab temma, et Jesus nötrade
sees wäggew on, ia tedda ilma abbita ei jätta. Kui se teine, kes omnm ello aego ennese himmude järrel käis, ennast nüüd surma wodis selle
hirmsa eksitusse tee veäl leiab, kelle peält ta ennam taggasi ei veäse, fui
ta wärristes ja ullomissega omma õnnetuma ello löppetab, üht reisi algama, kelle hukkatussel õtsa ep olle; siis wõib se, kes omma ello aega I e susse järrel kais, ommas wiimses silmapilkmisses weel rahholic se süddamega selle tee peäle taggasi watada, mis temma käis, ja surres kindla lotusscga hüüda: Issand, omma hinge annan ma sinno kätte. Waat ni
suur on se on, mis innimenne, kes truiste Iesusse armo õppetust ia temwa heateggemissed tähhele panneb, kätte saab. — O h ! et siis iggaüks,
tm Peenus, sedda teeks. Amen.
L.aul. 156. O h ! Zesus, minno ello. lc. zc.
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5.aul. 122. Oh! km waesed, waewalissed «.

A r m o l i n n e Jummal! meie veame kartma ja wärrisema, kui meie
^ 1 sinno sure õigusse peäle mõtleme ja omma üllekohhut mele tulle
<aul. 5,5.6.
tame. Sinna ep olle mitte Jummal/ kel hea meel on oaluo?. 13. sest; kes pahha, se ei wõi so jures asset olla.
Sinna wihtad keik,
kes nurjatuma to ette wõtwad. S a hukkad neid ärra, kes wallet räkiwad ja sinno melest on se hirmus, kes kawwal, ja kelle seestpidine
tiggedus o n : agga sedda õnnistad sinna, kes oige, ühhe hea melega
ehhitad sa tedda nenda kui kilbiga.
Meie olleme kolwatumad za

üllekohtused. Pimme on meie mõistus, ja tigqedus on meie süddame
sees. Siiski klppumesinnojure, kes sa üllekobtusid öigeks teed. Ärra
nomi meid mitte ommas wihhas. Armo ja hallasrusftga juhhata meid
õige tele. Peästa meid meie rummalussest ja üliekobtust omma sanna
walgusse ja temma wäe läbbi, et meie ello teed saatsid kinnitud ja meie
sinno sanna wõiksime hoida. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
lLwangelium: Matt. s, 20 -- 26. salmist sadik.

^ e s t minna (Jesus) ütlen teile: Kui teie üigus ep olle pal^ jo üllem km kirjatundjatee ja Wariseridc ölgus, siis (!
sa teie mitte taewarikl. Teie ollete kuulnud, et wannennlle
on räkitud: S i n n a ei pea nutte tapma;. agga kes ial lappab,
on kohto wäärt. Agga minna ütlen teile, et iggaüks, kes
omma wenna peäle llma-asjata wihha kannab,, on kohto
w ä ä r t ; agga kes lal omma wenna wasto mleb: Raka, se on
sure kohto w ä ä r t ; agga kes ial ütleb: S a M e , se on põrgo
tulle wäärt. Sepärrast, t u i sinna omma ande altari peäle
tood, ja seäl so mele tulleb, et sinno wennal nnddagl on sinno w a s t o ; siis jätta senna omma ande attan ette, ja nunne,
ia leppi enne omma wennaga ärra, ja siis tutle ja to omma
ande.

aude. Olle pea heamelclinne omma wihha-mehhe wasto/
kunni sinna temmaga tee peäl olled, et se wihha mees sind ei
anna ärra kohtomõistja kätte, ja kohtomõistja sind el anna ärra sullas katte, ja sind ei wissata wangitorni. Toest, minna
ül len sulle: sinna ei peäse sealt wälja, ennego sinna ta wiimse llnga M d ärramaksnud.
Meie olleme kül patto läbbi mitmesugguse rummalusse sisse langenud, agga siiski on se meil weel üts teädaw assi, et meie kohkus o n :
olged olla. Ka se innimenne, kes mele ja rõmoga patto ja üllekohhut '
teed, ei sa nutte omma turja tö järrel omma süddame suud fimmulgUt
da, mis temma wasto tunnistab, ja temma peäle kohhut mõistab.
Egga se olle ka kartus üksi nuhtluste pärrast, mis tedda kässib kurja sallaas tehha, sedda kui se üllesrousib, willets ajada, ehk teiste peäle süüd
tukkada; se on ikka ühtlaste kurjusse häbbi, et tedda issiennesest nomi
takse ja söireldakse. J a et kül monned olleksid, kes keigest öigussest Ho
pis lahtl, täis üllekoyhut ja keiksugqust kurmst on, kes õigusse ja lur
jusse wahhel ühtegi wahhet ei tunne, ja koggoni sedda, mis wihha,
«näggusaks peawad: siis on needsinnatsed jo meletumatte lojukste sarnaneks sanud; nemmad on sedda, mis innimessel auuks on, teotusseks
teinud; neil on agga paljas innimesse näggo järrel. W a a t , ni sügawaste on meie Loja, se õigusse J u m m a l , kes õigusse läbbi wallirieb,
ja öigussega wiimseks tahhab kohhut mõista, otsekui kange juurtega sedda õigust meiesisseistutanud, et tedda ei milgi kombel meie seest ei vea
ärranttutadama, waid, et temma meie sees peab üllesajama ühheks
wiliaks Jummala auuks ia meie kassuks. Kes sepärrast wähhagi isse
fclle märko peäle tähhele panneb, mis temma öigussest saab, se ei wõi
ennast keelda öigussele au pakkumast. Agga siis tulleb ms pettus karta.
Sest mitte keik, kes wahhest õiged on, kes isseennast õigeks arwawad,
ehk teistest öigeks.sawad vetud, sawad sedda õigust kätte, mis Jummala ees kõlbab. M s tigge pcttus, mis läbbi jo Wannast mõnni, kellel
aus nimmi olnud, isse on eksind ja teisi eksicanud. Selle kahjo eest tahhab meie Qnmstcagia, Jesus, meid hoida meie tännase Ewangeliumi
mi õppetusse läbbi. Opplgem sepärrast

I. Sedda õigust tundma, ja
l i . Mõistma, kuida meie sedda katte same.
Bbb 2

Igga
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Iggaüks tunneb sedda, mis otsekohhe õigusse ja Iunlmala käskude
waeto söddib, ja nimmetab sedda üllekohtuks. J a need, kes hopis ilma
öigusscta on, kes awwalikkult ja teades temma wasto ellawad, kes teiste wasto ihhule melega kahjo tewad, kes nende warranduse ja au peäle
iulqnescga lirpuwad, kes mõnnel teadwat ja roppul pattul lubba annawad ja temma eesi tõstwad; n^ed teawad isse ilma üllematea, et nemmad on kohto ja hukatusse wäärt. Kohtomõistjad ei kanna moöga mitte ilma asiata. S e on neile Jummalast antud nuhtlussea nisuggustcle, kes rabho, julgust ja keik au M a peält wõtwad ärakautada. J a
kui nemmad ka wahhest ei saaks kohto polest sedda õiget nuhtlust/ siis on
- nende kurri süddame tunnistus se moök nende sees, mis neid ühtevuhko
pcab hawama. O h ! wõttaksid Needsammad, kui nemmad alles tee
peäl on, sedda õiete uskuda, et kui innimeste nuhtlus räng on keia? ülleanneluma to pärrast, ja kui nemmad ka innimeste nuhtluste eest en«
nast wõiwad hoida, Jummala wihha paljo raskem ja hirmsam on, mis
neid tagga ajab ja wissiste wimseks kätte saab, mis neid ärraannab
sullase katte ja wangitorni wiskab, kust ükski ärra ei peäse, ennego
wiimne ting on makstud; siis wõiksid nemmad weel öigede tarkust ja
hinge õnnistust nõuda.
Agga kui meie nende ellamisse wiside peäle tähhele panneme, kedda öigeks nimmetakse, siis leiame õigust mitmesugguse ollewad, sedda
möda, kui innimesse südda ja tarkus annab. Temma on kehwa ja waene, rikkas ja illus veält nähha, agga pettis ja kawwal; arwaste on ta
aus ja puhhas. Mõnnel innimessel on sest kül, et temma ei ellades ei
olle ühhe sü pärrast kohto ette todud. Temma on surelinne se peäl, et
temma need kässud on piddanud, mis sedda kurja ärrakeelwad, mis innimessed järrele kulawad ja nuhtlewad. Temma wõib ommaks rõmuks
luk.,,, i i . öölda, kui se Warneer: G h ! J u m m a l , minna tännan sind, et minna ep olle nenda kui muud innimessed, risujad, üllekohtused, abbiellorikiad ja tölnerid ehk kuulsad pettised. S e on keik temma kidetaw öi<
gus, ja ennam ei arwa ta ennese! tarwis ollewad. M i s peame sest öigussest arwama? Sedda, et ta kül ka paljo kasso innimestele sadab.
Temma övperab neid rahhus ellama, et nemmad ep olle issekeskis, kui
lmtsalissed, kes murrawad; temma hoiab neile nende omma; temma
hoiab neid nuhtluste eest, ja sadab weel peälegi kitust kobtojärgedest. S e
on 'elle ö gnsse au. Agga tänno olgo Jummal, l, et temma kohtomõistjad on seadnud, kedda nisuggused oiged peawad kartma. Kui wannemad silda/ mis tahrakse, ennam el na egga kule, mis waene on siis
sesamma Kgus? temma au on otsas, temma lähhäb awwalikkuks üllekohtuks.

kohtuks. Sest kes kokto hirmo parrast kurja jättab, se armastab isseennast/ ja ei mitte õigust. Temmal jääb kül paljo üllekohhut tehha.
Wötta hirmo ärra, siis teeb msuggune öige, ni paljo kurja, kui tasudab ja tahhab. Weel ennam näikse selle õigusse waesust, kui meie
te- ma rammo peäle watame ja sedda katsume; temma ei woi öigussx
tegqudest ühtegi tehha. Paljuks sinna head teggid, kui sinna mitte ei
risunud, miree teist mahha ei lönud, mitte ablnello ei rikkunud ja muud
kurja ei teinud, ja ommeti himmustasid sinna teise omma,. püüdsid
setta õigusse nimmel, ollid kadde, ei pakkund egaawötnud leppimist,
sallisid rcppud hilnmud ennese sees ja ei kartnud Iummalat, kelle ees
keik sallaja kurn himmustus msuggune on, kui öalam pat inuimeste
ecs. Tõeste sedda õigust, ehk weel parremat leitakse pagaanane jures,
lellel Iummala sanna öpperust ep õlle, ja kelle kohtomoistjad ka omma
seädu^te ülle walwawad. Kui risti innimestel ep õlle üllem öigus, kui
se, mis hädda ohto öigusseks w^ib nimmetada, mis wahhe on siis
nende ia muunde wahhel; ja kuida woiwad nemmad lora mewa rigi
sisse minna?
Et nüüd selle õigusse wigga ni pea näikse, kui agqa temma peäle Wadetakse, siis püab surem hulk «inimestest parremal wisil öige olla. Nemmad otsiwad sedda õigust ja leppiwad sellega, mis rikkam on teggude
polest, nns mitte ükspäinis innimmeste kohto wasto ei eksi, waid mis
weel peälegi mitme hea tegqude läbbi paistab. Nemmad näitawad
pübhitsust ia õigust iggawisi ülles. Iummalat tcniwad nemmad keige
wäljaspiddise kombega, wchhest weel ennam, kui teised. Nemmad
lullutawad ennast ja näwad waewa stäl jures, ei anna armo ihhule.
Kus Iummala öppetus lõppeb, seal wottawad nemmad innimeste kässumisfed jure. Seddawisi sawad nende teud kalliks petud, nende õigus paistab kui mäggi, ja se on nende lotus. Agaa nemmad otsiwad
omma au ja kasso; sallajas on nemmad keige patto sõbrad; nende sndda on kaugel Iummalast ä r r a ; nemmad teniwad tedda l!ma aego ja silma kirjaks. S e on se õigus, mis wägga illus peält nahka, ja innimessi pettab, mis sel aial, kui Iesus ma peäl I^da-rahwa seas ellas,
wägga kuluV olli. Wariserid ja kiriaAndiad ollid need näggusad õiged
rahwa seas, kelle peäle keikide silmad wahtisid; nemmad hoidsid ennast
hinge polest keige awwalikko patto eest, nemmad ei sönudki pättustega
ühljis lauas: nemmad teggid ennam head, kui I u d a rahwale olli käs.
Nld 7 paastusid ennam, andsid ennam kümnest, teggid pittad valwetz,
kaisid merd ja maad läbbi, et nemmad palio neid saaksid, kes nende uslo heitsid, ja neid asjo olli neil ni palio, et keik ilm nende teud sureks ja
Bbb 3
kalliks

kalliks piddas; agga Jesus, se õigusse õppetaja, ruudis nende süddamed ja näggi, et nemmad sallalikkud ollid, innimessed, kelle nähtaw
»„
üigus neid põrgo lapsiks teggi. Temma ülles/ et nemmad wäli^spid? , 7 .'/di peält nähha ölged ollid innimeste ees, ja seestpidi täis si;llallkko
meelt ja üllekohhut, lubjatud haudade sarnatsed, mis Wäljaspidi
näggusad, agga seestpidi täis surnude luid ja keik roja on. Sepärrast hüdis temma, ni mitmel korral hädda nende peäle.
Meie isse same, ja meie teud sawad ka meie meelt ja süddant m i
da, omma au ia kitust, ebk häbbi ja teotust, mitte innimeste, waid
Jummala arro järrel, kes süddamed ja nerud katsub ja tunneb. Temma mobdab ja wagib meie teggude surust ja kölbdust teisiwisi kui innimessed, ühhe oige rünra ja waekausiga; meie ei tohhi koggoni sedda
laimada, mis isseenneses hea ja kido wäärt on, ja mis sellele kassuks
tulleb, kes sedda ausa süddamega teeb.
Se on tõeste leilide kohhus
ja tulleb sureks kassuks, heateggude rikkust otsida, üllekohtust ja patto
rojusscst tagganeda, ennast ühhepuhko puhhastuda, ihho ja hinge tallitseda, püiihad käed iggas paigas Jummala pole üllestösta, ja temma
kallist tundmist keige woimussega tarkusses laiale lautada. Agga mis
aitawad need näggusad teud, ja ehk nemmad weel suremad o l M d , kui
nemmad ühhest wallelikkust süddamest tõuswad ? üks kawwal ja sallalil
meel rikkub keik ä r r a ; temma on se üllekohhus isse öigusse r i d i s ; temma mudab keik asjad ja teeb neid, mis münti ta tahhab, head kurjaks,
kurjad heaks pettusse läbbi; ja et ta ikka ennast warjul hoiab, teeb temma labjo sel aial, kui tedda arwatakse head teggewad. Kui innimessed sedda tunda sawad, siis kardawad nemmad temma seltsi; paljo
pahhemaks lähhäb temma siis, kui ta ennast pühhaks teeb, ja ennast
jumalakartune kombedes näitab ; siis teeb temma pühhitsust, rojusseks; palwed needmisseks; jummalatenistust, naeruks; Jummala
silmad, pimmedaks; ja temma iggawest iigust, pahhemaks köwwerusseks. Sepärrast on nende sallallklude iigus se leigeraskem üllekohtus, mis meie ennam, kui ussi, peame kartma ja Tawet panneb wer
?aul<5,7.resüüd kawwalussega ühhesugguse nuhtlusse alla, ütteldes: Jehowa
melest on se hirmus, kel werrest, ja kes kawwal on.
Kes teab, kas se kawwal ja pettis öigus, mis Jummala melest
hirmus on, ja mis eest meie ennast, kui werresü eest peame hoidma,
Variseride ja Kirjatundjattega ühtlase jo ammust on ärralöpnud?
Wallet, pettust, kawwalust ja waielusi näme weel kül risti-rahwa ju
res öigusse näul julgussega hullumas. Innimessed otsiwad wagga hool
stste
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saste kunstidega teine teisest omma kasso, ja tewad sedda õigusse nim
mel. Agga olgo se üllekohhus nimmeramatta; telmna on ennesel pri
ramatut wõtnud; temmal ep olle kohhut/ ja siitleminne ei aita. Ommeti ei pea so nimmetamatta jäma, et mitto sallalikkud on, ja issten
nese petjad; ommast seestpiddist kurjussest peawad nemmad kinni ja ei
tahha sedda pattuks piddada, mis näggemata on, sallajad pahhad ih
haldamissed ja sallaja patto sõbrus; za kui nemmad la sedda pattuks
arwawad, siis ei tahha nemmad sest lahtuda, waid lotawad omma hea
teggude peäle, et nemmad igga päwa palwed tewad, risti ennese ette
lõwad, pühha kotta tullewad, paastuwad ja lauale käiwad; nemmad
mõtlewad, et nemmad sel wisil Jummalat leppitawad ja tedda teniwad, ja se eest peawad nemmad sama oigeks moisterud, olgo se südda
l u l , missuggune ta wõib ja tahhab. Ets se olle ni pahha, kui W a r i
sende õigus, mis Jesus kõlwatumaa peab taewa rigisisseminna. Taweti palwe lähhäb meil wägga tarwis, kes ütleb: O h J u m m a l ! kiu- laul. , „ ,
sa mind läbbi, ja wõtta tunda mo süddant; katsu mind läbbi ja wot " '«
ta tunda mo mõtted. J a m a t a , kao wallo te on minno sees, ja tuhhata mind iggaweose tee peäle.
Els meie siis ommeti ei peats parremat õigust leidma innimeste jures, õigust mis Jummalat kardab, mis keigest süddamest ja wäest m w
ma käskude möda püab keigsuggust kuria jätta, ja keiksugaust head tehha, kus ep olle kawwalust <a pettust ? J a se lotus on meil. Wärisen
de sous olli Paulus, kes ennesest ütleb: minna ollin laitmatta õigusse Wilip. ,,«5.
polest, mis kässust tulleb. J a pagganatte seas olli se pealik Kornelius,
lellest tunnismkse, et temma olnud üts mees, kes oige ja Jummalat Apost tegg.
karmud. Weel on monned, kes laitmatta ja wagga ello ellawad, kes ' ° > "
walmid on igga hea tõele. Nemmad ehhitawad ennast igga hommiko
öignssega ja ei jätta tedda keige päwa mahha. Jummal tunneb neid,
ja teab üksi, kui suur nende arro on. Agga sedda mõistab iggaüks, ehk
temma ka olleks se keigeöälam, et se õigus armas on Jummala ja inni
meste melest. Temma on üks hea p u , mis ei wõi pahha wilja kanda,
ommast heast jaggab ta igga paika, ja temma on se õigus, mis I u n v
Mal omma käskude läbbi meid õppetab.
Kas meie nüüd temmaga wõime rahhul olla, wõi peame weel teist
ja üllemat otsima? Jah se on tõssi, temmal on keik kölbdus innimeste
jures, nemmad peawad sega leppima; temma ei pea ka ei ial alwaks min
nema meie melest, waid temma on itta meie hoidja, meie juhhataja
ja nõuandja; agga temma ei anna meil iggawesse ello lotust; temma
on
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on üks rojane rie meie ümber; lemma on meie teggude öigus, mis M
Mom. 8,;. so piddamisstst tuueb, meie lihba ramlno, mis Iu,nmala kaslo rammotümaks teeb. Kas se wock Iununala ees täielinne olla, mis weel wig'
Kal.),». gane on, ja kellel au pudud ? Paulus ürleb: kui kast õlleks antud, mis
woiks ellawaks tehha, mis tatt hmimo ja rammo annaks/ sus tullels
Ront;,,<> öic;uo tõeste kässust; agga nüüd ei sa ükski lihha kässo teggudesi oigeks. Iummal leiab omma pühhade jurcst laimamist, taewadki ep o^e
temma ees puhtad, ka kui nuie teik olleme teinud, mis meie kolchus
olli, siis olleme ommeti lolbatumad. Sest arwas ka Paulus keik omWil-p.;, 8. ma õigusse lasso kahjuks ja pühkmeko.
Ja pealik Kornelius piddi,
^
et temma kül oige ja jummalakartlik olli, weel Peetrussest jure öppi«
Ap^st. tcgg. ma, nlis ta piddi teggema. Siis lähhäb meile ikka weel paljo üllem oi" ' ^ gus tarwis, se öigus, mis Iummal ei woi laita, mis temma omma
antud ia tehtud on; ia sedda leiame ükspäinis IesusseKristusse, meie
Qnnisteggiasees, kedda Iummal läkkitas, ja kasso alla panni/ et tem, Kor ,,;o. ma meid kässo needmissest piddi ärralunnastama; nüüd on temma meile sanudtarkusseks, jaöigusseks, ja pühhitstmisseks ja ärralunnaotaIoan.,,-3 mioseks. Temma peäle näitab Ioannes ütteldes: Se on Iummala
T a l , kes ma - ilma patto arrakannab. Temma kibbeda kannatamisse,
lan.5,'4. werre ja risri surma läbbi, on ülleastminne ärrakeeldud, pattud ärrakeeldud, pattud arralöppettld, üllekohto eest arraleppitamist tehtud, ja õigust sadetud, mis iggawenne on. Se on se ainus öigus, mis
Iummala ees maksab, ja mis peäle innimenne woib lota; temma annab römo ja rahho Ma peäl; temma kinnitab surmas, temma wab
Rom.8,34handab kohto ees ja wüb iqgawesse ello sisse. Nes se, kes woib hukkamoista? Aristus on se, kes surnud, ja mis weel ennam, kes ka
üllesärratud, kes ka on Iummala parremal kael, kes ka meie eest pal
l u b ; mis tedda weel kallimaks teeb on se, et tedda armust kettidel pakkutakse, ja et la se röwel wöllas/ temma läbbi iggawessest hukkamiw
nemissest woib peäsmud sadaII. Nüüd watagem, kuida meie sedda oiyust katte same. Teddck
«v.tt «> /? antakse meile siis, lui meil nälg ja janno on õigusse järrel; sest nenda
" " " " °' ütleb Iesus: Hnsad on need, kennel nälg ja janno on oinuose jarrele j
sest nemmad peawad täis sama. Se nälg ja janno tõuseb nenda meie
sees/ lui meie Iummala suurt öigust ja pühhitsust lardame, omma ennest waesust, mis patto wiggast tulleb, tunneme, ja Iummala armust,
mis Kristusse läbbi on ilmund, luleme- Meie olleme siis tühjad ja meid
aetalse wäggewast himmust Iesusse õigusse järrel iggatsema.
Mett
kissendaminne on:
,
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O h ! kuhho tahhan ma
Mo patto koormaga?
Kust pean armo leidma?
Mo armas Jesuke!
Ma tullen sinnule,
Mo pe^e armo heida!

Sel himmu! on se tõotus antud, et ta peab täis sama; temmal
on roog ja lomaaeg walmistud Kustusse kannalamisse ja werrise surma läbbi, kui temma omma ihho meie eest ärraandis, ja omma werd
orrawallas pattude andeks andmisseks.
Sest ütleb Jesus: minno Joan. 5 55.
lihha on tõeste üts roog, ja minno werri on tõeste üks jomaaeg, mis

nälga ja janno wisflste aiab; sedda röga ja jomaaega wõttab meie ust
wasto, ja on julge, et se peab tõssi ollema, mis Jesus ütleb : Minna Joan. .5,3 ?
ollen se ello-leid : kes minno jure tulleb, se ei pea janno näggema, ja
kes minnosisseussub, se ei pea ial jannutama. Meie ei wõi wahhest
omma nödrusse, waesusse ja ahhastusse pärrast sedda õigusse walgust
isse tunda ja nähha; agga se pimmedus tulleb meie teggudest, ja need
ei pea I c M e leud, tenima kannatamist ja õppetust alwaks nõdraks
ja wallets teggema; waid meie ust peab sest kinnipiddama, mis näggemalta la tunramatta on. Meie peame ennast selle peäle toetama,
n is meile lootud on, ja teadma, et meie Jummalale olleme armiks
tehtud Kristuste läbbi Kellega meie ennast olleme ehhitanud ja kelle öi>
ausses meie ka walges ridis käime; se on usso kohhus. Teme sedda,
sl,s ei pea ka meie wanna wõlg meid hirmutama. Need endised pattud näme kül hirmsad ollewad, meie kuleme neid meie peäle kaebawad;
agga se nälg ja janno õigusse järrel õppetab meid, ommad süüd kahetsewa süddamega nutma ia andeks palluma; nenda ei salli ka se nälg ja
janno ued pattud ja üllekohhut. Kui meie pimme Krislusses oigeks sal a , siis meid ei leita pattused ollemast. Waid otsekui ihhollk sömitwe
la jominne innimessele rammo annab, nenda tehhakse meid Kristasse
õigusse täiusuga wäggewaks, ommad üllekohtused himmud risti lüa,
oigest ussust kinnipiddada, armastusses kaswada, lotusses kannatada
U keige hole ja walwamissega selle järrel käia, kes meile omma pühhilwsse ja õigusse jälged märaks on järrele järnud. Meie rammo ei sa
kül lal ni sureks, et meie täit õigust sildaksime tehha. Agga mis meie
lcggudel pudub, sedda tassutakse KristusW ni rohkeste, et meie ikka
temm ^ " " l m l a mele pärrast olleme ilma wiggata ja ilma laitmatta
Ccc
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Kauaks tahhawad siis risti-innimessed Knsmsse ilgust pölgda,
ehk rummalal wisil temma peäle lota? nemmad armastawad üllekohhut ja tewad Kristust par- o teenriks. Ahned on nemmad sellessnnatse ma ilma peäle, ja se lähhäb hukka. Rõmo, au, rikkust aiawad
nemmad takka ennam kui kohhus; la se ei taioa neid, nemmad tahhawad ikka enm'm. Üks ilmalck himmo sünnitab teist; ja nemmad ei
murra essimessel kaela. Libbamisse ja kawwala nõuga hukkawad nemmad ommad asjad aiama ja liigwaljusse ja wäewaldaga tahhawad nemmad neid lõppetada. Ehk teistwlsi, mis nemmad wäe kaubaga ei tohhi tehha, tewad nemmad kawwalussega. Ullckohhus lähhäb ikka suremaks ja julgemaks. Jummal ei sa ennam nende käest, mis temma kohhus ja peab otama; teine jääb ommast öigussest ilma, ja ei tohhi sanna lausta. Oh, mis halle, et innimessed isseennast keige ello aia üllekohto ja pattudega koormandad! M i s airab meid Kustusse iigus, kui
temma meel ep olle meie sees? M i s on meie ust temma sisse, mis meie
lotus temma peäl, ja mis temma õppetus meie käes, kui meie öigussele ei tahha ellada, kui meie rahhoga ei wõi surra ja temma kohto ees
seista ? W õ i arwame siis weel aega kül ollewad, kui meil ennam aega
ep olle ellada? Ennä julgust, mis mõnnel o n ! Mitte nenda, waid sedda
,5)r.5,,5.wisi, tui ööldakse: temma on keikide eest ärrasurnud, et need, kes ellaw a d , ei pea ennam ennestele ellama, waid sellele, kes nende eest on
ärrasurnud ja ülleoärratud. Tehko J u m m a l , er se sanna keikide melest
Matt. e,n. pühha ja kallis olleks, mis Jesus ütleb: nõudke essite Jummala riki ja
temma öigust, siis pead teile keik pealegi antama. Amen.
Kidetud olgo sinno nimmi, armolinne önnisteggia Jesus Kristus, et sinna meid olled peästnud keigest süüst ja üllekohtust, ja et sinna meid tahhab tehha ühheks rahwaks, mis ussin ja walmis on igga
hea töele, puhhasta meie süddamed ennam ja ennam keikist pattudest,
et meie sinno õigusse peäle wõime lota ja sinno öigust möda ellada. Amen.
K^wl. 54. Oh süta tal! oh Jesus zc. x.
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L.aul: 307. Mo Jummal loia, abbimees! zc. lc.

^ühha Jummal, pühhitse meid omma töe sees, sinno sanna «t! tbdde.
^ Amen.
M o kuuljad!

K

ui meie näme, mis rummalaste wahhest innimessed siin ilmas ommad asjad aiawad; kui meie näme, mil halpil wisil nemmad wah
hest sedda, mis nende südda himmusrab, püüdwad katte sada;
kui meie näme, mis lmmeliktud nõuud nemmad wahhest peawad, ja nende noupiddamisse läbbi püawad omma põlwe kõhhendati, mis nende
melest wägga alw, wägga raske o n ; kui meie tähhele panneme ja leiame, et suremal hulkal rahwa seas mamma luggu käes o n ; ets meie siis
peaks sedda immeks pannema! Mõnni tark ammet mees, kes omma kätte to läbbi suurt warra wõiks tenida; püab sedda teisel wisil, walskusse läbbi ja sattub se läbbi sure willetsusse ja kahjo sis/e.
Mõnni kaunikenne kossuw tallomees, kes omma põldo Harrid ja sest
kaunist warra wõiks kotkopanna, tedda temma mõisa wannem häst i peab ja armastab, nõuab weel suremat onne takka, hakkab waesele
rahwale rahha ehk wilja pandi peäle laenama ja wõttab se peäle judalist
kasso; temma mõisa wannem, kes õigust armastab, saab sedda kuulda, wõttab tallo temma käest ärra ja panneb tedda wabbatmehheks ja
übt teist temma assemele tallomehhea. J a nenda leiame meie ilmaarwamatta paljo wisid, mis läbbi mõnni kaunike tark mees issiennesele
omma rummalusse läbbi wahhest suurt willetsust sadab, mis se läbbi
weel raskemaks saab, et ühhelgi temma willetsusse pärrast halle meel
ei tulle. Mötleme meie nüüd järrele ja küssime: kust se rummalus
peaks tullema ? siis leiame meie, et se ükspäinis sest tulleb, et innimessed arwawad Jummala sanna ja käskude tundmist, ja ilmalikke tallusse ja hea nou kättesamist, kaht asia ollewad, et nemmad sedda w i mist püüdwad, ja sedda essimest mahhajätwad. Eks ep olle se siis mitte kahhesuggune assi ? S e tark kunningas Tawet wastab meile selle küssimissi peäle, kui temma ütleb: kui kallis on so heldus, oh Ium-Laul,6,,m a l ! r t innimeste lapsed so tibade warjo alla kippuwad. V l e m "«Ccc 2
mad
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mad sawad kül so koia rohkist audist, ja sa jodad neid omma maggusa armo jõega. Sest sinno jures on ello Hallikas, sinno walguoses
same meie walgust nahja. S e on siis se ainus ja selge Hallikas/" kellest
innimessed wõiwad wõtta armo armo peäle. Jummal on ie ainus ja
rohke hcareggia, kellelt keik head ja keik täielittud anded tullewad/ olgo
waimolikud ehk ihholittud. E i olle siis wahhet nen- e kahhe asjade
wahhel: Jummalat õppida tundma ja ilmalikke tarkust katte sada; waid
üks ja sesamma assi. Kes omma mõistust vuab walgustada Jummala sannad õppides/ ja nende ülle saggedad-, töesrr ja täieste järrele
mõttelda; kül selle mõistus ka nobbedars saab ilmalikkudes asjades/ mis
tullewad ettewõtta/ head tullusad nõuud leida. Kes selle järrele/ mis
temma Jummala saunast õppib/ truiste omma ello vüab aiada; kül
sellel ka keik/ mis temma ommas maiapiddamieses ettewõttab/ hästi
korda lähhäb: kül se keige willetsusse eest targaste ennast wõib hoida.
Eks ep olle siis se keigesurem jölledus innimesest/ kui ta arwab omma
tmkussega ma ilmas korda sada ilma Jummalat tundmatta/ kes mailma on ehhitanud/ ja weel iggalpäwal keik asjad ma ilmas omma tarlusse süggawusse läbbi üllespeab ja hoiab? Eks ei peaks innimenne om
ma ennese rummalus! häbbenema/ kui ta leiab/ et ta omma ennesest
arwatud tarkusse läbbi isseennast wasto ommad asjad aiab ? Jesus ütMatt. 6,3). leb: nõudke essite Jummala riki ja temma õigust, siis sedda teist keik
peab teile pealegi antama. Meie tännane Ewangelium õppetab meid
sedda selgeste; agga essimelt tahhame meie teine teisega palluda:
Issameie/ kes sa olled taewas/ n. t. s.
Lwangellum: Mark. 8, i -- 9- salmist sadik.

M e i l päiwil/ kui wagga paljo rahwast kous olli, ja neil ep
* " olnud uhtegt süa, kutsus Jesus ommad jüngnd ennese
jure ja ütles neile: M u l on wagga haile meel se rahwa peale, sest nemmad on jo kolm päwa minno jures olnud, ja neil
ep olle middagi süa J a km minna neld lasscn kom nunna sümaua/ siis nörguwad nemmad ärra tee peäl/ sest monned
neist ollid kaugelt tulnud. J a temma jüngrid wastasid temmale : Kust wolb keglsimkõrbes neid leiwaga täna? J a temma küssis netlt: M l t t o lelba lett on? J a nemmad m lesid:
Sutse. J a temma kasüs rahwast mahyawtuda M a peale/
ja
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ja wõttis neid seitse leiba/ tännas, murdis ja andis omma
jünqritttle, et nemmad plddld ettepannema. J a nemmad
pannid rahwa ette, ja neil olli Pissut tallokcssi, ja temma õnNlsrae ja kaskls ta neid ettepanna, M a nemmad sõid ja nende lohkud smd tais, ja korjasid kotto üllejänud pallokessi seitse
tonvl tält. Agga neid kes M d jonud, olli liggi nelli tuhhat,
ja temma laskis new minna.
Sest Ewangeliumiast tahhame meie Jummala kanusses õppida, et
Kes leigest süddamest Iesust otsib, kül se tedda leiab.
Pangem tähhele:

I. Kuida risti-innimenne Iesust peab otsima, ja
II. M i s ta temmaga ja temma läbbi leiab.
A g g a sinna, helde Annisteggia! kes sinna halleda melega nende peäle watad,
" kes sind südd.!lnel'.kko lhhaldamisseg^ otsiwad ; juhhata ka meid on.ma pühha Waimo läbbi dlge tee peäle, et meiegi sind leiaksime ja ka sinno hewusse
talu:'sest, meie hingede iggaweseks kassuks ossa saaksime; dnnlVta jeks meie
iarrelemotlemlst scosinnatseo tunnis. Amen.

Kui meie Jesus Matteusse Ewangeliummis ütleb: palluge, snsMatt.7,7'.
peab teile antama, otsige, siis peate teie l e i d m a ; koppmage, siis

peab teile lahti tehtama; siis rakib ta seäl neist armo andidest, mis
läbbi innimesse mõistus wõib walgustatud, ja temma tahtminne pühhitsetud sada, et ta täieste kölbolisseks saaks leigele heale ja Jummala
melepärralissele cöle. Ei senna suurt tarkust tarwis ei lähhä, et meie
oppiksime, et meie ilma nende armo annitta ei jõua omma ello J u m mala tahtmlsse järrele aiada; ia meie isse tunnistame jo ommas tolMandamas usso õppetusas: minna ussun, et minna ommast melest
ja wäest mitte ei wõi Iejusse Ariotusse omma Issanda sisse uskuda,
egga temma jure <ada. Meie olleksime siis kül õnnetumad ellaiad, kui
Meil muud lotust ei olleks, tui nende heateggemiste peäle, mis meie
lsse ennesest ja ennese wäe läbbi jõuame tehha; agga sest õnnetumast
põlwest peästis meid Jesus omma kässopiddamisse za omma ilmasüta
Ccc 3
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kannatanusse läbbi ja tenis ja läkkitas meil omma Waimo, kes nmd
kogguma, walgusmma, pühhirsema ja öiges uskus hoidma. S e on se W a i m , kes meie waimule sedda tunnistust annab, et meie jälle wõime Jummala lapsiks/ ja selle ilmaräkimatta önnistusse ossallbseks sada, kelle pärriaks nmd se l M
Jummal loi, kes sest keigesuremac rõmo näad, et temma mõistlikkud
lomad peawad sedda önne ka olsima; seks temma neile mõistust andis. Sepärrast ülles Jesus: otsige, siis peace teie leidma. J a segi
õnnistus on suur kül, et innimenne ei tohhi karta, et lemma otsimisi
waew ilma asjata olleks, tui temma agga targaste ja ilma tüddimatAz». tegg. 4, ta otsib. Agga otsid sa õnnistust; siis otsi Iesust: sest ühhegi mu
".

sees ep olle õnnistust, egga olle ühtegi mürid nimmet taewa al innimestele antud, tenne läbbi meie peame önsaks sama; kui ütspäims

se nimmi Jesus.
I. Agga kuida peame meie Iesust otsima, et meie ka toest tedda
leiaksime? Sedda õppetab meid meie tännane Ewangelium.
Mcie
luggesime seal ühhest surest hulkasi rahwast, kes kokko olli tulnud Iesust
kuulma. Iesussel olli, kui teie reale, se wiis, et temma linnast linnasse ja allewist allewisse möda maad käis, ja kus ta rahwas kous leidis, et ta neile seal Jummala rikist ja selle armo öppetussest jutlustas. Temma teggi pealegi nende rahwa heaks, kelle hukas temnm
olli, mõnda suurt immeteggo. Temma õppetusse sannad ollid igga»
wesse ello sannad ja teggid ka tuimad süddamed ärkaks; temma immeteud ollid ülle keige innimeste mõistust ja tarkust: sest se tulli, et
selle rahwa seast, kes tedda näggi ja kulis, monned keik omma warra
»a honed ja suggulased mahhajätsid, ja temma seltsimehhiks läksid, et
nemmad weel ennam temma suust wõisid õppida.
Nenda kogaussd
nemmad ennast wahhest tuhhande wisil temma ümber M a raiadest, ja
meie luggesime, et neid, kes siin kõrbes temma iures ollid, liggi nellituhhat olnud. S e rahwas olli ni ahne Iesusse õppetust kuulma, et
temma selle ülle keik muud asjad unnustas, kolmad päwa jo nemmad
temma jures ollid, ja ei tulnud nende melegi, et nemmad ühhes kõrbes ollid, kus nemmad süa egga jua, egga warjogi Jummala ilma ees
wõinud leida; ei tulnud nende melegi nälga egga janno, ehk nemmad
kül kolmel päwal ei olnud stnud, waid nende süddamed ollid ükspäinis
walwakad kuulma ja tähhele pannema ja õppima. — Eks ei peaks mitte sel rahwal üks süddamelik ihhaldus ollema olnud, armo-õppetussed
õppida, ja larkemats sada hinge tarwiduste polest ? W a a t , nenda siis
rtsti-innimenne ta süddameliko ihhaldamisse ja murrega peab Iesust
otsima,
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otssma, ja ei mitte tüddima, ei mitte wässima; waid ikka ahne süddamega püüdma tedda ennam tundma, ja temma tundmisse läbbi omma nõdra mõistust kangemaks tehha. S e ihhaldus lähhäb meile tarwis : sest kui se meie süddames ei olle, kül meie siis peage wiirsimattaks lähhäme, ja holetumal wisil hakkame uinuma. Meie näme sedda
jo ilmalikkudes asjades. Kui sinna üht tööd teggemas olled, kellest sinno süddame! römo ei olle, mis sa agga sündinusse polest teed; eks sa
ei tüddine peagi selle jures; eks unni n tulle peaq; so peäle? Agga kui
se tö so mele pärrast on, tui sa nääd ja tead, mis suurt kasso sa selle to
läbbi ennesele satad, kui so südda himmustab sedda kasso, kül so tö siis
hästi korda lähhäb: kül sa siis wahhest süddamega öseni seäl jures wõiksid
olla, ja ei sa wässi, egga tulle und so silmadesse; sesamma luggu on
ta kui Iesust otsid. Otsid sa tedda agga wisiks ka sepärrast, et so waw
nemad tedda otsisid, ehk sepärrast, et so kirriko-issand sulle ütleb: sa
pead tedda otsima; kül sa siis peagi holetumal lähhäb ja hopis tedda
unnustab. Agga kui so südda sind isse kihhutab tedda otsima, kui sa
tunned, mis tullus se sulle olleks, kui sa tedda leiaksid; ei sa siis kül enne jätta järrele, kunni so süddame himmo saab tassandatud, kunni sa
tedda leiad.
W a a t , sepärrast on tarwis, et sa keigeessste isseennast õppib
tundma, mis willets pölw sul ilma Iesusseta on. J a kül sa sedda peaai öppid, kui sa wähhigi issiennese peäle wõttad watada, ja isseennast
sa ommad tööd tähhele panneb. Kül sa siis peagi leiad, mis paljo
walskust ia köwwerust so süddames on, ja kuida sa ennesele se läbbi tülli teed. W a a t , se tundmmne toob so süddamesse sedda ihhaldust, lahti sada sest willetsast pölwest; ja kui sa siis nääd. mis önnispölw sel
innimessel c n , kes Iesust süddames kannab; kui sa nääd, kuida l.lk
temma ettewõtmised hästi korda lähhäwad, kuida ta südda ikka rõmus on, olgo ta ello päwad, kuida nemmad o n ; siis ihhaldad so südda ka nisuggusea sada; siis hakkad sa Iesust olsima.
Agga kust peame meie Iesust orsima? Temma isse wastab meile
selle küssimisse peäle: katsuge pühhad kirjad läbbi, sesi teie arwate, Io«^s,5«l.
et teil nende sees on iggawenne ello, ia need o n , mio minnust tunnistawad. Nende sees on jummaliko tarkusse täius, ja nemmad õppetabad meid Iesust tundma nenda, kui temma on, suur ja wäggew, ja
la helde ia armolinne; neid siis õppida, nende seest otsida itma tüddim a t a : se peab risti innimesse essimenne ja surem murre ollema. T a
peab ommad mõtted irralahhutama leigest ilmalikkudest asjadest, nen
da
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da Mi se rahwas meie Ewangclmmmis. Kui ta sedda teeb; kül ta siis
öoplb tundma, mis armolinne ja armastusse wäärt Jesus on ; ja kül
se tundminne tenuna sees süddameliko armastust sütub, ja aiad tedda
omma armastust ka teggudega üllesnäirma, Iesusse õppetusse ja remIoa».l4,» ma käskude möda ellama, kui temma isse ütlev: 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. -—

Waat nenda otsib oige risti innimenne Iesust ja leiab tedda.
II. J a mis onnis on se innimenne, kes tedda leiab ! Iilledus olleks, kui ma ettewottaksin, keik sedda õnnistust üllesräkida, nns innimeni xor.,, 9 ne Iesussega ja temma läbbi leiab: sest, silm ei olle näinud, ja kõrw ei
olle kuulnud, ja innimesse süddamesse ei olle tõusnud, mis Jummal I e susse läbbi on walmistanud neile, kes tedda armastawad. Agga ftlle
onnistusse ülle iärrelemöttelda, selle läbbi omma hinge jahhutaba, ja
süddameliko ihhaldust ennese sees süta, tedda õiete otsida, ( j a sedda
lubba on meil,) se tulleb meile heaks, ja se on meie kohhus. Sepärrast
pangem tähhele, kuida meie Ewangelium meid se peäle juhhatab.
Se suur rahwahulk, mis Iesusse jures olli kõrbes, leidis temma jures kahhesuggust önnisrust. Essimenne olli se, nns neile temma
öppetussest tulli. Meie luggesime, et nemmad kolm päwa temma jures ollid olnud. Kui pal:o jummaliko toe'sannad wõisid nemmad ses
aias kuulda: kui palio önnisteggewad nominissed wastowõtta; kui
paljo tullusad maenitsussed ennese heaks kogguda; kui mitto selletamissed jummaliktude asjade ülle õppida; kui sure walgussega omma pimmeda mõistust walgustada; kui sure taewaliko tarkussega omma hinge rikkamaks tehha, keigesugguse tundmisse polest, ni hästi neist asjadest, mis nende willetsa põlwe siin M a peäl wõisid kergitada, kui ka
neist, mis neid iggawesse ello tee veäle wõisid juhhatada ja selle peäl üllespiddada. Ei Jesus tüddinend mitte neid öpvetades; waid kui se selge wee Hallikas, mis mägqede wahhelt ülleskeeb, omma rohke weega
heinamaad ja waljo kastab ja kossutab, ja keigesuggu ellaiatte janno
taieste kustutab, egga sest wahhemaks ei sa, egga tabhene, waid ikka
löpmatta omma tämsse wälja wallal? ja jaggab: nenda käisid löpmatra
Iesusse suust iggawesse ello õppetusse sannad. Eks eo olnud se mitte
uks suur õnnistus selle rahwale ? W a a t , nenda leiabsi»sristi innimenne ka, kes keigest süddamest Iesust otsib, temma sees keige jummaliko tarkuste la tundmisse tämst. Iesusse armo-õppetus walgustab
temma mõistust, et temma õiete öpplb tundma, mis otsalinne za kadduw
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duw assi sesinnane ma ilm keige omma illo ja au ja rikkussega on; se
õppetab tedda tundma, kui wähhä selle ma ilma õnnistus, ni kauniste, kui ta ka meie silmisse hiilgab, kui wähhä se temma ilmasurrelikko hinge wõib rõmustada: se õppetab tedda tundma, mis ilma otsata warrandust Jummal selle hingele pärris ossaks walmistas: se õppetab tedda, kulda ta ennast targaste ja õiete wõib walmistada, ka
selle warranduse ossalisseks sada: O n siis temma mõistus nenda tarkussega walgustatud; kül ta siis ka siin ilmas targaste ommad asjad
moisrab aiada: kül ta siis ka keige asjade sees, nns ta omma ello üllespiddamisseks ettewõttab, keiqetullusemad nõuud oskab leida: külla
siis ka rahhottssed päwad wolb ellada. W a a t , sedda leiab innimenne
essite, kui ta Iesust otsib. - - O h ! nns õnnis assi on siis se: Iesust
otsida!
Weel luggessme meie Ewangeliummis, et Jesus omma jüng'
ritte wasto ütles: mul on wägga halle meel se rahwa peäle, sest
nemmad on jo kolm päwa minno zureo olnud, ja neil ep olle middagi

süa. S e rahwas ei tulnud mitte temma jure söma egga joma; wald
mnde ihhaldus käis agga kuuluusse ja õppimisse peäle; siiski jäid nemmad innimessed, kelle surrelilkml ihhudel la ommad tarwidussed ollid. J a neidki Iesusse südda ei wõinud tassumatta jätta, kui ta es'
site nende hinged kcigesugguse hea rikkussega olli söötnud. Jälle üks
märko andminne sest, Mls minna jo omma jutlusse algmisses ütlesin:
et, kes agga Jummala riki nõuab, kül sellele sedda teist keik peälegi jagMakse. Iesitsfel olli wägga halle meel rahwa peäle sest, et nemmad
olleksid nõrkunud, kui nenbe nälg ei olleks sanud tassandatnd. Se hal*
le meel aias tedda, murret nende eest kandma; temma küssis omma
iüngridelt, kui M o leiba neil on, ja kui ta kuulda sai, et ci olnud nigi
paljo, et Menningad olleksid sest wõinud köhco täi a ; siis ci olaud tem«
ma wäggi mitte wägga woimato, ka seäl kõrbes röga kül sata. I u m
tnalikko immeteago läbbi sotis ta nelli tuhhat nälased innimessed, kes
kolm päwa jo ollid päästnud, seitsme leiwa ja monn? kallokessega: ta
sotis neid, et nende köhhud täis said, ja kui nemmad neid üllejänud
vallukesst teggusid, olli neid seitse korwi täis. W a a t , se teggi Iesusse
õnnistaminne. - - E i tohhi siis risti-innimesse südda murretseda »a
öölda: mis pean ma söma, mis vean ma joma, misga pean ma ennast katma? Iesusse! on wägga halle meel omma sõbrade peäle: eita
iätta nendele, kes tedda otsiwad, ibholikkudki tarwidussed tassumaa
fa. Tõssi o n , et need aiad on möda läinud, kus temma nähtawa
itnmeteggude läbbi omma rahwale abbi satis nende hädda sees; agDdd
ga;
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ga, kas sepärrast temma käewars on lühhendatud? Ehk ei wallitse
temma mitte kei^e laewade ja maade ülle ? Eks ei olle kelk nende wäed
walmis temma tassosannad täitma? Km temmal nüüd halle meel nende veale on, kes tedda süddamest otsiwad, kül ta siis wõib mile abbi
tehha: kül ta siis tahhab neid keigesugguse ihholikko anniga t ä n a : kül
ta sils neile nende otsani pudo ei jätta. — W a a t , se on se leme suur
õnnistus, mis need leidwad/ kes Iesust otsiwad. O h mis õnnis assi
on sils se: Iesust otsida. —
Seie sadik meie silm üllatab läbikatsuda; siin olgo siis meie jarrelemötlemisse raiad; sudatsime meie agga ühheks silmavllkuts sedda
watchet lahhutaba, mis aia ja igqawusse wahhel o n ; kül meie siis
wähhegi wõiksime ennemairsm, mis mwamatta paljo suremad necd
önnistussed on, mis need pärrast surma leiawad, kes Iesust otsiwad.
Agga sest, et meie sedda ei w õ i ; siis peab se meie järremötlemist pira'Kor.i,,9.ma, et Jummal ütleb: sulle saab kül minno armust.
J a nüüd/ mo tuubad/ et teie kuulsite kuida innimenne Iesust
peab otsima, et ta tedda leiaks, ja mis arwamatta önisrust ta Temmaga leiab; eks ep olle se teie süddamesse sedda ihhaldust süütnud, ka ni
onjaks sada? Tuimad/ wagga tuimad olleksite teie, kui se ei olleks.
Agga ma tean, et iggaüks Me seast keigest süddamest ohkab: O b , et
ma sedda õnne katte saaksin! Otsige siis puhhas kirjas: otsige truiste ja ilma tü dimatta; ärge laste ilmalikkud murred ennese süddant
keelda Iesust otsimast; kül teie siis tedda ja temmaga teit aialckko ia
iggawest õnnistust leiate. S i i s wõite teie surres römoga Iesusse
pole hüda:
Sa olled walgus minnule,
S a näitad mulle selgest
S o immelikko paistusse.
S a jahhutab mind heldest;
S o selge armo walgega
Mind wõtsid t'iest walgusta,
J a peästa pimmedussest.
Kuis pean minna kiitma smd/
M o kallis Iesukcnne?
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S o tae^a warra täidab mind,
Se on se iggawenne.
Mis i l tahhan, olled sa.
Au olqo sulle löpmatta!
S a olled armokenne. Amcft.
Laul. 269. Jesukest ei jätta ma «. lc.

Jutlus kahhcksamal Pühhapäwal pärrast kolmaino Jummala Pühha.
Laul: 154. Oh Jesus ! armo walgus n. t. s.

K

itus, au ja tänno olgo sulle antud/ iggawenne taewane I s s a , armastusse Jummal, keige selle heldusse eest, mis sinna meie waeste pottnste wasto olled üllesnäitnud. Sinna olled meid iggawesse armastussega armastand/ ja weel on sinnul armo nõud meie onnist usse varrast. Heldus olli, et sa meile taewa lotust olled walmistand ja sedda omma aino-sündinud Pöia õppetusse ja lunnastamisse
ladbi meile tuggewaks teinud. Heldns on se, et sinna omma sanna sees
meid las»ed melevarrandamisse pole kutsuda. Heldus on se, et sinna
omma Waimoga meile meie nödrusse sees abbiks rahhad tulla, ja meile sinno abbi anda, taieste sinno tahtmist tehha. Meie pallume sind,
ka uta isse meie süddamest keik pimmedust ja tühia ma- ilma armastust
ärra. Te meie hinged meie melest ni kalliks, kui nemmad sinno armonoude sees on olnud. Anna meile armo, et meie mitte ükspäinis suga
sind ei tunnista, waid, et meie ka omma ello läbbi sind anastaksime, mele parrandamist wilja kandes. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Ervangelium: Matt. 7, is - - 23. salmist sadik.

A g g a hoidke ennast walle prohwetide eest, kes teie jure tul" lewad lammaste u d i s , agga seestpidi on nemmad Kökiad hundid. Nende wiljast peate teie neid tundma. Kas
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wina mano noppitatse tldbowttsust, eht wigi-marjo ohkakist i Nenda igga hea pu kannab head wilja, agga pahha pu
kannab pahha wilja. Hea pu ei wõi pahha wtl,a kanda, egga pahka pu wõi head milla kanda. Igga pu, mis head wilja ci kanna, ramtatse mahha,a wissatakse rullesse. Sepärrast nende wiljast peate teie neid tundma. Ei sa kelk, kes minno wasto ütled: Issand, Issand, taewa riki, waid kes teeb
minno Issa tahtmist, kes taewas on. Paljo ütlewad minno wasto selsammal päwal: Issand, Issand, ets meie olle
sinno mmmel prohweti wisil rätmud, ja sinno nimmel kurjad
waunud wälja-äianud, ja sinno nimmel paljo wäggewmd
teggusid teinud? Ja siis tunnistan minna neile; minna ei
olle teid ellades tunnud, tagganege minnust ärra, kes teie
üllekohto tece.
»»m. l, ,4,

N i mitto kui Jummala w a i m o läbbi iuhhatakse, needsinnatsed on Jummala lapsed. Neist sannadest öppime meie, kust asjast
waggad ja Jummala oiged lapsed tunnukse. Se tcigesurem a u , se keu
geüllem ön, mis uks innimenne siin M a peäl wõib katte sada, on se, kui
teised tedda Jummala lavseks nimmetawad, ja temma ka isse sedda tun»
nismstomma süddamesse on sanud, kt lemma wäärt on, sedda nim*
me kanda. S i i n M a peäl on mitto innimest, kes walgusse lapsed tahhawad olla, kes agga ommeti süddame polest pimmedusse lapsed on.
M i t t o , kes wäljaspiddi kui lubjatud hauad hiilgawad, on seestpidi
weel keiksuggust patto ja wallatust täis, sellepärrast peame meie õppima, nisuggused innimessed tundma, kes wäärt on, et nemmad tössiseks risti-innimesseks saaksid petud. Sündimisse polest olleme meie
keik wihha lapsed ja Jummala auust ilma. Meie himmud sawad wõimust meie ülle, ja meie lasseme ennast nende läbbi wallitseda. Agga
kui se innimenne meelt ja ello parrandab, kui temma omma lihha nsti
löib ibhaldamiste ja himmudega, siis wõib temma Jummala au jälle
lätte sada. Jummal wõttab neid siis jälle omma Kste arrosisse,nenda, et temmal neist melehea on, ja nemmad tedda armastawad, ja se
nende üllem nou nina iggatseminne on, omma taewast Issa tahtmist
tehha. Se Pühha W a i m juhhatab neid selle armo õppetusse läbbi,
temma näitab neile, kuida nende ello peab walmistud ollema, kui nem
mad sest tahtwad ennesele jadawad kasso leida. Temma hakkab sedda
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head tööd nende sees ja löppetab sedda ka/ ja nemmad kaswawad temma juhhatamisse läbbi öigusses, waggadusses ja pühhitsusses.
Meie Qnniseeggia räkO tännase E w a n g e l i u m i sees neist walle
prohwetiast, kes hingede kasso ei otsi, waid hingede kahjo. Temma
maennseb omma jüngrid, et nemmad ennast nisugguse walle õppetajätte läbbi ei lasse petta, ja isseennast ka willetsussesissewalle tenistusse läbbi ei lükka. Need Iesusse sannad öppetawad ka meid

Kuida meie ennast keige eksitusse eest waimoliko
asjades peame hoidma
Nüüd, minno armad kuuljad, tahhan minna sedda näita:

I. Kuida meie peame hoolt kandma, et walle õppetajad
meid ei petta, ning ka
II. Kuida meie ennast peame hoidma, et meie hinged issctehtud Jummala tenistusse läbbi kahjo ei sa.
l. Nüida peame ennast nüüd walle opvetajatte eest hoidma?

S i i n tulleb essite tähhele panna, Missuggused innimessed need walle
õppetajad on. Kristus ütleb: hoidke ennast walle prohwetide eest,
kes reie jure tullewad lammaste rides, agga seestpiddi on nemmad
klskiad hundid. Walle õppetajad on nisuggused, kes Jummalast mitte ei olle seätud egga läkkitud, waid isseennestele õppetaja nimmet on
wõtnud, ja taewa rigi kmmvannewad innimeste eest, se läbbi, et nemmad teist õppetust walgusse ettetowad, misga nemmad ilma süta ja
waggad innimessed tahtwad eksitada. Nemmad peawad ennast parremaks kui teised Kristusse õppetusse tunnistajad, ja tahhawad teisi en*
nese sellsi tombada, et need tössised õppetajad saaksid pölgatud ja nende
öpvetus mahhajätud. Need on need tähhendamisse sannad, kui meie
Qnnisteggia ütleb, et nemmad tullewad lammaste ridis, agga seestpiddi on nemmad kiskiad hundid. Temma tahhab selle läbbi nende walle öppetaiatte kawwalust ja tiggedust tunda anda. Kui meie nende
wäliasmddise wiside peäle Watame, siis arwame meie neid kitusse
wäärt ollewad. Nemmad näitawad wäljasmddi waggadus ia allandust, agga nende südda ep olle mirte parrandaad, waid seäl sees wallitseb uhkus, ma ilma armastus ja keiksuggused muud kurjad nõuud ia
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Nisuggused towad körwale sisse, nenda kui Peetrus ütleb/

walle-öppetussed, mis hukka saatwad, ja salgawad Issanda: anv.,
kes neid on ostnud, ,a saatwad issecni>este peale akkilist hukkan» ;
,Pe<tr,,i.nemmad kauplewad teisi ärra läbbi ahnuosc walle sannadcg./ kelle
z. nuhtlus 10 ammust aiast ei w i w i , ja nende hukatus ei tukku mitte;

sest igZa p u , mis head wllja ei kanna, raiutakse mabba ja wissalat/e
tullcs^e. S i i n M a peal woiwad lnmggused kurjad övvetajad omma kawwalust ning kurjust kinnikatta ia teiste silmade ecst hiilgada, agga selle
I u m m a l a ees, kes suddamette sisse warab, on nemmad tolwatumad,
ja nende tö saab hirmsa palga.
Teie olltte nüüd kuulnud missuggused innimessed need walle öppetajad on, ja mida nemmad teistele woiwad kahio tehha, nüüd õppigem ka, annad kuuljad, kuida meie peame selle eest walwama ja hoolt
kandma, el nemmad meile kahjo ei sam.
Meie önnisteggia annab
selle rahwale, kes tedda kulis sedda maenitsust, hoidke ennast nende eest.
M "' kohhus on selle eest murretseda, et meie nisuggused wallewennad
öppMme öiete tundma/ muido ei woi meie nende eest pöggeneda. lTlende wiljast peatc teie neid tundma.

A a s wina - marjo noppirakse kib-

borvitsust, ehk wigi mar,o ohhakist? Nenda kui pu tunnukse sestwiljast, mis temma kannab, nenda ka innimenne sest ellust, mis temma siin
"peab. Sest, olgo ka innimenne wagga lawwal ja sallalik omma möt>
tedes, siis ei woi temma ommeti omma süddame ülle allati sedda woimust sada, ehk sedda nenda warjule panna, et mitte awwalikkuks saaks,
mis seal jees on. Meie näme, et mitto neist, kes hinged omma öppetussega eksimwad, allati uhkust selle labbi ullesnäilawad, et nemmad
tahhawad koggodustesissetungida, ja nende ülle wallitseda, kes ennast
nende seltsi annawad ja nende öppetusse iärrel kaiwad. Itemmad on
rovpo kasso järrele ahned, ja teotawad isseennaft sallaia ehk awwalikkult se läbbi, et nemmad omma M a himmud täidawad. Nisuggu^d
ei otsi tõeste I u m m a l a au, ja omma liggimesse tossist õnnistust, w ld
nende omma au ja kasso. Kui meie nüüd näme, et nisuggused innimessed teist wisi ellawad ja öpvetawad, fui sure Iummala sanna meid
juhhaeab, siis peab se meie tarkus ollema, neist taqganeda', ja ennast
mitte nende kimpusse anda, et meie nendega ühhe willetsusseossalisseks ei
sa. Sellepärrast walwagem, armad kuuljad, et kegi teie käest sedda
tissist öpvetust ei wotta, mis meie leiame pühhas kirjas üllespandud,
ja mis ükspäinis meid wagga ello sees ning ka iggawesse römo pole woib
^r.;, i i . jubharada. Sest teist allust ei woi ükski seada, kui agga se,mis jubba
seawd on, se on Iesus Nristus.
ll. Minna
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il. Minna ollen nüüd näitnud essimeste ossa sees, kuida meie ennast veame hoidma nende walle öppetajatte eest, nüüd tahhan minna
tene ossa sees sedda ärraselletada: kuida meie peame hoolt kandma,
et meie hinged issetehtud Jummala tenistusse lebbi kahjo ei sa.

E i sa keik, kes minno wasto ütleb: Issand, Issand, taewariki,
waid kee teeb minno Issa tahtmist,kes taewas on. Meie keikide kohhus
on se, minno armad kuuljad, selle Qnnisteggiale au anda, ja selle lunnastada ees mcid allandada, kedda inglid taewas kummardawad, kelle wäggewa
kä al meie siin olleme ja iggaweste jäme. Sest ühhegi mu sees ep olle õnnistust, ühtegi muud nimmet ei olle taewaal innimestele antud, kenne läbbi mele peame önsaks sama. Hm Kristus meie tännase Ewangeliumi sees
utl b: ei sa keik, kes minno wasto ütleb: Issand, Issand taewanbi, siis
tähhendab temma nende sannade läbbi, nisuggust innimessi, kes suga
ükspäinis Jummalat auustawad, agga tedda ei tahha toes ja waimus
kummardada, suga ennast tunnistawad Iesusse ommad ollewad, agga
ommas süddames temmast ei holi, egga omma ello sees tahha temma
järrelekäiad olla; waid, kes tedda omma wallatusse läbbi teotawad
ja omma pattudega ueste risti towad. Nisuggune rahwas tulleb min- Matt. l s, ?.
no liggi omma suga ja auustab mind omma mokkadena, agga nende
südda on kaugel minnust ärra. Neist sallalikkudesi ütleb meie Onnisteggia, et nemmad ei vea mitte taewa sama: sest nemmad ei olle sim
mtttewäärt Kustusse koqg^
hem wõiwad nemmad sedda ta nn öwnstust pärrida, mis neile on walmistud, kessiinmeleparrandamisse wilja on kannud ja Jummala tahtmist keige asjade sees omma ello aial leinnd. Kriötus olli isse ta- wast
mahhatulnud, et temma tahtis siin omma Issa tahtmist tehha, ja sedda tööd lõppetada, mis se iggawenne Issa temmale olli annud, et temma sedda piddi teggema; nenda peawad ka temma ölged tunnistajad
ja tössssed järrelead sedda temmast ööbima, ja temma ello wisid meles piddama., et nemmad mitte ükspäinis sanna kuuljad, waid sanna teggiad wõiksid olla. Sest kui nende ust mitte wäggew ei olle, siis ep olle
nende Jummala tenistus parrem, kuiwast, miskummiscb, ja kelloke.
Mis hellisea. Nenda paistko teie walgus innimeste ees, et nemmad Mattilt,
teie head teud näwad, ja auustawad teie issa, kes taewas on. Siin
ma ilnniecs on keik innimessed weel ühhes kous, ning Kustusse koggoduse pöllul kaswab umrohbi nissude seas; siin Ma peäl wõib se pattune ennesele walgusse lapse nimmet wõtta, et kül mõnnikord temma
süddame tunnistus tedda bukka n-o^tab ; agga lahhutamas? pääw tul'c'o, mil Jesus tahhab ncld üllestunnistada omma Ie>i ecs, kes tedda
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situ on tunnistanud innizncste ecs; ja neid tant^ch ärrasallara omma
Issa ees, kes tedda on arrasüganud innimeste ees, nenda kui meie sedda näme meie Ewangeliummi sees, et kül monnc' siis tidawad ommad
head teud, ning surelisied on omnm usso tunnistusse peäle, ja omma
immecähhed nimmetawad/ mis nemmad siin on teinud, siis peawad
nemmad ommeti need hirmsad sannad sama kuulda selle silre kohtomõistja suust: «ninna ci olle teid ellades tunnud, tele ello-wisid ep olle minno ees kõlbanud, ja tele süddame micted on minno melest jölledad ol
NUd, tagganegemimmstarra, kes teie üllekohto tete. Wärrisegesiis
keik, kes ceie tahhace taewangi p ä r i d a , kui teie nende sannade peäle
mõttete: warrisege ja waarke me süddame ja teie ello peäle, et teil mitte polle tarwis, wiimsel kohloväwal wärristust ja ahhastust tunda, ning
kaljud ja mäkinkud teile warjuks Talle wihha eest sowida. Paulus ütleb ommas teises ramatus timoteussele llrjotud teises peatükkis: I u m 2tim.„,5.wala raia seisab kindlaste, seon, Kustusse Koggodus jääb iggaweste,
ja temmal on sesinnane pitseri-märk, ehk peälekirri: Issand tunneb
neid, kes temma ommaksed on, ja sest üllckohhust tagganego iggaüks,
kes liistusse nimme nimmetab. Sellega römustage omma5 süddamed, tele, kes teie tahhate önsaks sada, kui teie näte, et walle övpetaiad üllestõuswad. Jummalal on ikka temma ommaksid, ja kui teie
t M a t e nende seltsi sada, siis taaganege neist pattudest, znis teid J u m malast ja temma taewa lotussest wõiwad lahhutaba. Ärge auustage
tele Hnnisteggiat mitte ükspäinis suga,waid laske teie süddamed temma
armastussega ja ka tussega täidetud olla. Ellage kui walgusse lapsed,
et teie kõlbate seisma Kristusse aujärge ees, ja teie nimmed olleksid ello
kiriasse üllespandud. Amen.
- S u r m a ja kannatanusse läbbi ausisseüllendatud Hnnisteggia, siw
na olled meie eel taewa läinud meile asset walmistama: te meid ka
wäggewaks, et meie wõiksime sinno järrelkäiad olla. Sinna õppetab
meid, kuida meie sind peame auustama, ja sinno Issa tahtmist siin teg
gema; anna meile ka sedda wõimust täieste waggad olla, nenda kui
sinna täieste wagga M d . 3e meid iigeks winapu okstldeks sinno, se
tissise ja ellawa winapu külges, et sinnul siin meist melehea olleks, ia
meie sind seäl saaksime pallest pallesse nähha. Amen.
K^ml. 184. So sanna meile kinnita, n.! s.
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Laul: 161. Tulge, risti-innimessed, n.t.s.
^ ) e s sinna kõrges ellad ja armastussega innimeste peäle watad, oh!
H V helde ja armolinne J u m m a l , kettide asjade loja ja kaitsta, meie
"
lidame sind leigest süddamest selle hallastusse eest, mis sinna
meie wasto olled kannud, ja mitme armo tähtede läbbi meile awwalikkuks teinud. I h h o , hing ja keik, mis meil on, se on sinno armoand. Sinno jälged liikuwad önnistussest meie hulgas, ja sinno üllewaatminne hoiab meie waimo. Agga se ep olnud weel kül, armastusse J u m m a l , waid sinna olled ka teist ello meile walmistanud, kus meie
sinno armastust rohkeminne peame maitsma, kui siin tullise ja kaddunda ello sees. Anna siis ka, iggawenne J u m m a l , meile sedda tarkust,
et meie sind mitte ärra ei unnusta, ja et meie sedda iggawest ello, kelle
pärriaks sinna meid olled lönud, ja lasnud omma P M läbbi ärralüa
nastada, allan takkanouame. Anna armo nenda ellada, kui nende
kohkus on, kes iggaweste peawad önsaks sama. Oh helde J u m m a l !
kes sinna ennam wõid tehha, kui meie teame ehk mõistame palluda, kule meid Iesusse Kustusse sinno Pöia pärrast. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Ewangelium: Luk. 16,1--9. salmist sadik.

Zfgga ta ütles ka omma jüngritte wasto: üks innimenne olli
" rikkas, sel M maiaplddaja, ja selle peäle M temma ette
tönne töstclud, kui peaks ta remma warra arrchuktama. J a
temma kursus tedda, ja ütlee temmale; kuida ma sedda sinnust tulen? te arro ommast maiaptddamissest, sest sinna ci
wõi ennam mitte maia piddada. Agga se maiapiddaja mõtles isstcnneses: M l s pean ma teggema? minno Issand
wõttab mmaplddamist minnust ärra; kaewada ei süda minna
mitte; hüddl on mul kerjades. M a tean mis ma tahhan
tehha, et kui minna maiaptddamissest lahti saan, nemmad
mind wastowõtwad omma koddade fisse. J a temma kutsus
Eee
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ennese jure iggaühhe omma Issanda wölglafist, ja üttes essimesse wasto: paljuks sul mo Issandaga wülgo on? ja se
ütles: sadda wari ölli. J a ta ütles temmale: wõtta omma ramato, ja istu mahha ja kirjota warsi wiiskümmend.
Pärrast ütles ta teisele: agga paljuks sul wolgo on? temma
ütles: sadda wakka nisso. J a temma ülles temmale: wõtta
omma ramato, ja kirjota kaheksakümmend. J a se issand W
tts sedda ülletohtust maiapiddajat, et ta targaste olli teinud,
sest sesinnane ma-ilma lapsed on ennam momlltkud, kui walgusse lapsed omma suggu rahwa seas. J a minnage ütlen
t n l e : tehke ennestele sõbro üllekohtusest Mammonast, et tui
teie keiklst lahti säte, nemmad m d wastowõtwad iggaweste
mmadesse.
'5or.,5,l?

.

A u i meie sellesmnatse ello sees ükspäinis Nriowsse peäle olleme lootnud/ siis olleme meie keitide innimcore seast teigearmotumad. Nende sannade sees õppetab se pühha Paulus Korintusse koggoduse rahwast, et nende luggu wagga willets olleks, kes siin Iesus,e
lärrel on käinud, kes keik on ärra salganud temma nimme tunnistusse värrast, kes ka risti ja willetsusse aial on tedda tunnistanud, kui neil mid
te teise ello lotus olleks teäda, kus nemmad sedda Qnnistegqiat peawad pallest pallesse näggema, lelle järrelkäiad nemmad siin M a peäl
on olnud. Sedda teame meie keik, minno armad kuuljad, et üks teine ello meid otab, kus meie peame leikama, nenda kui meie siin olleme
kuiwanud, tus meile peab kätte tassutud sama, nenda kui meie ello w i
si«), mõtted ja süddame himmud siin M a peäl on olnud. Sedda öp
petab meid Jummal omma pühha kirja sees nurme tunnisrussega,
ja kidetud olgo meie Önnisteggia, kes ello ning hukkaminnematta põlwe on walgusse ettetonud. S i i n ma ilmas unnustame meie sedda
pea ärra, kui meie siin olleme kuna ja patto teinud, agga Jummala
iggaweste rammude sees jääb se üllespandud. Ka meie head teud ei
panne teised ka mitte ikka tähhele, ning meie isse unnusrame wahhest
Nt ld ärra, agga tullewa ello sees peawad need meile sama ette loetud,
se peab meile kätte tassutud sama, kui meie siin M a peäl üht wäest nimmest olleme külma wee karrikaga jootnud. Meie Onnisteggia Jesus
Kristus rägib meie tännapäwale Ewanqcliummi sannade sees sest maia
pitdajast, kes omma I s s a k a warra olli ärrahukkanud, ja näitab kui
da
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da <e kawwal maiapiddaja omma Issanda warrandussega mneftle stbro on teinud, kelle käest temma wõis lota ennesele abbi tullewad/ tui
temma Kikist piddi lahti sama. Nenda kui nüüd se maiapiddaja selle
ma-ilma asja sees moistlck olli, ja selle läbbi ennesele tullewaks aiaks
abbi satis, nenda peawad ka walgusse lapsed, selle ma ilma rttkussega
enne ele sõbro saatma iggaweseks elluks. S e assi on wäärt laiemalt
ärraselletada, ja Iesüsse sannad öppctago meid

l. E t meie kohkus on, kui maiapiddajad, sesinnatse mailma warrandust nenda prutlda, et se mitte meile
hinge kahjuks ei tulle, wald,
I I . E t meie selle läbbi ka tullewa ello sees ennesele kasso
sadame.
Issand! pühhitse meid sinno t!e sees, sinno sanna on tddde.
l. Nüida peame meie sedda ma-ilma warrandust nenda prukima, et se meile kahjo ei re? Keik, mis meil siin ma-ilma peäl ossaks on antud, seon selle Jummala armo and, kes meid omma katte
peäle on märkinud, kes ello ja head on meile annud, ja kelle üllewaat
minne iggal tumnl ja silmapilkmis,el meie waimo hoiab. Sepärrast
ep olle se mitte süüks arwata, kui meil siin M a peäl sedda aialikko warrandust rohkeste kätte on antud. Sest, kuida peaks Jummal meile sedda andma, mis meid temma ees kõlwatumaa wõiks tehha ? waid siis
saab meie enneste sü läbbi se aialik rikkus meile süüks ja kahjuks, kui
meie sedda omma yimmude täitmisseks prügine, ehk sedda ni wägga
armatseme, et meie selle ma ilma armastusse läbbi Jummala rigist
ja temma öigussest lahti same. Meie olleme siin maiaviddajad, kelle
kärte Jummal ommad annid on ussnud, ja nenda kui se maiapiddaja
meie tännase Ewangeliummi sees, omma Issandalt need sannad sai
kuulda: te,arro onnna maiapiddamissest, nenda peame meie ka wiimsel päwal arro teggema Jummala kohto järge ees, kuida meie siin olleme maiapiddanüo nende asjade ülle, mis meie temma käest olleme
^nud. Kui suur on nende sü, kes sedda jõudo, mis neil on, sedda
warra, mis neile se taewane Issa on annud, wallatumal wisil ärrahukkanud. Eks meie nä siin M a peäl mitto innimest, kes sedda, mis
«ende wannemad neile on kokkopannud, prassimisse ja wallatussega
Eee 2
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raiskawad, ja st/ mis neil õnneks piddi ollema, ja mis läbbi nemmad
ennese kasso la teiste innimestele head põlwe olleksid wõinud sata/ nenda prukiwad, et neil sest iggawenne kahjo ja wiuetsus tulleb. Omma
prassimine läbbi tewad nemmad ennast waeseks ja teotusseks teiste ees/
ja need sawad nende sü läbbi õnnetumaks/ kelle eest nemmad olleksid
piddanud murret kandma/ ja nemmad on kurjemad/ kui Uskmatta innimenne. Omma wallamsse läbbi rikkuwad nemmad enneste terwist,
Nutawad omma hinge rahho ärra, ja kogguwad omma pattustpöörmatta süddamega wihha otsekui warrandust/ sel wihha ja jummala
õige kohto ilmmamisje päwal. Agga se ep olle ükspäinis keeldud, et
meie ei pea sedda ma ilma warra meie lchha rõmuks ärraraiskama,
waid se on ka Jummala tahtmisse wasto/ kui meie kadduwa rikkusse
peäle lodame/ ja nenda iggawessed taewa warrandusad ärraunnustama
M a peäl on paljo innimessi, kes ennast sellesinnarse ma-ilma
murrega wägga tüllitawad, ja öid ja päwad selle veäle mõtlewad/ km
da nemmad rahha ja warrandust wõiwad koktovanna, ehk kül lessede
ohkamissed ja waeste laste silma wessi sepärrast Jummala pole kissen
"wsse hawad, waesuse ja rikkust ärra anna mulle mitte; sowis kunningas
'"'* Salomon ennese Jummala käest, säda agna mind l e i n ^ g ; , mis mo
ossaks seatud. O h ! kui hea olleks se, km nsti-rahwas ka nenda mõtleksid ja nutte ommas süddames maad annaksid selle kadouwa ma, i l '
ma rõmo ja rikkusse ahnussele. Keik se, mis ma ilma lapsed ennesele
õnneks arwawad, keik rõõm/ au ja warrandus/ mis järrel nemmad
himmutsewad, se ev olle mitte jädaw, waid se on agga ürrikesseks aiaks/ ja kui nemmad ta sedda keik on kätte sanud/ siis pudub neil weel
ommeti middagi.. Sest se hing/ se öbk, mis Jummal meie sisse on
pannud/ ja mis läbbi meie üllemad olleme mu lomadest/ se hing, mis
Jesus omma kalli werrega on lunnastanud/ ja mis iggaweste tääb el
lama/ se meie hing iggatseb ikka jädawad warrandust ja iggawest rõmo. Kui meie õiete tahhame sedda teäda/ et keik ma- ilma rõõm/ ja
keik hea/ mis siin kalliks petakse/ tühhi on/ siis peame meie neid mailma asjo tullewa ello ja pölwega wastastikko arwama. S u n on keik
ürrikesseks aiaks/ seäl on iggawenne assi ja p õ l w ; siin panneme meie
warrandussi mitme murrega kokko/ meie hoiame neid holega/ ja kui
need meie käest ärrawoetakst/ siis saab meie südda kurwastusega täidetud ; seäl teises ellus ei tea meie ennam murrest egga waewast, seäl ei
püa kegi ennam meie au ärrateotada, egga wõtta meie rõmo meie käest.
J a km meie ka siis siin olleksime keik ma ilma kassuks sanud, siis tulleb
ommeti wimaks se aeg meile, meie wiimse haige wodi peäl, er meie
leigest peame lahkuma/ m i i meil siin on armas olnud. J a siis lähhäb

leik alwaks meie melest, mis meie siin liaks olleme takkanoudnud. J a
hädda meile, tui meie süddame nouud ja ello wisid sawad waekauside
peal waerud, ja nnd leitakse kerged ollewad. S e olgo sils, risti. rah>
was, meie keigeüllem murre nenda maiapiddada selle ma ilma asja ülle, et se meile mitre kahjuks, waid kassuks õlleks, se olgo meie rattus,
Iummala sees rikkad olla, temma tahtmist tehha, ja temma palle ees
ennast allandada, et temma meiega rahhul õlleks, se olgo nme on, nlls
meie siin takkakiusame, et meie teame parremar ello meid otaw^d, kus
nleie iggawest römo ja õnnistust rohkeste ja löpmatta peame maitsta
sama.
Nüüd tahhan minna
II. selletada: kuida meie selle kadduwa ma-ilma warrandussega
tullewaks elluks kasso woime Vada. Meie Õnnistcggia ütleb, kui lemma sai räkinud sest üllekohtusest maiapiddajast, kes omma Issanda war
randust olli arraraistanud ja ennesele söbro sellega olli teinud; tehke
enneotele söbro üllekohtusest Mammonast, et, rm teie keinest lahti sate, nemmad teid wastowötwad iggaweste maiadesse. Iesus ei kida
mitle selle maiapiddaja kawwalust eht tiggedust,waid temma kidad mn<
ma tarkust, mis temma selle läbbi üllesnältis, et temma tullewaks aiaks
ennesele söbro teagi, ja annab neile, kes walgusse lapsed tahhawad olla,
nou, et nemmao selle iggawesse asja sees peawad moistlikkud ollema.
Paulus annab Ebrea rahwale sedda maenirsust: ärge unnuotage mitte Ebr.i,,is.
arra head tehha ja teistele jaggada, sest nisuggused ohwrid on I u m mala mele parrast. S e iggawenne Issa taewas teeb iggapäaw meile
palio bead, ja tcmma armo täiussed on allati meile lahti. Sevarrast
peame meie temmast õppima meie wendadele head teZgema, kui meie
tahhame, et temmal meist melehea peab ollema. Mele ei pea mitte iel«
lcoarrast head ceggcma, et meil sest siin innimeste ees au tullcks, wald
sepeab meie nou ollema, meie heateggude labdi Iummalat auustava.
J a kui se ka pissut on olnud, mis meie olleme ccinud meie waese llgglmessele, se veab sama sureks kül arwatud ia heldeste kätte tassutud; stst
nenda tunnistab pühha lirri sclgeste: Reskehwa peale armo heidab, ostusse
se laenab ^ebowale, ja se tassub temma kätte, mis ta head teinud, sa " . ^ 7
Ncnda wonne meie, kui meie waestele ommast warrandussest rohteste
jaggame, Iummalat ennesele sõbraks tehha. Kristus on me^le lahre
jätnud, et meie peame temma jälgede sees täima; temma jattls omma
jummalikko au järge ja õnnistust taewas mahha, allandas isscenn^fr,
wotti sullaie naggo ennesele, ia sai sannawotlikkuks surmani, et lnele
piddime sama lahtipeastemd keigcst willelsussest, mis nme omma vad
E^e 3
Nldega

tudega ollime teninud, ja iggawessc õnnistusa pärriaks salu l tryluc, ia
tedda piddime tenima öigusses ja pühhitsusses. S.ga on tem<na mcile
märki annud, er meie peame omma waese wenna peäle mõtlema, et
nenda kui temma waesus ja allandus nmle waiuiollkkuksrMusseks siggi
nes, meie aialik warrandus ja üllekohlune Mammon meie l-agimesstle
kassuks ja önneks tulleks. Eks te.nnnl, meie julumallkku! lunnastaial,
sest peats rööm ja melchea ollema, kui temma naad, et temma koggo
dusse liikmed kindla armastusftga ühhendatnd on, ja et need waesed, kes
tedda armastawad, ja kedda ta lsse wennaks nimmetab/ nende rikkade
käest abbi leidwad ? Ka need waesed siin M a peäl, kes Iesust tundwad
ja m a i l m a laste eest völgatud on, ka needsinnatsed on meie wennad.
Nemmad on meiega ühhe Jummala lapsed. Nemmad on sellesamma
Onnisteggia werrega ärralunnastud; kes meie eest omma ello on jät,
nud, nemmad peawad ka selle taewa pärnad ollema, kelle ossalisseks
meie keik lodame sada. Kui meie nisugguste waeste wasto armolissed
olleme, siis on nende süddamed M e armastussega meie wasto täidetud,
ja nende palwed ning ohkamissed, mis nemmad meie eest taewa pole
läkkitawad, need on üks mitsetamisse rohhi selle Jummalale, kes ohwrid
ei tahha, waid armastust. Nenda same meie heateggemiste läbbi J u m mala melepärralisseks lapseks, kes meid, kui meie keik siin peame mahhajätma, jälle nende iggaweste römo maiade sisse tahhab ülleswõtta.
Sepärrast tehkem head, risti rahwas, ja ärge tüddigem, sest meie
peame leikama ommal aial, kui meie järrel ei anna. Pölgagem keik kadduwad ma-ilma warrandust, mis teie hingedele kahjo wõiks sata, ja
pangem ennestele iggawessed warrandussed heateggudega ja wendade
armastusse läbbi taewas kokko.
A u sisse üllendatud jummalik lunnastaia Jesus Kristus, sinna olled meile tähte jätnud; anna siis mette ka sedda nou sinno järrelead
olla. Sinna õppetab meid omma sanna sees, kuida meie sinno mele
pärrast wõime olla. Anna siis ka meile rammotumattele sedda waimoliko wägge sinno õppetust möda ellada. Anna meile tarkust selle kaddunda Mammonaga nenda maia piddada, et meie ommad silmad iggal
aial julgussega sinno pole wõime üllestösea, ja wimaks wõtta meid, kui
meie kngift lahti same, iggawesse maiadesse. Amen.
' Laul. 2?. Ei ma muud siin ilmas tahha n. t. s
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Juttus külmemal Pühhapawal pärrast kolmaino Jummala Pühha.
L.aul: 265. Et tulge kokko, pattused.' n. t. s.
( H ^ ü h h a , pühha olled sinna, wäggede Jehowa, keik ma ilm on sin^ l / no au täis! Sinna olled pühha; sepärrast peame meie ka puh^
had ollema. Sinna ep olle J u m m a l , kel hea meel on öälussest,
les pahha, se ei wõi so jures asset olla; sepärrast peame meie ka sedda
kurja wihkama, ja õigust armastama. Anna, armolinne ning helde
J u m m a l , kes sinna ükspäinis wõid anda, et meie tahhame ja wõime
sinno hea mele pärrast tehha: meie pallume sind allandlittult, anna siis
isse need mõtted, et meie se tee peält umberpörame, mis meid igga*
weste hukkatab, õhkades ning nuttes sinno jure tulleme, ennast sinno,
se keigewäggewama taewa ja M a loja, ette allandame, sind ia sedda,
mis iggawenne on, se on, meie hingede õnnistust, ükspäinis takkanoua
me, ia siin M a peäl, siin armo mal nenda ellame, et meie tullewa ello ja sinno rigi sees iggaweste wõime ellada. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Ewangelium: Luc. 19, 41 -- 48. salmist sadik.

l ^ a kui temma (Jesus) liggi sai ja Unna näggi, nuttis ta
^ temma pärrast, ja ütles: kuisinnageteaksid sedda ja weelgi selsinnatsel ommal päwal, mis sinno rahhule tarwis lähhäb ! agga nüüd on sesinnosilmaeest warjule pandud. Scst
aeg tulleb sinno peäle, et so waenlased sinno ümber walli tewad, ja sinno ümber piirwad, ja sind keikiplddl waewawad 5
ja nemmad löwad sind mahha ja sinno lapsed sinno sees; ja ci
jätta kiwwl kiwwi peäle, sepärrast et sael olle tunnud omma
armo katsnubse aega. J a temma läks M h a kotta, ja hakkas
waljaaiama neid, kes stäl sees müsid jo ostsid, ja ülles nelk:
tlrjotud o n : minno kodda, on palwe kodda, agga teie õllele
s^da rööwli auguks teinud. Ja temma olli iggapääw puhhas

4^8

Jutlus kümnemal Pühhapäwal pärrast

hao koias õppetamas. Agga ülkmad precsttld ja kirjatundjad
ja rahwa üllemad püüdsid tedda hukka sata, ja cl leidnud mirte, mts nemmad plddld teggema: «est k l t rahwas, nus tedda
kulis, hoidsid temma pole.
Ie'.',».,.

Ruulge taewad, ja M a ! panne tähhele, sest Jehowa rägib:
M a ollen lapsi kaswatanud ja sureks töstnud; agga nemmad on mo
wasto üleastunud. Härg tunneb omma perremehhe, ja esel omma issanda sõime; Israel ei tunne mind mitte, mo rahwas ei wõtta
mitte mõista. Nenda kaebab, minno armad kuuljad, Jummal Iuda-

rahwa ja nende süddame kowwadusse ülle, Prohweti Irsata ramatus.
Taewad ja ma kutsub Jummal tunnistajaiks, need piddid kuulma, kui
wägga I u d a rahwas temma wasto ollid eksinud, ja tedda omma kurja
teggudega kurwastanud. Jummal olli I u d a rahwast ennesele issi rah>
waks wallitsenud, temma olli Abraamile ja nende wanncmattele sured
ja kallid tootussed annud, temma olli neid isse omma tuggewa käewarresa Egiptusse maalt wähatonud, neile isse kohtomõistjad ja kunningaid andnud, neid mittokõrd nende waenlaste kaest peästnud, ja
temma hoidis ja kaitsis neid issi fcige kurja eest. Agga sesamma rahwas, lellele ni paljo head Jehowa aest olli ossaks sanud,, ja kellele temma ni rohkeste omma armastust ja heldust olli üllesnäitnud, sesamma rahwas jättis tedda mahha, hakkas teisi jummalaid tenima, ja
ellas leiksugguse patto sees. Sepärrast läkkitas Jummal mitto prohwet a nende mre, andis neid mittokõrd nende waenlaste melewalla alla,
nuhtles neid mitmel wisil ja kombel, ja kaebab sepärrast: ma ollen lapsi
kaswatanud, ja sureks tõstnud; agga nemmad on mo wasto ülleasrunnd. Härg tunneb omma perremehhe, ja esel omma issanda sõime:
Israel ei tunne mind mitte, mo rahwas ei wõtta mitte mõista. I s rael, se rahwas, kes minno heldust ja hallasmst ni täieste on maitsnud, lellele minna keik omma armo - täiussed ollen lahti teinud, se salgab mind ärra, ja auustab mind omma suga, agga nende südda on
raugel minnust ärra. Selle prohweti Ieremia ramatus ütleb JumIel.», I). mal: mo rahwas on kahhewörra kurja teinud: mind sedda ello wee
Hallikast on nemmad mahhajätnud, et nemmad ennestele kaewud kaswawad, kaewud, mis katkised, mis wet ei pea. Keigeennamiste

etsisid nemmad se läbbi Jummala wasto, et nemmad mele önnisteggiat, kes Israeli ärraladounud lammaste jure olli tulnud, mitte wasto ei wõtnud, waid tedda pölgsid, teotasid ja wimaks risti loid. Mele
lunnastaja Jesus Kristus sündis nende sugguwõssaa temma kulutas
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neile isse sedda armo õppetust, temma teggi sured lmmeteud nende seas/
temma maenitses, temma pällus neid, ec nemmad piddid sedda armo,
mis neile pakkuti, wastowõtma 5 agga nemmad teggid ommad süddamed kõwwaks ja iggatsesid ükspäinis sedda, et nemmad tedda wocksid
ürratappa. Aaga sepärrast plddld nemmad ka wägga Jummala wih*
ha tundma, sepärrast tullid willetsussed ja ahhastussed nende peäle, mis
enne ja pärrast sedda ei olle nähtud. Sedda teädis meie Qnnisteggia
kui se tõssine Jummal, ja temma meel sai ni halledaks, et temma Jerusalemma liiwa ia temma rahwa pärrast nuttis. Meie olleme, mlw
no armad kuuljad, la nurmel wisil ja kombel Jummalat wihhastanud
omma pattudega õiged nuhtlusse!» teninud, ja sepärrast peame meie,
kui meie tahhame, et temma mitte meiega ei pea kohtusse minnema,
püüdma, temma öiget wihha ärrapöörda. Laskem meid sepärrast
meie tännapäwase Ewangeliumi seest ja meie Onnisteggiast õppida:

Kuida meie Jummala rasked nuhtlussed ennestest wõime
ärrapöörda la temma wihha lämmatada.
Meie olleme, minno armad kuuljad, keik pattused, keik süallused, meie kurwastame sedda Jummalat, kes meile ni paljo head teeb,
iggapääw omma pattudega, meie eksime allati temma wasto; aaga
temma on pitkamelelinne ja rikkas heldussest, temma kannatab uhkest
päwast teise meiega, ja on iggal aial walmis meile andeks andma, kui
meie agga temma jure tulleme ja temmast abbi ning heldust otsiine.
Sedda iggatseb Jummal ka wägga, temma tahhab, et kelk innimessed peawad ennast andma temmaga arraleppitada, keik kurjad teud
mahhaiälma ja meelt ning ello parrandama. N i tõeste kui ma ellan, Tsek. n,,,.
ütleb Jummal prohweti Ejekieli ramatus, mul ep olle head meelt
selle surmast, kes öäl, waid sest, kuise, kes oal on, pörab omma
tee peält, et ta wõiks ellada. Sepärrast andis Jummal omma aino sündind Poega meie eest, sepärrast kustutas meie Qnnistegqia sedda
wõlla kirja, mis meie wasto olli, ärra, sai needmisseks meie eest ja
sannawotlikkuks surmani, peälegi risri surmani.
Agga se läbbi, et
meie kurja tee peält ümberpörame, ennast Jummala ette allcmdame,
ja redda pallume, et temma mitte meiega wõttaks kohtusse minna,
wõime meie ta ükspäinis temma öiget ja tullist wihka lämmatada ia
need nubtlussed, meist ärrapöörda, mis meie peäle piddid tull.^a.
Wls teggid Niniwe rahwas, kui Jummal neile prohweti Iona läbbi?", ,.4.
lastis kulutada: weel on nellikümmend päwa, siis peab Nmiwe ftmw ' ^
Hff
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ümbcrlödud. Nmiwe mehhed usssid Jummala M e , ja kulutasid ühhe
paastmisse mahha; ja pannid kotttridw ennese selga. Niniwe kunninH'lo rousts omma aujärje peält ülles, heitis omma pitka kue ennese peält
ärra, ja kattis ennast kotti ridega, ja istus tuhha peäle mahha: keik
innimessed, keik lojulsed hüüdsid Jummala pole raskeste ja linna rahwas
pöörsid ümber kurja tee peält ja wäe kauba tööst, mis nende kä olli. Kas
Jummal hukkas siis weel Niniwe linna ja rahwast ärra? Kas temma
nuhtles neid onunas tullises wihhas? E i , kui Jummal näggi nende
teud, et nemmad omma kurja tee peält ümberpoörssd: siis kahetses
Jummal selle kurja pärrast, mis ta lülinud neile tehha ja ei teind sedda mitte.
Sedda annab meie önniseeggia ka meie tännapäwase Ewange>
liummi sees teäda, kui ta ütleb: kui sinnage teaksid sedda, ja weelgi
selsinnatsel ommal päwal, mis sinno rahhul tarwis lähhäb! agga
nüüd on se sinno silma eest warjule pandud. Sest aeg tulleb sinno
peäle, et so waenlased sinno ümber walli tewad ja sinno ümber piir
wad, ja sind kcikipiddi waewawad: ja nemmad löwad sind mahha,
ja sinno lapsed sinno sees, ja ei jätta kiwwi kiwwi peäle, sepärrast, et
s.: ei olle tunnud omma armo katsmisse arg. Olleksid Juda rahwas
ennast weel Jummala pole pöörnud, ennan keigest süddamest temma
ette allandanud ja tunnud, mis nende rahhule tarwis laks; töeste Jummal olleks weel kahhetstnud ja ommast tullise!! widhaft pöörnud ja neid
mitte Kukkanud. Eest nenda ütlcb J u m m a l : prohweti Esetieli ramakfek.,,„i.tus: Agga kui se, kes oal, pörab keiklst ommast pattudest, mis ta
^'- teinud, za peab keik mo scädmioscd, ja teeb, mis kohhus ja õigus o n :
se pead töcote ellama, ei mitte surrema. Neik temma ülleastmist,
mio ta teinud, ei peage mälletadama ; omma õigusse pm-rast, mis ta
teeb, peab ta jäma ellama. Kui meie ennast ketgest süddamest I u m
mala vole vörame, siis on se ka meie kohhus, et meie keik kurjad reud,
mis meie siit sadik olleme teinud, mahhajättame, ennast keikide pattu'
de eest Komme ja waqaaste ja jummalakanlikkult ellame. Se on nüüd
kül tössi, et meie ommast melest ja wäest mitte ei wõi head tehha;
agga sepärrast annab Jummal nm!e isse sedda wõimust, 'ja meie pea
laul. 5',". me sellepärrast allati palluma: meie peame löpmatta üllema: Lo mul
laul : ,9, ^ Jummal, üks vuhhao südda, ja uenda mo ftes kindla waimo. N7a
" ' ollen eksinud, otsi omma sullast kui ärrakaddunud lammast, sest minna
ei nnnusta mitte ärra so käskusid. ÜdKe wagga ja lumlnalakartmko
ello läbbi auustame meie kcigcennamiste sedda Jummalat, kes kelk r
jad teud wihkab, se läbbi tunnistame nme ülles, et mele tedda tunne-
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me armastame ja temma tössistd lapsed olleme, se läbbi näitame meie/
et mele ,elle Iesusse jüngrid olleme, kes meile tähte jättis, et meie
temma jälgede sees piddime käima. Meie önnisteggia ütleb Matteusse ramatus omma jüngritte wasto: teie walgus paistko innimeste ees,Ma«.<>, Kl.
et nemmad teie head teud näwad, ja auustawad teie issa, kes taewas
on. Agga km meie kurja tee peält ümberpörame ja õigust takkanouam e ; siis kaname meie Jummala rasked nuhtlussed ennestest ärra, ja
teme, et temma meile mitte sedda kurja ei te, mis ta meile ähwardanud. Nllnwe' rahwas pöörsid kurja tee peält ümber, ja hakkasid Jummalat kelgest süddamest ja keigest melest tenima, ja Jummal andis neile
andeks, ja ei läinud mitte nendega kohtusse. Juda-rahwas olleks tossist patto pöörmisse ja wagga ello läbbi weel wõinud Jummala õiget
wihha lämmatada, agga nemmad ei tahtnud mitte, wcnd ellasid itka
kecksuggusre pattude ftes, ja teggusid ennestele omma uffmatta süddamega wihha otsigo warrandust, ja pölgsid Jummala heldusse ja kannatusse ja pitka mele rikkust.
Meie tannapäwase Ewangeliumi sees ööldakse: meie önnisteggia Jesus Kristus läks pühha kotta, ja hakkas wäljaaiama neid, kes
seäl lees müsid ja ostsid, ja ütles neile: kirjotud o n : minno kodda on
palwekodda; agga teie ollete sedda rööwli auguks teinud.

Ja tcm>

ma olli iggapääw puhhas koias õppetamas; agga üllemad preestrid ja
kirjatundjad ja rahwa üllemad vüüdsid tedda hukka sata, ja ei leidnud
mitte, mis nemmad viddid teggema: sest keik rahwas, mis tedda tülis, hoidsid temma pole. Nenda mõtlesid, nenda cllasid Juda rahwas, ia ni willets olli nende luggu, kuimcie önnistcggia,"se tõssine .
walgus, sedda nM'ilma walgustas ja õppetas, ni kaugel ollid nemmad
Jummalast ja temma tenistusast ärra. Selle koia sees, kus nemmad
piddid kokko tullema Jummalat temma heateggemiste eest tännama ja
. tedda toes ia waimus kummardama, seäl sees müsid ja ostsid nemmad;
sedda kodl a > mis üks palwekodda piddi ollema, teggid nemmad rööwli
auguks. Meie Onnis^eggiat, kes neid iggapääw maenitses )a õppetas,
kes neile näitis, kuida nemmad jälle Jummalaga piddid uhhendatud
sama, kes neile üll.s, et temma sesamma olli, kes neid Jummalaga
piddi arralcppicama, wihkasid nemmad, kiusasid tedda takka, ja püüdsid tedda hukka sata.
Juda rahwa seas ollid kül ka monned, kes meie önnisteggiat armastand, ja ennan temma pole hoidsid; agga se keigesurem hulk ja rah,
wa üllemad iggatzesid temma werre järrel. Els siis ei piddand mitte
Fff 2
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Jummal ommad surma riistad wõtma, ja neid hukkama; agga ett
siis ei piddand ka Jesus Jerusalemma linna ja temma rahwa pärrast
nurma ? eks temma siis ei piddand halle melega ütlema: Jerusalem/
,7.iV' Jerusalem, kes sa tappad prohwetid, ja wiskab kiwwidega neid surnuks, kes sinno jure on läkkitud, kui mitto korda ollen minna sinno
lapsed tahtnud kogguda, dtsego kanna kokkokoggub ommad pöiad
tibade alla, ja sinna ei olle mitte tahtnud. Wata, teie kodda peab
teils tühjaks jäetama. Ja se on keik nenda sündinud. Iuda rahwa
lin, ja maia ja tempel on Roma rahwa läbbi ärrarikkutud sanud, keik
need rasked nuhtlussed, mis meie Onnisteggia ennekulmanud, on nende peäle tulnud. Jummal olli neile kül aega annud ühhest aastast reise,,
ühhest päwast teise olli ta neid ootnud; agga, kui temma näggi, et
nemmad ikka omma kurja tee peäl käisid, ja ei mitte meelt ja ello parrandanud^ siis piddid nemmad temma tullise wihha kanika ärrajoma
ühheks märgiks, et temma kül pitka melega za rikkas heldussest on, agga, et temma siis ka, kui se armokatsmisse aeg möda läinud, wägga
«aul. 7,"»raskeste nuhtleb. Sest Jummal on oige kohtomõistja, ja üks Jum'4- mal, kelle meel iggapawa wagga pahha on patto pärrast. N u i innimenne mitte ei pöra, siis wõttab ta omma moöga ihhuda, omma
ammo on ta ülleotõmbanud, ja sedda walmistand. J a on temmale
walmistand siirma riistad: ta wõttab ommad noled ehhitada nen»
de wasto, kes teisi kurjaste takkakiusawad.
Tossist pattust pöirmisse ja ühhe wagga ello läbbi wõime meie sa«
ta, et temma ommast tullifest wihhast pörab ja meile keik meie ülleastmissed andeks annab. Teie ollete, minno armad kuuljad, sedda
Jummalat, kes ka teile iggapääw ni paljo head teeb, weel mitte siit
sadik nenda teninud, kui se kül teie kohhus on olnud, teie ollete tedda
omma pattudega wägga kurwastand ja wihhastand.
Kes teab, kui
liggi ka teile jo Jummala nuhtlussed on ? kes teab, ehk Jummal on io
omma ammo üllestombanud ja sedda walmistand? kes teab, ehk teie
armokatsmisse aeg on ka jo õtsa sanud? kes teab, ehk meie Onnisteggia peab ka teie jn leie pattude pärrast nutma? Sepärrast tulge ja ärKul5l,,5.se wiwiae mitte ennam Jummala pole pöörmast; tulge ühhe russuks
pekstud süddamega: sest Jummala meleparraliosed ohwrid on üks lahhutud waim, üht rohhumd ja russuks pekstud süddant, ei laida mitte Jummal. Pöörge selle tee peält ümber, mis teid iggawesse huttw
tussesissewiib, jätke, need endised kurjad teud mahha, ja ellagc, kui
ncndc kohhus on ellada, kedda meie Jesus ni kalliste ärra lunnastanud:
siis pörab Jummal tõeste omniast tulliscst wihhast, ja annab teile an-
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deks ja wõttab teid armastusse ja heldussega jälle ommaks lapsiks
waslo.
Sulle agga/ kolm ainus J u m m a l ! kes sinna se iggawenne arm
ja hallastus olled, sulle olgo au koggoduses Kustusse Iejusse sees/ keige rahwa põlwes nüüd ja iggaweste/ iggaweseks aiaks. Amen.
Laul. 143. Mo keigekallim Jesuke n. t. s.

Jutlus ühheteiftkümnemal Pühhapawal pärrast
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L^ul. 127. So pole, Issand, süddamest n. t.s.
H ^ u m m a l ! olle meile armolinne omma heldusse pärrast, kustuta laul. 5,, ^
^ meie ülleastmissed omma rohke hallastusse pärrast, pesse meid 4.".l,.»z.
^ ^ ^ hästi meie üllekohtust, ^a puhhasta meid meie pattust, panne
ommad silmad meie pattude eest warjule. Lo meile,, Jummal, üks
puhhas südda, ja uenda meie sees kindla waimo. Ärra heida meid
mitte ärra omma palle eest/ ja ärra wõtta omma pühha Waimo mitte meilt ärra. Amen.

Igga innimenne/ kes ommast patto-wõllast ja häddast tahhab
peaseda/ peab sega algama/ et ta omma patto wõlla surust tõeste ja
õiete tunneb. Kes Jummala Waimo walgustamisse läbbi on õppinud
tundma keik sedda õnnetust ja sedda häbbi/ mis patto pärrast temma
Peäle tulleb; kes ussub/ ennese! selle asja sees Jummala ennesega teggemist ollewad/ tui omma üllema kqsso andja ja kohtomõistjaa: selle
melest ei wõi se tõeste mitte üks keik olla/ kuida selle asia polest temma
luggu on. S e õppib enneses tundma/ sedda terwe tõssi ollewad, mis
risti õppetus pattust ja pattust pöörmissest õppetab. Siis saab innimenne tunda/ mis seon/ ennast Jummala ette allandama; ja seddaw:si saab ta üksi sedda õiget teed kätte/ patto önnetussest lahti sada.
Temma õppib hirmo tundma omma pattude pärrast/ ja neid raskeks
arwama, ja üksväinis Kristussest ennast rõmustame kui meie õnnis
usjo issa Lutterus ütleb. Meie tännane pühha Ewangclium annab
Fff 3
meile
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meile sest rohteminne öpprtuft. Kuulgem siis ja pangem hästi tallele
Issanda omma Jummala armo healt, etIbsand meid jälle wõiks laulda/ kui meie Temma pole kisscndame. Seks pallume temma ennese
käest armo ja siggidust.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Gwangtlium l Luk, 18,9 -«'4. salmist sadik.

Agga ta monnede wasto, kes issecnneste peäle lootsid, et
" nemmad piddid oiged ollema, ja muid pölgfid, ütles Ic^
sus se tähhendamissc sanlla: kats innimest lätsid ülles pühha
kotta palwet piddama, teine olli üts Wärisen-, ja teine üts
Tölncr. Se Wanscer seisis, ja lugges issienneses sedda:
oh Imnmal! nunna tännan sind, et minna ep olle nenda tui
muud innimessed, risujad, ülletchtused, abbiellonkjad, egga
nenda tui sesinnane Töluer. Minna paastun kakskord näddalas , ma annan kümnest kcikist, mis mul on. Ja se Tõlner seisis emalt, ja ei tahtnud ommafilmigetaewa pole üllestõsta, waid lüi omma wasto rindo ja ütles: oh Jummal,
olle mulle pattusele armolinne! Minna ütlen teile: scsinnam
läks alla omma kotta parreminne oigeks mõistetud kui teine.
Sest iggaüks kes ennast isse üllendab tedda allandakse, agga
les ennast isse allandab, tedda üllendaksc.
Patto kahhetsew tölner siin Ewangeliumias on meile öpvetusse
märgiks, kuida meie veame süddamest ellawa Jummala pole pöörma,
öpplgem siis Iesusse saunadest

Kuida pattustpöörja pattune ennast omma Jummala
ette allandab.
Pangem tähhele

I. Kuida wisi se, kes pattust pörab, ennast Jummala
ette peab allandama.
. II. M i s
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i l . M i s juurt kasso pattustpöörja innimenne sest allandamisseft saab.
i. Jummala koias Issanda ette põlwed nikkutama, pihtile käima
ja ennast waeseks pattudeks tunnistama, on üks kaums waljaspiddile
kombe, mis risti koggoduses targaste on seatud ühheks märgiks, et
meie ennast Jummala ette allandame. Ommeti, ec se agga selle süd
dame allandusse wäljaspiddine märk on, mis igga sallalik wõib kurjas'
te prukida, ja mis alla temma omma uhket süddant wõib peita; siis
tahhame holega püda, sedda öiget süddame allandust selgeminne t«n
da ja kätte sada, et meil ep olle pattustpöörjatte paljast näggo, waid,
et same süddamest allandlilkuits ja hingamist leiame omma hingedele.
Ennast pattuseks tunnistama, nenda kui meie Ewangeliumi saunades tölner teggi, se ep olle mitte alw assi. Pat on Ioannesse Apostli sellerusse järrele, üllekohhus, jäse, kes patto teeb, jättab Jummala käsko, õigust ja töt mahha. S e innimenne, kes ennese wasto veab
ütlema: ei ma polle nenda, kui ma pean ollema, ja se on minno omma sü, et ma ni willets innimenne ollen; tõeste sähhärdune innimem
ne, kes sedda õiete järrele arwab, ei wõi seäl jures koggone mitte kange, egga tuim, egga rahhul olla. Kui temma tunda saab, et temma on se halp, st waene, kes melega ja parreminne teades selle oige
rahho-tee peält on kõrwale läinud, kes eo olle wäärt, et tedda innimesseks, weel wähhem Jummala lapseks hütakse, kes se läbbi koggoniste keik sedda rahho ia õnnistust rikkub, mis õiglase hinge pärris ossa o n : ia et temma omma kurja mele ja kombede läbbi selaet tülli ja
hädda ennese peäle koggub, — kui se keik õiete ühhe innimesse meles
hakkab liguma ; eks se peats temmale häbbi teggema ja tedda allandab a . Peälegi kui seäl jures weel temma mele tulleb, kellega temmal
õiete selle asia sees teggemist on, nenda km se tölneri meles seisis, m m
E vangeliummis? sesamma partustvöörja kippub Jummala pole, sest et
ta ceab, et ta temmaga peab arro teggema, ja et temma käes temma
o ne ja õnuerusse otsus on. Temma pallub: Jummal olle mullo pattudele armolinne. Panne agga pissilt sedda asja tähhele, siis saad sa
seddamaid märko, ec süallufel innimessel Jummalaga teggemist on, kui
omma üllema kässo andja ja ma- ilma kohtomõistjaa. M u l on King
la ihho, mõistus ja terwis ja keik, mis mul on, Jummala, minno
loza käest. Sedda keik on temma mulle omma auuks, ja minno ennese
auuks annud. Temma on siis minno üllem wallitseja, kelle sanna ma
leilis
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keikis pean kuulma, weel pealegi, et temma kässud, mis mul on antud, keige temma sure ngi önnistussets tullewad. Mis weel peaks
temmal nüüd kül ollema minno wasto, kui minna temma loom, kes
ma temma allam ollen, julg^e lemmast ja temma üllema wallitsus'
sestärratagganen? Elma/ tui uks mässaja temma seadmiste was^opannen, et ma wäggise pu.n, eenuna nõuud ja temma ngi önnisiust
keelda? Tõcsre iggamees, kes pacrust pörab, peab Tawenga rundnla
L«ul.5l,s. ja tunnistama: Sinno, sin^o wasto ükspaines, oh Jummal! oll.n
ma patto teinud, ja sedda, mis so silma ees pahha, olle,: nra teinud.
Ja nüüd arwagem hästi järrele, tms seon: Jummala wasto p^uto
teggema, keigewäggewama käskude ülleastuia ollema? Tark wallitseja
teeb õigust omma allamattele. El lennna wõi kurjateggiatte ja heade
allamatte wasto ühbesuggune olla, wmd ta peab kangekaelsed nuhtlema,
muido temma kässud ei olle au sees, ja temma mk ei wõi seisma lada.
Nenda veab siis Jummala rikt ja wallitsusse luggu ollema, kes il napsata tark ja pühha on. Wõtko srdda nüüd mele ranna iggamees, kes end
tunneb mässuja ja ülleascuja Julnmala wasto ollewad. Temma rundM . iv,,?, ko Pühha hirmo ja uskngo Apostli Paulusse sanna: hirmus on, ellawa
Jummala katte langeda.
Ja kellele teeb liiqiulge pattune liga ? Selle Jummalale, kes selge
heldus ja armastus on, selle Jummalale, kes amo allati head tebics
ommad lomad õnnistab. One minna, minna pattune, kes ma omma Issanda kange kclo wasto, ükspäinis agga omma himmude järrele ollen käinud, kes ma ollen temma juhhatamisse wasto pannud ja
temma käsko jalgadega tallanud, — otse minna saan iggapääw märato paljo head ja armo temma heldest issa käest. Isse sel aial teggi temma mulle head ja önnistas mind, kui minna omma kanda temma minno heateggia wasto üllestöstsin. Sesamma minno ello, rahho, ja terwis, keik minno ilmalt? on ja hea põlli; Needsammad temma armosanna armolissed kutsmisscd, temma armo nõuud ja toomssed Jesusas Kristusses, temma pühhad Gaakramentid, need keik on temma armo anded, mis temma mulle andis ja hoidis. Agga kuida tannasitt
minna tedda se eest. O h ! minna waene, ma tagganesin temmast ar^
ra. Minna moistmatta ei holind temma headussess. Minna rummal
jätsin sedda ello wee Hallikast mahha, ja kaewasin ennesele kaewad, Ms
katkised, mis wet ei pea.
Kui innimenne seddawisi hakkab mõtlema, mis taial on te^mH
eks siis südda veaks katkema häbbi ja kahhetsennsse pärrast. Eelda
näikse õiete patto lahhetsewa tõlneri zures nme Ewangclmmnns. Icm^
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wa seisis emalt, ja ei tahtnud omma filmige taewa pole üllestosta,
wmd löi omma wasto rindo ja ütles: oh Jummal, olle mulle pattusele armolinne! Hõlpsam on tunda, kui üllesräkida/ mis se innimenne
ommas hmges tunnud. Oh Jummal, mis innimenne ollen minna olnud? Mls pimmedus! Mis tännamatta meel! Kui hirmus on praego
mo endme ello la keik mo nõuud mo melest? Mo omma südda mõistab mmd jo hukka. M o üllekohhus on ülle mo pea läinud ; kui ras-Laul. 5,;,.
re koorm on need läinud raskemaks, kui ma sudan kanda. M o I u m - Esra. 5, i.
mal, mahäbbenen, ja mul on suur häbbi, ommadsilmadsinnopole üllestöstes; sest meie üllekohto teud on ülle meie pea kaswand, ja
meie sul on sureks sanud taewast sadik.
Mo sees ei olle middagi,
Kui agga patto wigga,
So jurest polle ühtegi,
Kui agga puhtust leida,
Mo sees on selge hukkatus:
So jures selge dnnistus
So pühhadega taewas.
Küllab innimenne, kes nenda waewatud ja koormatud on, ei ihhalda muud, luid armo leida Jummala jurest ja temma hallastusa
tilkokesseaa omma süddame janno kustutada. Sedda ennam innimenne sedda hirmsat õnnetust tunneb, er se kurri ja kibbe on, Issandat,
omma Jummalat mahhajätma, sedda ennam nõuab se röhhutud waim
armo ja abbi sada. Sesamma hinge hädda sunnib tedda selle palwete:
Jummal, olle mulle pattusele armolinne!
Agga kuida tõhhiks waene willets innimenne Jummala armo pole
kippuda, mis ta monnesarnatsel kombel on kurjaste prukinud ja ni saggedaste wallatusseks pöörnud, kui Jummal mitte Kustusse sees mele
peäle olleks hallastanud? Temma jääks töeste omma hinge ahhascusse sees kaksipidi mötlema: kas Jummal ka temma peäle peaks armo
heitma, kui Jesusse Kustusse önsaks teggew armo-õppetus ei rägiks
temma mele pärrast. Nüüd saab temma uskus liggi Jummala arUlo ja Issa^süddame jure, Jesusse selle ue seadusse wahhemehhe läbbi, kes temma ja keikide waeste pättuste Onnisteggia ja käemees
on. Pattune pallub ehk kül süddamest röhhutud ja allandlikult, ommeti ühtlase ka kindla lotussega Jesusse Kustusse kalli leppitamise pea.
le: Jummal, olle mulle pattusele armolinne! Siis otab temma patto
Ggg
tähhed
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Kchhetsemisse ia wallo al/ agga ühtlase ka täis totust ja armastust selle
haljastusse Issa käest andeks andmist ja täit lahtila,7mist leigest parts
tröllast ja nuhtlussest Iesusse Kristusse omma leppitaja varrast. Nen«
da allandab ennast Iummala ette se pattune, tes Issanda iggawesse
haUastusse jure Kristnsses Iesusses kippub/ kui süddame tunnistus üllesärkab ja tedda hirmutab ja hukka mõistab. J a sestsammast allando
misscft on lemmal suur kasso, sest temma leiab hingamist omma hingele. S e tulleb meile nüüd weel
n. Tähhele panna. Kes ennast sedtawisi isse allandab, se leinab
omma patto parrast, tunneb ja tunnistab onuna dadda Iummala ette,
ja ei himmusta muud, kui Iesusse Kristusse läbbi Iummalast jälle
wastowoetud sada. Sesuggune allandaminne waigistab isje innimes' ft süddant. Süddamest leppima, on üks wägga armas assi. Sedda
näikse ka innimesre seas, et hea innimenne heal melel ja teigest südda'
mest omma endist üllekohhut tunneb ia kahdttsedes ja habbi tundes armsal wissl saab ligutud. Kui meie nüüd ontma lojaga püanle leppida;
kui pörame temma pole ünlber omma õnnetuma eksitusse tede peälr;
tui tunneme, kui wägga meile temma arm rarwis lälchäb, ja woime
übtlase ni kindlaste lota, et temma omma armo meile mitte ei kela,
waid, et temma paljo ennam jummalikko pitkameleqa meie pattustpöirmisse peäle on ootnud; eks se peaks meie süddant armsaele ligutama ja rimustama. N i helde on minno I u n l i n a l , et ta ka mind
waest innimest römoga jälle waslowittab, kes ma isseennast omma en<
nese sü läbbi ollen ärrarikkunud. M a tahban siis keik omma huktaläinud süddant temma ette wäliapuistada. M a tahhan ennese peale tohhut mõista, nenda kui mo tö wüärt on.
Wata Iummal! siin ma rummal
Heidan ennast pdlwele,
Nutto heäle, lapse mele
Toon ma, Iesus, smnule.
^ i i s ta lasseb ennast minnust leida, kes ma tuhk, sou, pirmoks»» »3»>. ke. Siis ta jahhutab mo hinge, kui ta sadab mind õigusse jälgede
peale.
Nisuqgune allandaminne Iummala ette sadab ka sedda suurt kas
so, et se peale täis pattude andeks andminne tuUcb. Temma laks cua,
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ööldakse sest innimcssest meie Ewangeliummis, kes nenda kohtlaste omma pattust ello kahhetses ja Jummala järrel iggatses, temma läks alla õigeksmõistetud omma kotta. Seddawisi sai Iesusse sanna temma jures töeks: kes ennast isse allandab, tedda üllendakse. J a sedda armo näitab Jummal iggamehhele/ kel sesammasuggune meel on.
Ükski innimenne el sa kül omma palja palwette läbbi Jummala meelt
pöörda, mõista nenda, et ta wõis omma allandlikko pallumissega pattude andeks < andmist ennesele sata ja tenida. Innimeste meelt sünnib
kül seddawisi palwette läbbi parrandada ja leppitada, et nemmad halledusse pärrast andeks-andwad. Agga se on innimeste nödrus, mis
ei sünni Jummala iggaweste ja mummatta kombedega ühte. Kui meie
allandussts Jummalalt armo pallume, siis näitame meie sega omma
pattustpöörja ja ustlikto süddant ülles, ja tunnistame omma himmo ja
iggatsemist Jummala ossasamisse ja armo järrele. J a siis wast wõib
Jummalale meist heameel olla, kui meie südda saab ueste lodud. Kes
oige tössise süddame himmoga püab Jummalalt wastowõetud sada ja
sedda Jummalast pallub, se näitab sega selgeste, et temma nüüd omma öiget hinge' onne on öppind mõistma, za sedda truiste takkanouab
ja ükspäinis Jummalalt sedda otab. Agga sedda ei te ükski, kui agga
se, kes õiete pattust pörab. Sest muido wõib innimenne kül paljo pattude andeks andnusse pärrast palluda; ni kaua kui temmal sedda meelt
ep olle, patto woimussest ja wallitsussest lahkuda ja heaks innimesseks
sada, ni kaua ei wõi Jummal temma palwet kuulda. Meie teame,Iea» 5, , l .
et Jummal pattusid ei kule, waid kui kegi Jummalakartlik on. ja
teeb temma tahtmisse järrele, sedda temma kuled. N i kaua kui inni*
menne omma armsamat parro, mis wisiks on läinud, ei tahha mahhajätta, pilkab ta Jummalat, temma käest andeksandmist pälludes.
Nisuggune sallalikkude wasto seisab Issanda meie Jummala sanna:
kui tcie ommad kaed wäljalautate, hoian ma ommad silmad teie eestIes. i, «s.
warjul; kui teie ka mitto palwet loete, ei kule ma mitte: teie käed

on täis werresüüd. Nendasammoti on se ka selle kurbdusaga pattustpöörmisses. Kes omma patto pärrast leinab, se näitab, et patto armastus ärrakaub; sepärrast tunnistab Tawet: Jummala melepärrast.?,,!,,
lissed ohwrid on üts röhbutud w a i m ; üht rohhutud ja russuks pekstud süddant ei laida sa mitte, J u m m a l ! S e on kurwastus Jummala «Ker.?, l«.
Pärrast, kellest Paulus ütleb: et se sadab mele-parrandamist õnnistusteks, mis ei kahhetseta.
. S e sadab ka sedda kasso, et nisuggune wallo-teggew patto tundnnnne, ja nisuggune allandlik patto tunnistus innimest wäggise talka-
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sunnib, sedda surema holega eddespiddi hukkatusse laia tee eest ennast
hoidma ja sedda surema truussega jummalakarrust ja pühhitsemist ratkanoudma. Kes seddawisi on tunnud, et se kurri ja kibbe on, Issandat omma Jummalat mahhajätma ta tedda mitte kartma; kes seddawisi sedda wallo on katsunud, mis hinges tcuseb, kui pat hattab süddame nmnistussele waewa teggema/ kullad e lei b waaga tarwis ollewad/ Jummala ja ennesega kmdla seadust tehha, er ta mitte jälle ei
sattu sesamma hädda kätte. Küllab se wõttab kindlaks nõuuks: M a
Ies n, 15. tahhan hiljukeste käia keik ommad aastad, omma hinge kibbedusse

parn.-st. J a mis kasso wõib surem olla innimessel, kuid et temma pattustpöörminne ja allandaminne Jummala ette temmale, saab juhhatajaks, eddespiddi targemaks, wagganeaks ja parremaks sada.
Armad risti innimessed, meie olleme praego kuulnud, kuida se
waene ärrakaddunud ja hukkamoistetud pattune ennast omma loja ette
allandab ja temma laest armo ja hallastust pallub, ja mis suur ön selle käes on ja kuida sedda üllendakse, kes nenda isseennast allandab. Siis
allandagem ennast nüüd siin armo aial Jummala wäggewa käe alla,
et temma meid wõiks allandada oigel aial. S e on se te, sedda peame
Kal. H16. minnema, ja muido mitte, ei parrema ei pahhema pole. N i mitto, kui seddasinnast nöört möda käiwad, nende ülle olgo rahho ja
hallastus.
Oh iggawenne hallastaja! sa wõttad pattusid wasto, kui nemmad fahhetstwa süddamega so jure kippuwad, so armo otsides. Anna
meile sedda ellawalt tunda, et meie eksitusse ja hukkatusse tee peäk kermeste ja tõeste ümbervörame ja usso läbbi sinno Pöia sisse sinno armust ja armastussest ossa same. Anna meile meie patto-hädda siirusest öiget märko, er öppime, selle eest hirmo tundma ja omma pattud
raskeks arwama. Te meile ka ühtlase omma Jummala hallastusse sücz
qawussed lahti, et meie waewatud ja koormatud so jure kivpume, >a
sinno armo nõuame. Sada ja hoia meid omma töe wäe läbbi selle armsa rahho ja önne ree raa peäl, mis sa meile Kustusse Iesusse sces M d
walmistanud. Olle meile armolinne, oh J u m m a l ! ja õnnista nmd
nüüd ja iggaweste. Amen.
Mind tomma, Tal, so pühha risti alla,
Ning sinno werd mo hingesissewalla;
Et wom sind, armo-andja, ommaks sada,
Ning armastada.
<^)0
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So werri olgo mulle puhhastusseks,
S o kange waew mo ainsaks lunnastusseks.
Mo süüd ning wdlga wdtta kustutada
S o kirjast mahha.
Ma heidan ennast sinno armo-sülle;
Ei pällu muud, kui: warja minno ülle.
O h ! ärra pilga mind, kes patto wihkan.
So järrel ihkan. Amen.
K>aul: 259. Ärra waimo toetaja n. t. s.

Jutlus kahheteistkümnemal Pühhapawal varrast
kolm-aino Jummala Pühha.
L.aul 154. O h ! Jesus armo walgus, n. t. s.
^ll^elde ja armolinne önnisteagia, Jesus Kristus, sa heidad arme
^ ) leilide innimesse peäle. S a olled surest armust meid Jummala»
^
ga leppltanud la meile ello ia õnnistust ftatnud. S u l on ta Kalle meel, kui meid ihho polest waewarakse. önnis on se innimenne, kes
si inö peäle lodab. Sinno käest wõib temma keige omma hädda !>es
abbi ja armo sada. S a olled ikka walmis omma abbiga, km nme sind
pallume. Aita siis meid ka ihho ja hinge polest. A l l a meid kui chlio
willetsust ellame. Wähhenda ia kerglta sinna meie risli om.mi vöMustamisega. Aira ka hinge hädda sees. Ka-uta meie pattud. Lep^
vlta meid Jummalaga ja anna meile se'da õnnistust, mis sa ni falllste meile olled saatnud. Õnnista ka nüüd omma sanna õppetust ja
kule meid armolikult. Meie pallume siud sinno kalli lunnattamisse
Pärrast. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
iervastg^lmm: Mark. 7,31 - - 37. salmist sadik.

c^a km temma (Jesus) jälle Tirusse ja Sideni raiadeft
" wäljaläks, lultt temma Kalllea järwe äre tast tümne UnGgg 3
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na rmasse. J a nclu,llad töld temma jure ühhe kurdi, kel lidda keel olli, ja pallusid tedda, et ta plddl kat ttmma peäle pannema. J a temma wõttis tedda rahwa seast ärra kõrwale, ja
pistis ommad sõrmed temma kõrwo, ja süllttas, ja putus temma telesse ja.watis ülles taewa, ohkas ja üttes temmale:
Lwata: se o n : sa lahti! J a seddamaid siud temma kõrwad
lahti, ja temma kele köidik p e M lahu, ja ta rätls selgeste.
J a temma kelis neid sedda ühhclegi rakimast; agga sedda ennam temma tmd kelis, sedda ennam kulutasid nemmad sedda.
J a nemmad ehmatasid üpres wagga ärra, ja ütlesid: Temma on keik hästi teinud, kurdidke teeb temma kuulma, ja teletumad räginm.
Meie hädda ja waew on mitmesuggune ma ilmas. Meid wäewatakse ihho polest haigusse ja mu ristiga, ja hinge polest on meil weel
surem hädda. Meie olleme omma patto läbbi Jummalast lahhutud.
Kui wägga rõmustab meid sepärrast se sanna, mis Jummal isse ütleb:
' Mos. »5, M i n n a ollen Jehowa, sinno arst. Jummal kinnitab siin, et temma
isse meie wigga tahhab parrandada. Temma käest wõime siis abbi lei<
da, kui meie häddas olleme. Temma on se hallastaja, kes on armo
heitnud, ja kes weel hallastab keikide peäle. Jesus, meie kallis Qnnisteggia, on sedda kül ullesnäitnud keige! stl aial, kui ta nähtawal koludel ma ilmas olli. Kui meie agga temma ello tähhele panneme, siis
leiame, et temma itka walmis olli keiki omma armoga aitma.
Meie
Ewangelium tunnistab sedda l a , ja meie tahhame sest tähhele panna

Iesusse hallastust leilide häddaliste wasto

I. Hinge häddas,
II. Ihho häddas.
Jummal walgustago meid keik omma Waimoga, et meie temma sanna hästi
<^ wõiksime dppida, et saaksime tunda, mis wagga suur temma hallastus on.
Jesus tulli Tirusse ja Sidoni raiadest. Temma olli seäl käinud
Jummala sanna lulutamas, sest temmal olli halle meel, et se rahwas
seal piddi walgustamatta jäma. S e olli ülleültsa temma nou, et tew'
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ma innimessi piodi önsüks teggema, nenda kui temma isst kinnitab: Jn-?»?.,» «.
nimesse poey on tulnud oMma ja onsaks teygema, mis arrakaddunud on. Slin same siis näyha, et temma innimcsce peäle hallastab
l- Hinge hadda sees. Meie hinge hädda, armas rahwas, on se,
et meie pattused olleme. Meie olleme kcil Iumntala wasto ülleastu
nud omma pattoga. Meie ep õlle parremad/ kui Israeli rahwas, kelle
ülle Iummal kaebab: Ruulge taewad ja M a panne tähhele, sest I e - I<s-'»»horva ragib: ma ollen lapsi kaswatanud ja sureks töstnud; anga
nemmad on mo wasto ülleaotunud. Igga mees woib sedda tähdcle
panna/ kui temma Iummala sanna ipplb za omma ello selle jarrele läbblkülsub. Temma leiab siis/ et rummalus ja pat temma peäle on woi>
must wötnud, ja et temma patto alla müdud on, kui pühha Paulus Rom. 7, «4.
ütleb. Parris-pat ellab meie süddames ja aiab itka ommad mred ütles, kui lnnimenne la tahhaks Iummala tahtmist tehha. Sest se tul«
leb/ et temma ni mitto kord mele ja mitte, sanna la teggudega patto
teeb. Ja ommeti õlleks meie kohhus/ Iummalat karta ja tenida, temma heateggemiste ja meie enneste önnistusse parrast. Iummal on
ka pühha. Temma ep õlle mitte Iummal/ kel hea meel on öalussest;eaul. 5,5 kes pahha on, se ei woi temma jureo asset olla. Hullud ei ja temma silma ette seisma, ta rvihkab keik, kes nurjatuma tö ette wöt>
wad. l a hukkab neid arra, kes wallet räkiwad. Iehowa melest
on se hirmus, kel werresü, ja kes kawwal on. Sest se tullcb, et willetsus ja ahhaotuo tulleb iagaülche innimeose hinge peäle, kes kurja Nom.«, ,
teeb. Innimenne ei jõua ka isseennast Iummala wihhast ja nuhtlus'
sest peasta. Iummal, kes on rikkas heldussest, hallastas ja läkkitas
omma aino sündinud Poega ma ilma sisse, et iggaüks, kes temma Ioan.,,,,.
sisse ussub ci pea hukka sama, waid, et temmal iggawcnne ello pe^b
ollem:. Sesamma önnisteggia sai innimesseks, wöttis isle sullase
näul ellada Ma peal, ja öppems Iummala tahtmist öiete. Ta kutyls
lelk: luige minno jure keik, kcs waewatud ja koormatud ollete, ja Matt. ,,,
minna tahhan teile hingamist s ta. wotke enneste peale minno ikke, " ' ^ "
ja õppige minnust, et minna ollen tassane ja süddamest allandik, siis
leiate teie hingamist enneste hingedele. Sest minno ikke on hea, ja
minno konn on kebja. Ei temma wässind ial ärra Iummala armo
lnlneades ia head tchhes. Temma läks ühbest raiast teise, nenda kui
meie Ewangeliummist öppime. Ta viddas issi keik Iummala käsko taieste, ja wimaks sai temma needmisseks meie eest risti sambas. Ta
K' meie vatto p ä r M hawamd ia meie üllcastmiste parrast ärraröhhw
tud; sc larrislus elli cemma peäl, ja temma muhkude labbi on meile
tecwis
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terwis tulnud. W a a t , Jesus on siis üks oige abbimees hinge häddas.
Temma sadab meile omma sanna kuulnusse läbbi Jummala armo.
Temmal on halle meel/ et meie peame hukka sama. Ta surreb, et meile peab ello ollema. T a kannab meie nuhtlust/ et meie sest peame laht i sama.

. W a t a s i i s , sa waewatud hing/ siin on so önnisteggia, kes hinge häddas aitab. S i i n on so Jesus, kessinnopattud on kannud, et sa
iggawessest hukkatussest pead lahti sama. S i i n on so hinge arst, kes
sind wõib terweks tehha. Jõua nüüd temma jure, sa koormatud, temma on so koorma kannud. Ons sulle häbbi silmis so pattude pärrast;
siis temma ka utab neid. Pällu agga temma kaest armo ia ussu kindlaste. Ta wõib, ta tahhab aidata.
M i s olleksime, mo armad, ilma Iesusseta? Kuhho saaksime omma pattoga ? Tahhaksime ka wäggedele öölda: langegemeie peäle, ja
mäekinkudele: katte meid; siis se olleks ilma asjata, sest Jummal leiab
meid. Waene olleks siis meie luggu, kui Jesus ep olleks ballaslanud.
Agga temma on nüüd meie käemees Jummala jures, kes oige on ja õigeks teeb. Temma ehhitab meid omma öigussega, et meile ep olle tarwis Jummala wihha karta. Sest temma leppib meiega, temma on
«,m. z, , i . isse meie eest, kes wõib meie wasto panna ? Neo omma ennese pöia" ' " lege polle armo annud, waid on tedda meie keikide eestärraannud,
kuis ei peaks temma mitte ka sellesammaga meile keik armust andma.
Neo wõib hukka mõista? Nriotuo on se, kes surnud, ja mis weel
ennam, kes ka üllesarratud, kes ka on Jummala parremal kael ja

meie eest pallub. S e siis jahhutago mele süddant, kui pattud meid
waewawad. Mele <ame armo ja abbi, sest Jesus on ikka weel se armolinne Onnisteggia. Ta wöttab neid ikka weel wasto, kes patto tundes
ja kahetsedes temma käest abbi otsiwad, Nõudkem sepärrast temma
õnnistust, mis meile pallutakse. Nõudkem sedda weel armo aial.
Et tulge kokko, pattused!
Et ruttage süallused!
Kui koormatud, ja waesed;
Waat, Jesus süddant lahti teind
Neil, kes on wägga kurwaks läind,
J a tundwad wiggadussed.
Ta
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Ta wõttab wasto pattused;
Siis tulle: Jesus pakkub kät,
Sind tahhab ärrapeästa.
O h ! tulle nuttes, uskudes,
Ta jalge ümber hakkades;
Ta wõttab hallastada.

Meie peame nüüd
11. Weel õppima, kuida Jesus hallastab ihho hädda ftes. Sest
rägib meie Ewangelium: J a nemmad töid temma jure ühhe kurdi,
kel kidda keel olli, ja pallusid tedda, et ta piddi kät temma peäle pannema. J a temma wõttis tedda rahwa seast ärra kõrwale, ja pistis
ommad strmed temma kõrwo, ja süllitas, ja putus temma telesse
ja watis ülles taewa, ohkas ja ütles temmale: E w a t a ; se on: sa lah»

t i ! J a seddamaid said temma kõrwad lahti, ja temma kele koidik peäsis lahti, ja ta räkio selgeste. Pangem sits Iesusse hallastust tähhele. Temmal on halle meel, et temma nääb innimesse willetsust, ja
aitab tedda heamelega. Temma ütleb agga ühhe sanna, ja se innimenne saab terweks. Sest wõime nüüd ka ennesele head õppetust wõtta.
Meil on ka ma ilmas paljo willetsust, ja ilma häddata ei ella
Üksti innimenne sessinnatses hädda orrus. Misga peame siis ennast
römustama? ja kelle käest peame abbi otsima, kui meie nou kuhhogi ei hakka? Sedda õppetab meie Ewangelium. Rahwas wi>
sid wiggast innimest Iesusse jure. Nemmad teadsid, et temma se
õige arst olli. Meie peame siis ka keige willetsusse sees Jummala
käest abbi palluma. ^>üa mind appi, ütleb temma, ahhastusseLaul.5<,,,s.
päwal: siis tahhan ma sind sest wäljakistuda. Meie peame I u m .
malat appi hüüdma, sest temma wõib meie willetsust pöörda. Temma on isse sedda peäle pannud omma targa nou järrel. Temma kiusab sega innimessi nende heaks. Nemmad peawad tundma, mis hirmus assi pat on, mis läbbi seslWune hädda tulleb; peawad tundma,
et nemmad ilma Jummala abbita ep olle ühtegi. Neid, kes sedda
tundwad, tahhab temma aidata, kui nemmad tedda appl hüüdwad.
Jummal tunneb keik meie willetsust ja waewa, ja temmal on sest
halle meel. Sedda näme Ewangeliumias. Jesus tundis warsti w i gase innimesse wigga, ja hallastas temma peäle. Sepärrast linnu
tab meile Jummala sanna, et Jummal meid ial ei wõi unnustaba.
Hbb
Tem-
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Ies.4,, ,5 Temma isse ütleb: Ras näme omma lapsokcstärraunnuotab, ettanurte
^
ei peaks omma ihho pöia peäle hallastama ? ehk nemmad ka ärraunnuotaksid, siiski ei tahha minna sind mirte ärraunnustada. Wata,
omma kätte peäle ollen ma sind ^ malleslusseks) märkinud. O h !
mis rööm peab meil sest ollema, et meie sedda teame. Mõtleb Jum
mat meie peäle, mis meil siis weel waia on ? Ei ea pannesilsennam
peäle, kui meie rammo annab kanda, ja üigel aial hallastab temma
»«".,«>,,)wiosiste. Sest temma on ustaw, kes meid ei lasse ennam kmsata,
kui meie südame kanda, waid tahhab kiusatusaga ka sedda õtsa tehha, et meie südame kanda. Jummal airab meid ka heamelega; sest
temma on helde ja armolinne. Temma! ep olle scst hea meel, ct inni
messi waewaeakse. Ta näaks kül, et kettide kassi veaks hästi käima.
Agga innimeste rummalusse pärrast, et nemmad head põlwe ei mõista õiete prukida, peab temma monnckord willetsust peäle pannema, muido olleks weel ennam patto ma ilmas, ja innimeste hädda ei löpveks
ial ärra. Ta panneb pattused risti alla, et nemmad vatto eest hirmo
tundwad. Ja kui nemmad teddasiisappi hüüdwad,siista tahhab hea
melega aidata. Sedda same Ewangeliummist öpvida. Jesus aitas
hea melega, tui temma nende usko näggi; ja sedda kinnitab meile
It<5)»'.'. Jummala sanna mitmes kohtas: Ärra karda mitte, sest ma ollen sind
''
lunnastanud ja nimme pärrast sind kutsnud: sa olled minno pärralt.
N u i sa weest läbbi lähhäd, ollen minna soga, ja kui sa jöggodest läbbi lähhäd, ei pea nemmadsindärraupputama: km sa tuues käid, ei
pea sa ärrapöllema, ja tulle-leek ei peasindmitte kõrwetama. Sest
minna ollen Jehowa, so Jummal, so ärrapeästja. Jummal tahhab
siis isse leige hädda sees meie jures olla. Ei meie pea kartma, kui hädda lües on, sest temma tahhab peastjats olla. Kuulge need rööwiad
sannumed/ teie haddalissed; ärge nutte ennam. Jummal on teid ka
nimme pärrast lutsnud. Ka teie ollete temma pärralt. Temma ei
wõi, egga tahha mitte teid mahhajätta. Kuulge mis temma isse üt3<s. 54,7. leb: M a ollen sind ürrikesse silmapilkmisse aia mahhajätnud, ja
* " ' sure hallastuosega tahhan ma sind kogguda. Sure wihha tousmisses ollen ma ommad silmad silmapilkmisse aia so eest ärr ipetnud 5
agga iggaweose heldusstga tahhan ma so peäle hallastada, ütleb Jehowa so lunnastada. Scst kül mäed tikuwad ärra ja mäekinkud koikuwad; agga minno heldus ei pea mitte sinnust likuma, egga mo
rahho seädus käituma, ütleb Jehowa so hallastaja. Olgemsiisjul>
ed ja riömsad omma risti al, mo armad, sest Jummal on meie abimees. Eks meie olle se! da mitto kord tähhele pammd? Kes ol'
li meie arst mitme haigusse sees ? Kes on meiie leiba annud hädda aial?
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Kes on meid mu hädda sees üllespiddanud ? Jummal on se abbimees,
kes meid siit sadik on aitnud.
Ewcmgeliummis ütleb Jesus agga ühhe sanna, siis se wiqgane innimenne saab terweks. Waat, tui wäggew Jummal on! Mis on innimeste abbi selle w isto ? Temma aitab ühhe sannaga. Se on üks õige abbimees, kelle käest meie wõime abbi sada. Kui innimeste nou ei
moodu, siis Jummal ommetigi wõib ülle sedda tehha, mis meie mõista me. Otsigem siis temma kaest abbi keige omma hädda sees. Teie
teotate Jummalat, rahwas, kui
lähhäle, abbi otsima. Nisuggused pattused ei wõi teid aidata. Nem
mad pctwad agga teie warrandust teie käest ärra omma tühja kuntsiga. Nende pattnd, mis nemmad omma lausunnssega tewad, tullewad la teie pähhä. Andke Jummalale temma omma au. Temma
tahhab, temma wõib aidata. Ollete haiged, siis palluge Jummalat,
ja prukige sedda rohto, mis head inmmessed andwad. Ollete middagi ärakautanud, siis kulage järrele ja valluge Jummalat, et temma
teid omma jure juhhatats: ja ärge tehke mitte, et teised teie pärrast
Jummala nimme kurjastc prukiwad. Mötlege sure hirmoga se peäle,
ee Jummal ei jätta neid nuhUcmatta, kes temma nimme kurjaste prukiwad. Nõudkemsiiskeige omma hädda sees Jummalat abbi. Temma jures on meil eestkostja, kcs on tõotanud: keik, nus teie minno
nimmel pallute, peate teie sama, ja kes on üttelnud: Minna ollenM«tt.,,,,«
teie jures ma ilma otsani.
Kiitkem omma Qnnistcggiat, et temma ni üpris wägga helde on.
Kiitkem Jummalat, et temma on hallastauud meie peäle m on tedda
läkkitanud. Icsusse armo läbbi same nüüd abbi keige ihho ja hinge
hädda sccs. Kui se rahwas Ewangcliummis ühhe ainsa heateggemiste
rest tedda kitab; kui wägga peame meie siis tedda kiitma, kks meieni
paljo head temma käest olleme sanud. Eks ta olle meid jo ristmikes
Jummala lapsiks teinud ? Eks ta olle meie pattud jo mitto kord andeks
annud ? Eks ta olle meid mitmest häddast jo peästnud ? Meie wõime
kül pühha Paulussega öölda: Mcid waewatakse kcikipiddi, agga meie'5sl.4,z.5
ei ahhaota ennast mitte: meie olleme kui ilma nõuta, agga meie ei
olle koggoniste i!ma nõuta. Meid kiusatakse takka; agga meid ei
jäeta mahka: meid wissatakse mahha; agga meie ei sa Hu5ka. Meie
wõime siis julged se peäle olla, et ei surm egga ello meid ci wõi lahhutaba Jummala armastussest, mis Jesusse Kustusse meie Issanda
<ees. Agga olgem ka temma ustawad jüngrid, kes temma jälgede sees
Hbh 2
täi.
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käiwad. Wõtkem omma risti igga pääw enneste peäle ja käigem temma järrel kannatlikke ja tassase melega. Tulletagem allati enneste mele, et meie Kristussega pattule olleme surnud, ja et meie öigussele peame ellama. Walwagem sepärrast ja palagem, et meie patto peäle
wõimust same. Sest kes siin hästi wõitleb:/ se saab ka õigusse kroniga ehhitud.
Aita meid, helde Qnnisteggia ! kinnita meie usko keige hädda
sees. S a olled meid hinge häddast peästnud. Anna nüüd armo, et
meie panust pörame, sinno peäle lodame ja pattust lal'ti same. Aita
meid ka ihho häddas. Wähhenda ja kergita meie risti ja waewa, omma armo läbbl. Ovpeta n m d , et sesinnatse ma ilma kanna^anussed
ep olle ühtegi wäärt selle au wasto, mis meile peab ilmutavama.
Mo helde Ünnisteggia!
O h ! aita nnnd nüüd armoga,
Et wõiksin wõimust sada
Mo patto ja mo hädda peäl.
O h ! rõmusta mind siin ja seäl,
Ei sa wõi unnustaba
Mind, kes ma ollen waewatud
J a sinno läbbi lunnastud.
Mo Jesus on mo abbimees
Ha telge willetsusse sees,
Ta tulleb omma abbiga,
Ta wõttab mind ta peästaba,
Ta annab taewa rdmo. Amen.
K.aul: no. So pole, Jesus, kissendanzc. io salmist otsani.

Jutlus
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L a u l : 130. Keik kallis hinge õnnistus n. t. s.

/ j u u r e n meie õnnistus, kallis önnisteggia, kui meie so oiged j ü n ^
> ^ ^ rid olleme. Ei innimesse keel sa stoda üllesrÄida. Mõtleme
^ ^ agga sinno armo peäle/ misga sa meid olled Jummala lapsiks
teinud/ selle rahho peäle, mis sa meie hingele olled M t n u d / ja selle
õnnistusse veale/ mis meile taewas on walmistud; siis on riöm süddames selle sure armo pärrast/ misga sa meid olled lunnastanud. Ag
aa meie wastane meel teeb meile tülli. S a kutsud meid kül omma
sanna läbbi, agga meie ei tahha kuulda. S a pakkud omma onnis'
tust/ agga meie ei tahha sedda wastowõtta. Meie arwame, et ikka
weel aega on. Kallasta meie rummalusse peäle, oh! Jesus. Peästa nmd sest pimmedusast.
Anna armo/ et meiesi?õnnistust takkanouame öige vattustvöörmisse ja usso läbbi. O h ! mis suur on meie
õnnistus/ kui meie sind õiele tunneme ja sinno läbbi Jummala armo,
temma laste õigust ja iggowesse ello totust same. Rahholimie on siis
keik meie ello sinno wallitsusse al. Maqgus on meie willetsus siin M a
peäl/ maigus ka surm, sest ta wilb meid sinno j u n rõmo paika. Walgusta meid, ömnisteggia, er meie sedda wõiksime so saunast öpplda.
Te sedda, ja kule meid armolikult onnm kalli armo pärrast. Amen.

Issa meie/ kes sa olled taewaS/ n. t. s.
Gwangelium:

Luc. ia, 2z--37. salmist sadik.

l^a temma (Jesus) poris ennast jüngritte pole, ja ütles mi^ ) le lsseärranis: Onsad on need silmad, kes näwad, nns
teie näte. Sest minna ütlen teile, et paljo prohwetad ja kunningad on tahtnud nähha, nns tele näte, ja ei olle sedda
mitte nämud, ja kuulda, mis me tulete, ja ei olle sedda mitte kuulnud. Ja wata, üts tassotundla wõttis kätte, kiusas
tedda ja ütles: Õppetaja, mis pean ma teggema, et ma iggawene ello pämn ? Agga ta ütles temmale: mis on tasso
Hhh 3
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ramatusse kirjotud? kuida sa loed? Agga temma wastas ja
ütles: sinna pead Issandat omma Jummalat armastama leigest ommast süddamest, ja leigest ommast hingest, ja kelgest
ommast wäest, ja leigest ommast melest, ja omma ligglmest kui
isseennast. Agga ta ütles temmale: sinna olled õiete wastanud, re sedda siis pead sa ellama. Agga temma tahtis isseennast õigeks panna, ja ütles Iesussc wasto: Kes siis on
mo llggimennc? Agga Jesus wastas se sanna peäle, ja ütles:
üts innimenne läks Jerusalemmast alla Ieriko pole, ja sattus
rüöwlitte lätte: tm need temma rided said arrarisunud ja pealegl hopa annud, läksid nemmad ärra, ja jätsid tedda pool
surnud mahha. Agga üts preester lats koggcmatta sedda
teed alla, ja kui ta tedda näggi > läks temma möda, ja nendasammoti ka üks Lewiit, km ta senna paika sai, tulli temma
ja walis, ja läks möda. Agga üks Samana- mees kais sedda teed, ja tulli temma jure; ja kui ta sedda näggi, sai temma südda hallcdals. J a ta tulli temma jure, ja siddus temma hawad kinni, ja wallas olli ja wina sisse, töölis tedda ka
omma ennese weikse selga, ja wiis tedda körtso, ja kandis
hoolt temma eest. J a kui ta teisel päwal ärraläks, woms
ta lats tenan-rahha wälja, ja andls törtsmiktulc, ja ütles
temmale: Kanna hoolt temma eest, ja mis sa tal weel peaksid
kullutama, sedda tahhan ma taggasi tulles sulle maksta. Kedda sa nüüd nelst kolmest arwad selle lühhema ollewad olnud,
kes röüwlitte kätte olli sattund ? Agga temma ülles: S e kes
temma peäle hallastas. S i i s ütles Jesus temma wasto:
M i n n e , ja te sinna nendasammoti.
Hea põlwe himmud on ni wägga meie süddames, armas rah'
was, et ennamiste ikka meie surem murre se on, er meie kassi wõiks
hästi käia. Sest se rulleb., et monned nõudwad suurt ma ilma au,
monned jälle rikmst ja warMdxst, eh? la muid asjo, et nemmad agga
omma lurja tahtmisse järrel wõiksid head pilwe nähha sada. Meie
' Jeä,.,, waesed ummstame ni mittokõrd, mis pühha kirri ülleb: M a ilm läh>7.

häd hukka ja temma himmo i agga, kes Jummala tahtmist teeb, ft
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jääb iggaweste. Tahhame meie öiget head põlwe nõuda, minno armad/ siis peame sedda teggema, mis Jesus ütleb: Nõudke essite Mattun.
Jummala riki ja temma öigust, siis sedda keik peab teile peälegi antama. S e on, nõudke essite, et teie minno armo rikis ellace ja min
no tössiscd jüngrid ollete, siis peab keik, mis weel tarwis lähhäb, teile
peälegi antama. Qige hea pölli ja öige suur õnnistus on siis agga I e
susse jüngrittel, kes tõeste temmasisseussuwad ja temma jälgede sees
lauvad. Sest rägib Jesus meie Ewangeliumias. Ta tunnistab

. Sest surest önmstussest, mis Iesusft jüngrittel on,
Temma õppetab

I. Mis nende õnnistus on,
II. Mis nende kohhus on.
Seeb se nüüd on, mis meie tänna tahhame ärraarwata. I u m
mal önnistago omma sanna meie süddames ja pühhitsego meid omma
tüe sees!
Jesus rägib Ewangeliummis omma jüngrittega issiärranis. Need
ollid kül essite need kaksteistkümmend Apostlid, kes allati temma jures
ollid, temma örpetust kuulsi: ja temma immeteggusid näggid. Neile,
ja ülleüldes kettidele, kes temma sanna wõtsid kuulda, uskuda ja selle
lärrele ellada, rägib temma siin. Iesusse armastus olll ni wäggewaks
sanud nende süddames, et nemmad Ma temma järrel kälsid ja kelk mahhajätsid, mis neil mailmas olli, et nemmad agga temma sanna piddid kuulma ja önsaks sama. Neist ütleb nüüd Jesus, et nemmad ön>
sad on. Õnsad on need silmad, kes näwad, mis teie näte. E l ta kida neid önsaks wäljaspidise näqaemisse pärrast. Muldo olleks keil
Iuda rahwas ja keik, kes Iesust temma lihha pmwll naggld, kainsad
olnud. Waid temma kidab neid önsaks, et nemmad temma sanna
wõtsid kuulda ja uskusid temma sisse. Nemmad ollid ma ilmast temma pole pöörnud, armo leidnud ja waggaks sanud armo öpvemsse läbbi. Ehk Kristus kül sullase näul olli, kehwa ja alw olll peält nähha,
Niski ollid nemmad tunnud, et temma ellawa Jummala poeg olli, Joanas,,
nenda kui Peetrus ütleb. Sesamma mndmisse labbl M d nemmad ka
iggaweste ello leidnud. S e on se iggawenne ello, ütleb Kristus, et
nemmad tundwad sind, sedda ainust Jummalat, ja Jesuse N r i s t u s t , ^ " - ' " kedda
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tedda sa olled/ läkkitanud. J a mikspärrast olli siis se jures sesuggune
suur õnnistus? Sepärrast/ mo armad/ et se innimenne/ kes Jausse
sisse ussub/ saab ka Jummalast armastud. Sest Jummal armastab
meid omma Pöia parrast/ kui meie temma sanna Wõttame kuulda;
siis same pattude andeks andmist/ Jummala laste õigust ja iggawesse
ello pärrandust; sest/ er Jesus meie assemel Jummala wchha ja nuht
Ml.,»«). lusse al olnud ja meid kässo needmisstst lunnastanud/ nenda kui Pau
lus ütleb. Sure Jummala arm olli se armo and/ mis Jesus omma
jüngrittele olli saatnud. Sepärrast kidab temma neid õnjals. Õnsad
ollid nemmad se läbbi siin ilmas. Onsaks piddid nemmad se läbbi ka
pärrast surma weel sama.
Ma-ilma uskmatta rahwas ei sa sest önnistussest ühtegi, sest/ et
nemmad ei tunne Iesust/ kes ma ilma önnistusseks on tulnud. Sepärrast Jesus ei kida I u d a rahwast õnsaks, sest nemmad ei tahtnud
temma siinna kuulda. Nemmad pahhandasid agga ennast/ et Kristus
waesusse sees ellas. Nemma nõudsid agga ilmalikke au ja wäljasviddist iiaust/ pülgsid selle wasto Onnisteggiat ja temma õppetust. Sepärrast peame siin hästi ommad süddamed läbbi katsuma. Meie arwame wist keik, et meie jo ammogi Kustusse jüngriks olleme sanud.
Agga Missuggust märki leiate teie sest ommast süddamest. Ons seäl
Kristusse meel/ siis ollete temma pärralt. Agga lihha meel on waen
Jummala wasto. Kessiisomma patto weel armastab , ja lihha lummud ennam wõttab kuulda, kui Jummala sanna; kes ei noua Jesusse
jälai ja temma käest armo ei otsi, ei se olle weel Jesusse jüngriks sanud.
«att.7»«.Motlege agga se peäle, mis Kristus ütleb: ei sa keik, kes ütlewad Is>
sand, Issand, taewariki, waid kes teeb minno Issa tahtmist, kes
taewas on. Nõudke siis parreminne omma õnnistust takka. Teie
Onnisteggia kutsub teid weel / ja pakkub teile omma armo. Lõge nüüd
temmaga kät. Wõtke temma kallist kutsmist wasto, siis säte temma
jüngriks.
Jesus ütleb weel Ewangeliummis: Minna ütlen teile, et paljo
prohwetid ja kunningad on tahtnud nähha, mis teie nät(, ja ei olle

sedda mitte näinud ja kuulda, mis teie kulete, ja ei olle sedda mitte kuulnud. Temma kinnitab siis, et Jummala laste õnnistus ue seäduSse
aial weel surem on, tui prohwetlde ja waagade kunningane õnnistus
wanna seadusse aial. Jesus rägib siin kngeennamiste neist waggaift
I u d a , a Israeli rahwa kunninaattest Tawetist ja Salomonist, kes
Kristussest ja temma õnmstusstst Jummalast ollid siuummid sanud.
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Ta rägib ka muundest/ kes sedda tullewal ö>nnisteggiat ollid ootnud.
Need prohwetid ollid ka Israeli' rahwa seas, ia tunnlstasid mitto kord
sure römoga sest önnistussest, mis Kustusse läbbi piddi tullema. Siiski näggid nemmad tedda, agga otlego peegli läbbi, kes tpeel piddi tullema, ja weel kaugel olli. Sepärrast iggatsesid nemmad wägga, nenda kui Jesus ütleb, ue seädusse õnnistust. Sedda ütleb ka pühha
PeeMts: Sedda õnnistust on otsinud ja takkanoudnud need proh ,Peeir.l,i,
wetid, kes sest armust, mis teie katte on tulnud. enne on kulutanud.

Nemmad tahtsid isse nähha sada, et need tootusseo, mis Jummal nende läbbi andis, piddid täieks ja töeks minnema, ja olleksid heamelega
Iesusse suust temma kallist õppetusi kuulnud, agga nemmad ei saand
sedda mitte. Iesusse jüngrid said sedda nähha ja kuulda, ja nende õnnistus olli siis paljo surem. Nisuggune õnnistus on meil keigil praego
weel. Sest Jummala sanna on meie käes, ja keik wõime Iesusse suurt
armo tunda stda. J a ommetigi on surem hulk weel otse kui surnud, ei
tea ühtegi sest önnistussest, mis nemmad armo õppetusse läbbi piddid sama. Se tulleb sest, et teie wastopanna rahwas ollete, ei öppi
öiece Jummala sanna, ja ei wõtta õigel wisil wasto sedda armo ja önnisiust, mis teile pakkutakse. Surem hulk arwab, et sest kül on, kui
nemmad kõrwadega kuulwat) Jummala sanna, korra pärrast laual käiwad, ja Kristusse nimme kandwad; agga sest ei sa kül. Jummal tahhab, er meie veame ta waggaks sama ja Jummala käsko piddama. Sedda õppetab Jesus nüüd,
ii. M i s meie kohhus on. Meie Ewangeliumias ööldakse: Üks
käosotundia wõttis katte, kiusas tedda ja ütles: (õppetaja, mis pean
minna teggema, et ma ingawesse ello pärrin ? Jesus küssid lemmalt:
mis on kässo ramatusse rirjotud? S e innimenne wastab õiete. J a
Jesus ütleb: te sedda, siis pead sa ellama. Sel innimessel ep olnud
õiget nou omma küssinasse jures. Jesus mõistis wist jo emalt, et temma isseennast tahtis öigeks pauna, nenda kui pärrast ka nähha olli.
Jesus öppetab tedda, et ta keik Jummala kässud täieste peab teggew a , kui temma ennese läbbi tahhab önsaks sada. Jesus olleks tedoa
kül õppetanud, et õige usso läbbi sünnib, mis käsi tahhab, ja et se ükspäinis, kes temma sisse ussub, Jummala kässud ölete wõib piddada.
Agga temma tundis selle innimesse mötted, et temma ommetigi ep olleks wõtnud uskuda. Sepärrast jäi temma wait ja ütles agga: Te sedda, siis sa pead ellama. Agga temma õppetab ka pärrast, kuida innimenne õiete peab teggema, nns käst tahhab. N i paljo annab Jesus
«ueultsa siin teäda, et se, kes tahhab önsaks sada, Jummala kasmd
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õiete peab piddama. Piddaao temma siis neid ommast melest ja wäest,
ehk tehko temma neid usso läbbi. Kui meie isseennast õiete tunneme, mo
armad/ fiis same kül pea nähha, et meie omma nõuga ei wõi I u m «om.,, «.mata kässud piddada. Sepärrast ööldakse, et kasso teggudest ükski
Aon,.».,. lihha ei sa oigeks. Agga neid ei mõisteta mitte hukka, kes Iesusse
Nom. 3, .4. Aristusse sees on, kes ei käi lihha ärrel, waid waimo järrel. Meid
mõistetakse armust oigeks ilma, se ärralunnastamisse läbbi, mis Äris" / ' l i . ' ' ^ ^ ^ Iesusse sees on. Agga sesamma Jummala arm on ilmunud telkite innimestele, ja juhhatab mcid, et meie peame arrasalgama jummalakartmatta ello ja ilmallkbud himmud, fa peame moistlikkult ja
öiete, ja jummalakartlikkult ellama sessinnatses ma-ilmas.
Sest
Kristus on isseennast meie eest arraannud, et ta meid piddi arralunnastama keigest üllekohtust, ja puhhastama ennesele issi-rahwaks,
mis ussin on hea töle. Sepärrast peame meie omma usso jures hästi
meles piddama, et meie Kristusseqa pattule olleme surnud, ja öigussele
peame ellama, se on, Jummala kässud piddama.
Needsammad Jummala kässud nimmetab se kässotundia Ewangeliummis, ja Jesus ütleb, et temma öiete on wastanud. Temma annab siis sega teäda, et need on need oiged Jummala kässud, mis inni?
messed peawad piddama. Sepärrast wõime sest öpvida, mis meie
kohhus on. Essite ööldakse, et meie Jummalat pe^me armastama.
Seeb se keigeessitc igga innimesse kohhus on. Sest Jummal on meid
lönud, ja ilma temmala ep olle meil ühtegi. Temma on meie keigesurem heateggia, kes lapse põlwest mitme heaga meid täidab. Kelle
armo läbbi meie ellame, ja kelle käest meie iggapääw wägga paljo head
same. Temma on meile ka hinge polest paljo head teinud. Temma
hallastas meie peäle meie patto hädda sees. Temma läkkitas omma
aino simdinud Poega ma ilma sisse, et iggaüks, kes temmasisseussub, ei pea Kütta sama, waid, et temmal iggawenne ello peab ollema.
Temma tahhab meile ka pärrast surma weel head tehha, ja meid omma seltsisse taewa wõtta. Sepärrast on temma keige meie armastusse wäärt. Sesamma armastus, Jummala wasto on ka keige hea kombede hakkatus. Sest innimenne, kes töeste Jummalat armastab, se
peab ka temma kässud, ja hoiab ennast kuna teggemast, sest, et temma ei tahha hea melega Jummalat wihhastada. Sesuggune katsub
siis keigest wäest waggaks jada.
teiseks peame ka omma ligc-.imest armastama, kui isseennastSedda selletal) Jesus weel parreminne ärra selle tähhendamisse Mnaga uü wutcrsaft mmmesfest,' kes röönüitte katte sattus. Enamus lw
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nimenne olli feigesurema hädda sees. Monned laksid kül möda, näg^
gid lemma hädda, agga, er temma woöras olli, ei hallastanud eaga
aitnud ükski. Üks Samana ma mees, tcs oige woöras lemmast olli,
hallastas temma peäle. Ta läks temma jure, sitdus telnma hawad
kinni, ja wallas ölli ja wina sisse/ töstls tedda ka cmma ennest wcikse
selga ja wiis tedda törtso ja kandis Koolt temma eest. Sega öppetab
nüüd Iems, et meie omma liagimest peame aitma, ja lemmale head
teqqema keige hädda stes. Iestls öppetab siin ka, kes meie liggimenne
on; mitte rikkad ükspäinis, waid ka waesed ja häddalissed ; nntte lut'
wad ükspäinis, waid ka woörad; mitte sobrad ükspamis, waid ka waenlased. Sest Iuda< ja Samana rahwas ollid itta teine teise waenlased,
ja ommerigi alrab Samariamees. Neil ep olnud ka ühhesuggune ust, ja
ommetlgi hallastab tcmlna.
Siin tuleme nüüd, mis lohhus on, et meie ei pea mitte ükspäinis
susannaga aitma, wmd ka töga. Meil ei vea mitte üksvaims h^lle
meel, waid ka lahked kaed ollema. Se on meie kohhus kcikide innimeste wasto, les meiega Ma peal ellawad, ja kellele meie abdi tarwis lahhäd. Wiggasid veame toitma, häddalissi aitma, waenlasrcle hrcd
te mema, kui meil oige risti- innimesse meel on. Se läbbl same I?md
wala ia omma Qnnisteggia sarnatseks. Sepärrast on Iems fttda ^a
tähheks rännud, kust temma jüngrid veab tundma.
Sestsammasi3oan.l3,z5
tundwad k :^, et teie mmno jüngrid ollete, tui teil armastus on wsiteokes Icsus on meile ka takkanoudmisse märgiks olnud armastuses
Iummala"ja innimeste wasto. Armastusse pärrast Iummala wasto
jättis temma omma au mahha ja sai innimesieks, teagi temma tahtmist ja auusras tedda ma ilma ees. Armastusse parrast innimeste
wasto oUi temma neil öppetajaks ja lunnastajaks, käis möda maad,
tegai head ja surn risti surma. Temma jälgede leeS veame siis käima,
sest temma on meile tähte jätnud. Ja et meie Iummalat öiete woiksime armastada, siis tulletaaem allatl enneste mele, mis Iummal mei>
le head teinud, weel teeb ja eddespiddi tahhab tehha. Õppigem tundma,
mis önnetumad meie olletsime, kui Iummal meid peaks lnahhajatma, ja
et meie sedda toggoniste ep õlle wäärt, et temma meil head teeb, waid enneminne nuhtlust tenime omma pattoga. d-vigem ka, er kelk innimes»
ftd, kes meiega ma-ilmas ellawad, meiega ühhe Iummala lapjed ja meie
wennad on, et meie sepärrast ühhes seltsis ellame, et meie ühhe ihho ln?.
med peame ollema, kes teine teist peawad aitma. Opvigem, et Iesus meid
sepärrast on lunnastanud, et meie ka ühhe romo ossalisseks peame sama.
õppigem sedda, siis lõppeb wissist keik waen ja wihha meie >eas arra, la
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meie hakkame teine teist süddamest armastama. Ja siis ei lalM ennam waesed rõmustamata ja aitmatta meie ukse eest ärra. Meie ei
panne siis ennam silmad kinni häddaliste eest, waid iggamees hakkab
omma liggimest aicma keige ihho ja hmge hädda sees, ni paljo, kui agga
jõud annud. Ja mis rööm saab meil siis ollema, kui Jesus ka nmle
Matt. ,5, ükskord wõttab öölda: tulge tenna, minno Issa õnnistud, parrige
55 40. sedda kunningriki, mis teile on walmistud ma-ilma assutamissest.
Sest, mis teie ial ollete teinud ühhele nendesinnaste mo wahhemarte
wendade seast, sedda ollete minnule teinud.
Astuge nüüd ette, teie, kes teie Kristussest ennast kiitlete, ja temma nimme kannate. Sun wõite nähha, kas teie ötgcd risti < innimese
scd ollete. Astuge ette, me sallalikkud, kes tele ütlete: Issand, I s sand, ja ei te Jummala tahlmist mitte, kes teie Kristust patto teenriks
tete.
Katsuge nüüd, kas Jummala armasrus teie süddames on,
Armastussest llggimesse wasto tunnukse sedda. Oüete teie kõwwad
häddaliste wasto, peate teie wihha teine teise wasto; siis se on ilma
zJoan. 4, asjata, et teie Jummala armastussest kiitlete. Nes omma wenda ei
" . armasta, kedda temma näad, kuida se wõib Jummalat armastada,
kedda temma mitte ei nä. Wörke Kristusse meelt, kes teie temmast
tahhate kasso sada, muido on teie kiitleminne ilma asjata.
Teie waggad, kes teie süddamest Jummalat armastate; ärge
tüddige ial ärra head lehhes neile, kes teiega ühhe Jummala 'omad, ia
übbe önnistusse Pärriad on. Piddcge meles, mis Jesus ütlrb: Nelk
Matt. 7.l' mis teie ial tahhate, et innimessed tcilc peawad teggema, nenda sammoti tehke ka neile. Teie armo valk on suur taewas. Hoidke sedda ennestele. Tchie weel eddespiddi bcad omma liggimessele. Römunage
M<«.5,44 kurwaid, toitke wiksid, aitke häddalissi. Armastage ka omm.d wihhamchhed, önmstaye neid, kes teid ärrawannuwad, tehke head neile, kes teid wihkawad, ja palluge nende eest, kes teile Uga tewad, ja
teid takkakiuiawad.
Helde ö)nnisteag'a, anna sinna isse armo, et meie nenda omma
usso wilia ü!le"nättame keige armastusse sees Jummala ja innimeste
wasto, et meid wäärt arwatakse sinno iggawesftst önnistussest ossa
Kda. Amen.
Nita armas Issand Jummal
Mind, kes waene ollen teal,
Et

Et ma dnneto ja rummal
Seaksin weel siin ilma peäl
Sinno dnnistust, mis annud
Jesus Hmnsteggia,
Kui ta meie panud kannud/
Ja meid peästnud surmaga.
Lasse mind ka järgest tehha,
Mis sa omma sanna sees
Käsinud, et mo teust on nähha,
Et so arm on süddames,
Et ma armastan sind Jummal,
Armastan mo liggimest,
Et kes häddas, willets, rummal
Leiaks abbi minno käest.
L.aul. 28. Ei ma muud siin ilmaS tahha n. l. p

Jutlus ncsjatciftkümnemal PühKapäwal parras
kolm-amo Iunnnala Pühha.
L a u l : 17V. So pole, Jesus, kisstndan :c. : -- 5. salmist sadik.
! helde armolinne J u m m a l , kes sinna keik innimeste ning ka m i w
^ ) no waese reale o ^ d ar no heitnud, ja omma Poega Iemst K r i ^^
tutt ma ilmasisseläkkilanud, et keik lemma läbbi leigest häddast
peawad peästetud sama; ': inna tännan sind leigest süddamest selle sure
armo eest ja pallun sind, sinno Pöia pärrast, kes minno pattude eest on
kannatanud, omma k-llin we.d ärvawallcmud ja surnud, et ma sinno
käest abbi saaksin. Minno hädda, minno wallo, mmno murre ja kurwastus on suur, M a ead sa isse, mo taewane I s m , sedda tead sa,
mo tallis Jesus. M Ü ei wõi m i . d aidata, kui agga sinna. Sepärrast pallun m a , Wata heldeste mo veale, ja peasta mind mo ihho ja
hi^ge häddast. Tulle, wäggew Jesus, la aita mind, W K mo allandliko palwe, ma paimn sind nüüd ja tahhan sind itta palluda knnm ma
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tnnnm, et sa mind olled aitnud ja mind mo Häddast peästnud. O h !
I e j u s , hallasta mo peäle. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Kwangelium: Luk. 17, n - -19. salmist sadik.

t ? a sesündis, t u i t a sIcsus) Jerusalemma laks, siis käis
^ temma M Samaria-ja Kalilea-maalt läbbi, ja km ta ühhe allewisse sai, siis tullid temma wasto kümme p ddalttöbbist meest, kes emalt seisid. J a nemmad tõstsid omma healt ja
ütlesid: Jesus õppetaja, heida armo mele peäle! J a km ta
m w näggi, ütles temma neile: mmge ja näitle ennast prcestndele. J a se sündis, tui nemmad arraläksid, said nemmad
puhtaks. Agga üts nende seast, tui ta näggi, et ta olli terweks sanud, se läks taggasi, ja auustas Jummalat sure heälega ; ja heitis temma jalge ette silmili mayna, ja tännas tedda ja sesamma olli Samana- mees. Agga Jesus wastas
ja ütles: ets kümme polle puhtaks sanud i agga kus need ühheksa on? eks muud polle leitud, kes ollctsid taggasi tulnud
Jummalale au andma, tui agga sesinnane woora M a mees?
J a ta ütles temmale: Tõuse ülles ja mmne, so u,t on siud
aitnud.
««ul , „ ,
Kunningas Tawet ütleb: S e on se pääw, mis Jehowa on tei»4- »5- n u d ; olgem wägga roömsad, ja romustagem ennast sel päwal. O h
Jehowa! et peästa nüüd ärra, oh Jehowa! et sada sedda Kästi korda. Nende pannadega õppetab temma meid, kuidas meie Jummalat,
selle kalli armo-aia eest, peame tännama, nina ennast wägga rõmustam a , et temma meile omma Poega Iesust abbimehheks on läkkitanud.
Sedda armo-pawa ehk armsaega on se suur Jummal isse seadnud
meie sure hinge hädda pärrast. Muido olleks keik ma- ilm omma patto
pärrast piddand hukka minnema. Agga Jummala hallastus ja armastus meie wasto teggi sedda, et temma armas Poeg piddi tullema meid
«ilma, meie patto sü pärrast Jummala wihha kandma ja meie eest surrema ninq omma kannatanusse ja surma läbbl meid leigest häddast peästma, sepärrast pallub Tawet: peasta nüüd sinno Pöia läbbi, oh
Ium-

folm-mno IuMala Puhhä.
???
J u m m a l ! keik innimessed nende häddast, lasse keiki temma läbbi abbi
sada. Selle sure armo eest, pead sinna, armas innimenne, omma
Jummalat ka tännama, ja ennast sellepärrast römustama, ning Iesust
palluma, et temma ka sind wõttaks sinno häddast peästada. Temma
on keikide innimeste abbimees ja tahhab meid keigest ihho ja hinge häddast peästa, kui meie abbi temma jurest otsime. Sedda õppetab meid
se rännapüwane Ewangelinm; sepärrast pangem nüüd tähhele,

M i s iggaühhe innimesse kohhus on, se eest tehha, et
Icjus tedda temma häddast on peästnud.
öppigem

I. Kes need o n , kes Iesusse läbbi ommast häddast jäwad peästetud.
II. M i s nende kohhus on selle armo ja abbi eest tehha.
Pühha Jummal! pühhitse meid omma töe sees;sinnosanna on tddde.
Pangem tähhele
I. K e s need on 5 kes Asusse M h , ommast häddqK sawad peästetud. Sedda õppetab meid meie cännapä.oane EwttnWum. Seal
loeme meie< et kui Jesus Jerusalemma linna laks, siis kais temma kast
Samana- la Kalilea maalt läbbi/ ja kui ta ühhe allewisse sai, siis tullid
temma wasto kümme plddalitöbbist meest, kes emalr seisid ja nemmad
tõstsid omma healt, ja ütlesid: Jesus õppetaja, heida armo meie peäle!
J a kui ta neid näggi, ütles temma nnle: minge ja näitte ennast preestndele. I e se sündis, kui nemmad ärraläksid, said nemmad puhtaks.
Meie öpptme sest, et keik need, kes omma häddasa Iesilsse jure tullewad, temmast ka abbi sawad. Need piddalitöbbised mehhed ollid kül
enne jo Iesusstst kuulda sanud, et temma ni mitto haigid olli terweks
teinud, ttpärnst piddasid nemmad ka nüüd issikeskes sedda nou, et nenp
wad Jesussejure läksid; ja mis sündis, kui nemmad temma jure tulud ? Jesus tulli nende wasto ja aitas neid. Temma teädis, kui tõssine Jummal, sedda enne jo ärra, et need waesed innimessed tedda ol<
sllld, ja tablsid temma käest abbi sada: sepärrast kais temma ka sedda
reed, mis ucmm
i d ; nemmad tullid temma wasto ja temma nen-
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de wasto.
Nenda teab temma sedda ikka enne ärra, kui kegi omma
häddaga temma jnre tulleb, ja temmalt abbi nõuab. Ta hallastab ni
sugguste peäle, lmrtab omma abbiga nende wasto ja peästab neid nmde
häddast. O h ! innimenne/ kes sa sedda loed ja kuled, panne sedda tähhele. Kui mitto kord olledsinnaIesussest kuulnud, et temma ni mitto
wäest, haiged ja tõbbist on aitnud, kes temma jure t u l l i d ; ja sinna ellab murres ja waewas, ja ei tahha siiski tedda jure nõuda, et sa wahhest saaksid peästetud. O h ! kule, o h ! tulle Iesusse jure; ta tulleb
tõeste sinno wasto; temma ei olle kaugel sinnust, ja rahhad sind hea
melega aidata nina keigeft häddast peästa. Minna ütlen: leigest häddast j sest meie hädda, mis meil siin ma ilmas on, on kahhcsuagune.
Esmalt ihho hädda, teiseks hinge hädda ; ja need mollemad tullewad
patto läbbi. Patto pärrast pead sa siin ma ilmas paljo murret ja ihho
polest paljo waewa, paljo risti, haigust ja wimaks sedda aialikko surma
kannatama. Patto päwast on Jummala lastel ja keik ustlikkudel paljo
seespiddift r i s t i , ja patto pärrast peawad need pattust-pöörmatta innimessed pirgus iggaweste waewatud ja pinatud sama. Keigest sest häddast wõib armas Jesus meid peästa; sest temma on üks wäggew Jesus. Ta tahhab meid ka peästa, sest temma on helde ja armolinne; meie
agga peame tedda nõudma ja abbi temmalt palluma. Ta kutsub meid
ka ennese jure, ja tahhab meid aidata, nenda kui temma isse ütleb:
Malt.n.,zTulge minno jure keik, kes waewatud ja koormatud ollete, janunJoan.6,;7.na tahhan teile hingamist sata; ja kes minno jure tullel), tedda ei
tahha ma mitte wälia tukkada. O h ! tulle, kui sinno helde Jesus sind
kutsub; tulle tänna/ kui ta sulle omma abbi pakkub. Tõtta temma
jure ja ü t l e :
Mo hädda aiab mind, et ma
Ka praego lään sind otsima,
Et abbi wõiksin sada,
O h ! tulle Jesus, kedda ma
Siin nõuan omma nuttoga,
Mind keigest häddast peästa.
Agga sa pead ka, lm sa tahhab abbi sada, Iesuft süddamest palluma. Need kümme piddalitöbbist meest tõstsid omma heält ja ütlesid:
Jesus Hppetaja, heida armo meie peäle. Nemmad pallusid süddame
»a suga temma kaest abbi ja terwist, ja lootsid, et nemmad temmale piddld
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did abbi smna. Iesus kulis nende palwed. Temma tulli, ja fui ta neid
naagi ütles temma neile: minge ja naitks ennast preestritele, ja km
mmmad ärralakstd said nemmad puhtaks ja terweks. Ncnda teagi
Icsus toeks, mis ta isse ütted: iqgaüko, keopallub, se saab, ja les'«<".?,<
ctsib, se leiab/ ja kes kopputab, sellele tehhakse lahti.
Seddawist
peab innimenne omma hädda sees Iesust pettuma ja iggal aial abbi temma jures otsima. Hommiko, kui sa üllesärkad, öhto, kui sa maggama heidad ja ftikis paitus nõua arlno ja abbi lemmalt, sest et altari Ie»
/
susse abbi tarwis lahhäb. N i n g , ehk sa kül ni kohhe mitte Iummala
armo ja abbi nääksid, siis ärra jätta siiski palwed teggematta, waid
pällu sedda kangeminne, se on temma mele parrast. Temma tuleb öiqel aial, ning siis saad sa addi. Wotta tännoga sedda öppetust wasto,
mis sa nüüd loed, ja minne ühte paika, kus sa üksi õlled, heida Iesusse
ette pölweli mahha ja kacbn nuttoga temmal keik so hädda; ütle: „ I e '
„ sus: sinna õlled mind M n u d sattuda. S o sanna peäle pallun ma
,,julgeste. Hallasta, peästa haddast ja aita m i n d . " Kül ta tulleb
ja aitab; kül ta römustab sind parrast waewa. Sinna pead agga palludes ka kittdlastc l.sima, et Iesus tahhab ja woib sind aidata. Icsus
ütles selle schhe pid: a!;többise wasto, kes tedda rännas, kui ta olli
terweks sannd: tonse ülles, ja minne, sinno ust on sind aitnud. Selsammal innimessel, kui ta Iesusse jure tulli, olli ust ja kindel lotus temlna abbi peäle. Ta uskus, er Iesus se leige wäggewanl abbimees olli.
Ta teadis ka, et ta helde ja armoliune leige wacste ja häddaliste wasto olli. Nenda, arn'.as innimenne, pead sinna, kui sa omma ihho ja
hinge hädda tunned, ka uskus omma Iesusse iure tullema, uskus tem
malt abbi palluma, ja kindlast lootma, et ta tahhab ja woib sind aidata, siis saad sa tõest temma abbi nähha. Pudub sinnul agga usko, siis
iäad sa ikka omma hädda sisse, ja ükski ei woi sind aidata. Sepärrast
vallu nüüd süddamest: Oh Iesus! wotta sa mul armust usko anda,
tui pallun hädda sees, et woifsin abbi sada. M a tahhan uskuda ja
lota sinno peal, kui sa mind kinnitad so pühha Waimoga. Pange tähhele:
II. M i s nende kohhuv on, selle armo ja abbi eest tehha, tedda
Iesus nende häddast on peästnud.
. 1) Peawad need Iesust temma abbi eest süddamest tannama. Se
uks piddalitöbbme, t u i t a näggi, et ta olli terweks sanud, läks tagyasi, auustas Iummalat sure healega, ja heitis Iesusse jalge ette silmili mahha, ja tannas ttdda. Ta tannas teddasisannadegaja süddaKkk
mest.
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mest, ja piddas sedda head meles, mis Jesus temmale olli teinud.
Nenda yead sa ka onuna Iefust süddamest tännama, kessindtännini ni
mitto häddast armust on peästnud. Temma on sind so hmge häddast
peästnud. Temma on sind Jummala wihhzst, põrgust ja iggawesseft
huttatussesi peästnud. Temma on risti samba peäl sinno pano wõllad
ärratassunud, kui ta omma werd sinno eest ärrawallas ja surri. Temma onsindka mittokõrd aitnud, fui sa ihho polest häddas olled olnud.
Km mittokõrd olled sa haige olnud, ja temma on sulle so terwist jälle annud. Kui mitto mu ristist ja waewast on temma sind peästnud ? O h !
tänna tedda se eest, süddamest. Tänna tedda iggapääw, sest temma
Kel) simlule iggapääw palio Kead. Temma aitad sind iggapääw, ra
mõtleb allati so peäle, ju pallub sinno eest. Sepärrast ütleb künnil?
Kml.,«,,,.gas T a w c t : M o hing klda )ehowat, ja ärra unnusta mitte keik tc»n'
? 4.5. ma heateggemiste ärra. l e m m a on se, kes keik so üllekohhut andeksannab, kt3 ärraparrandud keik so wiggadlwsed. Nes so ello lunnao-.
tad hukkatnssest, kes sind chhicad helduose ja hallastusaga kui kronis
ga. ^ e s sinno su täidab heana, et so igga ueks sa^b, kui kotka ig^
ya. Ärra olle mitre nende ühheksa viddalicõbbiste sarnane, kes Jesus,
sest said terweks tehtud, ja jätsid tedda se eest rännamatta. Waid, kui
sa tunned, et sa olled tännini tännamatta temma wasto olnud, siis
pattu sedda temmalt andeks, ia wõtta sest tunnist ja päwast tedda allati
temma abbi eest allandlikult kita; sest sedda ennam sinna tedda tännad,
sedda ennam aitab temma ja õnnistab sind ihho ja hinge polest. S i i s
on ka sinno kohhus
2) Iesust süddamest armastada, et temma armastusse pärrast sin
no wasto, sind sinno häddast on peästnud. Temma armastus sinno
wasto on suur olnud, sest temma onsinnohinge lunnastanud. Surc-w> i5 „ " a t armastust, ütleb temma isse, ep olle ühhelgi, kui se, et temma
omma ello jättab omma sõbrade eest. E t temma nüüd sedda armo
sinnule on teinud, siis peab temma ka so melest kallis ja armas ollema,
la sa pead armastusscst temma wasco keik sedda teggema, mis ta ial
tahhab. Agga temma tahhab, et keik need, kes tedda armastawad, peaI,an.,4,i5wad temma sanna piddama. Nenda ütleb telnma: R u i teie mind
armastate, sus piddage minno kassosannad. Agga temma kasso sanna on se, et iggaüks peab pattust pöörma, omma endist patto ello mahhaiätma, armo temma jures otsima, temmasisseustma ia õnsaks sama. S e kes sedda teeb, se armastab tedda. J a sinno kohhus on tedda armastada, ec temma sinno wasto keikipiddi crwamatta hea olnud,
sind w i i e s t ihho häddast ja aialiklo waewast ja rmist on peäsnud.
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Kui mitto kord on temma sind immelikul wisil siis aitnud, tui innimessed, so sobrad, suggulased ja tutwad sind ei tahtnud ja ei wõinud aidata.
O h ! tullela temma suurt abbi ennese mele, ja ärra unnusta nsitte sed
da head ärra, mis temma sinnule ni saggedast on teinud. W õ t t a süddamest tedda armastada, sest temma on sind enne armastanud; temma armastus so wasto on ikka üks ja ei löppe ka iggaweste mitte ärra.
T a tahhab sinnule itka ihho ja hinge polest head tehha ja sind leigest
häddast peasta.
1.

3.

Jesus keige üllem H5,
Hingamist toob hingele,
M s ma ial himmustan,
Sedda winna temmast saan.

Ollen waene, allast,,
Nou ei hakka kuhhogi,
Jesus isse awwitab,
Toidust aegsast murretsea

2.

4.

Ollen minna wiggane
Polle abbiks üksige;
Jesus wigga parrandab,
'Ja Mul ilgeks arstiks saab

Kui need keigepahhamad
Waenlased mind kiusawad,
Jesus peästab põrgo kaest
Kurratist ja surma wäest.
5

O h ! siis tahhan minna ka
Sind ükspäinis armasta,
Sinnust, armas Jesuke,
Saab jo kül mo hingele.
N ü ü d , oh armas innimenne! olled sa luggenud, kes need on, kes
Iesussest abbi sawad ja mis nende kohhus tehha o n , kes abbi sanud.
Küssi siis ennesele, missuggune luggu sinnoga on? Kas sul on hädda
hinge ehk ihho polest? kas sa tunned sedda? kas sa olled ka Iesusse jures
abbi otsinud? Kui sa sedda ep olle teinud, siis ei pease sinna mitte ommast häddast, waid pead sedda issa kandma, ja ütski innimenne ei jõua
sind sest peästa. Kui sa agga omma hädda tunned, ja Iesusse, sinno oige abbimehhe jures, allati palwe läbbi abbi otsid, siis peäsed sinna
eoest so waewast. Pällu sepärrast Iesust süddamest, et ta sul esmalt
annaks tunda so hinge hädda, et sa olled willets, armoto ja waene ja
allasri. S u l puduv armo/ sul pudud usko, sul pudub õigust, ja õnKkk 2
nistust.

444
nisrust. Kelt sedda rahhad temma sulle anda, tui sa tedda süddamest
pauud. Nendasammoti tahhab temma sind ta ihho häddast peasta, tui
sa agga temma jure tullel». Ärra ossi sepärrast mitte innimeste jures
üksi abbi, need ei wõi sind, eqaa isseennast iggakord aidata. Sedda
wõib agga ja tahhab ta Jesus tchba. Kui ml ommas maias murre ja
hädda o n ; tui sa iggapääw nuttoqa omma leiba pead söma; tui sa haige ja töhbine olled, ehk kui sul muud wae.va ja risti on; sils paltuallati
temma kaest abbi. O h ! panne stdda tähhele, ja pea sedda meles, olgo
sa perre- mees eht verre naene. Palluqe Iemst ja andke ennast temma
lwlets, siis ta aitab ja kaitseb teid la teie lapsi ja teie maia.
Lapsed,
sullased ja ümmardaiad valluge ka teie, siis ta õnnistab teid,ja teie wõite
rahhoga ellada ja römoga omma tööd tehha.
Oh helde, kallis Jesus! aita siis, et meie sedda övvetust meles
peame ja mitte ei unnusta, et meie kohhus on, sind allati uskus ja lotusaga apvi hüda. Anna meile sinno vühha W a i m o , kes meid õppetab palwed teggema, et meie iggal aial sinnust abbi saaksime, kui meie
waewas olleme; kes meid õppetab sind ka süddamest tännada, kui sinna
meid häddast olled peästnud. Oh ! Jesus aita meid; kule meie palwed
sinno sure heldusse pärrast. Amen.
L.aul: 170. So pole Jesus kissenda», 6 ja n salmid.

Juttus wieteisttünmcmal Pühbapawal pärrast
kolm-aino Jummala Pühha.
Laul. ,04. Oh Issa laewa rigi stes n. t.f.

H

elde J u m m a l , armas taewane I s s a ! meie tahhame sinno pühha
sanna luggeda ja teine teisega tähhele panna. Sinno arm ja hel^
dus meie pättuste wasto on ni suur, et sa meile omma kamst
sanna annad, et meie wõiksime nähha ja öppida, mis meie hinge önnismsseks tarwis lähhäb. Sinno sanna on uks walgus meie tee peal/
se paistab meie süddames, kui ühhes pimmedas pa,tas. Paistko se nüüd
ka meile, oh Issand! sago ka meie selle läbbi walgustud, ja toe tele
juhhatud. Agga, mis olleme meie ilma sinno armo ja abbita ? M e "

on selge rummalus/ kui so Pühha W a i m ei öppe, süddames on pimmedus, el se ennesest siin löppe, meie.kuhhogi ei kolba, kui sa isse meid
ei sata. Sepärrast allandame meie ennast sinno ees, meie pallume
sild, ollesinnaisse armoga meie seas, sata ja aia meie süddamest ärra
leck rummalus! ja pimmedus Sinno Pühha W a i m öppetago meid
sind omma Issandat sinno puhhast sannaft öiete tundma, iaftnnoarmo rigi asjo nõudma. Sinna kutsud meid omma sanna läbbi omma
armo? rigi ossa samisseks. Iuhhata nüüd armust meid ka sedda öiget
teed, mil wisil meie wõiksime sest ossa sada. Meie pallume sepärrast
weel selle palwega, mis sinno armas Poeg Jesus Kristus isse meid on
õppetanud:
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
GwangeKum : Matt. 6, 24 -? 34. salmist sadik.
e

Ikski ei wõi kahte issandat tenida, sest eht temma wihkab üh" he, ja armastab mse: eht hoiab ühhe pole, ja põlgab
teist ärra. Teie ei wõi mitte Jummalat tenida ja Mammonat. Sepärrast ütlen minna teile: Ärge nmrretsege mitte
omma ello eest, mis teie peate söma, ja mis teie peate joma,
egga ommachhoeest, mls tele peate seiga pannema. Cks ello
ennam olle km toidus, jachhoennam tui rided ? Pange tähhele need linnud mis taewa a l : Sest nemmad ei külwa egaa
leita, egga panne kotto auade sisse, ja teie tacwane Issa toidab new. Eks teie ep olle paljo üllemad tui need? Agga kes
on teie seast, kes omma murrega ennese Musse jure wend ühhe küünra jätkata ? J a mis murretsete tne nctte pärrast? Pange tähhele need llllltebsed mis wälja peäl, kulda nemmad kaswawad, ncminad ci te tood egga kehva. Agga minna ütlen
ttlle, et Salomonki keige omma au sees ep olle mitte nenda
olnud ehhitud kül üts nelstsmnaW. Kui nüüd Jummal sedda rohto wälja peäl, mis tänna on, ja homme ahjo wissatakse, nenda ehhttab, ets siis paljo ennam teid, tele nõdrau M t u d ? Sepärrast ei pea teie mitte murretsema ja ütlema:
M w pcamc mele söma? Ehk mis peame meie joma? Eht misKtt z
ga

ga peame meie ennast katma? Sest keik sedda nõudwad pagganad takka: sest teic tacwane Issa tc<b, et tetle sedda nck
tarwis lähhäb. Agga nõudke eestte Jummala rckl ,a lemma
ötgust, sus sedda ü l t peab lette pealegl antama. Sepärrast
Ü M nmrretsege mitte homse ette, sest kül homne pääw omma
eest murret peab. I g g a l päwal saab tul ommast waewast.
Armadstbrad)Iesusse Kristusse meie dnnisteggia sees! Wägga kalsuk. io, 4'. lid ja armoad onneed sannad, lnis meie loeme Luka ramatus: Uhtasja on
tanvio,Nlaria on sedda head ossa wallitsenud, se ei pea mitte temmale
ärrawoetama. Meie OnmsKggia tulli ühhe kona ühte allewisse/nenda
tui temmal se wiis olli, et temma iMcst kohhast, ühhest linnast, uhkest al
lewlst teise läks, <edda armo-õppetust kulutama, et m wõiks innimeste
kassuks olla, ja neid sata Jummalat ja temma rigi nõudma. Seal
sammas allewis, kuhho Iems siin läks, olli kaks õdde, teise nimmi olli
Marta ja teise Maria. Neil olli hca meel, kui Issand nende jure tulli,
ja nemmad wõtsid tedda römoga omma maiasse wasto. Se sundis
nüüd, et M a r i a , ni pea kui Issand sai nende maiasse tulnud, warss
Iesusse jalgade ette mahha istus, temma könne ja õppetust kuulma.
Temma unnnstas keik muud ärra, temma ei mötlend ei ühhegi mu as«
ja peäle, kui agga selle peäle, et ta piddi sedda hästi tähhele pannema,
mis Jesus rätis. Agga temma öel, M a n a l , olli teine luggu. Temmal olli paljo teggemist mitmesugguse ihholilko töga, ja kui temma
näggi, et temma õdde ei teinud ühtegi, kui agga istus Iesusse jalge ees,
siis ei olnud temma mitte sellega rahhul; temma tulli sepärrast senna
5«k.,«, 4<- ja Ütles : Issand! eks sa sest ei holi, et minno õdde mind lasseb üksi
waewa nähha, et ütle nüüd temmale, et temma mind ka peab aitma.
4». salm. Agga mis ütles Onnisteggia se peäle? Temma wastas: N i a n a , M a r
ta, sa murretsed ja teed ennesele tülli mitme asja pärrast; Maria sinno
õdde on sedda head ossa wallitsenud, se ei pea mitte temmale ärrawoetama. N o h ! waatge, sest wõib iggaüks nähha ja öppida, mis se üllem assi on, mis iggaühhel tulleb nõuda. Sedda sa pead nõudma, et
sa Iesust Kristust omma Onnisteggiat öppid tundma, kes sind omma
werrega on peästnud ja lunnastanud, er sinna temmaga wõiksid tutta
wals sada; sedda sa pead nõudma, et temma armo-õppetusse sanna
wõiks sinno süddames selgeks ja toeks minna, et sa wõiksid tunda, ec
temma sannad on ello ja w a i m ; nenda kui need jüngrid ükskord ütlesid
loan. <l,sz. Iesusse wasto: kelle jure peame meie minnema? siil on iggawesse ello
san-
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sannad. I s t u sepärrast ka Icfusst jalgade ette mahha, ja kule temma
kõnnet, nenda tui Maria teggi.
O h , kes keik olleks kautand,
Ka ennast, agga kätte saand
Ee ühhe, mis on tarwis teäl,
Kust rdmo saab hing, waim ja meel.
Eest mis aitab meid keik muud? M i s tasso on innimesel sest/Ma't,s,,s
tui temma keik se ma ilma kassuks saaks / agga omma hingele kahjo
teeks, ütleb Jesus isse.
Meie teame, et hing on paljo üllem, kui ihho, ja et sepärrast ka
hinge eest tulleb ennam murret kanda, kui ihho eest. K m teie nüüd
sedda teate, önlad ollete teie, kui teie sedda ka tete. Onsad on need,
kes Jummala sanna kuulwad, ja sedda omma süddamesse tallele pannewad.
S e õppetus meie tännapäwase E w a n g e l i u m i sees näitab
»üüd ka sedda selgeste, ja tulletab meie mele, et Jummala rigi asjad
need üllemad on, mis meile tullewad nõuda, ja et kelk muud ei olle ühtegi selle wasto arwata, waid, et meie keik muud enneminne peame kahjuks arwama, et meie wõiksime agga Kristust omma Issandat ja Onnisteggiat kassuks sada ja leida. Sedda möda nüüd, kui se tännavawane Ewangelium meid õppetab, tahhame meie teine teisega Issanda,
kattusse sees tähhele panna,

I. E t meie lia ilmalitko murre eest ennast peame hoidma, sest et se meile kahjuks on.
I I . E t önnisteggia isse meid õppetab Jummala rigi ja
temma õigust kclgeessite nõudma. J a
III. M l s suurt kasso meie scft same, kui meie Jummala
rigi pärrast teigeessite hoolt kanname.
dppeta meid sinno pühha tahtmist tundma, pühhitsenud ommatie
J ösand:
sees, sinno sanna on tddde, Amen.
l Meie Hnnisteggia kässib meid, ja annab meile se hea nou, et.
meie lia ilmalikke murre ees: ennast peame hoidma, sest et se meile kahjuks
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M s on. Temma ütleb: Ükski ei woi kahte Issandat tenida; teie ei
woi mitte Iummalat tellida ja N7a:nmonat. Ärge murretftge nutte
onma ello eest, mis teie peate söma, ja mis teie peate joma, egga
omma ihho eest, mis teie peate ftlga panncnm. Arlnad hinget), öp>
pige öiete Issanda meelt tundma necdsinnaste sannade sees.
Telnma ei tela mitte meid tööd teggemast, temma ei kela mitte öi«
get hoolt ja murret kandmast ka lhholikko asiade eest; agga sedda l>l b
temma, et ei pea mitte lia murrega ennast waewama, ja ükspäinis
ma peatsid asjo nõudma. Sedda laiskust ja holetust ei kida I u m m a
Nom.l».l,.sanna mitte. Ärge olge laisad ses, mis teie peate teggema, üllcb Pau
»Mos),'3 lus. (l)mma palle higgi sees pead sa leida söma, semu kui sa mullaks saad, se on Iummala kast ja seadus. Otsego lind on lodud lendma, nenda on ka innimenne lodud tööd tegqema, iGaüks omma stä'Tess,.,o.dusse sees. Sepäsrast tunnistab se Apostel Paulus ja ütleb : Reo ei
"- tahha tööd tehha, se ei peage mitte söma, meie macnitstme teid I s sanda Iesuose Aristusse läbdi, et teie waiksel wistl tööd tchheo, omma ennaste leiba peate söma. S e on siis Iummala kast ia tahtminne,
et iggaüks peab holas ja tru ollema, feige omma tö ja teggemisse jures,
ia mitte laiskust armatsema, ehk laislusse peale lootma.
Agga seon nüüd iälle üks teine assi, kui innimenne üksi ma peatsid asjo nõuab, ja nende peale alwti mõtleb; kui innimenne omma süddamega ilmalikko asjade, ehk tö pole hoiab; km innimenne bonnniko
warra üUestoustes, ja öhto maggama heires ikka mõtleb: mis ma pcan
söma, mis ma pean joma, misga ma pean ennast katma ? S e on mci^
le kahjuks, se kelab meid Iummalat pallumast, se lahhutab meid Ium<
malast ja temina armust. Sepärrast ütleb meie ^nnistegaia: ärge tehte sedda m i t t e ; teie tete ennestele se läbbi suurt kahjo, sest kuida woite
teie Iummalat palluda, Iummalat tcnida, kui nisuggused murred ja
mötted allati teie süddames on. E i teie woi mitte Iummalat ühtlase
tenida ja Mammonat. Nenda sammori maenirseb Iesus ka meid ja
luk. , i , 34. ütleb: hoidke ennast, et teie süddamed ei sa koormatud liasömisse, ei
liajomisse, egga peatoidusse murrettega. W a t a ! need peatoidusse
murred on töeste otsego ühhed ohhakad, mis keik head innimeste süddames lammatawad, et Iummala sanna ei mahhu lemmasse, et se ci sa
mitte tedda walgustada, et se sanna seme ei woi Murduda egga wilja
l»e.», l4- kanda. Issand Iesus ütleb: mis ohhakatte sekka kukkus, needsmnatsed on need, kes kuulwad, ja lahhawad omma töle, ja neid lämmatakse ärra ma-ilma «urrest ja sellesinnatse ello himmudeft, ja ei kanna
walmist
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walmist wilja. Sepärrast maenitsetakse meid nüüd lia peakogusse
murretie eest ennast hoida, sest Jesus ütted : kes on teie seas, kes omma murrega ennese pitkuose zure ühhe küünra wõib jätkata ? Meie
olleme keige se ö tööd teinud, ütlesid need jüngrid ühhckorra, kui nemNiad M d .väljaläinud, kallo püüdma, agga meie ep olle keige omma to,
omma murre, ja omma waewaga ühtegi sanud. J a h ! tõeste, nenda se on, kui innimenne ükspäinis omma tö ja omma waewa peäle lodab ; kui temma omma rammoga üksi nõuab eddasi sada, ja ennast aid ra, ja el valla Jummalat, et Jummal isse armust wõttaks temma
tööd ömlisliida. Kui need jüngnd ütlesid : Issand sinno sanna peäle
t hhame nota merresse lasra, siis olli warsi Issanda önniscaminne
n M a , nemmad püüdsid sure hulga kallo. Issand Jesus kässsb sepärrast meid, omma lotust selle taewast Issa peäle panna; temma ütleb:
teie taew.ine Issa teab/ et teile sedda keik tarwis lähhäb. Temma
kässib meid tae va lindude peäle wadata, ja mid lillikessi, mis wälja
peäl, tähhele panna. Suur Jummal toidab neid, temma ehhitab neid
illusasse, ets lemma peaks sedda paljo ennam teile armust teggema,
teie nödra u ttmud. Jägo siis keik liad ja tühjad peatoidusse murret
meuest emale, ja waatgem
ii. Kuida meid selle tannapäwase Ewangeliumi sees õppetakse,
Jummala rigi keige essite nõudma. Nõudke essite Jummala riki ja
temma õigust. O h ! armad hinged, se olgo ikka ja allati teie meles ja
teie süddames: saatsin minna Jummala rigist ossasiinajalikkult ja seäl
iggawest; saaksin minna omma Issanda ja Onnisteggia ommaks, et
minna ka wõiksin temma rigis temma al ellada ja tedda tenida iggaweste õigusse, waggadusse ta önnistusse sees. Mis on siis Jummala riik? Kui meie Jummala sanna loeme ja pühha kirja kätte Wõttame
la Watame, siis õppetab Jummala sanna ühte puhko Jummala rigist.
Kui meie Onnisteggia hakkas sedda armo- öppetust kulutama, siis ütles
temma: Jummala riik on liggi tulnud. Temma panneb Jummala
Ugi ni mitme asja sarnatseks, et innimessed saaksid sedda mõistma, mis
luggu Jummala rigiga on. Wahhest ütleb temma: Jummala riik ul. 8, ?.
^n ühhe külwaja sarnane, kes wälja läks omma semet kuiwama n. t. s.
Ehk: Jummala riik on ülihe kunninga sarnane, kes omma sullastegaMatt.,?,,;
tahtis arro piddada. Wahhest : Jummala riik on ühhe innimesse Mm. ,s,i.
sarnane, kes kunningas, kes omma pöiale pulmad tegly. n. t. s. Tem
wa ütles Nikodemusse wasto: loest, toest, minna ütlen sulle, kui)"».3,35.
V ei sünnl üllewelt, ei wõi temma mitte Jummala riki nähha, eht
rummala rigi stsse sada. Ja omma jüngrittele ütles Jesus: N u i
Lll
teie
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Matt.,8,3.teie ei pora ümber, ja ei sa kui lapsokessed, siis ei sa teie mitte taewariki. Jo sesi,sikka üks suur ja kallis assi on, et Jummala naist ni saggedaste rägitakse ia õppetakse puhhas kirjas. Waatke, armad hinged,
meie armo Kunningas Jesus Kristns on omma armo rigi seadnud ja
kinnitanud Ma peäl. Ja mis läbbi on te.nma ftdda seädnud ja kinnitanud ? omma pühha kannatanusse ja surma ja omma werre wallamisse
läbbi; se läbbi, et temma isseennast allandas surmani, peälegi ristisurmani. Sepärrast on temmal nüüd üks mk, üks waUttsus Ma peäl.
Temma wallitseb nende ülle, kes temma sanna wõtwad kuulda; keik
hmged on nüüd temma pärralt, sest et temma und kalliste on lunnasMatt.,z,,ztanud. Minnule, ütleb temma, on antud keik melewald taewas ja
WU.,, o. M a r»eal. Temma nimmel peawad ennast nikkutama keikide põlwad,
"
ja kciklde kell peab üllestunnistama, et temma on se Issand. Agga
Joan. iz,;6 temma r^k ei ol!e mitte sestsmatsest ma-ilmast.
Nenda tunnistab
temma isse Pontiusse Vilatusse ees sel aial, kui temma kannatas. I l
malmuo as<ad, ilmaliko au, rahha ehk warra eipe'. innimenne mitce
otsima ehk noud:na tu; ta tahhab Jummala rigist ossa sada, kui ta rahhad Ieiusse omma armo Kunninga allamaks ennast heita. Sepärrast
Row.l4,»7 ütleb se Aoostel Paulus: Jummala riik ep olle >mtte roog, egF; jomaaey, waid öinus, ja rabho ja rööm pühha waimo sees. jummala
rik, ölgus on se, et Jummal waeste pättustele armust pettud aateks
annab Iesusse Kustusse kalli wene pärrast.
Kristusse werri, öigus ka,
Se minno au tuub on, et ma
Ses kõlban Jummalale nüüd,
Ja kui ma taewa lähhan siit.

Ja sest tunneb üks waene ja u.Aik pattune rahho ommas süddames. Kuissnnaomma patto hädda tundes omma Onnisteggia Iesusse
Kristusse s'sie ussub, siis kolbad sii Jummalale, Jummal on ttnnoga
rahhul, ja sinna saad Jummala rahho sisse. S i mul on! se pühha
Waimo t nnistus süddames, el sa olled Jummalaga ärraleppttud, el
temma ei kanna ennam wihhasinnopeälesinnopattude pärrast, et !0
pa^to wõlg on ärr, kustutud Jummala Pöia kalli werre läbbi. Waatle. seon "jummala riik, mis meid selle tännapäwase EwangelmmMl
sees õppetusse nõudma. Nõudke sedda, ütleb I^sns; valluge sudd^
mest: tulgo meile, ob! armas taewane Issa, s^nane sinno arw"
nit. Tcllc polle tarwis kaugele sellepärrast minna, chk zoosca, lest ^ " ^
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mala riik on liggi winud. Kus teie ial ollete, linnas ehk maal, koddo
ehk wäljas, telge teie rö ja teggemiste jures on Hnnisteggia teie südda'
me liggia pakkub teile omma armo ja omma armo rigi andid, õigust
ja rahho ja rõmo pühha Waimo sees. Nõudke sepärrast Iehowat,I«s. 55,6
sest et re0d>: wõib lei a hüüoke tedda appi, et temms liggl on. Waatkem nüüd weel lühhidelt,
lii. M i s suurt kasso meile sest tulleb, kui meie Jummala rigi
pärrast keigeeostte hoolt kanname.

Se Apostel Paulus ütleb: Iummalakartus sadab keikile asja-1 Tim. 4,»
dele kasso, ja sellele on sellesinnatse ja tullewa ello tõotus. Kui sa
Jummalat kardad, km sa Jummala riki nouad; kui Qnnisteggia ar*
möga sinno süddames on, siis on sinnul essite se tunnistus, et Jummal sind ommaks lapseks on wastowõtnud, ja et sinna iagawesse ello
pärria olled. Ja teiseks: Jummal tahhab sind ka siin llmas ja sellesinnatse ello sees õnnistada, et keiksinnoasjad wõiksid hästi korda minna. Jummal ütleb Mosesse läbbi: N u i sa Jehowa omma Iumma-5 Mos. ,8,
la sanna wõttad kuulda, õnnistud olled sa linnas, ja õnnistud olled »" 6.
sa maal, õnnistud on so ihho suggu, ja so M a willi, ja so loiuste suggu, so Harnak suggu, ja so puddo lojuste karjad; õnnistud on so
korwid ja so leiwakünnad; snnistud olled sa sisse tulles, ja õnnistud
olled sa wälja minnes. Eks se olle üks kallis tõotus ? Ja se sünnib ühte sellega, mis meie Qnnisteggia ürleb meie tännapäwase Ewangeliu m i sees: Nõudke essite Jummala riki, siis peab teile keik veälcgi
antama. Agga sea! jures veab kül küssima, nenda kui Jesus ühhekorra küssis ühhe naese käest: kao smna sedda ussub? O h ! et innimesseIoan.l,,,s
Poeg, meie Issand Jesus Kristus, ja temma pühha sanna ennam us
ko leiaks innimeste jures Ma peäl! Jummala sanna ei walleta, ja se
saab töeks iggaühhele, kes ussub. Se Uskmatta meel ütleb: J a h ! kui
minna hakkan Jummalat palluma, Jummala riki nõudma, onuna
hinge eest murret kandma, ei ma sasiismitte ennam ma ilma wisi järlel ellada, ei ma sa siis mitte ennam ommad asiad nenda aiada, kui
enne, minnul tulleb siis ehk tühhi ja nälg kätte, peäleqi ma ilm naerab
la teotab mind, mis kasso on siis sest jummalakartussest ? Nenda mötleb se uskmatta meel. Agga kui sul üks tundminne ja ust on süddames,
Ms sa ütled nenda: minna arwan keik kahluks minno Issanda Jesus-Wil. z,,
se Nristusse wagga kalli tundmisse wasto; minna ei tahha uhlegi
muud, tui tedda; jägo keik mu aesi minnust mahha; kui temma, ia
temma armo riit minno süddames on, siis ollen ma rahhul. Minna
Lll 2
tahhan
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tahhan seäl jures truiste tööd tehha, minna tahhan holas olla leilis,
sedda möda, kui Issand minnule armo ja jõudo annab; ja minna lodan, er temma omma sanna mulle törts teeb, ja mind la ihho polest
wõttab õnnistada ja loita. ^ Kas nisuggune ust ja lotus kül peaks
innimest häbbisissesaarma? Ei ma ussu mitte. Kunningas Ta
t»ul.)7,'5.wet ütleb: M a ollcn noor olnud, ollen ka wannaks sanud: agga ma
polle miue näinud, et st/ kes oige, on mahha jäetud, ja et temma
suggu on leiba otsinud.
Noh! armad sõbrad, pange seddasinnast meie tannapawase Ewangeliummi õppetust omma süddamesse: uskuae, mis Jummala sanna
teile tunnistab; palluge tedda, ec temma pühha Waim saaks teid walgustada, ja teile armo anda, Jummala rikt keigeessite nõuda. Möttelge se peäle, mis meie Qnnisteggia ütleb: teie ei wõi mitte kahte I s sandat ühtlase tenida, teie ei wõi mitte Jummalat tenida ja Mammonat. J a , kes sedda ma ilma armastab, selle sees eiMe mitte Issa
armastust. Iä^ke siis mahha keik liad ilmalikku.d murred ja hattage
Jummala rigi pärrast hoolt za murret kandma. Ärge nõudke sedda röga, mis ka ub,. waid sedda röga, mis lggawesse ellusse jääb. Ja kui
teie sedda tete, ärge möttelge ehk kartke, et m l sest ihho polest peaks
kahjo ollema. Ei töeste mitte. Meie Olmisnaqia kinnitab, meile ja
ütleb: kui kegi minno pärrast middagi mahha.aclab ia ärrasalgab, se
peab sedda mitto wörra jälle sama minno kaest.
Mötl.ge Kunninga
Salomoni peäle: kui Jummal ükskord tedda käskis middagi palluda temma käest ja tõotas sedda temmale anda, siis pällus Salomon
üht wagga ja mõistliko süddant, er Jummal temmale annaks armo ja
mõistust, keik ommad asiad Jummala mele pärrast aiada. Ja se sündis ka nenda. Ja mis Salomon mirte ei pallund, ihholikko au, rikkust/
pitka igga/ sedda andis Jummal temmale ka, otsego kauda peäle. New
da sai se Salomonia, ja se saab ka nüüd keikile, kcs ustwad toeks, mis
tännapäwase Ewangeliummi sees meid õppetakse: Nõudke keigeessite
Jummala riki ja temma õigust, siis peab keik teile pcälegi antama.
Helde Jummal, armas taewane Issa! sinno käest tullewad keik
head anded, lhholilkud ni hästi, kui waimolikud anded. Sinna, oh
Issand Jesus! olled tulnud meid keigeessite hinge polest õnnistama,
meid omma kalli werre ja surmaga pattust ärrapeästma, ja Jummala
riki anded mrile saatma. Agga sinna ei tahha ennast meile mitte tun
mstamatta jätta ka ihho polest, kui meie sir.d nõuame/ sind pallume ja
sinno armo rigis ellame. Meie anname siis ennast sinno holeks, mele
wara
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Watame ja lodame sinno peäle: kanna sinna, oh Issand! hoolt ja murret meie eest, te meie hinged insaks, ja anna siis armust ta meile, mis
meie ihho toidusseks ja üllespiddamisseks tarwis lähhäb. Sinno pühha nimmi sago meie seas pühhitsetud; sinno armo riik tulgo meile, ja
sinno hea ja armolinne tahtminne sündko meie kettide jures. Amen.
Laul. 28. Ei ma muuv siin ilmas tahha, n. t. f.

Jutlus kueteistkümnemal Pühhapawal pärrast
kolm-aino Jummala Pühha.
Laul. 168. Oh Jummal! mitto innetust, n. t. s.

^ ^ e l d e ja armolinne J u m m a l ! pittamelega ja rikkas hallastussest ja
H ) toest! Kes heldust pead mitme tuhhandele ja andeks annad
^
üllekohhut, ülleastmist ja patto.
Sinno ette tulleme meie
selsinnatsel päwal ja tänname sind keige se hallastusse ja armo eest, mis
linna tännini meie peäle olled heitnud. Mulla tükkid olleme meie, wäesed pattused, sündmisse volest armetumad ja süallused: agga sinna ol
led isse meie eest hoolt kandnud, meie waewa wähendanud, pattud
andeks annud, meid ommaks lapseks wastowõtnud ja omma Pöia sees
keige rõmo ja rahhoga õnnistanud. N i helde on sinno meel ja ni balle
on sinno südda meie waeste pärrast, et sinna omma aino sündinud Pöia
olled läkkitanud/z kes meie süüd ennese peäle on wõtnud, surma ärrawoit
r u , kurrati nou ja wägge tühjaks reinud ja ello ning õnnistust saatnud
leikidele, kes enne surma lapsed on olnud. Olle wägga tännatud, oh
helde taewane I s s a ! selle armo eest. Anna meile ikka ioudo sedda ussoga wastowõtta ja meles piddada. Te sinna ka meie süddamed lahti
selsinnatsel tunnil, et meie wõime õiete tähhele panna sedda armo ia
immeteggo, mis läbbi meie helde Annisteagia Jesus omma armastust
innimeste wasto on ilmutanud. Sinno W a i m walmistcgo meie süddamed, et meie wõime kannatlikud olla ahhastussed Ta tehko meid
ellawaks; ärratago meid patto unnest, et meie wõime surnuid teggusid
mahhajätta, ja sinno mele pärrast ellada. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s<
Ll! Z

Ewan.

Gwangelium : Luk. 7,11 - -17. salmist sadik.

c^a se sündis teisel päwal, et temma (Jesus) ühte linna
<-^ lats, nns hmakse Nauuks ja temmaga laksid paljo temma jüngrid ,a paljo rahwast. Agga kui ta llggl llsina wavrawat sm, wma, siis kantl surnut wälja, se olll omma emr a
amus poeg ja se olli lest, ja paljo linna rahwast olll emmaga.
J a kui Issand tedda naggt, fiio hallastas temma wa a
temma peäle, ja ütles temmale; ärra nutta mitte,
^ a tui
ta liggi sai, hakkas temma pusarkist kinni, agga need kandjad
seisid. J a temma ütles : Noormes, ma ütlen sulle: tõuse
ülles! ja se surnud tõusis istma, ja hakkas räkima; ja ta audis tedda temma emmale. Agga nende teiklde peäle tulll hirm,
ja auusrafid Jummalat, ja ütlestd: S u u r prohwet on mele
ftas tõusnud, ja Jummal on omma rahwast tulnud kaunia.
J a sesinnane tönne wldi temmast lamk iuge Juda ma läbbi,
ja tetti palio seäl ümberkaudo.
Anna omma Waimo ja wägge sannale, kule meid armas Issand Jummal!
, 8.
Sinna olled se suur wäggew J u m m a l , kelle nimmi on wäggede
Jehowa. Neo suur on nou" polest, ja wäggew teggude polest." S e

on se süddameliko palwe sanna, misga se prohwet Heremias tunnistas
Jummala suurt wägge ja armo nou ülles, mis temma Juda rahwale
head tebhes, ja armo nende peäle heites, ni mitto korda willetsusse aial
olli üllesnäitnud. Juda-rahwas olli suurt armo Jummala käest sanud;
ta olli neile kallid lootusse sannad annud; nende seas ollid Jummalast
läkkitud õppetajad/ need waggad ja pühhad prohwetia, kes neid wastopanniaid ähwardasad, ümberpöirmisse pole kutsusid, armo kulutasid,
lei? dele Jummala tahtmist ja sanna selgeste teäda andsid. Agga ommeti jäi se surem hulk nende seast holeto, liigjulge ja ussinana ; ja
sepärrast tulli, Jummala ähwardamisi^ sanna möda, mitmesugw ne
nubtlus ja willetms nende peäle; nende waenlased said wõimust nmde
peäle; nende noor rahwas sai wangi widud; nende lapsed tappeti ärr a , nende M a sai ühhe kirbe sarnatseks tehtud ja Jerusalemma lin äcrahäwwuud. Hige sel waewalise! aial sai sesinnane prohwet läkkitud,
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et ta piddi kangekaelsed ähwardama ja nomima, need häddalissed tröistima ja kelk armo pole kutsuma: ia sedda teZgi temma, kui üks tru öppewia, ia olli üh^evubko omma öhkamisre ja palwedega Iummala ees/
et ta vidd? hallastama omma rahwa peale, ja nende üuekohhut neile
andeks andma.
A M nenda kui siis prohweti Ieremia aial Iesusse koggodussel üls
hadd lmne ia kurb luggu o l l i ; nisammoti olli ka <el aial/ kui meie OnNls^eggia hakkas ippetama ja omma armo sanna kulutama. Kurjus
oll, pl^ woimust wotnud; se hädda sai paaw pawalt suremaks ja neid
ullllkkuid olli v ssut. Iesus tullipühhade kirjade järrele, leggi omma ,
lootusse sinnm loeks/ ja omma övvetusse sannaga, omma armo ja im«
Ulttteggudega rölnusdis temma jälle ustlikkude süddamed, kes tedda ootfid la näitis omma övvetusse ja teggudega isseennast sedda tossist Onnisteggiat õlle vad. J a sedda tunnistab ka se tännapäwane pühha Ewangclium, mis sees mrie näme omma Iesusse wä^ae ja armo. Pau»
gem sepärrast nüüd selle sanna juhhacamm mödatahhele.

E t Iesus, meie önnisteggia, st tossine hallastaja on, kes
suur on nou polest ja waggew tcggude polest.
Iesus! meie hinqe arst ja önnesaatja, sinno arm olgo ikka wiqgew
A qgameihelde
e süddcimette sees! Ja sinno Waim walq staqo meid, dpM.go meid
sind iggal aial otsima ja juhhatago meid sinno tundmisse pole!
Armad stbrad, et Iesus, meie Hnnist^gia se tdssme hallastaja
on, kes on/nur omma nou ja wägqew omma tcggude polest, sedda
name meie <ellrsinnatse Ewangeliummi sees ja
i ) sest arm^ouust misga temma wottis hallastada selle lessenaese
peäle ia andis temma'e süddamesft rroosri ja rabho. Meie woime kül
arwara, et se lestnae^e üks wagga innimenne wois olla, kes Iumma«
la sanna U'knud i^ melespiddmmd/ ja nende ustlikkude seast olnud, kes
sel aial ärralunnaetamlst oorsid, ja et ta jo enne olli kuulda sanud need
immereud, mis ^ems teqqi, ning sedda armo sanna, mis ta kulums,
ja olli se läbbi ustlikkuks sanud. Sest se könne Iesussest ja temma ar Matt.4,-4.
must olli jubba wäbalainud keige M a labbi, mis seäl üncherkaudö olli.
Ne.da olli 5 sanna Ie»u ftst temma süddant usslikkuks teinud: agga ta
ellas aiattlko ri-ci al, ja suur willetsus olli temma peale tulnud. Ta olli
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lesseks sanud ja se läbbi olli temmal kurb ja n aene luggu. Nüüd olli
weel pealegi temma ainus poeg ärrasurnud, nus läbbi se aiallk hädda
olli temmale raskemaks läinud; sest et ta olli nenda tui üks mahha^e
tud ja arrapölglud, ja piddi kurbdusse sees onmad ello pilwad ellama;
ja tõeste olli temma ust sell^ kannaranliese läbbi nõdraks läinud. Seb,<Pettr.;. da keik teadis kül meie Onnisteggia, kelle silmad watawad öigede peä. . ' ^ ^ le ja kelle kõrwad kuulwad ,^enöe pallumist. lemma, kes on wäes^ . ' te laste issa ja lesse naeste kohtomõistja, üts Jummal, kes neid, kes
üksikud on, aosutab ühte kõtra, tem ua jõudis selle waewatud hinge
liggi omma abbiga, näggi sedda waewa, hallastas wägga temma peäle la
kulutas sedda trööstimisse sanna: ärra nutta mitte. Nenda teeb se helde Jesus; ja se on temma armo wiis. Sedda surem se hädda on, mis
meid koormab, sedda lähhäm on temma hallastus ja abbi. Temma,
ta«'.so,i5.fes ommas sannas on kastnud ja ta meile sedda tõotust annud, hüammd
appi ahhastusse päwal; siis tahhan ma sind sest wäljakistuda, ja
sinna pead mind auustama, temma on keik ni targaste ja armolikult
seädnud, et kelk hädda, rist ja kiusatus meile ihho ja hinge heaks tulleb,
Ja?. l , „ . nenda kui se pühha Avostel Iakobus õppetab, kui ta ütleb : Hnnis on
se mees, kes kiusatust kannatab, sest kui temma saab läbbikatsutud sanud, siis peab ta ello troni sama, mis Issand on tõotanud, neile, kes
tedda armastawad.
, Jesus ütleb siin Ewangeliummis selle kurwastud naese wasto:
Hrra nutta mitte. Ta ei kela mitte se läbbi nutmist ärra: Ta ei nomi,
waid õppetab tedda, et temma ei piddand nutma, kui need, kes ilma
nõuta on, kellel ep olle usko egga lotust süddames, waid ta piddi ommäs kurbdusas nenda ellama, tui need, kes omma lotust ja murret
pannewad Jummala peäle, kes kannatlikad risti al ja temma pühha
tahtmissega rahhul on. Ta trööstib ka ja kinnitab tedda selle sannaga,
et temma ei piddand meelt ärraheitma, sest temma isse olli se ömnisteggia, lelle armo>tö ja sanna se naene enne olli näinud ja kuulnud: temIna olli se wäggew surma ärawõitja, kes nüüd tulli temmale abbi saatma ja temma nõdra usko kinnitama.
Sesamma Iesusse sanna wõib meid ka kinnitada, armad sõbrad,
kui hädda ja ello willetsus meid waewab ja kurwastab.
Iggaüks
meie seast teab, et se ello aeg on lühhike, kui üks unni ja kui üks wahhelord öse. Meie teame, et meie siin olleme maialissed ja woörad, ja et
sesinnane ello on üks kadduw ja waewalinne assi: meie wannemad sawad haigeks ja surrewad ärra; meie armsamad söbvai) ja need, kes meie
om
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ommad on, olgo abbikasa, lapsed, suggulased, keik on mullast wõetud,
^eik peawad jälle mullaks sama; ja meile peab ka se kord tullema. Sepärrast, kui aialit õnnetus tulleb, kui waesus ja nälg waewab, kui haigus teeb nõdraks ja rammotumaks, kui hinge hädda tulleb peäle, siis
kinnitab, öpvetab ja trööstib meid sesinnane Iesusse sanna: Ärra nut^
ta mitte. Se trööstib meid, et temma meie nõdra usko kinnitab, sest
röhhutud pillirogo ei murra ta mitte katki, ja õhkuwad tahti, mis weelIes.'4l,5.
suitseb, ei kustuta temma mitte ärra. Se kinnitab meid, et temma
ls?'e omma prohweti Jesaia läbbi sedda hallastust meile kulutab: M a ka-Ies.44,»,.
utan so ülleastmissed kui pakso pilwe, ja sinno pattud kui kerge pil-«
we. Wata, omma kitte peäle ollen ma sind märkinud: M a ollen« ^ " '
sind ürrikesse silma pilkmisse aia mahhajätnud, ja sure hallaotussega^"" "
tahhan ma sind kogguda. Sest kül mäed tikuwad ärra, ja mäekinyud köikuwad; agga minno heldus ei pea mitte sinnust likuma, egga
mo rahho seadus kõikuma. Ja sedda armo tõotust uendab Jesus meie
Qlmisteggm nüüd ue seädusse mat, kui ta ütleb: Tulge minno jureMMu,,,
keik, kes waewatud ja koormatud ollete, ja minna tahhan teile hingamist sata; ftst minna ollen tulnud, et teil peab ello ja keik rohkeste 2 " " lo,">
ollema.
2) Tunnistab se immeteggo siin Ewangeliummi sees, et Jesus se
tõssine hallastmaon, kes suur on omma nou, za wäggew omma teggude
polest. Se suur immeteggo olli, et Jesus omma Jummaliko wäe
läbbi ärraras übhe surnud ülles. Sc Ewangelist kulutab sedda nenda:
Ja kui se Issand Jesus liggi sai, hakkas temma pusarkist kinni, agga
need kandiad seisid. Ja temma ütles : Noormees, ma ütlen sulle,
tõuse ülles! Ja se surnud tõusis istma ja hakkas räkima, ja ta andis tedda omma emmale. Siin kuleme ja näme meie, et üts sanna Iesusse
suust annab ello, öhko ja keik. Temma kä on pörgo ja surma wõtmed.
3a wõib surretaba ja ka ellawaks tehha, alla hauda wia ja jälle üllesata. Sest temma on Jehowa ja polle muud ärrapeästjat kui temma. Ja
flin näitab Jesus sedda tõeste. Sesinnane innimenne olli jubba surnud ; Jesus rägib üks sanna, ja temma saab surma paelust lahti ja hakkab ellama. Temma ihho, mis piddi ärramäddanema ja mullaks sama,
saab M e uut rammo ja tõuseb ülles: ja temma hing, mis ihhuft lahkunud
ol!i,saab ueste ihhoga ühbendatud,et ta piddi selle au kulatmna ja temnm
wäest tunnistama, kes olli armo heitnud temma peäle.
. N i wäggew on Jesusst sanna, ja ni suur on temma arm.
Kui
nutto korda on temma immeltttul w:sil meid häddast ja ka surnmst peästMmm
nud?
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nud? Mittokõrda on haigus meid nenda rammotumaks teinud, et meie
õite surma liggi olleme olnud, keik innimeste abbi polle jõudnud meid
aidata; agga Jesus on meid aitnud: temma on meie lukontidele jälle
rmnmo ja meie hingele uut ello annud. Mitto korda olleme meie surma häddas olnud, agga temma on meid peästnud immelikul wisil.
Temma nimme olgo sepärrast iggaweste kidecud! Mitto korda on waenlased meie ello püüdnud ja tahtnud me:le õtsa tehha: mitto korda olleme
meie õnnetumal wisil sure hädda ja willetsussesissesattund ; agga temma on ikka meid juhhatanud ja kaitsnud, ikka meid üllespiddanud ja toetanud, nenda, et temma sedda, mis meie kiusaiad ja wihhamehhed
meie waslo kurja mõtlesid, meie heaks on känud. J a se pühha sanna,
mis ta meile on annud, se wõttab keik kartust surma eest, meie süddametre seest ärra ja teeb meid õiete ellawaks. S e õppetab meid, mis
aialik surm on, et temma meile, kesIesusse pole hoiame, ep olle ennam üks nuhtlus, waid keige hädda lövpetus: ja nenda on se surm üks
õnnis muutminne, mis läbbi meie, kes siin olleme surrelikkud ia ellame
nödrusses, mitmesugguse hädda, willetsusse ja waewa sees, same pärrast sedda ello taewallsseks mudetud, ärraselletud ja keigest häddast ja
waewast lahti. J a siis veame ellama, kui need pühhad inglid taewarikis, kus room on ilma löpvmatta ja hukkaminnematta onne I u m m a Nil.,,,«.. la palle,ees iggaweste; sest meie elkminne on taewas, kust meie ka
"otameVnnistecjgiat Issandat IesustNristust,kes meie alwa ihho tahhab muta, et se temma ärraselletud ihho sarnatseks peab sama.
J a keik se õnnistus on meile tulnud Iesusse hallastusse läbbi, kes
meie patto süüd on ärramaksnud, Jummala wihha waigistanud, sannakulelik olnud surmani, omma werrega meid ärralunnasranud ja nenda Jummala omma Issaga meid ärraleppitanud, ning iggawest ärralunnastamist meile saatnud. Temma on surnud, agga ka surmast üllestõusnud, ja ellab iggaweste. J a on nenda surma wägge ärakautanud ja iggawest ello saatnud neile keikidele, kes siin temmaga ühhendacud ellawad, ja temma sisse ussuwad; nenda kui temma lsse ütIean.ü^leh: Minna ollen üllesrousmmne ja ello, kes minno sisse ussubast
' ^ pcab ellama, ehk temma kül surreb ! J a iggaüks, kes ell^b ja uojub
Mlnno sisse, se ei pea mine iggaweste arrasurrema.
3) Näme meie, et Jesus se tõssine hallastaja on, kes on suur nou
ja wäggew omma teggude polest, sedda näitis temma se jummaliko wäe
läbbi ülles, mis se rahwas, kes sedda immeteago näggi ja temma armo^
sanna tul.s, omma süddame sees tundis. Se Ewangelist ütleb: > -
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temmaga läksid paljo tenima jüngrid ja paljo rahwast, ja et paljo linna rahwast olli selle lesse naesega; ja kui se immeteggo olli tehtud/ ütled se Ewangellst: Agga nende keikide peäle tulli hirm ja auuotasid
Jummalat ia ütlesid : Suur prohwet on meie seas tõusnud, ja Jummal on omma rahwast tulnud karoma. Ja sesinnane könne widi temmast laiale keige Juda ma läbbi, ja keik, pmko seäl ümberkaudo. Siin
nänn meie omma Onmsteggiat cnw-a wäe ja au sees, täis armo ja töt.
Ta rägib üks sanna ja keik sünnib: Ta kässib, ia raewad kuulwad, ning
Ma panneb sedda tähhele, sest temma on se keigewäggewam. Taiwad za taewa wäed, Ma ja keik, mis Ma peäl on, tuled, merred ja
keik lomad, nähtawad ehk näqgematta, keik peawad temma sanna kuuln , ttik peawad temma talnmifi teggema. Sedda teadwad need ustlikkud hinged, ja se kinnitab nende süddamed, nemmad tundwad Iesusse sanna wöggc ja römusrawad ennast cemma hauastusse pärrast. On
mmmad häddas ja waewas, siis on nemmad, ikka kannatlikkud, ja arwawad, et sellesinnatse aia kannatamissed ep olle ühregi wäärt selle auRom. g/»z.
wasto, mis neile pärrast sedda ello peab ilmutadama. Ahhastusse
aial ei heida nemmad mitte meelt ärra, egga mötle: Jehowa on mind
mahhajänud, Issand on mind ärraunnustanud; waid se lotus kinnitab neid, et Jummal on neid kutsnud, kui üht mahhajäetud ja waimus
kurwastud naest ja et temma on nende wasto räkinud sedda trööstimisse sanna: Teid peab kurwastama; agga teie kurwastus peab rõmuks Joa» ,6,,0
minnema. J a teil on kül nüüd ka murre; agga minna tahhan teid
".
jälle nähha, ja teie südda peab rõmus ollemasa ütski ei pea teie rõmo teilt ärrawõtma.
Ja sedda önla muutmist ja hinge luggu, sedda römustust süddames annab Iesusse liggitulleminne: se ka-urab keik kurwastust ärra ia
täidab süddant rõmo, rahho, ja ellawa tundmissega: nenda kui siin
Ewangeliummis. Need, kes enne ep olle Iesust tundnud, said temma immeteggo ja hallastust nähha, ja temma sanna kuulda z kuulsid,
näggid, tundsid ja ustsid. Hirm tulli Jummalast nende peäle, nende
heaks ja mele varrandamisseks: nemmad auustasid Jummalat, et temma ni armolikult olli tulnud olnma rahwast katsma: nemmad tunnistasid ülles m kulutasid keikidele, et Jesus olli se suur prohwet, se keige
wa ilma Onmsleggia, kes piddi tullema.
Armad stbrad! meie önnisteggia Jesus Kristus on se tõssine hallastaja, kes suur on omma nou ja wäggew omma teggude polest. Tem»
ma armo teud, uus temma ma ilma algmissest on teinud, temma arMmm 2
mastuö-
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mastusse nõuud, mis temma, meie pärrast wõtnud, tunnistawad sedda selgeste; ja meie ommad süddamed tund . ad sedda tõeste. Sest
meie wasto on temma keik omma armo ristust ülleenäilnnd, ja mele
heaks on temma keik omma armastust ilmut nud. Temma on omma
Issa wihha meie peält ärrakannud, ja meid omma taewast Issaga ärraleppitanud; nenda et se I s m isse armastab meid, ja mele olleme
nüüd armsad lapsed temma melcst. T llgem siis tännoga omma Jummala M e ja tunnistagem sedda armo kicussega ülles, kui apostel PauEwes.i,).4.lus, urteldes: Rldetud olgo Jummal, ?a meie Issanda Iesusse Rrio^
tusse I s s a , kes meid on õnnistanud keige waimoliko önnistamiosega,
mis taewas on, Aristuose sees: nenda kui temma meid on arrawallitsenud temma sees, ennema ilmaassutamist, et meie piddime ollema pühhad ja ilmalaitmatta temma ees armastusse sees, ja on meile
enne seadnud lasre õigust Iesusse Uriotuose läbbi.
N i arwamatta suur on se õnnistus, mis Jesus meil on saatnud,
nenda et meie, kes meie temma waenlased ja surma lapsed ollime, se
läbbr armsaks omma Jummalale ja iggawesse ello ning taewanai pärriaks olleme sanud. O y ! tõuse siis, armas hing, surma unnest üllcs, et
Jesus, se tõssine walgus, sind wõib walgustada, keik patto vim nedust
sinno süddame seest ärakautada ja sind ehhitada waimoliko tarkussega ja sannakulelikko süddame wisidega. Wata ja panne Iesusse armoteud siin Ewangeliummi sees tähhele, kuida temma iouao nende liggi,
kes häddalissed on, kulutab armo, hallastad, trööstib, ärratud surnust ülles, ja önnistab nende süddamed, kes temma armo m immeteud
tähhele pannewad. J a nenda hallastab temma nende peäle, kes waimus waesed o n ; ta kulutab rõmo ja rahho süddamele ja omma waimo wäe läbbi ärratab temma neid la patto unnest ülles, ja teeb neid
ellawaks.
Oh! siis ärra heida meelt ärra, willets hing! Jesus ellab,sinnoEeslostia on taewas: temma silmad waatwad sind, temma körwed kuulwad sinno oigamisstd, temma südda völleb armastussest, la ta jõuab
sulle appi tulla. Sesinnane Iestls'e sanna: ärra niltta mirte, se on ka
sinnule trööslimisseks. Uvsu sedda kindlaste. Olle sinna agga temma
tahtmissega rahhul, ja jätta fannatlikko melega temma holeks sedda aega
ja wisi, millal ja kuida temma tahhab aitada. Olled sinna aialikko rist i a l , ehk, et waesus ja nälg ähwardab sind ärratappa, ehk, et tullekahjo, el,k wee hädda on sind väljaks teinud, ehk, et raske haigus ja wallo
murrab sinno lukontid katki ja surma tund liggi tulleb. Ehk ellad sinna
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d . ja wille^susses hinge polest, nenda, er se hinge waenlane ja patto
himmud sind Nutwad ja waewawad, siis ärra karda ja ärra mötle mitte katsividdi; wmd hoia truiste Iesusse pole, ja ussu kindlaste, et Jesus alrad ja peästab leigest häddast, et temma on surma, patto ja kurrul! ärrawoitja, kessinnoeest on surma läinud, ja omma surma läbbi
surma liir "0 ia wägge ärraka utanud, ja temma peab sind wiimsel päwal surmlst üllesärrarama iggaweseks elluks. Ussud sinna Iesusse sisse,
ja ellad sinna sim armastusse läbbi temmaga ühhendatud; siis surm ei
sa ellades ooi.nust sinno peäle; waid sinna lähhäb aialitko surma läbbi
iggawesse ellusse.
Scst kui meie ellame, siis meie ellame IssamNom. ,<,,?.
dale; ja kui meie surreme, siis meie surreme Issandale; sepärrast, ehk
meie ellame ehk meie surreme, siis olleme meie Issanda pärralt.
Sedda pea sinna meles, kes sa siin ellad Iesusse armo rikis, nääd
Iesusse armo reud ja kuled temma armo sanna. Kule ja panne sedda
täbyele, mis Iemsse W a i m nomib, maenitseb ja õppetab. S e rahwas swangelmmmis ia Iestlsse jüngrid läksid Iesussega ja temma seltsis. Te sinna nendasammoti: jätta ma-ilma, keik temma himmud,
kombed, wisid ja õppetussed mahha: wõtta Iesusse sanna wulda ja
temma järrele käia uskus, armastusses ja allandusses ja tössise sannaluulmisse sees, siis saad sinna ennam ja ennam Iesusse armo wäage
tu da ommas süddames. I a K , Jesus annab sinnule ka jõudo, et sinna wõid ka temma tundmisses kaswada, ja keigest süddamest tedda auustada ja kita, kes on waatnud sinno allandusse peäle ja kelle hallastus
les^b põlwest pölwem nende ülle, kes tedda kartwad.
Helde Jesus! armolinne ömnsteggia! Sinno ette heidame meie
ennast mahha. Sinna olled se tõssine hallastaja. H ä ä s t a meie peäle ; walmista ja walgusta meie süddamed et meie wõime ma ilma
nou ja pimmedusse teud mahhajätta, sind tõeste armastada, ja
sinno järrel käia. Sinno sanna olgo meile triöstimisseks ja juhhatajaks selle waewalise ja haddalisse ello sees: se öopetago meid sind
ja sinno armo tundma: se kinniwao meie süddamed risti ja ahhasmsse aial. S e tehko meid rõõmsaks ja ellawaks surma tunnil. S e är«
rarago meid ülles patto unnest, ka utago keik patto himmud ja kombed meie s-ddamette feest ärra, ja tehko meid sinno melevärralisseks,
et sinno W a i m wõttaks ello asset meie sees tehha, meid puhhastuda,
p.ühhmcda, ja meile jõudo anda, et meie wõime udes ellus käia, siin
Mg-ste sinnoga ühbendatud ellada ja seäl iggaweste sind nähha sada
pallest pallesse. Amen, se sündko nenda. Amen.
Laul. 165. Keik teeb hästi Jummal, n. t. s.

Mmm 3

Iut<

Jutlus seitsmetciftkümncmal Pühdapäwal parrast
kolm-aino Jummala Pühha.
«.aul: i2o. Oh ! heldc armo Issa, sind n. t. s.

O

h suur ja iggawenne Jummal, suur olled sinna ning suur on so
nimmi igaawessest aiast. Agga meie olleme pörm ja tuhk. A n
na meile sepärrast allanditwld süddamed, et nme öppime sinno
sanna kuulma, nmg sinno suurt au üllestunnistama. Meie olleme,
omma sündimisse polest sure iekd ning wastonleelsed sinno wasro.
Agga rikku sinna, omma sure armo läbbi, kelk meie süddame surust
ning tirgust ärra, et meie allandusse ning sannakuulmissega sinno
ees keige omma ello aia wõiksime ellada.
Allanda meid nundki sel
sinnatstl tunnil omma armo wallitsusse alla, et meie sinno armo au
järie ees wõiksime sind õiete auustada, ning sind, Helde I s s a ! allantA
to süddamega palluda
Issa meie, kes sa olled taewas, n. K s.
Kwangelium: 5uc. 14, i - - n . salmist sadik.

kui temma (Jesus) ühhel hingamisse-pä^al
Jaseühhesündis,
Wariseride üllema kotta tulli leiba wõtma, siis wähesid nemmad tedda. J a w a t a , ütsweetöblineinnlmenneolli
temma ees, ja Jesus wastas ja rätis tässotundjatte ja W a riseride wasto, ja ütles: kas hingamisse-päwal sünnib terweks tehha? Agga nemmad jäw wait. J a temma hakkas
temmast kinni, ja teggi tedda terweks, ja laskis tedda minna. J a temma wastas neile ja ütles: kes on teie seast, kelle
esel ehk härg kaewo langeb, et ta tedda warsi wälja ei tõmba
hingamisse päwal? J a nemmad ei wõinud temmale se peäle
mttte wastaba. Agga ta ütles neile, kes ollid kutsutud, ühhe tähhendamisse sanna, et temma mõistis, kuida nemmad
wallitsesid üllema paika istuda, ja ütles neile: tui sind kellesta
pulma on kutsutud, fiis ärra istu mitte üllema paita mahha,
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et el olle wahhest kegi ausam sind temmast kutsutud, ja se, kes
sind ja tedda on kutsnud, tulleks ja ütleks sulle: anna sellesmnatsek maad, ja sinna sus peaksid häbbiga allama packa istma. Agga kui sinna olled kutsutud, sus mmne ja istu allama paika mahha, ja kui se tulleb, kessindon kutsnud, ja ütleks ftllle: söbber, mmne senna üllemale; sils on sul au nende ees, kessinnogalaudas istwad. Sest iggaüks, kes ennast
isse üllendab, tedda peab allandatama, ja kes ennast isse allandab, tedda üllendatse.
Iggaüks, kes ennast isse üllendab, tedda peab allandatama: ja
kes ennast isse allandab, tedda üllendakse. Wägga kallis on se öppe*
tus, mis meie armas Hnnisteggia meie praego etteloetud Ewangeliummi sees, nendesinnaste sannadega meile annab. Iestts ütleb : kes
ennast isse üllendab, tedda peab allandatama. Meie Onnisceggia olli
siis, kui temma need sannad räkis, ühhe Wariseride üllema jures, leiba wõtmas. Seal näggi temma sure mele haigussega, kui nemmad,
les ollid kutsutud, wallitsesid üllema paika istuda.
S e läbbi naitsid
need waesed innimessed ülles, kui wägga neid kõrgusse ja tühja au himnmst aeti. S e armas Onnisteggia, kes isse olli se te, se tödde ning se
ello, ja kes sepärrast olli ma ilma tulnud, et temma keigil innimesel
piddi töt kulmama, ei wõinud neid sel korralgi nende süddame ärrarik
Mlsfe pärrast öppetamatta jätta ; sepärrast ütles t a , c: üks innimenne,
kes omma ennese melest surelinne on, sepärrast ei sa ausamaks teiste jures, et ta isse ennast üllendab, waid se wõib wahhcst sündida, et se,
kes isseennast auustab, teistest saab ärrapölgtud, ja kes üllema paika
ennesele wallitseb, tedda pannakse allama paika, ta emme häbbiks, istuma. Agga, et meie ei vea mõtlema, et Ie^us meid ükspäinis olle õppetanud, kiuda meie issekestes veame teine teiftga ümbertaima, nenda,
et ükski ei pea reise wasto suruötellema, waid iggaüks peab jõudma teise
etlc cmuetamisstaa; siis ütteb lemma wimaks ülleültse: iggaüks, kcs
ennast isse üllmdab, tedda veab allandatama. Nende sannadega tahhab siis Jesus meie mõtted käända se sure patto langmisse peäle Edeni
"edas, mis läbbi keik innimeste sugguwõssa on sattunud se keiaesüggawama häbbi, hädda ning waewa sisse. J a h toest! saab se kül allanoatud, k?s isseennast üllendab. Jummal loi innimest algmisses wägga
oneaks. Ht
est olli temma pühha, wagga ning ilma panota. I h l>o po.cft el olnud temmal waewa egga surma karta. Innimenne olli
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se üllem siin M a peäl, sest keik lonkad ollid tenuua wallitsusse alla pantud. Agga, et till innimenne ni wagga sure au ia önnistusse ossalmne
lomisse läbbi olli, siiski ei olnud temmal lubba Loia wasto sumstelleda,
waid temma kohhus olli, allandiklo süddamega oluma Jummalat tenit a ning temma sanna kuulda. ?kMSadan,fes jo enne olli taewast p vgo sisle Alandatud, sest er temma omma Loia wasto olli isseennast üll tdanud, andis meie essimeste wannematel sedda nou, et nemmad selle
,Mos. 3,5. ärrakeeldud pu wiliast plddid söma, sest, ütles temma, teie säte sus
t u i Jummal. Nemmad teggid selksinnatse tiggeda nou järrel, M d
sannakuulmatta omma Loia wasto, söid sest ärrakeeldud puust, za nenda uuendasid nemmad isseennast Jehowa wasto; sest nemmad himmustasid sada kui Jummal. Agga, et nemmad seddawisi isseennast uuendasid, said nemmad, keige omma silggnwössoga wägga süggawaste allandatud. Sest omma sannakuulmaua süddame ning omma ennese
uuendamisse läbbi, said nemmad lahti leigest srst önnest ning önnistnssest,
misga Jummal neid olli lönud, mng saatsid isseennast patto ja igga*
wesse hukkalusse sisse. Sest iggaüks, kes ennast isse üllendab, tedda
peab allandatams.
Nüüd olleks kül kelk innimeste sugguwõssa iggaweseks alaks jänud sellesinnatse hädda ja waewa sisse) kui se armas
Jummal isse ommast lggawessest armust ja beldussest ep olleks meie
peäle hallascanud; agga, lidetud olgo Jummal ja meie Issanda I e Ioa».),is. susse Kristusse I s s a , kes nenda on ma-ilma armastanud, et temma
omma aino-sünHinud poia an annud, et ütski, kes temma sisse ussub, ei pea hukka sama, w a i d , et iggawenne ello temmal pead olle'
ma. Oh'. kallid armo «sannad: ükski kes ussub, ei pea hmka sama,
waid iggawenne ello peab temmal ollema. Sepärrast ütleb ka Jesus
meie etteloetud sannade sees: kes ennast isse allandab/ tedda üllendab

se. öppigem sepärrast sest,

Kuida sedda pattust, kes isseennast allandab, Jummalast üllendakse.
Meie tahhame seäl jures tähhele panna,

I. Kuida pattune peab isseennast allandama, ning
II. Kuida Jummal tedda üllendab.
<ÕH Issa! pühhltse meid omma tbe sees,sinnosanna on tddde. Amen.
"^
l.Kui
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1. Kui meie nüüd sedda tahhame teäda, kuida pattune isseennast
Jummala ees peab allandama; siis tulleb keige ssite kõwwaste tähhi 'e plmnw, et meie issecnnefest üsna kolwatumad olleme middagi head
tedha. Sest meie olleme keik kõrwale lai,md, meie olleme ühtlaseim. 3,1,.
kolwatumaks sanud, ei olle sedda, kes head teeb. ei olle ühteainustki. Lihha meel on waen Jummala w a s t o ; sepärrast ei wõi t e m m a a " l,7.
isseennast Jummala ette allandada, t mma ei tabhagi. S e allandusse te, mis uksi satab innimest häddast önnistusse ja surmast ellosisse,on
meite! meie lihhalckko sündimisft polest koggone wooras ja teädmatta.
Meie önnisteggia Jesus Kristus/ on isse surest armust sedda teed meile
walmistanud ning näitnud. Temma tahhab ka isse meie keikide jallad
sellest nat'e te peäle sata. Sepärrast el arwand temma/ oh! pangem
sedda tähhele, sepärrast ei arwand temma sedda sagiks, kuita IumsWil.,,<5.7.,
maia näul olli, et temma Jummalaga ühhesuggune olli, waid allandas isiennast, ja wõttis sullase näggo ennesele, ja sai innimeste sarnatseks, ia letti wäljaspiddisest kombest, kui innimenne, ja allandas isseennast, ja sai sannawotlikkuks surmani, pealegi risti surmani. Jesus Kristus Jummala mnussimdinud Pocg, se kelgekörgem taewas ning
temma ollemisse märk, temma on omma Iummalikko au järje peält
ennast allandanud; temma on ürrikesseks alaks alwemaks sanud, kui
inglid, jah, alwemaks, kui innimesseda, sest tedda ei pandud mikski, Ies. 53,,.
ja temma olli keigcalwem meeste seast, üks mees, kes olli wallo tais.
Et nüüd meie helde Ümnisteggia seddawisi isseennast on allandanud, ja
keik sedda meie pärrast teinud ning kannatanud, siis tahhab se armas
Jummal isse meie nõdrusale appi tulla.
Temma tahhab isse sedda
w<leno, kõrgusse ning wastopannemise meelt meie seest ärrawõtta., ja
all mdikkuid nina smmakulelikkuid süddamed meile anda. S e o n : temma pakkub ni rohkeste keigil innimeste! pattustpöörmisse ning melcparrandamisse armo, et iggaüks, kes ülleanneto melega temma armo wasto ei panne, saab pimmedusse woimusstst ärrapeästetud ning saab ül>
lendatud ja uel.datud selle ue innimesse järrel, kes Jummala sarnat-Ewcs.4,24.
seks on l?dud, tossist i:gusse ja pühhitsusse sees. Sepärrast ei olle
nüüd se M m d u s , misga üks pattune peab isseennast allandama J u m mala ees, mitte innimesse omma tö ja teggo, waid se on selle kolm»
awo Jummala c^rmo tö. Kui aaga üks pattune annab Jummalale
lpaad onuna süddame sees, ning lasseb Jummala Waimo issiennast sata
Kue oige allandusse te peäle, siis ööldakse innimest ennast allandawad.
Agga se allandaminne sünnib pattust ^poörmisse sees nenda, et se
armas I u m m u l omma armo läbbi arratab innimest ülles patto unnest,
Nnn
ja
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ja annab temmale se mele ja mõistusse, et temma omma hinge hädda
ja waewa, arraneedmist ja hukkamõistmist õppib tundma. Se ärratud pattune nääb siis, kuida temma hinge ja ihho polest koggone ärrarikkutud on, kui wägga kaugel te ma Jummala ellust ärra on, se rummaluse pärrast, nlls temma sees on. Se lähhäb nüüd temmale wägga raskeks, et temma omma Jummalast on arratagganenud, omma
Onnisteggiat jalgega tallanud, seadusse werd rojaseks pannud ning armo Wmmo omma kõrgusse ja lannakuulmatta süddamega kurwastanud. Nüüd hakkab temma mõtlema: O h ! mis pean ma teggema, et
ma önsaks saan? Sellesinnatse põlwe sees, mis sees ma praego ollen,
ollen ma õiete ärranetud ja hukkamõistud. Hädda mulle, et ma
ommast Jummalast ollen lahkunud! O h ! mis pean ma teggema, et
ma önsaks saan ? Kui nüüd Onmsteggiat ei olleks, siis nisuggune ärratud innimenne peaks jäma iggawesse wallo, pimmedusse ning kaksip i d i mõtlemisse sisse. Agga se helde I e m s , kellel ial polle head meelt
ühhe öäla surmast, waid kellel sest hea meel on, kui se, kes öül, pörab
omma ree peält," et ta wõiks ellada; se helde Jesus jõuab temmale apMatt. , i , p j , ning hüab remma wasto: tulge minno mrekeik, kes waewatud
'«- -3. ^ koormatud ollete, ja minna tahhan teile hingamist sata.
wõtke
enneste peäle minno ikke, ja õppige minnust, et minna ollen tassane
ja süddamest allandik, siis leiate tne hingamist enneste hingedele. S e
tungib süddame läbbi, ja amb wet silmist wälja, et Jesus on ni helde ja
armolinne, et temma ni löbbusaste pattusid ennese jure kutsub. Pühha W a i m annab siis se mele ia mõistusse ühhel ärratud hingel, et temma tulleb, ni rojane jo pattune, ni willets ja armoro kui temma on, ja
heidab ennast armo iärje ette mahha. S e on, temma nuttab ja pallub, et se kallis ärralunmistamisse werri, mis keige ma ilma eest on
ärrawaUatud pattude andeks andmisseks, ka temmale saaks hinge kassuks, elluks ja önnistusseks; et cemmagi sellesinnatse werre wäe läbbi
saaks pestud nina vuhhaseud keige patto süüsi, wõllast ning nukttussest.
Nenda Muneb st uhke südda ia nenda allandab üks pattune isseennast,
Jummala armo läbbi pattustpöörmisse ja meie parrandamise sees.

.

S e allandaminne sunnib ka ingapäwase pühhitsemissesees. Meie
ei pea arwama sedda w kül ollewad, et meie pattust-pöörmtsse si es olleme öpmmld omma süddame ärrarikmise kangekaelust, surust ning koo
gust tundma, waid meie veame iggapääw isseennast allandama ning
keik omm < süddame nõuud ja mõtted kõwwaste tähhele pannema, et meie
v7so sanna kuulmisest ja allandussest ei sa ärrae?sstud. Nüüd lahkab
Zesusse manitsus, mis temma omma jüngrittel andis, meile wagga mr
wlö:
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wis: walwage ja palluge, et teie kiusatussesisseei sa. Sest se sün Matt ,H
nib kül wahhest: kui need pattust-pöördud hinged tüddiwad ärra igga- 4'.
pääw walwades ja pälludes, et nemmadsiiswõtwad arwata isseennast
middagi ollewad, on omma enneste mele pärrast, sawad uhkeks om<
mäs süddames ja hakkawad surusteUema sille sure armo pärrast, mis
nemmad uesündimisse sees on tunnud ning maitsnud. Sepärrast wõttad se armas Jummal isse mittokõrd neid mitmesuggusel wisil allandada,
et nemmad peawad sedda meles piddama, neid mitte omma enneste teggude ja tenistusse pärrast öigeks tehtud jaIummala lapsiks ülleswõetud
ollewad, waid, et se selae Jummala and ja arm on. Sepärrast peawad
nemmad allati Issandat auustama, ning temma nimme körgeks tõstma, agga isseennast iggapääw allandama ning alwaks piddama ja sedda meles piddama, et nemmad Jummala armust on, mis nemmad on.
Nenda on keik pühhad ja ustlikkud Jummala lapsed isseennast allandanud. Nenda allandas pühha Jakob isseennast ja ütles: Minna ei olle. Mos.,«,
middagi keikide heateggemiste ja keige truusse wasto, mis sa, oh!
".
Jehowa, omma sullasele olled teinud. Nenda allandas pühha Pau i D n , . ^ .
lus isseennast : minna ollen armo sanud, et Jesus Rristus keik pitka
meelt piddi üllesnäitma minno, se keige üllema pattuse wasto, ühheks
õppetusse märgiks neile, kes wõtwad uskuda temmasisseiggawesseks
elluks. Ja kes nenda isseennast allandab, kül tedda üllendakse.
il. Wötkem nüüd ka tähhele panna, kuida Iummal tedda üllendab, kes isseennast allandab. Jummal üllenoab tedda mitmesuggusel wlsil; ühhe saunaga: tedda üllendakse siin armo aial Jummala lapseks ning seal iggawesse ello pärriaks. Tedda Üllendakse siin
armo aial Jummala lapseks. Omma pattusspöörmarra pölwe sees on
innimenne patto alla müdud ning kurratist kinniwõetud, temma taht
mii5 teggema. Temma on laugel Jummala ellust ärra, üks wihha ning
surma laps. Agga kui temma pattust pöormisse sees ennast allandab
Jummala armo wallitsusse alla, ning lasseb pühha Waimo omma
süddamesissesüta ellawat usko Jesukesissenenda, et temma toe sees
tunneb ning tunnistab Jesuft omma ennese Onnisteagiat ollewad, siis
saab temma usso läbbi Iesussesisseueste sünnitatud nmg üllendatud
Jummala laoseks. Sepärrast ütleb pühha Paulus: Nidetud olgo Ewes.,,, 5.
Jummal ja meie Issanda Iesusse Arismsse Issa, kes meid on õnnistanud keige waimoliko önnistamisse^a, mis taewas on Aristuose
sees; ja on meile enne seadnud laste oiyust Iesusse Nristusse läbbi,
ennese pole omma tahtmisse hea mele järrele. Jummala iggaweste
silndinud Poeg on inmmesse Pöiaks sanud, sepärrast, et meie ärrakaddunud surma lapsed piddime temma läbbi Jummala lapsiks sama. SeNnn 2
pärrast
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pärrast on temmal se melewald antud, et temma wõib Jummala lapsiks tehha ning üllendada keik, kes tedda wastowõtwad, ning temma
»Joa».,,i sisse ustwad. wadagem sepärrast ja pangem tähhele Missuggust arTa n « wastust Ii><a meile on annud, et meid peabIummala lapsiks hütama.
, ^ " ^ ''Gnnenluine ehmatas se noor Tawet wägga ärra, kui temmale laste õigust pakkuti kunninga Sauli maias. Agga mis peame meie mõtlema,
kes meie pörm ja tuhk olleme, ja pealegl roiased ning pattused, ärrakaddunud ning hukkamoistetud lomad, ja ommeti pakkub suur ja pühha
Jummal nmle waestele omma laste öiaust, tahhab meile Issaks olla ja
-Mos.34,6. meid poegeks ja tütreks ennesele üllendaoa. Oh I s s a , I s j a ! üks hallastaja ja armolinne Jummal, pitkamelega ja rikkas heldussest ja toest.
önnis on sepärrast igga hing, kes tossist meleparrandamisse sees
ennast allandab, sest tedda üllendatse, nenda ec keik temma pattud temmale sawad andeksantud, se kalli ärralunnastamisse hinna pärrast, mis>
ga Jesus on maksnud ning ärratassunud keige ma-ilma patto süüd ning
laul.,,,!., wõllad. Sepärrast laulab pühha Tawet: w a g g a onnis on se, kelle
ülleastminne on andeks antud, kelle pat on kinniaetud, w a g g a onnis on se innime, kellele Jehowa üllekohhut ei arwa süüks, ja kelle
waimo sees ei olle kawwalust. Annis on igga hing, kes tössise meleparrandamisse sees isseennast allandab; sest teoda üllendakst; nenda et
Iemsse ölgus ja pühhitsus saab temmale ommaks antud ja kinkitud, sest
temma saab omma Hnnisteggia õigusse kuega kaetud. Sepärrast wõib
3es. 5i, 10. temma rõõmsaste laulda: M a römuotan wagga Jehowa sees, mo
hing on wägga rõmus mo Jummala sees, sest ta on mind ehhitand
önnismose nettega, ja õigusse kuega mind katnud. Wägga õnnis ott
igga hinq, kes tossist meleparrandamisse sees ennast allandab, ning iggapäwases pühhitsusses jääb allandusse sees; sest tedda üllendakse nenRol.3,10. oa, et tedda uendakse oige tundmissrle selle kuio järrele, kes tedda on
lönud. Temma saab pimmedusast arrapeästerud ning Jummala Pöia
kunningriki sadetud. Omma helde kunninga wallitsusse al polle temmal
ennam pattoga wõlga. Temmal polle ennam tarwis patto sanna kuulda:
sest Jesus on tedda wabbaks teinud. E t kül par ia kurrat tedda wahhest
kiusawad, et kül ma ilm tedda awwatcleb ; siiski ei wõi nemmad tedda
wäggise sundida, egga kahjo temmale tehha; sest Iesusse wäe läbbi saab
temma wõimust, keige omma hinge waenlaste peäle. Nüüd wõib temma
lavselikko süddamega ning llmakartmatta omma Jummalat tenida, ning.
pühhitsusses ia öigusses temma ees ellada, keige omma ello aia, semu
k ndda üllendakse seäl lggawcsse ello pärriaks. Sest pul ha Paulus
Rom.,,,7.ütleb: kui meie nüüd olleme lapsed, sus olleme meie ka pärnad, "
haotl
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hästi Iummala pärnad, kui Rristussega pärnad. S i i n armo aial
on jo Iummala laste öigus ustlikkude hingede parralt. Nemmad maitswad ja tundwad, et Iehowa hea on. Igga pääw römustatse ning
jahhutakse neid temma issaliklo armastusse ja heldussega. Otsekui issa Laul. i«;,
laste peäle hallastad, nenda hallastab Iehowa nende yeäle, kes ted-

^ z.

da karttvad. Nemmad sawad kül omma taewase Issa koia rohkist 2«l. 3^ 3.
andift, ja ta jotab neid omma maggusa armo jöega. Neid on jo uesündimisse läbbi pärriaks seatud/ agga nende pärrandus ep õlle weel
mitte nende ka, waid se on neil taewas tallele pandud. Nemmad
nawad siin armo aial, kui ühhes peeglis moistemsses, agga sils,'Kor.i3,i»
kui se tais assi tulleb, palleft pallesse. ytemmad on jo önsad/ agga totusse läbbi, se sure Iummala ja meie Onnisreggia Iesusst Kustusse
au ilmunusse pärrast7 Separrast mleb pühha Ioannes: M o armad, »Ioan.z,,.
meie olleme nüüd Iummala lapsed, ia ei õlle weel mitte awwalikkuks
sanud, mis meie peame ollema; agga meie teame, kui ta saab awwalikkuks sanud, et meie temma sarnatsed peame ollema. sest meie
same tedda nähha nenda kui temma on. O h ! wennad! oy! teie ustlikkud hinged! meie olleme jo Iummala lapsed, agga kui teie Onnisteggia Iesus saab awwalikkuks sanud, siis peame meie temma sarnatsed ollema, siis same nme tedda nähha, nenda kui temma on.
Se ustlik Iummala laps saab sellesinnatse sure önnistussesisseüllendatud hinge polest warsi parrast surma. Sest et kül surrelik ihho peab
ärramäddanemist näggema ning mullaks sama, siiski ei surre se surrematta hing mitte, waid sesamma saab warsti parrast omma önsa ärralahrumist ihhust iggawesse hingamisse paika ülleswoetud. Sest nenda on kirjotud: Otsego se pärm mullaks jälle saab, nenda kui ta oi Kogg",?.
nud, ja nenda lähhäb se waim jälle Iummala jure, kes tedda on an-

nud. Seäl jahhurakse tedda ragimaua önmstusstga, senni kui meie
Issand Iesus Kristus wiimscl pawal tulleb söa klssendamisse, pea-in>
gli heale, ning Iummala passunaga, kelk surnuid ülles ärratama. Siis
worrab temma keltide hinged nende endistechhudegaühhendada, nende
ustlilkute ihhud agga muuta, et nemmad temma arrasellerud ihho saruatscks sawad, ning nenda keii onm;ad lavled ibho ja hingega omma
I^sa römo ja ello maiade sisse sara, mis temma neil walmistanud.
Siis wöttab temma neid kunninglckkuks preestriks üllmdada, ning igga õesse ausisseisseennesega üllestösta. J a nenda sawad nemmad ikka
Isandaga ellema. Piddagem sevarrast ikka meles, luida I u m m a l
neid uuendab, kes isseennast allandawad.
Nnn Z
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N ü ü d , armas Jesus, kes sa isse olled üttelnud, et iggaüks, kes
isseennast allandab, tedda üllendakse, kirjota need sannad meie teikide
süddamette sisse. Õppeta sinna meid omma pühha Waimo armo läb>
b i , et meie sedda tunneme ning ussume, et sinna meie Jummal olled,
agga meie sinno katte t o ; et sinna meie Onnisteggia, agga meie waesed pattused, kelle eest sinna omma kallist werd olled ärrawaonud ning
risti sambas surnud; et sinna mele õige Kunningas, aqga meie sim o
rigi allamad olleme. Et sepärrast keik meie süddame kõrgus, keik nhtusse ning wastopannemise meel meitest mahha-jääks ja meie wõttaksime ennast sinno ette allandada, sinno rikis.sinno al ning sinno ees allandusses, sannatuulmisses, öigusscs, wGgadusses ning pühhitsusses,
keige omma ello aia ellada; er sinna saaksid meidki fiin armo aial olnmaks armo lapsiks wasto wõtta, ning seäl omma iggawesse ello pärriaks üllendada. Sest se on jo sinno süddame nou, er keik innimessed
sinno läbbi peawad önsaks sama. Oh Jesus! hallasta meie peäle omma kalli werre ning surma pärrast. Amen.
z.aul. 12). Oh.' kuhho lähhän ma, n. t. s.

Juttus kahheksateistkümnemal Pühhapawal pärrast
kolm-aino Jummala Pühha.
Laul. 99. Need kümme käsko mõistkem nüüd. n. t. s.
s

< ^ i g e , pühha ning helde J u m m a l , armas taewane I s s a ! allanditA ) ko süddamega tulleme meie selsinnatsel tunnil sinno pühha palle
^ ^ ette, et meie tahhame sedda kässo-ja armo õppetusse sanna tähhele panna, mis sinna meile olled annud, ja mis sinno Poea, meie Onnisteggia Jesus meile on ärraselletanud. Sinna olled püyha, iige ja
helde: mele olleme roiased, üllekohtussed ja waesed pattused, kes ellame sinno armust. S e annab meil ühtlase teäda, mis meie kohhus on
ja kui wägga rammotumaks ja kõlwatumaa meie olleme läinud patto
läbbi. S e õppetab, et sinno käst on waimolik; agga meie olleme lihhaliktud ja patto alla müdud. O h ! anna siis mette süddames tunda
meie waesust ja sedda armo nou, m i i sinna omma Pöia läbbi meie onmstusse pärrast olled wõtnud. Te meie silmad lahti, et meie wolwe
»
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sinno armo wisid ja seadmissed nähha. Sinno W a i m walmistago ja
walgustaas meie süddamed: temma tunnistago Iesusse armust ja armisrussest meie süddamctte sees: ta juhhaeago meid Iesusse pole. T a
õppetago meid omlna nödrust õiete tunda ja nõuda sedda õigust takka,
mis ei tulle meie omma teggudest/ waid ussust sellesssse,kes tasso needmist ja smno wihha meie peält on ärrakäinud, käsko meie eest taieste
piddanud/ ja nenda omma arralunnastamisse läbbi kässo otsaks ja oigusseks iggaühhele, kes ussub, on sanud. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t< s.
Kwalmellum : Matt. 22, 34 -- 46. salmist sadik.

Zsgga kui Wariserid smd kuulda, et temma (Jesus) Sad" dusride suud olli tmmsulgnud, siis tullld nemmad ühhel
Mclrl kotto. J a üts nende seast kes kässotundia, küssis ja tmsas tedda, ja ülles: Õppetaja, missuggune on sefuurtas,osanna täötuö ? Agga Jesus ütles temma wasto: sinna pee)
Issandat omma Jummalat armastama leigest ommast süddamest , ja leigest ommast hingest ja leigest ommast melest. S e samma on se essimenne ja suur tasso sanna. Agga leme on selle sarnane: sinna pead omma liggimcft armastama tm l» siennast. Neis labhes tässosannas on kelt se läjl ja proh vend
kous. Agga kui Wariserid M e s kous ollld, lüsstb nelli Jesus ja ücles: mis me arwate Knslusfcst, lttle poeg on temma? Nemmad ütlesid temmale: Taweti poeg.
Tamlcs
nende wasto: Knlda siis T awet tedda wamus Issandaks
hüab, tui temma ütleb: I S s a n d on üttelnud mo Isandale
iscu minno parrema pole, tuum ma sinno waenlased saan pannud sinno ialge alluscls jarjcts. Kui nüüd 3mvct tedda I s sandaks hüab, kuida ta sus temma poeg on? J a ütski ei wõinud temmale sanna w a s t a a , ja ütski ei julgnud selt päwast
lemmalt nuddagi ennam lübsida.
Ärge mottelge, et minna ollen tulnud käsko elli? prohwetib Man. 5,,
kautanda: num>^ ei cllc tulnud neid kautama: waid töeks tegnc-

ma. Se on se tunnistusse sanna, mis st helde I e us i s m n w W
ja omma rullemisse nouust annab. Iesus wottis Iummala käswsanna I u d a rahwale töeote ärraselletada: l a öpretas, et kass on
waimollk, ja et keik innimessed on sündinusse polest nödr^d ja rammõrumad, nenda et nemmad ei woi ühhe amm kästso sanna taieste
piddada, ehk omma teggude labbi oigeks ja önsaks sada : ta kulutas
separrast sedda armo nou, mis te ma omma Isiaga olli wornud
leige inninieste ärraveastnnsscks: ja temma sanna olli wäggew za ^äis
süddalmtte läbbi. Radwas ehmatas remma öpvetusse parrast. M?nninaad mõistmatumad ja rummalad mõtlesid, et Iesus wabhest tabcis
käsro ärrakautada, ja et temma öpvetus olli üks kasso wastane sanna.
Iesusse waenlased/needWariserid jakirjatundiad wahtstd Iesusse veale;
tihhmastd ühte puhko rahwast ning püüdsid Iesusse selge oppemst kawwalaste ja teisiti pöörda. Sedda keik teadis meie önmsteggia enne är>
r a , ja sepärrast wottis temma nende keikide wasto üttelda; Ärge möt?
telge, et minna ollen tulnud täsko ellik prohwetid kantama; minna el
õlle tulnud neid kautama, waid toeks teggema. S i i n name meie kui
armolikkult Iesus murretses nende eest, kes tedda kuulsid: Ta wottis
nende tüdiad mötlemissed ärrakautada nende süddamette seest ja kulutas neile sedda innistusse sanna; et temma olli tulnud kasso sannad sel*
geste änaselletama ja taieste piddama, keik tühjad innimeste öopetus*
sed arrakautama ja keik sedda tieks teggema, mls I u m m a l wannaseä^
dusse aial olli tõotanud.
J a h , se on ka se öppetus, mis se helde Knnisteagia annab tänna^
päwases pühhas Ewangeliummis, kui ta Wariseride suud kinnisulgus ja
teggi nende kiusatussed tühjaks ja habbiks. Et meie nüüd woime sedda selgeminne Iesusse sanna tunda, siis peame meie lühhidelt tähhele
pannema:

Kuida se helde önnisteggia Iesus kulutab ja selletab
sedda leige surema lasso-ja armo-öppetusse
sanna arra.
W a i m , oh helde Iesus,! tehko meie^stddamed ellawaks ja aisA ggago sinno
keik pimmedust ja rummalust nende seest walja, et meie wottame keik
tühjad nouud mcchhajatta ja sedda digust otsida, mis sinna meile mkallistt
õlled saatnud.
Armad
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Armad sobrad, need pahhad Ewangelistid kulutawad meile kui
waene Iuda-rahwa luggu oM stl aial, kui meie Önnisreggia hakkas õppetama ja armo sanna kulutama: need üllemad ja õppetajad rahwa
seast, kes r l l d kirjatundtad ja ennamiste Wariserid, hoidsid ükspäinis
wällaspiddlse kasso tähte pole, pannid ommad kässud senna kõrwa ja
nem käösudest, mis nemmad isseennestele ollid teinud, olli jubba üks
märamatta hulk. S e keigesurem rahwa hulk, kes rummal, boleto, ja liigjulge olll, kaisid nisugguse sõggedatte öppetaiatte järrele ja kuulsid nende
sanna. Scdda näggi se helde önnisteggia: hallastas rahwa peäle ja
kutsus neid ümberpöörmisstle. Rahwas, kes enne ni sured immeteud
ei näinud, egga llmlnud ni wäggewad sannad, pannid sedda immeks,
auustasid Jummalat ja ütlesid: suur prohwet on meie seas tõusnud luk. 7,«.
ja Jummal on omma rahwast tulnud katsma. Wariserid ja Iuda«
rahwa üllemad wõtsid sedda ennaminne Iesust wihkaba ja kiusasid tedda. Agga meie Hnnisteggia teagi ikka, et need keigekawwalamad nõuu d , mis nemmad piddasid temma wasto, laksid häbbiks ja jölledaks, ja
et se tulli telkidele heaks, mis nemmad kurja temma wasto mõtlesid:
nenda kui temma ka siin E w a n g e l i u m i sees wõttis omma kostmissega
kulutada ja selletada sedda keige suremat kässo ja armo-õppetusse sanna
ärra, ja õppetas, er Jummal ei holi waliaspiddiste kombedest, waid
watad süddame peäle, la et se õiaus ükspäinis Jummala ees kõlbab/mis .
Iesusse tundmissest ja ussust tulleb.

Wõtkem siis l ) omma Iesusse õppetusse sannast kuulda missuggune se stmr kässo-sanna on taskus. Temma ütleb : sinna pead I s sandat omma Jummalat armastama keigest ommast süddamest, keigcst ommast hmgest ja keigest ommast melest ; sesamma on se essimenne ja suur kasso - sanna. Agga teine on selle sarnane: sinna pead
omma liggimese armastama kus isseennast: neis kahhes kässo-saunas
on keik se raj? ja prohwetid kous. S i i n kuleme meie ühhe sannaga keik
sedda, mis Jummala käst meie käest rahhad, ja mis meie kohhus o n :
et meie peame armastama. Armastus on nenda se üllem assi käskus.
Ta annab meile jõudo kässo sanna möda ellada, ja kui ta tõssine on,
siis tulleb ta puhtast süddamest ja heast süddame tunnistussest ja sest; Tim. «,5.
ussust, mis ep olle sallalik. Armastus on keige pühha kombedeft se
üllem. Ta on üks pühha Waimo armo and. Ta muudab meid koggoniste ja teeb meid teiseks innimesseks. Ta pörab meie tahtmist ümber õnnistusse pole, nenda et meie jättame kurjad ihhaldamissed mah,
ha ja himmustame sedda, mis hea ja Jummala mele pärrast on. T a
annab meile Jummalat tunda. Ta uhhendab meid Iesussega/ õppe
Ooo
tab
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tab meid palwed teggema, wõttab kartust ärra, annab julgust, rahho
ja rõmo, kinnitab meie süddamed ja ehhitab meid kannatlika melega,
lolussega ja ellawa himmoga. J a h , needsinnatsed on selle tössise armastusse wisid, nns waimo kasso on ja misga Jummal pühha W a i m
ehhitab nende süddamed, kes iggatsewad armo järrele.
Sest tunneme meie, kuida meie peame Jummalat armastama ja
tem«a pole hoidma; mitte jaggatud e!)k pole, waid terwe süddamega,
mis puhhas on keiaest ma ilma armasmssest; mitte nao polest, ehk
wäljaspidiste kombedega, waid leigest melest, tões ja waimus. New
da, er meie heidame omma tahtmist Jummala tahtmisse alla, salgame
heamelega keik sedda ärra, mis Jummala wasto on, ja mis meid kelab Jummalat armastamast; ja ei rahha muud middagi, kui se, et
meie wõime ennam ja ennam kaswada Jummala tundmisses ning taies*
Matt. 5,45. te wagqaks sada, kui Jummal isse täieste wagga on. Sedda õppetab
ka se püdha Ioannes, kui ta ütleb: Jummal on armastus, ja kes ar' . ^ ? .H maotusse sisse jääb, se jääb Jummala sisse, ja Jummal temma sisse.
Ses on se armastus täieks sanud meie jures, et meil wõiks julgust olla kohto päwal, sest, otsego temma on, nenda olleme ta meie sessinatses ma ilmas. Sepärrast armastagem tedda, sest ta on meid enne armastanud.
Selle surema käsko kõrwa panneb nüüd meiebnnisteggia sedda teiftz mis selle sarnane o n : sinna pead^omma liggimest armastama, kui
isseennast. Jummala armastus, et minna nenda rakin, toob ligaimesse armastust ilmale, ja liggimese armasmssest tunnukse, kas meie
tõeste Jummalat armastame. Nenda kui se pühha Ioannes tunnis»Joan. 4,7. tab: N7o armad, armastagem teine teist, sest armasrus on Jum" " " malast, ja iggaüks, kes armastab, se on Jummalast sindinud, ja
"
tunneb Jummalat: et Jummal meid on armastanud, siis peame
meie ka teme teist armastama. N u i meie teine teist armast, me, siis
jääb Jummal meie sisse, ja temma armastus on täieks sanud meie
sees. " N u i kegi ütleb : M a armastan Jummalat, ja wihkab omma
wenda, se on wai!elik; sest, kes ei armasta omma wenda, kedda ta
nääb, kuida se wõib Jummalat armastada, kedda temma nutte ei
nä? Ja sesinnane kässo.sanna on meil temmale, et se, kes Iwnma'
lar armast b, se pead ka omma w^nda armastama. Is^earrams
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telle. Lemma ei naita ennast kurjaste, temma ei otsi omma tasso,
temma ei sa wihhaseks, temma ei mötle kurja peäle. lemmal ei olle rõmo sllekohmst, agna töe pärrast on temmal teistega room. l a
sallib keik, ta ussub kelk, ta lodab keik, temma kannatab keik. Armastus ei wässi ial ärra.
Sest näme ja tunneme meie, kuida meie
peame omma wenda ja liggimest armastama, nenda ec meie olleme
heamelellssed temma wasto, kannatame temmaga, auustame ja aitame tedda, murretseale temma eest, hoiame tedda kahjo eest, ellame
temmaga ausaste, kassinaste ja puhtaste, ei himmusta middagi, mis
temma pärralt on, ei naest, ei weiksed egga warrandust; waid olleme
sega rahhul, mis Jummal meile on ossaks annud; ei tunnista kawwalaste middagi temma peäle ehk rägi temmast walle kõnned, waid et
meie tissised olleme keige omma nou, wiside ja sannade sees. Et meie
temma käest middagi ärra ei wõtta, ei sallaja ehk awwalikkult, n kawwalaste ehk pettise to ehk kaubaga; sest Jummal on se kättemaksia, kes
tassub awwalikult, mis sallajas on tehtud: Et meie wihha ial ei pea
omma liggimesse wasto ehk tedda wihka, waid et meie tedda armastame ; olgo et temma meie waenlane on ja meile suurt kahjo ja hädda on
teinud; itka meles piddades Iesusse sanna: armastage ommad wii)-Matt 5,44.
hamehhed, õnnistage neid, kes teid ärrawannuwad, tehke head " .
nelle, kes teid wihkawad, ja palluge nende eest, kes teile liga tewad,
ja teid takkakiusawad. B t teie wõiksite sada omma issa lapsiks, kes
taewas on: sest temma lasseb omma päikest kurede ja heade ülle
tõusta, ja lasseb wihma saddaba öigede ja üllekohtuste peäle. Se
on se, mis käst tahhab: ja nenda on armastus kässo täitminne.
Kuulgem nüüd 2) missuggune se suur armo-õppetusse sanna on.
Meie Onnisteggia küssis Warimide käest: M i s teie arwate Kristustest, kelle poeg on temma ? Kül Jesus teädis, et need, kes kirjatundjad ollid, tundsid tedda nimme polest, et ta lihha polest Taweti suggust piddi ollema; sest Jummala sanna ja tootussed ollid nende kä: ag,
ga nemmad teggid armo lootusse sannaaa, nenda kui kässo sannaga.
Paljad kirjatähed ja wäljaspiddlsed kombed ollid neile se üllem assi ja
armsad nende meles; ja sedda tössise kasso ja Jummala nou iärssd nemmad mahha. Sepärrast nemmad ka Iejussele wastasid: Lemma on
Taweti poeg. Se wastus olli kül iige ja tõssine, et Kristus lihha polest piddi Taweti soust ollema; agga se ep olnud üks täielinne wastus.
Jesus tahtis neile ennam tundmist anda sest Onnisteggiast, kedda Jumme! neile olli tõotanud, üht öiget ellawad tundmist. Ta ütles ftvär«
raft nende wasto: „Kuida Tawet tedda waimus Issandaks hüab, tui
Ooo 2
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„temma ütleb: Issand on üttelnud mo Issandale: istu minno parre,/ma pole, kunni ma sinno waenlased saan pannud sinno jalge alluseks
,/järjeks. Kui nüüd Tawet tedda Issandaks hüab, kuida ta siis tenp
„ma poeg on.„ Selle küssimisse peäle jäid nemmad wait; ehk et nemmad sedda ei tunnud, ehk ei tahtnud tunda ja tunnistada. Siin kuleme
meie, missestmr armo õppetusse sanna on, mis peäle keik Jummala
armo tootusscd on kinnitud: sinna pead Rristust tundma, kes temma
on. Kristust tundma, se on meie usso üllem assi, sest temma on usso
algminne ja ots. Se tundminne samb sedda keigesuremat õnnistust za
tarkust, mis wasto keige ma-ilma ön ja tarkus uks tühhine pörmjs
alw assi on.
Nisuagust önsat tundmist on Jummal mitmel kombel innimestele
wannastadussesmitmesugguste immetähtedega, seädmiste, ettetähhendamiste, armokulutamisse ja tootussega ilmutanud ja annud. Keik
pühhad prohwetid tunnistanud sedda. Tawet ütleb Kristussest: R ü l sa
laul. z, s. ^Ued tedda wähhä Jummalast lasknud ilma olla; agga au ja auustus3es. 6,,,l.sega wõttad sa tedda kui kroniga ehhitada. Iesaias kulutab: Wata, so
Hnnisteggia tulleb; wata temma valk on ta zurcs, ja temma to kass
Eak. 9,5. so ta palle ees. Sakarias tunnistav : Wata, sinno kunningas tulleb
sulle, oige, ja temma saab abbi; willets ja söldab eesli selgas ja em«
Ierem.»!, ma eesli sällo selgas. Ja Ieremias ütleb: Wata päwad tullewad,
' ^ ütleb Jehowa, et ma wottan üllessclida lawetile ühhe oige wösso, ja
temma peab kui kunninaas wallitselTZa ja tark ollema, ja teggema,
mis kohhus ja öigus on Nia peäl: Temma päiwil peab Juda abbi sama ja Israel julgeste ellama, ja seon temma nimmi, mis tedda hü>
takse: Jehowa, kes meie öigus. Agga keigeennamiste andwad ue
seadusse ramatud meile Kristust tunda, kelle poeg ta on ja kui suurt õnnistust ta meile on saatnud. Se pühha ingel ürleb Iosepile: sinna
Matt ,,,!. pead temmale nimme pannema J E S U S , sest temma peästab omtu!.,,,!.).ma.rahwast nende pattudest. Ja Mariale: Wata, sa pead käima
peäle sama ja pöia ilmale toma, ja sinna pead temmale nimme pannema J E S U S .
Sesinnane peab suur ollema ja Neigekörgema
Matt. ,,,7 pöiaks hütama. Se taewane Issa tunnistab: sesinnane on minno
Valt. ,8, armas poeg, kellest mul hea meel on. Ja Jesus isse ütleb: Innil». messe poeg on tulnud önsaks teggema, mis on ärrakaddunud. Sedda Kristust ja Qnnisteggiat peame meie tundma > et ta on tõssine Jummal ja Jummala Poeg; sepärrast ka Tawet tedda ommaks Issandaks
hüdis, la et temma on ka tõssine innimenne ja Taweti Poeg ja temma soust lihha polest ja nenda Jummal meie lihhas, Immanuel, !c
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o n : Jummal meiega. Sedda tunnistab pühha Paulus kui ta ütleb:
Nelkide teädes suur on se jummalakartusse sallaja aost: Jummal»Tim 3,^.
on awwalikkuks sanud lihhas. J a pühha Ioannes: Algmisseo olli Joan ,, >.
se Sanna ja se Sanna olli Jummala jures ja se Sanna olli J u m m a l :
'«
J a se Sanna sai lihhako, ja wõttis kui ühhes maias meie seas ellada
(ja meie näggime temma a u , kül Ossast aino-sündinud pöia au)
tais armo ja ese. Sedda Kristust öppime meie tundma, kui meie panneme temma suurt au ja meie omma waesust tähhele; Kui meie allam
dikko ja kahhetsewa süddamega abbi temma kaest otsime; kui meie ellawa ussoga Wõttame sedda õigust, õnnistust ja need armo andid wasto,
mis ta meile on saatnud; ja kui meie süddames tõstame tedda ommaks
kunningaks ülles ja kui truid allamad temma pole hoiame, temma sanna kuleme, isseennast temmale ommaks anname ja tedda armastame
ülle keige asjade. J a h , kui meie nenda Kristust tunneme; siis annab temma meile jõudo, et meie wõiksime kässo-sanna möda ellada, omma Jummalat armastada keigest süddamest ja omma l i g i mest, kui isseennast; siis ellab temma W a i m mele sees ja walnus
tab meid, et meie wõime rõõmsaste, kui pühha Paulus, tunnista Rom. §, „ .
d a , et meie se peäle julged olleme, et ei surm egga ello, ei inglid,
"ei würstid egga wäggewad, ei se mis praeao, egga mis tullew on,
ei kõrgus egga fiiggawus, egga ükski mu loom ei wõid meid lahhutaba Jummala armastussest, mis on Iesusse Kristusse meie I s sanda sees.
Armad ja ärrawallitsetud hinged! Se on se õppetus mis meie helde -öwnisteggia Jesus siin swangeliummis annab sest surest kässo ja
armo õppetusse sannast. Iggaüks wõtko nüüd järrele mõttelda mis>
suggune temma hinge luggu on, ja kas needsinnatsed kallid õppetusse
sannad jubba on temma süddames juurdunud. S i i n kuleme meie, mis
täst tahhab ja tunneme sest ühtlaste, kui suur meie kohhus ja nõdrus
on. Käst ütleb: Sinna pead Issandat, omma Jummalat ülle keige
asjade armastama ja omma liggimest kui isseennast. Kuida olled sinna, armas hing, sedda piddanud tännini ? olled sinna omma Jummalat tõeste armastanud? olled sinna temma pole hoidnud terwe süddamega, nenda et sa polle kahle issandat teninud? Olled sinna keikis, mis sinno peäle on tulnud, ikka kindlaste lootnud Jummala abbi ja armo peäle ?
Eht olled sinna fallalik ja nõdder olnud? Se kes Jummalat armastab,
se kuled temma sanna, ja tännab omma Jummalat keige armo eest,
nns temma on sanud, ja walwab übte puhko palwede sees, et temma
Ooo 3
wõiks

wõiks ennam ja ennam täiemaks sada armastusfes. Katsu nüuc mn^st
läbbi/ armas hing, mis tunnistab sinno südda? on se nendcsinuaste
pühha konckedega ehhitud ja täidetud ? S e , kes armastab Jummalat,
se armastawa omma liggimest. Kulda on sinno südda omma wew
na wasto? Ärrapetta isseennast walle-mõtlemisse läbbi; waid sinno
südda tunnistago sinnust, kas sinna olled tassane, allaudik, heamele>
linne, puhhas, tassin, ilma kawwalussera ja õiglane keige omma^ou
ja wiside sees? Olled sinna ommad wchhamehhed armastanud, kalmteggiattele head teinud ja nllekohtustening kiusajatte eest pallunud? Keik
sedda ja weel ennam tahhab kast sinno käest, lm ta kässib: sinna pead
omma liggimest armastama, kui isseennast.
Agga kes on se meie seas, kes sedda keik ommast wäest wõib tehha?
Kül meie teame, mis läst tahhab, ja et, parrago J u m m a l ! meil ep
olle jõudo sedda piddada. Laskem meid siis kuulda ja tähhele panna
sedda armo õppetusse sanna, mis Jesus kulutab, lui ta ütleb: mw arwate teie Rristussest, kelle poeg on temma? Se keige surem hulk
I u d a rabwa seast ei tunnud Kristust õiete: ja selletasid ärra need ao
mo lootusse sannad Kristussest, mitte Jummala nou, waid omma
tühja möttede järrele. Nemmad tahtsid, et Kristus, kui üks suur mailma kunningas, ilmalikkude kombedega piddi tullema: ja pölgsid sepärrast Kustusse allandust ärra- O h ! kui mitto on neist, kes ka ellawad
Kristusse koggodusse sees, agga Kristust ei tunne; nende teud, nende
sannad, nende nõuud tunnistawad sedda. Katsu sepärrast isseennast
läbbi, armas hing, missuggune sinno luggu on, ja mis sinna arwad
ommast Onnisteggiast. Tunned sinna isseennast, kui waene, willets
pattune sinna olled? et sinna isseennesest ei wõi middagi head tehha?
O h , mõtle,e peäle! Sinna ellad Kristusse koggodusse sees. Kristus
on sinno Onnisteggia. Sinno heaks on ta innimesseks sanud, armo<
õppetus^ sanna kulutanud, kässo needmist, Jummala wihha ja patto
sü sinno peält arrakaananud ja ennese peäle wõtnud. Sinno eest on
Kristus kannatanud ja surnud, surma ärrawõitnud, ja andeks-andwist, õigust, iggawest ello za õnnistust sinnule saatnuk. Sedda
lett on Kristus sinnule ja keige innimestele teinud. O h ! > wõtta siis
Kristust tunda, et temma on sinno Onnisteggia. Tulle allandliko süddamega temma jure: tunnista temma ette keik sinno hädda ja willetsust. Pällu temma käest jõudo omma hinge waesust tulcka; ommad
panud kahhetseda ja mahhajätta. Loda temma armo peäle; ussu telw
masisseja armasta tedda ülle keige asjade, kes sind on surmani armastanud ja omma surma mng werrega sind arralunnastanud; siis ssad
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sinna ka tunda, et Kristus tunneb sind: et temma on sinno hallastaja
ja inne saatja, kessindroetab nödrusses, rõmustab ahhastuses, hoiab
liusatusses, kaitseb hädda ja kurja eest ja omma pühha Waimoga sind
kinnitab uskus ja armastusses.
J a h , helde Jesus! armolinne Knnisteggia! õnnista nenda keik
need, kedda sinna omma werrega olled ärralunnastanud, et keik wõtwad sind tõeste tunda ja meles piddada, et sinna olled se Jesus, se I m wanuel, kes olled keikide innimeste peäle hallastanud ponnistust keiki
dele saatnud. Anna ka meile jõudo, kes sinno kogqodusse sees ellame/
et meie ikka sind tunneme, sind armastame ja sinno tahtmist möda ellame. A m m , se sündko nenda. A m m .
4aul;iZo. Keik kallis hinge önmstus, n.t. s.

Jutlus ühhcksateiKkümncmal Pühbapawal pünas
kolm-amo Jummala Pühha.
l!.aul: 25). Ärra waimo toetaia, n. t. s.

HArmolinne J u m m a l ! sinna olled keige waimo ja lihha Issa. Meie
^ H olleme sinno katte t i . Sinna palmid meid siin M a veal set^a
^ aialitko ello Ellama mitte meie kahjuks; waid sinna andsid mnle
meelt ja mõistust omma õnnistust nõuda ja otsida. E i sinna Kennad
meid mitte omma palle eest ärra. Sinna piddasid meles, et meie linno
lomad, pealegi sinno sarnatsed ollime. Meie nödruste ja, tarwiduste
wasto, missinnaenne teadsid, kui meie isse, walmistasid sinna nnile
abbi, kui meie agga sinno juhhatamisse peäle tähhele panneme; ja sinna siddusid meid ni mitme armasusse siddemettega ennese külge, liitsid meid issekeskis kokko ja andsid keik lomad Meir abbiks ja kassuks. Aaga meie poörsime selga sulle ja lahkusime sinnust, meie ello Hallikast.
Gliski olled sa jälle meile abbi saatwld omma amh Pöia Iesusse läbbi kes meid ueste ssnno jure kutsub ja koggub. Anna meile tarkust ia
ra--mo sinno suure armastust, mis e l iggast kohhast paistab ja ssnno l M s t tahtmist, mis meie õnnistus on, mndaja seddamöda ellada.
Hnnis-

48<5

Juttus ükheksateisikümnemal PüKhapiwal pärrast

Hnnista ta seks sedda õppetust, mis meie sinno sanna seest tahhame otsida. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Ewangelium: Matt. 9, i - - 8- salmist sadik.

c^a temma ( I C s u s ) läks laewa ja läks ülle järwe, ja sat
< " omma liNna. J a wara, nemmad kandsid temma M e ühhe alwatud, kes wodis maas olll. J a kui Jesus nende usko
näggi , ütles temma selle alwatud wasto: Olle julge minno
poeg, so pattud on sulle andeks antud. J a wara/ monnlngad kirjatundjatee seast raülsid isseenneses: sesinnane «otab
Jummalat. Agga kui Jesus nende mõtted näggi, ütles temma : mikspärrast tnötlete tele kurja ommas süddames ? Sest
mis on kergem üttelda: pattud on sulle andeks antud, ehk üttelda: tõuse ülles ja tönni? Agga et teie peate teadma, et innimesse Pöial melewald on pattud M a peäl andeks anda,
(siis ütleb temma selle alwatud wasto:) tõuse ülles, tõsta
omma wodi ülles, ja minne omma kotta. J a temma tõusis
ülles ja läks omma kotta. Agga tui se rahwas sedda näggi,
pannw nemmad sedda immeks, ja anustasid Jummalat, kes
tMlggust melewalda neile mnuncstele annab.
Se suur Loia on põhjatuma tarkussega innimeste ellamist M a
peäl nenda seadnud, et nemmad peawad seltsis, teine teisele abbiks ja
issekeslis teine teise ossalissed ollema. Kui iggaüks koggoniste teistest lahkuks) aino üksi ellaks ja ei ühhegiga wõttaks ümberkäia, siis lähhäks
ma ilm weel pahhemaks hädda orruks, kui ta jo on, ja innimeste asjad ei wõiks ei ial hästi korda minna. Sepärrast loi Jummal neid keik
ühte knio möda, temma andis kettidel ühhesuggused lnkmed ja ühtsuggust märko ja arro. Temma walmistas keltidel ilma nende murre la
waewata taewas ja M a peäl mitmesuggused hecueggemissed, mis uh'
hel ni hästi, kui teisel tarwis lähhäwad, ja kellest nemmad keik keelmat
ta peawad ossa wõtma. S e on se suur ja tuggew armastusse sidde,
misga keik Adama laosed ühte on pandud, za kes sedda tahhaks katki kls
w d a , se ep olleks wäärt innimeste hulla arwata. Peäle sedda ep one
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ta innimeste! mitte keik asiad, mis neil tarwis on/ ommast käest. Se
Lola täitis kül ma ilma omma andedega. Temma teggi sedda rohke ja
rikka kaega, ja panni innimessi ommaks maiapiddajaiks; Agga temma
ei andnud mitte keik ühhe maiapiddaia holeks, temma jaggas omma
tahtmist möda ühhel sedda, teisel teist. Selwisil pandi sündimust innimcste peäle, et nemmad sedda, mis neil ennestel ev olle, ja mis tarwis lähhäb, telsie käest to ja kauplemisse läbbi peawad nõudma ja sa*
m a ; nisuggust sündimust, er nemmad peawad õppima ka neid tundma za nende sõbrad ollema, kes hopis woorad ja tundmatta on. Kui
sedda ikka truussega ja õigusse kombetega tehtakse,siison innimeste! issekeskis üks kallis ja rikkas ossasaminne keige ma ilma läbbi ja nemmad on
keik üks perrekond Jummala sures maias. Agga kui nemmad armasrust
ja õigust unnustawad,jlis tewad nemmad ma ilma rööwli auguks. Õtse
kui Jummal lomisse läbbi keikidel innimestel ossasamist seädts ja kinnitas, nenda on ka se ma-ilma Qnnisteggia Jesus omma rahwast ühhendanud ja kokkotulnud. Temma ei arwand sagiks, et ta Jummalaga
uhhesuggune olli, waid sai sannawotlikkuks risti surmani, et temma
need laiale pillatud Jummala lapsed piddi ühtekokko koggmna. Temma kutsub neid omma ennese, ia igga Jummala armo ande ossasamisse?s aialikkult ja iggaweste. W a a t , se on üks õnnistus, mis meil pallutakse, mis wäärt on, et meie sedda tähhele panneme. Sepärrast
tahhame sel korral omma tännapäwase Ewangclmmmi seest õppida

Pühhade ossasamist.
Watagem

I. Kust se ossasaminne tulleb.
II. Kuida tedda wälja näidetakse, ja
I i l . M i s kasso temma sadab.
Meie Ewangeliummis ööldakse selgeste, mispärrast Jesus ftbda
awatud on terweks teinud: et teie peate teädma. et innimesse pöial
Melewald on pattud M a peäl andeks anda. Se on üks tunnistus
temma Jummaliko auust, et temmal melewald on panud andeks anda, süddamed rõmustada ia pattust innimest wõllast m nuhtlusse»? walwle peasta. Nisuggust wägge peame meie tuydma ja Iesust kiltlna.
Nenda teggi ka se rahwas: nemmad, pannid sedda immeks ja auustaPpP
fid
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sid Jummalat, kes nisuggust melewalda neile innimestele annab. S e

on se kallis ja suur armo öpretus, mis risti rahwale ikka kulutakse
nende hinge önnistusseks. Agga meie leiame ka ommas Ewangeliummis sedda ossasamist, mis pühhade! on, ja mis meie omma risti"
usso öpvetusses üllestunnistame. S e alwatud ei wõinud isse Iesusse
jure tulla, tedda kanti neljast wodi peäl ja lasti laest läbbi mahha temma ette. Nc:l kandjattel ni hästi kui haigel olli üks nou ja meel/ üts
mk ja lotus, üks armastus. S e olli ossasaminne ja olli Iesusse mele
pärrast; temma näggi nende usko.

Nüüd wõime ka warsti mõista
l. Rust se ossasaminne tulleb. S e ust Iesusse nimmesisseühhew
dab meid temmaga ja nendega, kes temmasisseussuwad. N i pea, kui
meie Iesusse armo õppetust kuleme, siis näme ka, et temma se keigeüllem warra on, kellesissekeik tarkusse ja tundmisse warrandussed on
warjule pandud. Temma nimmi lähhäb meil keigesuremals ja kallimaks nimmeks, mis sees meie omma ello tätt rõmo ia õnnistust leiame.
Sest temma nimmi ep olle mitte üks paljas illus sannoke, waid temmaga wõetakse ühtlasce meles ja pannakse puhhas kokko, mis temmast
on tunnistatud, kuuldud ja nähtud. Seoärrast teame temma nimmest, et temma meie pärrast innimeste lihhast ja werrest on ossa wõtnud, ja innimeste seas on ellanud; et temma innimeste abbiks omma
jummaliko armastust ja wägge ülleõnäitnud, ei seddagi ärralükkanud;
need keigekallimad õppetussed kulutanud; innimeste patto pärrast surnud, ja nende õigusse pärrast üllestõusnud; et temma meie heaks omma Issa parremal käel istub pälludes meie ees, ja er ta wimaks meid
tahhab omma ausissetösta. Kelk need asjad wõttab ust kokko, ja kes
nisuggusre asjade peäle tössise süddamega mõtleb, se hakkab pattust lah>
kuma. Temma pühhitseb ennast. Temma hakkab Iesusse peäle looc. ma, tulleb temma iure, pallub tedda allandikkult ja tahhab usso läbbi temmast ossa sada. Nenda lutstakse ja walmistakse meid ossasamisseks, ja meie õnnistus lähhäb ikka suremaks ja kindlamaks, sedda
ennam kegi ennast Iesusse holeks annab, temmast, kes omma ihho liikmetee Pea on, tarkust saab, ja keik omma ello ja wiljakandmisse raw/
mo temmast wõttab, kui wina pu oks, wina puust. Siis kiitleb innimenne julgussega Kristusest, sest, et temma sedda ennesele wõttad,
mis Kristusses on ja mis temma on saatnud, ja et temma ennast Knollal. ,,2o. tussega ehhitab. Temma ütleb: ma ollen temmaga risti lödud, agga ma ellan, ei mitte ennam minna, waid Nrisruo ellab minno sees,
ja
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ja ms ma nüüd ellan lihhas, sedda ellan ma uokus Jummala pöia
sisse, kes mind on armastanud, ja ioftennast minno eest ärraannud.
Tennn - üi 'eb Paulusega: IVrietus on mo ello. Kui meie nenda wõi- Wll. i, »i.
me öölda/ siis teame wibsisce, et meie temmast olleme csia wõtnud,
meie ust on kui kassi, mis Iesusse nimmest kinnipeab, ja keikist tõotussist, l5ns melle lemnm läbbi on antud aialickult ja iggaweste. Sedda
usko näad Jesus, ja temma ei wõi e: nast arrasallata. Enneminne lecb
temma tücss, n is temmast ööldud on: sedda rohhutud pillirogo ei Matt. ,^
murra ta mitte katki, ja sedda tahti, mis weel suitseb, ei kustuta
"'
temma mitte ärra; kunni temma kohtule wõimust sadab. Temma
ei wõi ennast keelda. Temma ütleb: keik wõib sündida sellele, kes us- Mark. 3,,;.
sub. Temmal veab ta ärrast meelt ollema meie nödrusre pünast; sest
otsekui mele olleme ma-ilmas, nenda olli temma ka, ocsetui meid kiusatakse, nenda sai remma ka kiusatud. Temma tähhelepanneminne
meie peäle ja keik temma jummalik wäggi peawad meile julgusseks ollema. Kahhe wahhel ei jätta ta meid. Temma W a i m , temma sanna
ja Saakramentid on meil pandiks ja roaks antud. Sedda, mis Kris«
tus meile ossaks annab, nimmetab temma isse ühhe sannaga rahhuks. I s " 14,»?
Rahho jättan minna teile, omma rahho annan ma teile. Kui meie
temma rahho same, siis on meie kurja süddame tunnistus waigistud,
Jummala haljastusse warrandussed lahti tehtud, röölwas lotusses
meie ellame ja rahhoga meie surreme. Nisuagusi õnnistust on need keik
lätte sanud, kes temma sisse on ustnud. Nende palwed on kuuldud,
neid on häddast peästetud ja pattud on neil andeks antud. N i mitmest
tudhandest ei pällu mitte üts ainus ilma asjata; sest et ta iggaühhe peale watad ja rikkas on keikite heaks, kes temma nimmet appi hüawad,
lui lahti tehtud Hallikas, kust ke k keelmatta wõttawad Sedda nähti
ka selle alwatud innimesse jures, kelle sallaiad iggatsemissed Jesus näg»
gi, et kül vaks rahwas temma ümber olli. Ja mis weel ennam, temma
ei tahhasiiskiomma armo ossand mist keelda, kui temma wahhest kaua
tül ilma asjata sedda on pakkunud; temma wõib siis weel meie usko
nähha; kui meid wodi veäl temma jure kantakse. Aaga meie ei pea
tedda mitte kiusama. Nenda on se ossasaminne wastastikko Kcistusse
ja innimesse wahhel usso läbbi. Sepärrast ütleb Paulus: teie teate »Ksr. 8, ?.
meie Issanda Iesusse Aristusse armo, et temma teie pärrast on waeseks sanud, kui ta rikkas olli, et teie temma waesusse läbbi piddite
rikkaks sama. Innimenne wõttab ikka ommas waemsses usso läbbi,
ia Kristus annabttkaommast rilkussest. Kui meie nüüd Iesussest ossa
Wõttame, ja temma jälle meist, siis arwagem isse, eks meil ka ei pea

issekeskis leilide ustlittudega ossasaminne ollema selle samma usso läbbi
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Kristussesisse? Kuida muido? Pühhade! ep olle tarwis kaddedad olla;
Kristussest saab iggaüks kül, nemmad ei pea kadduwist asjust, mispärrast teised riidlewad, taplewad, tappawad ennam luggu, kui kohhus
on. Nemmad ei kattna nende pärrast wihha, eite, egga salli lahhutud ; waid nende ust on se wõimus, m s ma ilma ärrawõidab. M a ilmas peab kül lahhutus ja wahhe ollema mitme asm pärrast; Agga puh,
had mõistawad ma ilma rikkust, au ja rõmo põlgada. Nemmad lo»
wad ommad h i r m u d r i s t i , wõtwad risti enneste peäle ja tannatawad
lotusas. Nende sees on se meel, mis K' istus sel ka o l l i ; sest on nemmad ussinad üht meelt piddama waimus rahho siddeme läbbi ja muud
wahhet ep olle neil, kui agga se, et iggaühhele arm on antud Kristusse anni moödo järrele keiride kassuks. J a se mool ei wõi nisuggusid seggada ja lahhumda. Üks ihho, üks wanu, üks lotus, üks Issand, üks
«st, üks ristminne.
Need asjad on kui allused, mis peäle pühhade
ossasaminne raiaeud ja kinnitud on.
Neist siddemist, misga meie
Issand meid on ühte pannud, peame kõwwaste kinnivlddama; ja neist
on kül, ilma et nende jure weel middagi tarwis lähhäks.
Kui kegi
julge on, ja nende jure weel teised asjad põhjaks panneb, siis se ei
mõista, et Kristusfes muud ei maksa, kui tössidus, ja kui kegi ka
sedda waggast süddamest teeks ja arwaks sest kasso ossmannssel tullewad ; siiski sünnitawad innimeste kästmisled wäljaspiddised kombed
pea ehk aega möda waeno ja lahhutust. Õppigem
ü. A u i d a pühhade ossasaminne wälja näidetesse. Sedda tähtakse keig^s - alt palwcde läbbi. Nenda näme siin Ewanqeliummis
sest alwatud innimesest ja temma sõbratest. Ust Kristussesisseülchcndas neid palwedes, ja se ust, mis Jesus näggi, ep olnud muud ühtegi,
kui palwed. Ei öölda kül, et nemmad sannadega on räkinud. Agga
sedda ep olnud tarwis. S e olli Iesussel kül, et nemmad keik uskus õhkasid, abbi haigele sowisid ja temma käest ootasid. Uit ei olle ellades
ilnla palweta, ja nenda kui kegi ussub, nenda pallub temma. Ons
meil ossasaminne ussust, siis on meil la ossasaminne palwedes. Risti inn me ei wam mitte ükspäinis ennese yeäle, waid temma watab ka
nende peäle, kes temmaga üht ello teed käiwad. Sest temma on üks
, Ksr.", like uhkest ikhuft. Sepärrast ütlcb P a u l u s : kui üks like kannatab,
»6.,7- siis kannatanud ka kelk liikmed, kui üks auustakse, siis on keik rööms d. Agga teie ollete Nristusse ihho ja liikmed, iggaüks omma osf>. polest. Ei ükski like, mis tcrwe on, ei wõi tuim olla, keik ühhes kous
ten^d ihhule abbi ja nõudwad ühtlaste temma önne.
Sest maeet peab tehtama pallumiosi, palwcsid, pallumlssi
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lumissi teiste eest, ja tannamisfi teikide innimeste eest, kunningate
ja keikide eest; ja t a : palluge iggal aial keige palwe ja pallumissegaEwes. 5 , ,
waimus ; ja sesamma pärrast walwage keige peäle aiamisse ja pällumissega keige pühhade eest. Meie palwed on ka wäggewamad, ja ullatawad emale, kui keik mu jõud ja abbi, mis meil ial wõib olla. New
dega aitame ka siis, kui meie isse waesusses olleme, ja teme head neile,
kes kaugel meist ärra ja tundmatta on. Se peäle mõtteldes olleme walmid ja wässimatta palwetega sedda teistele sata, mis meie mu wisil ei
jäksa egga wõi tehha. Ja meie awwalikkud eestpallumissed ei tehta
mitte paljast wisist ja kombest, waid teiste hädda teeb meile haiget; nen,
du san moti kui teiste rööm tänno jures meid rõmustab.
Ommeti ei olle sest iggakord kül, et meie omma ossasamist palwedega ükspäinis ja saunadega näitame, waid meie tunnistame sedda ka
leige rammoga, to ja teggudega wälja; muido wõiks meie armastus
wrel tawwal ja sallalik olla ja meid ennast petta. Se olli wägga suur
ja üks wendade armastus, et se alwatud, kes isseennast ei wõinud aidata ja Iemsle jure tulla, neist neljast wodi peäl kanti; et nemmad tallust lahti kiskusid ja tedda Iesusse ette pannid. Sedda lehhes saatsid
nemmad temmale abbi hinge ja ihho polest. Jesus ei panni sedda neil
kandjattel mitte pahhaks, waid keik, mis nemmad teggld ja mõtlesid,
otti hea temma melest. Se haige sai pattude andeks andmist, täit terwist ja rammo omma wodi isse koio kanda. Haddalissi ja waesi ^takse ikka innimeste seas; n t'e sepärast, et Jummala hallastusa ja an«
dede rikkussest pudo cn, waid sepärrast, et ossasaminne liguks. Kris<
tu - ütleb omma jüngnttele: waesed on ikka teie jures, ja kui teie tal)-Marl. 14,7.
hate, wõite teie neile head tehha. Meie armastus olleks nago surnud, kui ta nisuggusid ei nääks, kellelta abbiks ja krrgitalwsseks wõib
olla. Innimesse südda peab pehmeks minnema, kui temma haige äggamist kuled, temma wallo nääb ja se waene kerima ukse ees M u b .
Nisuggused heateggemissed ihho hädda sees tullewad ikka kalliks piddada,
ja pühhad aitawad ilma nurrisematta. Agga innimesse hinge hädda,
se patto sü, on weel pahhem, kui keik ihho kahjo. Mis kasso on temmal keigest ma ilmast, kui ta hing hukka lähhäb? Sepärrast on pühhad teine teisele wägga sureks abluks hinge polest. I l m a et neid õppetajaks on seätud, siis on neil mitmesuggune maenitsus Nriotuoses,mit Ml.,,i.«.
mesuggune armastusse römustaminne, mitmesuggune Waimo ossasaminne, mitmesuggune süddamele hallastus ja arras meel, misga
nemmad teist parrandawad, teiste rõmo taitwad ja armastust peas
wad, Ku üks hing. Kui st armastus seddawisi pöllemas on teiste wasto, siis sadab ossäsammne suurt kasso. Pangem
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ili. Tähhele ftdda tasso. Krislusse arino ja lallastusie tundminne kaswab wägga ossasaimsse ladbi. Need mehhed, kes sedda alwatud Iesusse jure kandsid, öpc sio tedda xarrelnmne tundma.
Nemmad näggid liggidalt omma sildadega sedda im^e^eggo ja sedda melewalda, mis temmal olli pirrud andeks anda. Ne nmad kuulsid sedda
jutto, mis temma neil ustmacta kmatunolattel rakis, kelle südd^nie
mötlemissed temma teädis. Keige se läbbi piddi wisssste nende lotus
ja armastus kindladaks ininnenla; ja se olli käes, mis Paulus ürleb:
Vwes.4»l<5 Need liikmed on kokkupandud ten,e teise abbiks, et se ihho kaswab
ennese parrandamisseko armastuvses. J a otse kui Nleie llmalikko as'
jades tarkust za öoemst sest same, ec meie teistega ümberkäime, ja üks
teisest öp>)il); nendasunlllloti lähhäb ka meie tundminne ja moistminne
selgemaks ja õigemaks pühhade ossasamisse läbbi usso kinnitusseks. S e
tulleb ka rõmo jätkuks. Meie süddamed sawad täidetud mitmesugguse
ja rohke römoga Selle haige sobrad wõtsid ossa sest andeks andnusse
ja terwise rõmust, mis temmale anti. Sest kui mite rõmo antakse,
kelle pärrast meie waewa näggime, murret kandsime ja palwed teggime, siis kannab se room, nns üts saab mitmekordse wilja, mis nnt.
medel kingitakse. J a se kelk tulleb auuks ja kitusseks Jummalale meie
Issale, ja Jesussele meie Issandale. Sedda nähti ka selle alwatud jures, kui ta olli terweks tehtud. Se rahwas panni sedda immeks ja auustas Jummalat. Meie waesed ei wõi ühtegi Jummalale anda ja temmale tassuda, kui agga sedda kitust ja a u : ja sedda vead temma isseennesel walmistama inmmes:e läbbi, kes sedda ei mõista egga tahha temmale anda käies ommas lahhutusses eksitusse tee peäl. Sepärrast tulleb jubba siin ma peäl temmale kitusseks laulda:
Oh Issand! omma sannaga
- Meid ussule keik koggub sa,
Ja rahwast keigest ilma maast,
Sest kidame sind süddamest. Halleluja.
Agga lui suur saab siis meie Jummala au ja kitus ollema, kui keik
temma ärrawallitsetud temma aujärje ees kous on, kui nemmad ue
laulo laulwad, ia ni M t o kümmend tuhhat kord kümmend tuhhat, ja
Bm. 5,', tuhhat kord tuhhat sure heälega ütlewad: Sellele, kes aujärje peäl istub , ja lallele olgo kitus ja auustus ja au ja wäggi iggaweste igga,. lv. salm wesseks aiaks. Sest temma on omma werrega meid Jummalale ostnud, keige suggu arro, ja kele, ja rahwa ja pagganatte seast, ja
meid
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Selle sure ja

tullewa lggawesse römo ossasamisseks koggurakse ja ühhendakse meid
siin M a peal, ja kes siin nisuggusest armo patkumissest ossa eiworta,
se ei woi ka pühhadega iggawesses ellus ossasamisses olla, waid tedda
lüktatakse iggawesse pimmedusse sisse, kus ulluminne ja hambaste kir
riseaminne on.
Teädko nüüd iggaüls, et lussa ial Kustusse sanna wastowoetakse,
seal peab ka ellaw ust temma nimme sisse ja ustlikkude ossasaminne õllema. Kui mitte, siis on risti nimmi, üks alw nimmi, Kristust ei peta Peats, temma tootussed tehrakse tühjaks, se lotus pettab, ja keigest
ossasamissest ei jäta ühtegi muud järrele, kui agga kombed ja wisid.
Se on üks waene luggu. J a ommeti on neid paljo risti-rahwa seas,
kellel agga ust Kustusse sisse, suus on.
Sedda näikse nende ellust.
Ncmmad watawad üksi enneste peale. Hallasrust, armastust, pitkameclt, öigust ja röt ei näita nemmad ülles, sepärrast on neil pühhade
ossasaminne, üks rummalus. Moistko nemmad, et nemmad omma
usko, mis peale neid on ristitud, ärrasalgawad. Kartko nemmad,
er uks neile saab kinni pandud, lui peigmees saab omma prudiga,
selle pühha risti kogaodusseaa, sisse läinud. Lahkugo nemmad sepärrast aegsaste keigest pattust ja kiskugo katki need paelad, misga nemmad patto orjussets on kinnipandud. Agga teie, tes teie Iesusse ihho
liikmed ollete, sage ikka ennam kinnitub õiges uskus. Teie Pea, Kristus, ci tahha ommad liikmed mahhajätta. Temma on teiega üks, nen- Ioan.
da kui temma omma Issaga üks on. S e on temma omma palwe,
mis ta Issa käest pällus. Olge rõõmsad, et teie kül se pissokenne kar z«k.,
joke ollere. Teie pärrite sedda rikl, ja teie ei õlle mitte üksi. N i mitto palluwad teie eest, kedda teie nlitte ei tunne. N i mitto aitawad
teld uskuda. Nende palwe, nende ust sadab teile abbi ja õnnistust sel<
le käest, kes teie Issand on. Pange wässimatta ommad palwed kokko
nmdega, kes ärrawallitsttud on, ja kes Iummala pole ööd ja väwad
liösendawad, siis on teil üks ossasaminne, mis teid röömsaks teeb uskus ja lotusses, ja nns teid kinnitab julgusses patto ja kiusa usse wasto panna, künni meie kelk sest lootud iggawessest römust, omma Issa
rikis, ossa same.
Armolinne önnisteggia Iesus! sinna õlled meid ühhe kalli binnaga ärralunnoscanud ennesele ommaks ja koggud meid omma Waimo ja sanna läbbi. Anna meile mõistust sinno paktutud armo ölge
ns^oga wastowotta, ja km meie sedda olleme sanud, siis kinnita mud
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sts ossasamisses meie otsani, et meie keige pühhade seltsts sind ja sedda
I s j a t kidame lggawes>es
iggawesses rõmus. Amen.
laulust 177, s ja6 salmid.

Juttus kahhckümntmal Pühh«e<iwal Pärrast
l°lm°«>no Jummala Pühha.
K.aul. zo. Hinge peioke, Helde Jesuke, u.t. f.
« ^ i muud Jummala ees kolba
Km sa) Jesus, üllem hea.
S u l , oh Jesus! laab kelk korda
Sinno pühha werrega;
S e läbbi on ello ja digus mul todud,
Se läbbi on dnnistus mulle ka sadud.
Mind ehhitad hästi ja illusaks teed.
Kui uskus sind hoian, kui iggawest Hää5.
O h ! siis anna minno hingel
Sada sinno sarnatseks,
Sinna olled issi temmal
Tehtud ka pühhitsusseks:
Mis igganes Jummala elluks on waia,
S e Iesusse läbbi keik antakse pea,
Sest kadduwast himmust oh! puhhasta mind,
S o ello mul tulgo, ma armastan sind. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Gwangelium t Matt. 22, i - -14. salmist sadik.

J

a IEsus wastas ja rätis neile ta tahhcndamisse sannade
labbl ja üttes: Taewamt on ühhe mmmcose sarnane,
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kes kunningas, kes omma potale pulmad teggi, ja temma lakk l a s ommad sullased wälja need kutsutud pulma kutsma, ja
nemmad el lchcnud mitte tulla. T a läkkitas temma teisi sull a d wälja, ja üles: Ü telge neile, kes on kutsutud: W a t a
omma söma-aia ollen ma lvalmwlanud, mo härjad ja nuu mweckscd on tappetud, ja keik on wülnns, tulge pllima. A g ga nemmad u holmd sest, ja läksid ärra, teine omma põllule,
teine agga omma kauda jure. Agga teised wõtsid temma sullased kinni, teotasid p tapsid neid ärra. Agga tui kunningas
sedda tülis, sai tcmma wihhaseks, ja läkkitas omma sõawäed
wälja, ja hulkas Needsammad tapjad ärra, ja sütas nende
linna pöllcma. S i l s ütles temma omma sullaste w a s t o :
Pulmad on kül walmis, agga need kes kutsutud ep olnud mitte ftdda wäärt. Sepärrast minge tee-lchkmide peäle, ja kutsuge pulma nt mino kui reie ial wate. J a Needsammad sullased latnd wälja tcdc peäle, ja koggusid telk kotto, ni nutto
kui nemmad leidsid, turje ja l M , ja pulma todda sai täis
neist, kes laudas msid. S u s läks kunningassisseneid waatma, kes laudas lstsid, ja näggi seäl ühhe innimesse, kenuel
pulma-riet ep olnud selgas. J a ta ütles temma wasto: Sbb<
ber, kuida sinna sne olled sisse tulnud, ja sinnul ep olle pulma -riet? Agaa temma ei wnud sannagi suust. S i i s ütles
kunningas teenride wasto: siddugc temma tä-d ja jallad kinni,
ja wõtke tedda, ja hcuke tedda kcigesüggawama pimmedusse
sisse, seal on uiluminue ja hammaste Krrlstammne. Sest paljo on neid kutsutud, agga piösuc on neid ärrawallitsetud.
Meie Jesus arwab selle takhendamisse sanna sees Iunnnalat uh.
he sure kunninga sarnatseks, kes omma pöiale pulmat teggi. Seaa ta
tähhendab sedda Jummala hea ja armolist armo nou, ec kelk oiged ustlikkud temma armo ossasamisses Kristusse Hesusse läbbi siin armo alal
la seäl taewas sedda iggawest ello peawad katte sama. Jummal Ml«
tas ma ilma algmissest omma pühhad kassud innimeste M e , neid lelle Talle pulma kutsma, agga nemmad ei tahtnud mitte tulla, nenda .
Oqq
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lui näikse neist innimcstest enne suurr wee. upputust, kedda Jummal
sadda ja kakskümmend a^etar wagga Noa läbbi laskis nomida ja pab
tustpöörmisfrle kutsuda; agga ilma aego. Pärrast kui essimenne mailm patto pärrast sai hukkmud ja weega rikkutud, teggi Jummal uut
armo seäkust Abmami j.l temma souga. Agga Israell suggu ei holind
mitte palzo omma seadusse Jummalast, waid omma süddame kõwwadusses tõstis temma omma kandagi omma wanne:natte Jummala
wasto ülles walle usso la ebba ucso kombede lälbi.
Jerusalem,
mis jummala prohwetia ja keige kõrgema Poiagi tappis, sai hirmsaste arrahawwüud, ja siis läkkiws IllMlnal ueste käsko keige ma ilma rahwale, Jesusse, onuna Pöia Aposilide läbbi nenda utteldes:
Marl.l6,i6kes ussub ja kedda ristitakse, se peab önsaks Kma ; ja lasseb pi aego
mele parrandamist ja pattude andeks andmist Jesusse nimmel kulutades
keik innimessed Talle pulma kutsuda. Nüüd on pühha ristminne meile
uesündimisse pessemisseks, sest se läbbi same Kristussega ehhitud ia scddawisi omma hinge peigmehhe, Jesusse Kristussega kihlalud. Jesusse kalli armo õppetusse ja pühha öljto< söma aia läbbi wiakse ustlikko
hing Kllslusse wasto, temma hoiab usso- armastusse ja totusse läbbi
omma hinge armatstia pole, ja käib Talle jär-l!e, ja maggabsiintem-ma armo rindus, kunni se onnis aeg jõuad tulla, millal Talle pruut
omma hinge sõbra truust ja armastust ilma löpmatta taewa rõmo ja auu
sees maitsta ja tunda saab, ja ei sa ennam ühteqi tedda Jesusse arJim.,5,3. mastussest lahhutada iggaweste. O h ! önsad, onsad on need, kes
Talle pulma õhto < söma-ai^le on kunutud. O h ! siis walnrsta ennast targaste ja aegsaste, oh hing! DNle pulmale, kuhho sind ka kutsutakse. Kallid ristl innimessed! ostkem usso ölli ja murretsegem endile pulma ridet, et taewa-kunningas teid mitte ei leia pimmedad, paljad jaallasti ollewad, kuita tulleb omma vulmalissedwaatma, ja et
Issand ei ütlesinnowasto: Söbber, kuida sinna seie olledsi^setulnud, ja smnul ep olle vulma riet? O h ! siis walwagem ja pallugnn,
ja öppigem praego vülcha süddame himmoga sedda pühhade öigust, misga ehhitud meid üksi Talle pulmale wastowõetakse.

Jesusse Kustusse õigus, misga uMttud ennast ehitawad, se on blgc pulma-ue, mis Talle
pulmale tölbab.
Sedda tahhame praego teine teisega õppida ja tähhele paima.
Nisti-
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Risti innimenne, kes sa püüd õnsaks sada, mul on üks maenitsusse sanna sinno süddame kohca. Katsu iggapääw läbbi omma hinge,
ja tussi ennast: Missuggune õigus on se, mis peäle minna omma õnnistust toetan ? Kas ma ollen kolgest onuna ennese õigusse^ lahti? Katsu hästi järrele, ec so hing, mis pattust hawatud, saab Kristusse werre läbbi põhjani ärraparumdacud.
Krlstusse werrera, panne peäle
n:is sa itta tahhad, paise lähhäb takka peäle ikka kurjemaks. S a ftad
pea nähha, et pat polle ei ellades mi te õiete surmatud; et sa polle Kris>
tust näinud, kui temma kchha risti laa^b^s werrest külwaks jooksis armastusse pärrast sinno wasto. Ei ühtegi ei wõi patto surmatada, kui
se, et sa ussoga watad Krisiussc õigusse peäle. Innimenne, kes hopis sant ja rittutud, on leige omma jouoga, ka omma keigeparrema aialitto ello sees hopis kölbato kallet kuddu,na, mis kolbaks hinge roiust katta. Ei ühtegi muud kõlba sinna tarwis, lui Kustusse õigus. Keik,
lws innimenne isse hinge katteas on kokko äianud, pead jälle enne üllesa rotadama, ennego Kustusse õigus saab ennese peäle wõetud. M l s sa
so ennesele kootud ridest olled ennese ümberpannud, se kallale tulleb S a l nas, kissub W a ü h l hilpo so ümbert ärra, ja jättab hinge Jummala
wi! ha alla allasn ja paljaks. Innimenne ei jõua keigest ommast wäest
ei mai paljo armo kätte sada, kui üks tilk on, misga la patto wõiks.surrewada, ehk julgnssega astuda Kustusse silma ette. S a ütled: „ m a
„o!len risti innimenne, ma käin kirrikule ja Jummala armo lauale."
Keige se jures wõid sa üks willets innimenne olla. Et mõtle emmet! iärr; e ; kas Kusrus sulle ial nenda paistnud ja tuttawaks sanud, et la
sulle on palio ennam olnud, kui keik, mis ma - ilmas keigetäiemaks, kallimaks, ja õigemaks arwatakse, ja et se keik temma wagga sul-e armastus'e ja armo eest sinnust on mikski pandud. Kui sa olled Kusmft
töeste näinud ja tunnud ellawalt, siis ep olle sa temmast ci ühtegi muud
näinud ja tunnud kui üsna armo, üsna õigust, mis keikipitdi otsata
on, mis palio ennam on, kui keik pat ja willetsus. Kui sa Krisiust
olled ellawalt tunnud, siis wõid sa keikide innimeste ja inglide õigust
jalgega tallada, se polest, et nemmad sind Jummalale kõlbawaks ja
temma ees õigeks teeksid. Kui sa ussud ja Kustusse jure tulleb; siis
pead sa keik omma ennese õigust mahhajätma ja ärrasalgama, ja ei
ühtegi muud ennesega toma, kui omma patto. Se on raske! S a pead
õtse unnustama keik ommad pühhad wisid, pühhitsus?, head teud, allam
damissed,ia ei pea ei ühtegi muud enneseZa toma, kui wiggadussi ja willetsust, muido ei kõlba Kristus sulle, ning sinna Knstussele. Kusrus^ahhal), et temmaga, kui lunnastaja <a wahhemebhega, ei pea ei middagi Kggatama, ning sul ei pea ei ühtegi muud enneie meles ollema, kui
Qqq 2
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üks ärrakaddunud pattune, eht Kristus ning sinna ei sünni ei ellades
mitte ühte. E i raskemat asja põue ilmaliko ja lihhalikko innimessel,
tui Kristust ükspäinis wastowõtma ommaks öigusstks, se o n : tun'
nistama tedda Kristust ja meie ainust öigust ollewad. Kui sa J u m mala ette astud, ja ial muud middagi so mele tulleb, mispärrast sind
Jummalast wastowõetakse, kui Kustusse ja temma õigusse pärrast:
Ief. ez,;. siis on so luggu oige ia so järg onnis. Rristus on üksi surro-törres tallanud ja rahwa seast ei olnud ütski temmaqa. Kustusse öigust ük5
päinis ommaks wõtma, ei mitte tahtma pnnis olla, kui ükspäinis
temma werre sees, se on armo õppetusse otsus. Kui hing ommakeigeparrematte teggude jures ni hästi, kui keigeraskematte kitsikuse sees
wõib öölda: Kristus aino üksi on mulle tehtud öigekssamisseks, pühhitsemiseks ja lunnastamisseks : siis hing tunneb ötget rahho ja hingamist. Kui so patto sü hakkab pöörlema süddame tunnistusses, siis hoia
ennast, et sa tedda ei ühhelgi muul wisil waigistad, kui Kustusse wer>
re läbbi, muido lähhäb so südda ikka weel kowwamaks. Wõtta ennesele Kristust ommaks rahhuks, ei mitte so omma beateggemist, ei mitte
omma silma wet ehk muud; sinno öigus olgo ükspäinis K'istus. Selle peäle toeta ennast ükspäinis, ja hoia ennast, et sa ei seisa teist jallaga
so omma ja teisega Kristusse öigusse peäl. Ennego Kristus tulleb, ja
omma au järge sinno sees ülleschhitab, siis volle so süddame tunnistusses ei ühtegi muud, kui hnkkamoistminne, hirm, sallaia kMpiddi mötleminne, ja hing ellab tanusse ja totusse wahhel; se on üks järg, mis
käib armo õppetusse wasto. Kes kardab ja ei rähka patto m hir-usaks tunda, kui ta on, ja omma ennese süddame põhjatumat ärrarikmise uskuda, ei se ussu mitte Kristusse Kmnastamist. Olleksid sa ka
kül kui suur pattune; katsu et sa Krisrust wastowottad o:nm.iks eesikost
jaks; siis leiad sil/ et ta on Jesus Kristus se oige ja sinno öigus. Kui
sa kaksipidi mõtled, kui kirsas kä, ja kui süddame tunnistus hirmutab,
siis wata üksi silmi Krislusse peäle. Temma ammet on se, sest ta on
i?,an.','meie eestkostja. Temma ammet on, et ta kassule wastab, kui meie
kbr. 7, -- köemees. S i i s on ka temma ammet, et ta öigussele kostab, kui meie
Kal i, ,v. wahhemees.

Selle ammeti peäle on ta wandunud ja temma ei läh-

Ebr. 7,21. hä sedda mitte kahhetsema. Sedda anna nüüd Kristusse holeks. Kui
sa ial middagi tahhab tehha omma pattude tassumisse pärrast, W
salgad sa ärra Kristust, sedda öiget, kes sinno eest on patto ohwriks
tehtud.
Kui astume siis Jummala ette, risti rahwas! siis polle meil tarwis ei ühtegi muud ennesega tua, kui Kristust.
.,
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Kristusse werri, digus ka
Se minno au kuub on, ct ma
Ses kõlban Iummalale nüüd,
J a kui ma taewa lahhan siit,
Ehk talle armust ellan ma
Ta temstusscs wiggata,
Kcik kurja woidan pealege,
J a patto surmani ei t e ;
Siiski, kui taewa tullen ma
Ei headust ma ei nimmeta:
W a i d , et ma, kui üks pattune
Saan werre parrast tacwase.

Wame hing! kes sa ennast täis õlled, sulle saab siluminne kätte.
So risti-usso ello scestpiddine järg saab keigesüggawamalt kangeste labbi katsutud. Kuhho sa saad, kui surel tullewad kohtovawal taewa
Kunnmgos so wasto ütleb: Söbber, kuida sinna seie õlled sisse tub
nud, <a sinnul ep õlle pulma-rier? Hirmus on, tui siis leik so Pea
ülle kolkolangeb, ja ei leita ühtegi ennam, mis peale sa ennast wotlsid toetada.
Pattune, lcs sa ärranörkud, sa wabhid ümber parrema ja pahhema pole ja ütled: „kes näitab meile, mis hea on ?,, Sa pörad leik
hea teggude ja Iummala tenistusse warrandust übhe la teise pole peale,
ümber, ja tahbad öigust kokkorisuda, et sa pea^eksid. Nüüd on se
aea, nüüd wata Kristusse peale. Andke endid lemmale, siis säte tele
önsaks, keik ma ilma otsa rahwas. Temma on llmnastaia ja el ukstt
mu, wata muido, kuhbo sa ial tahhad. Iumma! issegi ei tahha mu,
kui Kristusse peäle, wadata; ning sinna ei pea ka et M e g l mu peale
waacma. Krisms on üllendatud kui wastne maddo kõrbes, et pattused mqe ma ilma otsast, ka need, kes keigekaugemal on, woiwad tedda näh ha, ja omnia palle pöörda temma vole. Se keigenödram si^ma
waatminnc temma peäle teeb önsoks; se femcwähbam puruminne lemma kü^ge teebsindtenrcks. Iummal ralchab, et ^ temma peäle watad, fevärrast on temma tedda vannud istma körge au iärgc peäle aw w M f u l t feiqe waeste pättuste silma ette. S u l lahhäb Mlati tarw;s,
et sa temma veäle wawd, ja ei ial lemmast körwale lähbäd. Sest
temma on tassane ja süddamest allandik. Temma teeb sedda isse keiö^ <ltt<n,<9
O<iq ?
mis

nns ta omma lcmade käest küssid/ ta kannab nõdrad; ta parrandib
jälle tassase waimoga ja kannad sinno koormad. Temma annab mncks
ei mitte selt'e kord, waid scitsclümmend smse kord, seon, ilma arwamatra saggedaste. Kui sa otse põrgo hauast olled wäljaklslud ja Kristuse sulle jänud, ja asftt wõtnud Jummala koia würstide seas; o h !
ku s peaksid sa ollema üks hallastusa märk keige olnma cuo sees, s^ lunnastud ia peästetud hing! Missuggune ilma löpmalta tänno wõlg tulleb sulle tasmda Kriscussele ? Kms ei peaks sulle mitte ollema iggaüks
pääw üks tänno Puhba, et sa omma Hallelujch laulad. Kui sa I s sauda söma aiale iahhüd, kuis ei peaks seäl mitte so hing wauma iggawesse armastusse sisse, orsego olleksid sa Kristussega mahhamaetud,
surnud keige asjadele, kus sees tedda volle. K m so patto hädda ennast
jälle näitab/ siis u ata seddamaid Kristusse peäle, kes sulle kelk on andeksannud/ nmg kui sa ennast runned uhke ollewad/ siis wata Kristusse ao
mo peäle, se allandab sind, ja heidab sind jälle pörmo sisse. Ellades
ärgo kaddugo so melest ärra se kossimisse aeg, kui sa allasti ja paljas
ollld ja temma sind wastowõtta. Kas wõiks sul kül se jures uks ainus
uhke mötte-olla? Mõtle selle peäle/ kelle käed sind on piddanud, et sa
polle ärranöckunud, ja on sind peästnud keige sügawamast põrgust.
Käi peäle vääw päwalt allandusses )a palwes ja koqni armo palle ees
kui st/ kelle veäle armo salwi olli waljawallatud. Ärra unnusta ellades mitte ärra ommad pattud/ ja Kristusse andeksandmist; om-uad
eksstusstd ia Kristusse levpitamist; omma nödrust, ja Kristusse wäqqe;
omma uhkust, ja Kristusse allandust; omma mitto wiggadust ja Kristusse abbi; omma wõlga, ja Kristusse ilmasuta põlwe; omma pu<>
dust/ ja Kristusse rikkust; ommad kiusatussed ja Kristusse oma halledat meelt; omma tolbmatta wisi, ja Kristusse õigust.
Annis hing! kedda Kristus nenda leiab, et temmal polle omma ennese b:gust. Kes ommad rided on pesnud ja walgeks teinud Talle werre sees. Temma jure au wõttab Issand sisse minna, temma jure jada, ja ükskord sedda iggawest õhtosõma aia temmaga piddada ja temma Iesussega.
Kallis Hnnisteggia:
Kui tulleb mulle, rahhoga ^
Siit taewariki minna/
Siis tahhaksin so werrega
Ka ehhitatud olla:
Se
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Se olgo pea-kroniks mul
So Issa ees, et wõiksin sul
S o mele pärralisseks.
Kui prudiks sulle tootud,
Ja illusaste ehhitud,
Jada so pärrandusstks. Amen.
Laul. 354. Üllem preester! kes sa toest n. t. s.

Juttus
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Laul. 284. Kui sa risti tulles põlled, n. t. s.
/ ^ i n n a lasseb, o h ! helde Issand Jesus, omma sanna allati kuluv a l a d a ; ,a tchhad, et iggaüks sest oppifs, sinno armo^nou meie
önmscusse pärrast õiete tundma. Ka praego tahhame meie sinno sanna omma hinge kassuks kuulda.
O h ! lasse sedda siis, armas
Almisleggta, hastl korba minna, ja anna, et meie sedda õiete tähhele
panneme, et meie wõisime keigest süddamest uskuda, ja önsaks sada.
Meie ohkame sinno pole, ja pallume sedda armo ennestele selle sinnust
õppetud palwega:
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Ewangelium: Joan. 4, 4 7 - 5 4 . salmist sadik.

i^a üks kunninga-mccs olli, selle poeg olli haige Kapernaum<" mäs ; km sesinnane ,ai kuulnud, et Jesus om tulnud
Iuda -maalt Kalllea-male, laks ta temma jure, ja pällus tedda, et ta plddi alla tullema, ja temma pota terweks teggema,
sest ta piddi ärrasurrcma. S i i s ülles Jesus temma wasto:
Kui tele ei na imnmahlcsid egga immeuggusid, sus ei ussu
Me mine. S e tunnmga - mees ütles temmale: Issand tulle
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al^a, cizzzcgo lno polole suncb I c M ö ülles
. 'e: M m M / sinno poeg ellab J a st innimenne u c ^ l s se sanna, mis
Jesus temmale ülles, ja >!aks ärra. K i l l
- jo olli alla
tullemas/ tullid temma süllasid lemma wasto, ja kulutasid, ja
üllcsid: sinno po g < i^ad. S l s iulas temma neilt stdda tundi/
mMal temma olli panamcckr ai-uo, ja nnnmad ütlesid etnm a l e : eile seitsme tunnz aial lahtus se soe-tdddi lemmast ärra.
S i i s mõistis st lssa, er se olll sündinud selsammal t u n n i l ,
millal I E s u s temmale ü t t e l n u d : sinno pocg ellab. J a temma M u s , ja ö lk temma perre. Sesinnane teise immer^hhe
teggi I E s u s jälle, t u i ta I u d a - m a a l t tullt Kalilea-malc.
Jean. s, 44.
Üksti ei wõi minno jure tulla/ kui ei tomma tedda ft Issa. New
de sannadega tunnistab ^esus, meie Onnistcggia, meie waeste suurt
hinge kahjo ja pudust, et ükski innimenne ommast jõuust ja wäest ei wõi
mitte Iesusse jure tulla, egga temmasisseuskuda, egga önsaks sada,
kui se Issa taewas, se keige armo Jummal isse innimessi senna ei juhhata. Sest innimessed on jo ni waesed, et nemmad omma hinge hädda ei tunne, egga noua sedda õnnistust, mis Iesusse Kustusse sees
o n ; waid nemmad maggawad õtse omma patto ja ülleastmiste sees.
Agga Jummala halle meel ei anna, et innimessed selle hädoasisseveakfid jäma, waid temma mõtleb omma jummaliko nou järrel, neid aidata, ja neid patto unnest üllesärratada. Et Jummal sedda teeb,
sedda tunnistab ka meie tännane Ewangelium, kus meie loeme, et üks
kunninga mees Iesusse jure tulnud/omma haige pöiale abbi sama, ja se
läbbi isse, ja keik temma perre Iesussesissehakkand ustma. Ei st nüüd
mitte juhtund koggematta, waid st olli Jummala armo nou, kes keik
nenda seädis ja tedda senna satis. Meie tahhame siis nüüd Ewangeliummist selkorral õppida

Jummala armsad wisid, neid innimessi nende patto
unnest üllesärratada.
Pangem tähhele:

I. M i s wisid Jummalal on sedda tehha?
II. Miks
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II. M k s ca sedda teeb?
Iii. M s inlnmesjed selle jures peawad teggema?
Kelgu innimeste! on nende lihhalikko sündimisse polest üks waene
luggu. Sest/ ehk nemmad kül ihho polest ellawad, siis on nemmad
ommeti hinge polest need, kes surnud on ülleastmiste ja pattude sees,e»es.,,«.
kes käiwad sesinnatse ma - ilma wisi järrel, sclle würsti wisi järrel, kellel '' ^
melewald on taewa a l , selle waimo wisi järrel, kes nüüd omma tood
teeb sannakuulmatta laste sees: kes käiwad omma lihha himmude sees
ja teggewad lihha ia möttede tahtmist, ja on sündinusse polest wihha
ü pseo. Se on, kirja övpetusse järrel, se waimolik surm, ehk se waene
euaminne, er <nn«M(skd ei kolba ühtegi head enneste hinge kassuks
tehha, waid holeto süddamega, ussust ja Jummala armust ilma
jäwad.
Jummal, kes rikkas on hallastussest, ja tõeste keik innimessi heäl
melel armust tahhab önsaks tehha, ei wä-si egga tüddimme ärra, keik
sedda teggemast, mis läbbi innimessed ommast rummalusseft wõiwad
peaseda/ et nemmad hakkawad õnnistust iggatsenda. Jummalal on temma immelitto nou järrel ärmütlema ta paljo ja mitmesuggused wisid,
mis läbbi temma innimessi üllesärratab, ja töe tundmisse pole sadab.
Ja pea sünniks üttelda, ec ni paljo kui innimessi on, ni nntmel wisil ka
Jummal neid otsib ja nende tuimad süddamed ligutab. Sest igga innimest rikutakse temma omma pettusse himmude läbbi. Agga, olgo
kül innimeste ssldda kawwalam petma, kui minqisugqune mu aosi,Ierem.,?,
siis tunnen'!) ommeti IlMlmal ennesest ja ütleb: tt7inna Jehowa urin 3 "^ süddame läbbi, j ; katsun nerud läbbi. Iutnmal M wõib inni.tlcsst
nende häddast peästa, mis sees nemmad otseao wörgutlld on.
Kttk
need wisid arro järrel üllesluggeda ei wõi kül ükski mitte, waid meie
tahhame nüüd agga
1. Neid üllesnimmeeada, mis keigeennamiste teäda on, ja mis
Jummal prugib innimessi oneaks tehha. Nendest on se keigeessimcnne
i ) Jummala sanna, mis läbbi temma omma armo tööd innimeste sees teeb. Sest sedda on Jummal seks annud, et se sadaks kasso öp«
Perusseks, nomimiss rö, parrandamisseks, juhhatamissiks. Se näitab mnimes^lp ,elqcs.'e keik nende köwwerussed, ja nende süddame möt<
teote tttb ttinnul äwwalikkuks. lemma on ellaw ja wäggew/ ja möt- EV.4,«.
slrr
tede

teoc ia sü. d. me lloml0r ärr.. nolst^- SeU^ onnua sanna läbbi, lasseb
Ewef. 5,14. Jummal allan holero tlnn^ esrc veale buda: ärka ülles/ kes sa maggab,
la tõuse ülles simwst (vmmolittust sur -st e!)k patto unnest) siis wõttab Nris:us sind w lgll^ra ^. Kes nüüd ,el oa üllesärratamisse heält
Nom.i,/l wõtwad kuulda, need tundwad ftllr sanna wägge, sest Aristuose armo-õppetus on Jummala wangi ö'l>istusseks iggaühhele, kes ussub.
Meie teame ^ p lchas kirjas, r^ida Jummal keigeennamist omma armo öpl>ccusse laibl innimevsi mele parrandamisse pole saatnud. I e susse utlussed ollid ello-sannad, nenda et keik rahwas temma iure tungis
tedda kuulma. Jesusse jüngrittesi, kedda temma wä!jaläkkitas, armoAposi. tcgg õppetusi kulutama, kuleme meie sedda. Nemmad oppetasid julgeste
'4,3. Issanda peäle lotes, se andis ttmmslust omma c^rmo sannale, et rahwas sedda hakkasid kuulma ja Issanda Ieiussesisseuckma. Peäle se
on Jummalal ka weel muud wisid, kuida temma innimessi püab ülles*
ärratada. Nisuggune on
2) Jummala kannatus, et ta innimestele aega annab meelt Mvrändada. Sega temma maenitseb neid, et nemmad mitte ei pea julgeks omma patto to sees minnema, ehk Jummal kül neid warsi nende
«,«. -, 4 sü pärrast ei nuhtle; waid temma ütleb nisuggustale: ärra põlga (innimenne) Jummala heldusse ja kannatusse, ja pitka mele rikkust, eks
sa eitea, et Jummala heldus sind mele parrandamisse pole sadab?
Kahjo kül innimestele, kui nemmad karrismmatta wannaks lähewad
omma öäla ellamisse sees, ja mitte tähhele ei panne, miks pärrast Jummal kannatlik nendega on. Jummala armo nou on siis, et innimenne
peab häbbenema ja pöörma ommast öälast ellust.
?) Lätkitab Jummal ka ommad karriotamissed innimeste peäle,
et nemmad peawad sedda rallitsemaks jäma, ja mme kui wolas jöggi
ommaks iggaweseks kahjuks patto ia ülleastmiste sees eddasi jooksma.
Need karnstamissed on mitmesuggused. Mondakcrd läkkitud Jummal
omma witsa ja rasked nuhtlussea, södda, nälga, katko, wangipõlwe
loagone ülle rikide ja ülle hulga innimeste. Mondakord karristab Jummal siin ia seäl, üh^e ia teist innimest mitmesugguse risti ja willetiussega.
Temma lasseb kahjo ja õnnetust sündida. Temma lakmav
haigussed nleile ennestele ebk ka neile, kes meie keigelähhamad.;a
armsamad on, ja teeb meile ölget süddame wallo, nenda kui meie tännase En angeliummi sees kuleme, et üks kuninga mees Jesuke jure ml'
nud, lemmalt omma pöiale, kes sun emas haige olli, abbi sama. Km

wägga se temma süddant pigistas, on mõista sest sannast, kül tetw

kolm-aino Jummala Pühha.

499

ma Iesusle wiwitamisse peäle ütles: Issand tulle alla, ennego ,no
poioke surreb. Tännini oUi se kunninga mees Jummalast ehk mõnda
head kuulnud ja sanud, ja temma jäi omma övpmud wisi järrel ellama,
agga nüüd, tui temma issa südda temma ftcs walioras, tui ütski temma
poega ei wõinud aidata,siista läks Jesuse appi tursuma,ja se olli temmale õnneks: se olli temma mele panandamlöse hakkams. Seks tahhab
.ta Jummal ommad nuhtlussed prukida, nenda tui ta ütleb: Lasse en-Ierem.,,,.
nast karristuda, (innimesse suggu,) er wahhest mo hmg ei lahku sinnust, et mmnasind wahhest ei te laggedaks, et masindmitte so patto
pärrast ärra ei häwwita. Agga Jummal ei nuhtle mitce üksväinis,
waid temma heidab ka armo ja teeb head innimestele, ja püab neid

4) Omma beateggemissega, otsego armo<?öiedega ennese jure
tõmmata, er nemmad remma helde süddant nähha saaksid. Jummala hea^eagemissed on arwamatta, sest suur on Jehowa heldus taewastLaul. 57,".
sadik. Need peawad meid kibhutama, et meie ennast temmale koggon i ommaks anname; se sünnib, kui meie süddamest temmasisseussume. Muud ei wõi meie ka Jummalale tassuda. Muud ei tahha tem*
na ka mitte meie käest, sest ra teab mele wacsust; sepärrast ta ütleb:
Anna, mo poeg, omma süddant mulle, ja so meel hoidko minno wisid, öppet. ,z,
Nenda andis, meie Ewangeliummi järrel, se kunninga mees selle hea- 'steagemisse pärrast, er temma poeg terweks sai, Iesussele õiget au ja
tänno. Temma uskus nüüd klndlaminne, kui enne, sest et ta tundis
ommas süddames, et Jesus on ia jääb se ainus ja üllem hallastaja, se
tõssine abbimees, kes parraiat nou telgile teab.
5) Jummal ärratab ka innimessi ülles patto unnest teiste innimeste usso ja waggadus se läbbi, nenda kui selle ustlikkuks sanud kunninga-mehhe maia rahwaga sündis, kellest ööldakse: Ja temma us
kus ja keik temma perre. O h ! önsad maia wannemad, kellel sedda
antakse, et nemmad omma venega Iesust nõudwad, ja reine teist üllesärratawad, manitsewad ia kihhueawad usso ia armastusse pole; tes
teine teist otsego põllema sütawad, kui künal künalt.
6) Ka need immetahhed ja immeteud, mis Jummal mondakord
nähha annab, on seks, et Jummal nende läbbi tahhab innimeste mele
tulletaba, er nemmad tähhele panneksid, mis nou Jummalal nisugauste asjade jures on. Kui se pörane Saulus aMselt tee peäl walgüsse
taewast ennese ümber näggi pmsiwad, si:s ta küssis : Issand, kes saApost w»
olled? ja jälle ütles temma wärrisres ja ehmateo: Issand, missa 3,5^
Rrr 2
tahhab,

^N)
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tahhaa, et ma pean teggema? ja kui ta hakkas sanna kuulma, sai temw ,i üks rassane Paulus, ja Issanda sullane, kes Zesuft römoga keikis
paikus ullestunnistas. Agga nisuggust immctähtesid teeb Jummal arweminne, ja meie ei pea neid mitte ootma; sest Immnal lasseb neid
sü dida, kui ennam teised üllesärratamisse wisid ei moodu Jesus noil d ka sepärrast sedda kunninga meest, ja ütleb: kui teie ei nä immetäiitesid egcla immeteggusid, siis ei ussu teie mitte. Se on: teie õliste kõwwa süddamega, reie ei ussu naljalt mitte.
?) W lnaks on ka se ühheks armsaks wisiks arwata, innimessi nekde endisi' patto ellust üllesärratada, kui neile kulutakse ja teäda antakse/
mil wisil Jummal siin ja seäl, ühte nenda, teift mu wisil on juhhatab
nud ja oige usso tee peäle saatnud. Siis peawad innimessed enneste
peäle ka mõtlema, kas Jummal neid ehk ka mõnne korra otsinud, ja
neid ühhel eht teisel wisil üllesärratanud, ja kuida nemmad sedda armo
kutsmist on wastowõtnud. O b ! ärge laskem need üllesärraramissed
mitte enneste kahjuks tühjalt möda minna, waid prugigem neid warinalt enneste önnistusseks: sest sepärrast kulumtse ka meile nisuggused
armo nõuud.
il. Miks Jummal siis neid innimessi nenda otsib, ja nende önsakssamisse pärrast ni armsat hoolt kannab? Jummal tahhab sega tmeste
teäda anda i ) kui tõssine temma jummalik tahtminne on, keik innimessi innistusse vole sata, ja toe tundmist neile anda. Sepärrast on
need üUesarratamlssed ühhed wägga selged margid, kust meie Iummala põhjatuma armo ja issalikko heldust meie wasto tunneme. Temma
orsid keik innimessi, temma ei tuddi mele. parrandamist igga innimes'
sel issi wisil pakkudes, et ta tedda agga hutkatusstst wo»ks peästa. Omma sanna läbbi kutsub temma allati mele-parrandamine pole, kes
nüüd sest ei tahha holida, sedda wõiks Jummal ülleanda; agga temma ei te sedda mitte: waid katsub siis teist wisi innimesse süddame liggi tulla, kunni se ommeti sugqcb, et innimenne hakkab temma armonou tähhelepannema, olgo siis, et temma isse melel ei tabha ommast
pattust lahkuda, ja keik nomimissi ja karristamise? wallammal kombel
arravölgab. Sepärrast ütleb suur Jummal omma amio holepiddaIq'. 5,4. missest innimeste eest: M i s peaks ennam mo rahwa kallal tehtama,
mis ma ep olleks nende kallale teinud? Kes nüüd hukka lähhäb, se

andko isseennesele süüd.
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2) t ä i t a b Jummal sega ülles omma süygawat tarkust, kes keik
asio mõistab innimesse kassuks ja õnneks käända. Neid keigeraskemid
asjo, mis meie melest ja peält nähha, otsego nuhtlussed on, wõib ja
tahbab Jummal meie õnneks ümbermura. Jummalal on ikka rahho Iere«. ,p,
möned, ja ei mitte önnetuostks, ja meie wõime wimaks ikka üttelda: 1'.
Meie teame, et keik heaks tulleb neile, kes Jummalat armastawad, Rom. 8, ,z
kes temma ennepetud nou läbbi on kutsutud.
Sedda näme ka sest
kunninga mehhest, kelle issa südda kül mõnda tundis. Ta näggi omma poega surremisse peäl. Jesus hakkas tedda weel nomima, ja ci tulnud mille warsi temma palwe järrel alla. Tennna piddi ärraminna
ma, ja temmal ei olnud muud lotust, kui agga Iemsse sanna: mmne, sinno pocy ellab. Agga kül remma wimaks nähha sai, et keik olli
hästi tehrud, ja et ka se nomiminne temmal wägga tarwis läks, mis
läbbi temma südda ikka weel ennam sai läbbi wadatud ja sedda parreminne walmistud ussule, mis ta pärrast üllesnäirik
3) On Jummalal sepärrast ni tossist murret, innimessi mitmel
wisil pattust ullesärratada, et temma tahhab omma õigust üllestunnistada, kui wimaks se kättemaksmisse aea tulleb, et telgil siis nähha
saab, kui öiqed Jummala kohtomõistmist on, kes neid sannakulelikluid innimessi armust wastowõttaa agga wastopannaata peäle sed<.
da kohhut mõistab: E t ma ollen hüüdnud, ja teie ollete wasto törku-Opvet.s,,4.
nud, ma ollen omma kät sirrutanud, ja ükski ei pannud tähhele; ja " '6.
teie ci olle ci ühhesta minno nõust holind, ja ei tahtnud ma nomimist
mitte: Siis tahhan Minna ka teie hukkatusses naerda, ma tahhan
hirwitada, kui se tulleb, mis teile hirmo tecb.
Ni. Nlis siis innimessed jälle peawad teggema, kui Jummal
neid nenda orsib ja önnistusse vole sadab ? Nemmad ei pea nurre om,
mad süddamed ja kõrwad enneste kahjuks Jummala armo futsmisse
wasto kõwwaks teggema, waid kui Jummal neid ühhel ehk teisel wisil
wõttab patto unnest ülleeärracada, ja neile sedda patto teed kinnipanna,
siis peawad nemmad
1) Warsi ja heäl melel ilmawiwitamatta tullema ja armo wõtma, kui paisutakse. I ^ a peawad nemmad Jummala wisid, kulda
temma innimessi nule-parrandamise, pole sadab, häsri tähhrle pannema, ia keige asja jures, olgo room ehk kurbdus, heareggemisftd ebk kao
risla:m2sed, ikkamörlema, et need on juhhatamissed selle Issanda ju<
re, kellest üksi keik abbi tulleb, ja kes ennam meie õnnistust nõuab, kui
meie isse.
,
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2) On tarwis, et innimessed nisuggusre juliliatamisre jures öiete
süddamest sam^kulelikkud on, ja stcda möda tewad kui Jummala armo nou on, ja ei mitte omma ennese tahtmisse ja tarkusse järrel ei kai.
Se kunninga mees uskus Zeiusse wallia, kui ta temmale ütles: minne,
sinno poeg ellab, ta laks ärra. Ta olli sega rahhul, kuida Jesus te..l.
ma asjo toimetas, ehk temma kül scl korral mitte isse alla ei rulnud, temma poega terweks teggema/ waid agga omma sanna andis.
z) Nisuggust! asjo, mis läbbi Jummal innimessi ennese liggi
tommab, peawad nemmad ka meles piddama, ja nende peäle n.öt'
lcma ommas süddames, et nemmad Jummala mm, wägge, tarkust
ja heldust itta selgeminne ja parreminne öppiksid tundma, za temmale
keik au ja tänno andma. Se kunninga mees kulas allalninnes ommast
snllasist, kes temlna wasto cullid, ja ütlesid: sinno poeg ellab, sedda
tundt, millal temmma olli varrmnaks sanud, ja moiscis" nikohhe, et se
olli sündtnud »'Mmmal tunnil, millal Jesus temmale üttelnud: sin io
pocq ^ ^ b . Starrast läks Jesus temmal õiete illiks ja armsaks temma mooames, ja m uskus nüüd kindlaste, et Jesus ja ei ükski mu olli
temma poega aitnud. Nenda saatwad Jummala heateggemissed meid
au ja kitust andma temmale, kes suri asjo teeb5 kes meie malikko ello õnnistab ja meie hinge pattust ja hukkatussest peästab.
OK! tundkem siis omma süggawat hinge ärrarikkumist, et kuleme,
kui paljo murret Jummalal on meid meie patto ellust lahhutades, ja
mis waewa meie temmale omma wastopannemisega teme. Nõudkem aegsaste sest surest hinge kahjust peästetud ja temmalt abbi sada.
Tundkem temma halledat süddant, mis keiklle häddaatel lahu tehtud
on, ja tulaem süddameliko lotussega armo sama sellelt, kes ni mitto
tuhhat tuhhat wastowõtnud sa aitnud, ja sedda weel ikka teeb. Pangem tähhele, mis teed.Iunn.ial meiega käib, mil wisil temma meid
püab üllesärratada. Ärge olgem holetumad, kui Jummal meid katsma tulleb ja otsigo armo köiedega ennese pole tommab. Tulgem warsi;
tulgem tössise, agga ka armo näljatse süddamega, sest Jesus üksi parranda!) ihho, agga leigeennamiste hinge hädda. Temma annab ello,
rahho ja õigust, temma täidab süddant öiae usso, armastusse ja lotussega, temma teeb önsaks, ja siis ei wõi ürski hukkamoista.
Tänno olgo sulle iggaweste, kallis önnisteggia, etsinnameid waesi
pimmedaid ja rummalaid isse otsid ja keik omma jummaliko nou jers
prugld, meid patto unnest üllesärratada. O h ! hakka meitest kinül,
arrat^
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ärrata meie tuimad süddamed, ja ärra jätta meid mitte aitmatta, kulp
ni sa meid saad walgustanud, ja meie sind same õppinud tundma, kui
omma üllemat ja ainust abbimeest, et meiesinnosisseleigest süddamest
ussutstme, ja ftsamma usso läbbi iggawest önsaks saaksime. Amen.
L.aul: 154. Oh Jesus! armo walgus, Sa n. t. s.

Jutlus teisel Pühlmpäwal kolmatkümmcnd pärrast
kolm-aino Jummala Pühha.
L.aul: 161. Tulge, risti-innimessed, 1--9, salmist sadik.

/ ^ a rahho saatja Jesus Kristus, kes sa olled taewast tulnud ja rahv " ^ / Ho M a peäle tonud. S a olled meid täieste leppitanud, ja se läbbi meid nenda teine teisega ühhendanud, et meie nüüd sinno liikmed olleme. Anna meile siis armo, et ka meie rahho armastame ja
üllemelelissed olleme. Lämmata keik wihha ja waeno meie süddames:
ja fui meie ka omma wihha sees liga teme omma liggimessele, siis anna
meite armo, et meie jälle ärraleppime, et meie heamelega andeks pällu*
me ja ka andeks anname neile, kes meie wasto eksiwad; siis wõid sa
l a , oh helde-dnnisteggia! meiega leppida, ja meile meie patto wõllad
andeks anda.
Sa maggus arm, so armoga
Meid aim armus ellada,
E t armastame teine teist nüüd süddamest
Ning ühhel melel ellame siin keigcst wäest,
Kürieleison.

Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Exvangelium: Matt. 18/ 23 - 35. salmist sadik.

sepärrast on taewariik ühhe kunninga sarnane, kes omma
^ sullastega tahns arro piddada. Agga tui ta hakkas arwama, wd! üts temma e m , sel olli temmaga kümme tuhhat
talenti
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talenti wölgo. Agga kui cemmal ep olnul> nl tbla/ta kls lemma Issand nma tcdoa ja lemma n ust ja l ivsed, ja feck, lnls
lemmal olli, ja matola. S»w heitts se süllale nuchha, kummardas tedda, ja üttes: Issand tanmua mlnnoga, >a ma sadhan sulle keik maksta. S i l s olli Issandal dallc ütcel sesamma süllast peal, laotis ledda lahli, ja ie ll blla jättis la lemmale mahha. Agga sesamma sullane lats wälja, ja lcldts
ühbe ommast kasullasist, sel olli lemmaga sad?a tenari rahha
wölgo; ja lemma wottls tctda klnni, kägwtas tedda ja ütles : Maksa mulle, mis sul wblao on minnoga. S l i s heitis
se kasullane tcmma jalge ette mahha, pällus tedda, ja ütles:
kannata minnoga, ja ma tahhm, sulle telk maksta
Agga
Ktttma ei tahtnud mitte, waw laks ärra, ja heitis tedda wangitorni, tunni ta omma wblga arramat^s. Agga tui lemma tasullased naggld, nus sündis, said nemmad wagga kurtvate ja tullid ja oördasid omma Issandale telk, mis olll sündinud. S l l s kulsus lemma Issand tedda ennest ette, za ütles temma wasto: Sinna ttgge sullane, keik sedda wölga ollen minna sulle mahhajätnud, sest et sinna mind M u s i d ; eks
siis sinna ta piddand armo heitma omma kasullast peale, ncnda kui minna ka stnno peüle ollen armo heunud? Ja temlna
Issand sai wihhaieks, ja andis tedda ärra waewajatte katte,
künni temma piddi maksma kelk, mis lemmal lemmaga lvölgo olli. Nenda teeb ta minno taewane Issa teile, kul teie
iggaüks ommaft süddamest andeks el anna omma wcnnale temma eksitussed.
Matt.,,,,,

Issand, mittokorda pean minna siis, kui mc> wend minno wasto ekslb^ temmale andeks andma? ons kül seitse kord ? Nenda küsfls,
armad lobrad, se jünger Pcetrus, omma oppetaia Iesusse käest, js
tahtis sega teada sada, mitto korda ta omma wihhamehhele piddi an°
dets andma. J a se tulli sest, et Iesus omma jünqrittele wähhe enne
monned öpvetusstd olli annnd, kulda nemmad piddid ommawaenlasi
ühhe tassase melega maenitsema ja nendega ärralevvima. Sedda keu
arwas nüüd Peetrus õiget ja iggaühhe innimesje tohhuft ollewad, ww
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hamehbega levvida ja tenlmale andeks anda. Selle asja polest oUi ca
üksi weel kahtlane/ mil aial ia Nlittokord ta sedda piddi teggema. Se<
parrast tussis ta: kui milto korda pean minna omma wennale andeks
andma ? ons sest io kül, tui nnnna sedda seitse korda teen? Ja st peale
lvastab nüüd Iesus: E l minna ütle iulle mitte: seitse kord/ waid salm.»,,
ka seitsekümmmd kord seitse kord. Ncnda/ et siis meie ö)nnisteggia
sega tähkendab, et meie allati ja iggapääw sellele peame andeks andM , kes meie wasto eksinud. Kui se wihhamees sedda tahhetseb/ et ta
liga teinud/ tui ta lepoida himmustab, siis peame meie omma poolt
ruttama/ et ärralepvime. Ulleülrsa sawad siin risci innimessed endile
sedda öppelust, et nemmad ei pea wlhha ja waeno sees teine teisega ellama/ ja lm ka üks tülli eht melchaigus nende wahhel tõusnud, siis peawad nemmad kohhe se peäle möclema/ et nemmad jälle ärraleppnvad.
Sest asmst same nüüd lette tannase Ewangeliummi seest laiemalt öppetust, tui meie teinettisegarahhele panneme/ et
^

Risti-innimeste tohhus on, issetestes ürraleppida.
õppigem siis

l. M i s selle ärraleppimisse jures on tühhele panna,
II Mlks meie tohhus on teine teisega ürraleppida ?
s. Attgimessega ärraleppima, ei õlle ühtegi muud, tui sedda wihha lämmatama/ mis Kg< süddames teise wasrö tunnud. Lihhalikkude
innimeste hulgas, ja nmda kui nemmad nüüd, parrago Iummal, parrast vattolangmist, keik kurja himmustawad, woib peagi tülli ja melchaigus tulla. Se tulleb ülleüllsii sest/ fui nemmad teine teisele õigust
ei te. Allamad wötwad ommad üllemad wihhale ärritada/ tui nemmad smmakmllmarra nende wasto on/ ja ei te sedda, mis nende kohhus. Üllelliad wihbasrawad ommad allamad, tui nemmad neile liga
tewad. Muunde innimeste wahhel woib wihha tõusta, kui nemmad
teine teisele tciksuggust ülletohhut rewad, teine teist nacrwad, pilkawad,
söimawad,' teolawad ja mu wisil tahjo ehk kuria teggewad. Agga kus
nüüd ka scddawisi wihha süddames tõusnud, seäl ei pea innimenne sedda
mitte lastma juurduda, waid aegsaste lämmatama. Ta peab kohhe se
kest hoolt kandma, et ta sellega M e arraleppib, lellega temmal wihha
Meel on. Selle ärralepmisie jures on nüüd mollemil polel, ni hästi
M , kes teist wihhastanud, lm ta sel, kellega tehtud, middagi tähhele
Sss .
panna.
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panna. Se kes liga teinud selle kohhus on siis, er ta i ) ennast Halluseks
tunneb ja tunnistab. E i ta pea ühtegi salgama/ egga omma süüd wähhendama ia ennast kuidagi wisi wabbandama. N l kohtlane olli se kasullane tännases Ewangeliummis, nenda kui Jesus tähhendamisse wisil
õppetab. Sest otsego se kunningas, kes omma sullasega tahtis arro
piddada^ seäl sedda suurt Jummalat ja taewa Kunningast tähhendab,
nenda tähhendawad need sullased keik innimessi siin M a peäl. J a seal
ütleb nüüd meie Onnisteggia sest kasullasest, et t a , ni pea kui st tigge
sullane tedda leidis, ni pea kui ta temma peäle tulli ja ütles : mässa
mulle, mis sul minnoga wülgo on, et ta kohhe ennast süalluseks andis.
E i ta salganud ühtegi, egga wõtnud ennast ka wabbandada, waid pällus agga kannatada. Panne tähhele, armas innimenne! nenda on ka
sinno kohhus ärraleppioes kohtlane olla. Kui so südda tunnistab, et
sa olled omma liggimesse wasto eksinud, ärra salga mitte, ärra wabbanda ennast, wald tunnista omma süüb ülles. J a kui sa tahhab teH>
da sada, kas sa olled ta wasto eksinud, siis panne allati ennast tähhele.
Mötle igga õhto, ennego sa lähhäb hingama isscärranis järrele, kelle
seltsis sa olled olnud, kellega sa olled ümberläinud, Missuggused sinno
kõnned ja teud olnud. Kül sa siis leiad peagi, kedda sa olled wihhastanud, ja kellele sa olled liga teinud. J a kui sa sedda leiad, siis rutta kohhe ühhe kohtlase süddamega ärraleppima. Kui ial sünnib, siis te scde»es.4,,4.da sel õhtul, et, l n i Paulus maenitseb, pääw ei sa loja minna sinno
rvihhastamisse ülle. Ehk kohhe teisel hommikul, el, tui sa sedda kauemaks jättad, se wihha sinno süddames ei sa assuda.
2 ) S e , kes teist on wihhastanud ehk omma wihha sees temmale
liga teinud, peab ka ennast allandama ja andeks palluma.

Sedda

teggi se kasullane Ewangeliummis. Sest seäl ööldakse, et ta selle tiggct a sullase ialge ette ennast mahhaheitnud, et ta tedda pallunud, ja ööln u d : kannata minnoga. Wötta õppetust, risti» innimenne! se on ka
sinno kohhus tehha. Olled sa omma kasullaste ja ümmardajatte wasto
eksinud, siis olle allandik nende ees. Pällu andeks, et sa olled neile liga
teinud. Ärra olle mitte uhke, mitte kõwwa omma süddame polest,
waid minne kohhe nende jure ja pällu ühhe allandliko süddamega: „ a ^
„mas wend, armas õdde! ma ollen so wasto eksinud, ma ollen sinv
„teotanud, ma ollen sind stimanud ja mu wisil sind wihhastanud; an„na mulle andeks, et ma sedda teinud, se on mo rummalus olnud,
„ m a tahhan ennast eddespiddi se eest hoida; leppi agga nüüd minnoga
„ ä r r a , ja jä mo sõbraks jälle.,, Ehk sa arwad wahhest, et.se suue
häbbiks on, et sa pead ennast allandama ja andeks palluma; ee koggo'

rolm-amo ^ummala '^uyy^

5c3?

niste, waid se on sulle weel suremaks auuks/ sest sa wõidad sega omma
wchhatneest ärra, ja ta leppib sinnoga sedda enneminne.
z) On ka selle kohhus, kes teise wasto eksinud, et ta sedda pahha asja, mis ta teinud, jälle heaks teeb. S e kasullane Ewangebummis olgo meil ta selle asia polest õppetajaks; sest temma allandas ennast
ja pällus kannatada, agga ta tõotas ka maksta. Nunnata minnoga,
ütles t a , ma tahhan sulle kcik maksra. J a sedda wõis temma ka tehha, sest ta wõlg ei olnud liig suur ja ei mittegi arwata selle wõlla wasto, mis tiggedal sullase! omma Issandaga olli. Nenda on siis ka meie
kohhus süddamest ja tõeste ärralt ppida ja sedda la omma teggudega awwalikuks tehha. E i olle siis sest weel kül, et sa agga suga tõotad, et
sa rahhad äraleppida, ehk et sa agga silma kirjaks pällud: anna mulle
andels; e i , waid sul peab ka tõeste se nou süddames ollema, nenda,
et sa ka keik vahhandussed jälle leppitad ja heaks teed; lui sinnul se nou
ei olle, siis ärra arwagi, et so wihhamees sinnoga wõib leppida. Sest
kui ta nääb, et se sinno poolt sulla walskus ja kawwalus on, siis ta läh
hab so wasto weel öälamaks, ja sa wõttad tedda weel ennam wihhale
ärritada; agga, kui ta leiab, etsa kohtlane olled, kui ta nääb, et sa
keik pahbandüssed tahhab lõppetada, kui ta nääb, etsa M e ta sanna
kuled, ehl kui sa olled tedda teotanud, et sa jälle keik heao temmast ragid, ehk kui sa olled lemmalt warrastanud, et sa jälle sedda kätte an
nad ; W a a t , siis auustad sa se läbbi sõbrust, ja so wihhamees leppib
siis sinnoga sedda enneminne; ja se on ka temma kohhus, tui Jesus
maenmcb/ l m ta ütleb: Olle pea heamelelinne omma wihha «mehi Matt.?,»?,
he wasto. Oigcm siis ka meie heamelelissed nende wasto, kes meile
liga teinud. Kui meie kohhus on andeks palluda; siis on ka meie kohhus andeks anda. Ärgo panao siis ütski wasto, kui leppimist pakkutakse; ärgo olgo ükski selle tiageda sullase sarnane, kennest Ewangeliumi
mis ööldakse, et kui se kasullane temmaga heamelega tahtis leppida, kui
ta tedda pällus, et ta piddi k.mnarama, senni, kui ta wõis maksta, et
ta silsli sest ei holinud, wald kohhe ta peäle läks, tedda llnniwottis, kägistas, wangi panni ja senni tedda waewas, Zunni ta piddi maksma
reck, mis temmal temmaga wölgo olli. Sega tunnistas se tigge sullane omma. hallastamata süddant omma kajullase wasto ülles; agga
meie kolchus on, allati omma ennese süddame ülle walwada, et waenlane sedda ei sa kõwwaks tehha nende wasto, kes meiega taytwad leppida, wald, et meie ikka walmis olleme andeks andma neile, kes meie
wasto eksiwad. Sepärrast maenitseb ka meie Onnisteggia, ütteldes:
kui sinao wend so wasto etsib, sns nomi tedda; ja kui ta sedda kah-kn?.,?,»^
Sss 2
hetsebf
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hetseb, siis anna temmale andeks. J a kui ta seitsekorda piwas sinno
wasto eksib, ja seitse korda päwas jälle sinno jure tulleb ja ütleb: ma
kahhetsen sedda: siis pead sa temmale andeks andma. Meie peame
ka andeks andes mele tulletama, et meie Jummala ees keik ühhesuggused olleme. Meie olleme temma sullased ja ümmardajad, ja pealegi süal<
lused ja wöllalissed. Sepärrast ütleb ka meie Qnnisteggia lähhendamisft wisil ses tännascs Ewangeliummis, et se kunningas omma
Allastega tahtis arro piddada, sest et nemmad keik wöllalissed ollid.
K m se luggu nüüd nenda meiega Jummala ees on, siis peame ta
nenda omma liggimesse wasto ollema, kui meie himmustame ja tahhame, et Jummal meie wasto peab ollema. Nüüd tahhame, et J u m mal meiega peab kannatama; meiei näme sedda hea melega, lui ta meiega leppib ja andeks annab. Sepärrast leiame ka, et se tigge sullane Ewangeliummis ennast allandas selle kunninga ees ja pällus: Issand kannata minnoga, ja minna tahhan sulle keik maksta. Nenda on siis ka
mele kohhus liggimesse wasto olla. Meie peame ka temmaga kannatama, fui ta liga teinud. Meie peame ka temmale andeks andma, kui ta
meie wasto ekstnud. Andeks andes tulleb meil tähhele panna, et nenda kui meie tahhame, et muud innimessed meie wasto peawad ollema,
M»tt.7,". et meie ka nenda nende wasto olleme. Sepärrast ütled ka Jesus: Nelk,
mis teie ial tahhate, et innimessed teile peawad teggema, nendasammoti tehke ka teie neile. N ü M tühhad sa, et iggamees so wasto peab
nea ollema, soga kannatama ja leppima; nenda olle siis ka omma kaM a s t e ja ümmardajatte wasto; kannata ka nendlga, leppi heamelega,
olle ikka hea nende wasto. J a wimaks peame ka andeks andes mõtlem a , et meie kohhus liggimest armastada, ja sepärrast ka temma peäle
armo heita; Sest nenda on Jummal meie was<-o, lui Jesus tähhendamisse wisil sest kunningast ütleb. Se on kül tõssi: sel kunninga! olli
essimest puhko se nou, andis ka jo sedda käsko/ et se sullane, kellel se suur
wõlg temmaga olli, hopis naese ja lastega piddi ärramüdud, ja nenda
se wõlg makstud sama; agga siiski leiame, et ta sedda mitte ei teinud,
waid ta hallastas ta peäle; sest kui se sullane ennast silmili temma ette
mahha heitis ja pällus kannatada; siis olli sel kunninga! balle meel ta
peäle. J a mis ta teggi? ta laskis tedda lahti, ja se wõlla jättis ta
temmale ka mahha. N i helde ja armolinne on se taewa Kunningas
meie wasto; et meie kül pattused ia pealegi sured süallused temma ees
olleme, et meie ka kül temma tullist wihha omma patto wõlla pünast
tenime: siiski rahha ta mitte meiega wihha piddada, ei mitte nuhheld a ; waid ta tahhab armo heita ja andeks anda. Wõtta tähte, armas
inni
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innimenne, kui Jummal sulla armust ja hcldussest sinnoga tahhab K-ppida, siis pead kasinnaomma liggimesse peäle hallastama ja temmale
andeks andma, kui ta so wasto eksinud.
ii. Tulleb meil nüüd tähhele panna, mikspärrast mele liggimesega peame ärraleppima. Meie peame ärralepvima, armad, i ) se>
pärrast, et need wõllad, mis liggimessel meiega on, paljo wähhemad
on, kui need, mis meil Jummalaga on. Jesus õppetab sedda tähhcndamisse sannaga Ewanaeliummis wägga selgeste. Selle tiggeda sulla'
se wõlg olli kümme tuhhat talenti, ja lelle kasullase wõlg agga sadda te
nari rahha. Seäl olli siis üks wägga suur wahhe. Selle tiggeda sul
lase wilg olli suur, ja ta ei jõudnud koggoniste mitte sedda ärramaksta;
agga selle kasullase wõlg olli paljo wähhem, ja peälcqi wõis ta sedda ka
maksta. Panne tähhele, risti innimenne! Sinna olled se sullane,
kellel se hirmus wõlg selle sure Jummalaga on. Sest sa eksid löpmat.
t a ; sa eksid möttede, himmude, sannade ja teggudega; sa eksid sallaja
ja awwalikkult; lendawalt ja teädmatta. J a senni kui so südda uskmatta on, senni on keik sinno noubmissed ja teud kurjad; Jummal ar
wab sulle keik süüks. Sepärrast kirjotab ka Paulus: Aeik, mis us-Nom.l4,«z
sust ei tulle, se on pat. J a nenda on siis se assi sinnoga Jummala ees.
Agga koggone teist wisi on se sinno ja so liggimesse wahhel. Temma ek
sib kül ka so wasto, agga ajoci. Temma wõib ka keik pahhandussed jälle leppitada. Temma wõib sulle maksta sedda, mis ta kahjo ehk kurja
teinud. Kui nüüd Jummal sulle need surcd wõllad tahhab andeks cm
da, nenda lui se kunningas need kümme tuhhat talenti sel tiggcdal sullasel mahhajätta, siis on ka sinno kohhus need wähhemad süüd liggimesse! sedda enneminne mahhajätta ja temmaga lcpvida. 2) Peane ka
ärraleppima ni hästi andeks pälludes, kui ka andeks andcs; sist et se
Jummala käst ja tahtminne on. E t I u m m a l sedda tahhab, näme ta
sest tähhendamisse sannastEwangeliummis; sest se Kunningas, kui ta
kuulda sai, et se tigge sullane ni walli omma kasullase wasto olli, ja ei
rahtnud lemmaga leppida, waid waewas ja sundis tedda wäggise, et
ta piddi maksma; siis sai ta wihhaseks; ta kutsus tedda ennese ette ja
ütles temmale: sa tigge sullane, keik sedda wõlga, mis sinnul m n
Noga olli, ollen ma sinnule mahhajätnud, sest et sa mind pallusid. E r s
sus sinna ka piddand armo heitma omma kasullase peäle, nenda kui
minna ka snmo peäle ollen armo heitnud ? Ers sinna ka piddand armo

heitma omma kasullase peäle, ütleb siin se Kunningas ; Eks se olle se
selge kässo sanna? Nenda kässsb ka J u m m a l , nenda tahhab t a , etsa
Pead armo heitma omma kasullase ja ümmardaja peäle, nenda kui temSss z
ma

ma sinno peäle hallastab. Sedda fi:u.ltab mrie ^nmstegqia, kui ta
Matt 5,,,. ütleb : A u i sinna omma ande altari; ä^ rood, ja seäl so mele tullel),
«4. »5. et sinno wennal middagi on sinno wasto; siis jätta senna onuna ande altari ette, ia minne, ja lepri enne omma wennaga ärra, ja siis
tulle ja to omma ande. Öll^ pea heainelclinne omma wilcha -^ehl)e

wasto. Waacke, armad söl rad/ eks need olle selged maenitsussed, selged kassud, ct meie peame onnilt liggimesega iggapiddi ärraleppima?
J a eks olle siis meie kokhus nenda tehha, kui Jummal kassid? Meie
peame 3) liggimesega ärraleppima, sepärrast, er Jummal muido nme<
ga ei wõi levvida. S e Kunningas Ewangellumnus tahris kül lepplda
se tiggeta sullasega; ta lastis tedda ka lahti ja selle wõlla jättis ta temmale mahha; agga kui ra remma süddame tiggedust selle kasullase wasto kuulda sai, ei wõinud ta ennam armo heita; waid ta andis la tedda
ärra waewajatte katte, nenda tui temma omma kasullasele olli teinud.
Nenda panneb siis Jummal meid tähhele, ja sedda möda, kui ta meid
leiab ligguneste wasto vllewad, nenda on ta la meie wasto. Olled sa
walio süddamega, siis ei tahba ka temma sulle järrel anda. Kui sinna
ei hallasta, siis ei wõi ka temma armo heita. Tahhab sa wihha piddada omma liggimesega, siis jääd ka sinna Jummala wihha alla; wõttad sa onuna wihha sees omma kasullast waewata, siis wõttab ta temma sind töeste nnhhelda. Sepärrast ütleb Jesus wiimses Ewangeli*
umnu salmis: Nenda teeb ka minno taewane Issa teile, kui teie igs
naüks ommast süddamest andeks ei anna omma wennale temma eksimosed. J a et se taewane Issa nenda meie wasto on, et ta ei wõi
mu wisil meile meie wõllad andeks-anda, kui et meie neid andeks anname omma wõlglastele, sedda õppetab temma Poeg ka muis paikus
Vatt. <5.,«. omma sanna sees. Anna andeks meile meie wõllad, kui ka meie andeks
' * ' s- anname omma wõlglastele. Ets ta ütle ? N u i teie innimestele nende
eksituosed andeks annate, siis annab ka teie taewane Issa teile andeks.
Agga kui teie innimestele nende eksituosi mitte andeks ei anna, siis ei
anna ka teie Issa teie eksitussi mitte andeks. 4) J a wimaks peame
ka liggimesega ärraleppima, sepärrast, et Jummal omma sanna sees
ähwardab kelk wihhapiddajad iggaweste nuhhelda. Jesus ütleb sest
kunningast, et ta wihhaseks sanud selle tiggeda sullase peäle, sest et ta
ei tahtnud leppida omma tasnllasega: ta andis tedda ärra waewajatte
katte. Panne tähhele, kes sa wihhapiddaja olled; sa wõttad omma
wihhapiddamisse läbbi sedda taewa Kunninaat wihhale ärritada. E i
ta wõi sedda sallida, kui sa ei tahha ärralepplda. J a kui sa ikka, ia senni tui sa ellad, wihha kannad omma liigunesse peäle; siis sa otse sunnid tedda se läbbi, et tasindla peab ärraandma waewajatte lätte, lur<
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räti ja keik kurja inglide katte, kes sind iggaweste sawad waewama ia
pinama. Eks se te sulle hirmo, sa wihhapiddaja? iggaweste pead sa
seal wallo tundma, kui sa siin ei olle tahtnud leppida. Eks se peaks
sulle sundmusseks ollema omma wihha lämmatada? ja aegsaste leppimisse peäle mõttelda? Kui pea wõib se so katte tulla, mis Ie,us
siin tähhendamisse wisil ähwardab. S a olled jo surrelik ja ei tea mitte,
mil aial sul wiimne tund tulleb, egga tea ka, mil wisil sa siit ilmast arralähhäd, kas sul weel aega antakst enne äraleppida, wõi micte. Ärra olle siis mitte ni julge; ärra loda omma süddame langusse peäl, waid
rutta ja leppi ärra omma waenlastega, et Hummal kasinnogawõib leppida, siis wõid sa omma hinge peästa.
Pange sedda tähhele keik, kes teie wihha ja waeno sees ellale. Pange tühyele, mis se tie tunnistaja Jesus tannases Ewangeliumias õppetab. N i kaua, kui teie wihha peate, ni kaua, kui teie ei tahha ärraleppida omma liggimesega: ni kaua tähhendate, et teie Iesust ja temma sanna põlgate. Sest se on jo temma selge käss, et teie peate süddamest andeks andma iggamees omma wennale tenuna eksitussed. Senni kui teie wihha peate, senni tähhendate, et teie isse weel Jummalalt
ei olle armo sanud, egga temmaga ärraleppinud sest ta ütleb: kui teie
innimestele nende eksimssi mitte andeks ei anna, siis ei anna ka teie I s sa teie eksitussi mitte andeks. Senni kui teie wihha peate, tähhendate,
et teie weel Jummala wihha al ollete. Sest ta ei wõi need wihhapiddajad sallida, waid ähwardab neid ärraanda waewajatte katte igaaweste. O h ! kui waene on siis teie süddame luggu. Hah tõeste! wagga inneto on temma! Õnnetumad ollete iggapiddi, sest wihhapiddabes liggimesega, teotate teie la Jummalat. Teie kutsute tedda isseenneste peäle kohtomõistjaks; sest teie pallute jo wiendama palwe sees:
anna meile andeks meie wõllad, kui meie andeks anname omma wõlglastele. Teie tahhate, et Jummal nenda teiega peab leppima, kui
teie omma wöllalisteqa leppite, ja teie ei tahha ommeti nendega leppida. Eks teie pällu scddawisi wihha enneste peäle? Els teie wõtta sega
sedda pühha Jummalat teotada ? J a eks se olle siis teie enneste sü, m i
ia teie pastud peab kinnitama ja teid teie süddame kaugusse pärrast nuht,
lema ? Oh.' kui mitto olleks ta jo wõinud seddawisi omma pühha palle
eest ärraheita? Agga, et temma sedda weel ei olle teinud, se on meile
tähheks, et ta on kannatlik ja pitkamelega; ei ta nuhtle heäl melel,
waid ta tahhab armo heita ja hallastada. E i meie Jummalal olle hea
meel iala surmast, waid sest on temmale hea meel, kui öäl ümberpörab omma tee peält, et ta wõiks ellada. O h ! pöõrge siis ka teie omma
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ma wihha melest. Läillmatage keir wihha ia waeno. Andke undeks;
siis antakse ka teile andeks. Nõudke ikka rahho takka. Armastage teine
teist süddamest/ stis saab ka Jummal teid jälle armasrama, ja se J u m mala rahho, mis üllem on, kui keik mõistus, saab teie süddamed ja
melcd Iesusse Kristusse sees holdma iggaweseks elluks.
A u , kitus ja tänno olgo sul iggaweste, oh helde lunnastaia! etsa
meid olled õppetanud, kuida meie peame omma llggimesse wasto ollema. Anna meil? siis armo, et mele ka sedda süddames tähhele panneme ja se järrel ellame. S e onsiissinnotahtminne, et mele teme teist
veame armastama, nenda kui sa meid olled armastanud, ja onuna ello meie eest lunnaseamisse hinnaks annud. S e onsinnotahtminne, et
meie peame omma wihha lämmatama, ja rahho sees teine teisega ellama. Wõtta siis omma werre wäe läbbi keik wihha himmud meie sees
kustutada.
Täida meie süddamed armasmssega, et meie ikka sedda
himmustame ja takkanouame, mis sinno sure Jummala auuks, meie
enneste ja liggimese ihho ja hmge heaks tulleb. Amen.
L a u l : 161. Tulge risti-innimessed lc. 10 ja « salm.
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Laul. 178. Need wallatumad kiitlewad :c

/ ^ u u r J u m m a l ! helde taewane I s s a , sinna wallitseb ülle taewa,
> ^ > ülle M a ja ülle keikide lomade; sinna armastad õigust, kinnitab
oiged wisid, sinna teed, mis kohhus ja õigus, ja keikipiddi annad sa meile nähha ja mõista, et sinna oige wallitseja, se armastus
olled. Onnis on se rahwas, kes sedda mõistab, ja römoga sinno helde
wallitsusse al ellab! Agga, armas Jummal, sinna tahhab ka, et sinno
lapftd peawad nõudma sinno sarnatsed olla, nenda kui sinno armas
Hoeg, meie Annisteggia Jesus, meid on maenitsenud. Meie teame
kül, mis waesed, joutumad meie olleme; sepärrast pallume sind süddamest, õppeta ja sada meid omma pühha kalli sanna läbbi, ja olle ka
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sel !tunnil meie hulgas omma pühha Wmnwga, sinno armsa Pöia, meie
kalu -i>nnisteggia Iesusse Kustusse/ pärrast. Amen.
M a meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
.

Gwangelium: Matt. 22, is - - 22. salmist sadik.

^ i i s läksid Wariserid ärra, ja piddasid nou ühbeskous, kui^ ^ da nemmad tedda (Iesust) temma könmst piddid wörtütamft, ja läkkl'asid temma jure ommad jüngrtd Herodcsse seltsiga, ja ütlesid: Oppetcja, meie teame, et »a tõssine olled,
j öpoetad Jummala teed roe sees, ja el holt i hhrstü; sest sinna ei pea inmmeHte surusscst luggu: Sepärrast ütle meile,
Mls sinna arwad, kas sünnib kohto-rahha Kclsnle anda, wõi
mitte? Agga kui Jesus nende nggcdust nwlstts, üttes temma : Tele iallallkkud, uns teie mmd kmsace ? nättke mulle üks
kohlo-rahha tük; ja nemmad töid temma katte ühhe tcnarirahha. J a temma ütles nende wasto: Kelle kmo ja peäKKrri on se ? Nemmad ütlesid temma wasto: Keisri. S i l o ütles ta nende wasto: Andke sus Kcisnle, nns Keisri kohhus,
ja Jummalale, mis Jummalale kohhus on. J a km nemmad
sedda kuulsid, pantud nemmad immeks, ja jätslb tedda mahha
ja laksid ärra.
Armad ja Iesusse werrega kalliste lunnastud kuu! ad, Pühha
Paulus kirjotas selle pühha ristt koggodussele, mis Ewesussc listnas olli:
Minna, kes ma Issanda pärrast wang ollen, maemtsen teid, et teiekwes. 4,,.
nenda käite, tui teie kobkus Hn, se kutsmisse järrel, misg: teie ollete kutsutud. S f pühha Avostel Paulus olli sel aial, kui temma sedda
ramatut kirjotas, Roma Unnas Wangis/ sepärrast, et temma risti»
usfo rahwale kulutas. Wangistki maenitses temma omma koggodusa,
kuida nemmad kui öiged risti- innimesse d piddid ellama. Häige nmda,
seon: ellage nenda teiklde wasto, ja Ki^is vaikus, kui kohhus; nenda
kui risti - innimeste kohhus on. Käige iclle kutsmisse jarreh misga teid
on kutsutud. Ellage nenda, et igqauks teist naäb, et Jummal teid on
sest tükast ma ilma ellust ennesele kutsunud onnna rahwaks j« Jummala lapsiks. Temma tassid risli ümimessi nenda ellada, kui kohhus on.
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S e o n : meie peame nenda ellama, lui Jummal meid omma taskudes
ja puhhas kirjas öppetab. Temma kässib nenda ellada, kui kegl on kutftltud, se on: nenda kuida Jummal meid on pannud siin ilmas ellama.
J a siin on meie kutsuminne kahhesuggune. Essiteks on meie Jummal,
enne meie sündimist io arrateädnud ja ärraarwanud, kus paikas, kuida
ja tui kaua meie temma tahtmisse ja juhhaeamisse järrele piddime eM>
ma. J a se on meie kutsminne siln ma ilma ellus. Olgo nüüd kegi
Mawaltilseja ehk allam; olgo temma kohtomõistja, mõisa wannem,
perre wannem, ehk olgo temma pärris omma, tallo poea ehk orri, siis
on sesiinilmas temma kutsminne, se on se ellokord, mis temmale Ium>
malast on seatud/ kui ta isse omma ello korda ei olle ärmsegganud jK
rikkunud.
Teiseks on meil se kutsummne, et meie, kui Jummala arrawallis»
setud rchwas, kui tössised risti innimessed, peame ellama, ja wimaks
insaks sama. Ellage, ütleb pühha Paulus, se kutsumisse jänele/
misga teie ollete kutsutud. Ellage nenda, et iggamees teist näaks, et
etsite Jummala rahwas olla ja önsaks silda. Meie siis, armad sübrad,
olleme ka Jummala kutsutud. Meid on Jummal ftie ma ilma pannud
ellama, ehk üllemaiks, eht allmnaits. J a , mis weel ennam on, meie
olleme risti innimessed, meie olleme kudutud önsaks sama. Meiegi
kohhus on ellada meie tutsumisfe järrel, ocse seddawisi, kuida meie I m n mal sedda tahhab.
Meie Jesus, se suur õppetaja taewast, õppetab meid sedda t ä m M
päwafes Ewangetiummis teo ja sannaga. Nõudkem siis sest Ewauge^
Kummist õppida:

Kuida ühhe oige risti-innimesse kohhus on ellada, ni
hästi innimeste, km ta Jummala wasto.
Seäl tulleb meil siis tähhele panna:

l

l- Iesusft kiusatus ja ärrawoitminne, ja .
II. Iesusft õppetus, mis kohhus on tehha innimeste ja
Jummala wasto.

l. Pühha Matteus ütleb: siis laksid wariserid ärra, ja piddasid nou
M e s kous. kuida nemmad tedda temma kõnnest piddid wõrkuana.
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Nemmad tahtsid temmale paelo panna, et nemmad sund temmast piddid leidma, et wõiksid tedda kohto aua sata. Iesust, arm^d sobrad,
nemmad otsisid wörgutada! Sedda heldet Iesust, kelle heatrggemisfi
ja immeteggusid, nemmad iggapääw näggid ja kuulsid! Sedda I e sust, kedda nemmad teadsid ja siinki tunnistasid töcsise ollewa, ja Jumm la teed töe sees öppecawa! Agga nenda on se algmissest olnud, et
Ma pilnmedus on walgust wihkanud, ja pattusid on mid waagatd takkakiusanud. Jo warsi ilma M a algmisses wihtas se kurri Kain sedda
wcWa Abelit, ja tappis tedda ärra. Ja nenda on se iggal aial olnud,
ja jääb ka nenda Uma Ma orsani. Sest Jummal ütles pärrast patto
langusist: M a tahhan wihha-waeno rösra ussi wahhele ja naese lMss.l,!?.
wahhele; se on ni paljo: kurrati ia Jummala koggodusse wahhele.
Wihha waeno tahhan panna ussi seemne, se on, patto orjade, ja naeft
seemne, se on, Iesusse wahhel. Nenda olli se ikka, ja nenda on se tännapäwani, et ennemuiste neid tössisid Jummala lapsi awwalikkult kiusati moöga ja tullega; nüüd neid wihkacakse ja pöltakst ennam sallaja,
ja kui agga lubba on, tümakse ncld kül ka teggudega. Jesus olli rahwale räkinud sedda täkhmemmsse sanna sest pulmast', mis Kunningas
omma Pöiale teggi, la olli öönud, er need essite kutsutud woorad omma kangekaclusse pärrast ollid Hrralükkatud, ja nende assemel need keigealwemad ollid pulma kutsutud ja wastowõetud. Wariserid mõistsid
ehk arwasid, et Jesus lelle tähhendamisse sannades ennekulutas, etIu>
da^ rahwas, se Jummalast keige ma ilma rahwa hulgast ärrawallitsetud ja wtsutud rahwas piddi arrapöltud, ja nm rahwas, lcs neist tännini keerdeks ollid arwatud, nende assemel Jummala koggodusas piddi lutsinud sama. Se olli neile veateuks, ja sepärrast piddasid need
waesed vimmedad sedda kuria wöl"g«talm'sse nou, sclle keigewrgema
wasto, kes keik süddame mõtted ärrateädis. Nemmad kutsid tedda
kawwalust süddamest, ütteldes: Õppetaja, meie teame, et sa tõssine
olled, ja õppetab Jummala teed töe sees, ia ei holiühhestki, sest sinna ei pea innimeste surnssest luncm. Nende sannadega püüdsid nemmad Iesust essire melimda ja sedda julgeminne omma vaelo sada, ja
küssisid sepärrast temma käest: kas sünnib kccktorahha Reisnleanoa,
wõi mitte? Kui nemmad sedda küssisid, olli Kunmncza Herodesse selts
nendega ka seäl, ja nendega ühhes nõus, et nemmad kül muido ikka teine
teise wasto ollid. Nenda kui vatto orjad, olgo nemmad kül wagga sülles wihhas teine tene wasto, kohhe söbruks heittvad, kui Iesusse ia ten>
ma riki laste wasto tulleb söddida. Selle küssimise peäle wastaba, olli
üks kahtlane assi. Olleks Jesus üttelnud: jah, teie kohhus on kohtorcchya maksta, siis olleks tedda Iuda rahwa kohhus hukkamoistnud 5
Ttt 2
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sest Warisend, ja keik I u d a rahwas ütlesid: Meie olleme Imnmala
omma rahwas, ja I u m m a l üksi on meie öige kunningas. lemmale
maksame kohhut, kui meie omma ohwri rahda maksame. Kes meid
ühhelegi muule kässib kohhut maksta, st on Iummala ja temma arra«
walllt^etud rabwa wastane ja on surma waärt, ja ollid rummalast
Peast/ ehk selle sanna peale julged ja sured, tui I u m m a l ütleb : E i
sa rvoi mitte ennest ülle Uunninaaks panna üht woöra M a meest, mis
ep õlle smno wend, fe on: sinno foust za wössast. Agga Herodesse selts
M s jälle Roma Keisri podlt/ ja kinnitas, et st piddi öige ollema Keis>
rile kohrorahha maksta. Õlleks nüüd Iesus üttelnud: ei teie pea mitte
kohtomhha Keisrile maksma, siis Herodesse selts õlleks tedda Romarahwa kohto ette saatnud. M ü d , mõtlesid need waesed, on temma
ommcti meie paelus kinni. Üttelgo temma kumma pole ta ütleb, siis
ta ikka saad kohto ette. Nenda piddasid nemmad nou Iehowa ja tem?
ma salwirnd mehhe Iesusst wasto. Agga siin sai ka röeks: st, kes taowa istub naerab, ja se Issand irwitab neld, sest meie IesuS woitis neid
arra ja teggi nende kurja nou tühjaks, nenda kui prohwet Iesaias ütleb:
Hess, ,o. pidda^e nou, ja se mmgo tühjaks, rakige üks sanna, räkige ommad
asjad arra, ja ärgo mingo st mitte korda, sest I u m m a l on nuiega.
Iesus woitis neid arra tarkussega ja öigussega. Tarkussega, et ta nende möttcd ärrateadis, ja et m nenda teadis wastada, et ükski sedda
ei woinud laita, ütteldes: Leie sailalikkud, teie tawwalad, mis teie
mind kiusate? M i n d , kedda teie zopeMte tundma seks, kes arrateab,
mis kellagi süddames on. S i i n snd nende kawwalad füddamed ühhe
korraga laggedale, jäse sanna wois, kui terraw nool labbi nende südda.
merte minna, ja mis önsad olleksid nnmnad olnud, kui nemmad neist
saunadest olleksid targaks sanud, ja olleksid omma kurja kawwalat süddont õppind tundma, ja Iesusst suust öppetust wastowotma! Agga
nemmad wihkassd sedda walgust, sest nende teud ollid kurjad.
Iesus
woitis omma kiusajad ärra ka ömuosena ja teggi sedda puhlogi toeks,
mis nemmad kawwalast süddamcst ollio üttclimd. Temma näitas ül'
les, et ta tössine olli, ei holind übhesiki, ja ei piddand innimcore surus sest luggu. Temma ei räkind Iuda-rahwa pole, egga ka Romarahwa vole, waid käis otse kohhe teed. Nenda teeb st, kelle südda wallet wchkab, ja ei salli egga te kawwalnst. Kui nemmad sedda wastust
kuulsid, said nemmao rahwa ja isseennese ees bäbbiks, jäid waic
ja laksid a n a , sest nemmad ei woinud temma wastust mitte laita, et

Wanserid, egga la Herodesse selts. Iesus andis ommas targas la
õiglases wastusses
li. Ühhe
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ll. Ühhe õppetusse, mis igga Jummala lapsel ja risti innimessel wägga tarwis lähhäb. Andke/ Ütles Jesus/Acisrile, misAeisri
kohhus on, ja Jummalale, mis Jummala kohhus on. Temma olli
neile üttelnud: näitke mulle üts rohtorahha tük. Ja kui nemmad
temmale ühhe rahha tükki said näiranud / ja isse tunnistanud, et se kuio
ja se veälekirri Keisri kuio japeälekirri olli/ siis ütles Jesus: maksab
selle Roma Keisri rahha teie hulgas/ siis ollete teie jo temma allamad/
la teie kohhus on sedda maksta/ mis temma/ teie wallitseja/ teie peäle
panneb; agga sepärrast ei olle reie mitte ommast wöllast Jummala
wasto lahti; segipärrast on teie kohhus keik sedda tähhele vanna / mis
Jummal omma seädustes on käskinud/ ja teie ei wõi mitte öölda: kui
mind sunnitakse Keisrile kohrorahha maksma/ eaga mul siis tarwis olle, ohwrirahha maksta; sest se sunnib wägga hästi ühte ja on tarwis/
kui tahhareüige Jummala r.ahwas olla/ et teie ühhe ni hästi kui teise
wasto puate iiged olla. Ärge möttelge mitte: kui meie agga omma
ohwrirahha maksame/ siis olleme oiged. Ei polegi mitte, waid tah'
hate Kqed Iununala rahwas olla/ siis näitagesedda ülles ilmaliko seadussi tähhele pannes; agga ärge siis ka mönelqe/ kui meie agga innimeste seädussi tähhele panneme/ siis olleme ka Jummalaga tassa, üht
peab teggema ja ei teist micte mahhajätma.

Armad söbrad! mis Jesus siin Juda rahwast öppetas/ on temma meid keiki õppetanud. Olli nende kohhus innimestele tehha/ mis
Klaus olli/ ja Jummalale nendasammoti/ siis on se ka meie kohhus, kui
tahhame nenda ellada/ wi kohhus on, ja km tahhame öiged risti innimessed olla. Ei sa wõi mitte öigusse pole öölda: minna ollen risti in*
nimenne/ sest mind on ristitud; mind on kolitud; ma kain kirrikus;
ma käin Jummala armul. Gest ep olle mitte kül; Jesus küesib sind:
kas sa siis ka innimeste wasto teed/ mis so kohhus on? Ja Ioannes
ütleb: kui kegi ütleb: ma armastan Jummalat/ ja wihkab omma lIoan.4,,»
wenda/ seon: kui ta ei te omma liggimessele/ mis kolchus on, se
on walelik. Ja pühha Paulus öpperab: taosuge keikile/ mis teie Nom. 13,7.
kohhus on: makso/ kellele makso: tollirahha, kellele tollirahha:
kartust/ kellele kartust: au kellele a»/ tulleb anda. Nenda, armad söbrad, ollecke ni hästi innimeste, kui Jummala, wölglased. Reo ülle Nom , 1,,.
matte wasto panneb/ kes käskusid ja seädussi tähhele ei panne, se paw
ncb Jummala wasto, ütleb sesamma Apostel. Agao mõistlik innimenne, na weel ennam, igga öige risti innimenne tännab ja auustab Jummalat se eest/ et meil siin Ma peäl Wallitsust ja üllemaid on.
Mis
ello/ armad sobrad/ olleks kül siin ilmas/ kui üllemaid ja wannemaid ei
Ttt z
olllts?
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e«^s? Nüüdki, parrago Jummal! tulukfe kurja kül. Nüüdki kululse
wargaid, j o M m d , nidleMd, tap;aid kül ollewad. Kui ei olleks wcmnemid ja wallitsust, fils eht ellMme, kui rööwli augus. Liaragi me/e,
sii» nmal, peaksime Iuminalat süldamejr auustama ju kinma selle wägga helde ja armolis e W^nne rigi wallicm^se pärrast ; sest ilmas polle
meie maal sedda põlwe olnud, mis mellsest wallitsusse aiast on olnud
ja weelgi on. Eks sus iggamees veaks Keisrile maksma, mis Knsri
lõbbus on, ja sedda römoga teggema ? Agga, ehk sa küssid: mis on siis
minno kohhus Keisrile maksta ? Se on olge, et sa nenda mõtled, ja
nenda küssid. Kule siis, mo söbber, keik, mis ial wannemate polest
kästakse, sedda on so kohhus tähhele vanna ia tebha; se on otse tui woliaks, mis so kohhus op maksra. Olgo need makstrd, mis wallitsejattel,
mis sa mõisa wannemittele la kirrikule pead maksma; ehk olgo muud
seädussed, mõisa wannemate, mu wannemme ja issikeskes ellamisse
polest kästud ; keik, mis ial teile wannemitte polest, Plakatides kulutakse, sedda kästakse meie üllema armolisse Wallitseja nimmel. Pan*
nedsinnasedda tähhele, maksad ausaste ilma pcttusseta, mis seatud on
ja otsid sure holega tebba, mis üllematte polest sulle kulutakse, ja ei otsi
tebba, mis keeldaks, ins sa maksad Keisrile, mis Keisri kohhus on. Teed
sa nüüd sedda, mo söbber, siis sa olled öme ja aus mees, kül innimeste silmis, innimeste kohlo ees, jasindiöloakse ja auustakse öigusse polest ausaks mehheks, jasindarmastakse ka. Ja andko Jummal, et neid
palio olleks, et keik, kes risti innimesse nimme kandwad ja tunnistawad, nisuggused olleksid! Agga sepärrast ep olle sa weel Jummala ees
ölge. Sepärrast õppetab mele Jesus meid weel, mis meie kohhus on
Jummalale anda, kui öigusse polest Iulnmala rahwa, seon: risti-innlmesse nimme tahhame kanda.
Andke Jummalale, mis Jummala kohhus on, ütleb Jesus. Ju5a-rahwas arwasse! aial, et sest piddi kül ollema, kui nemmad agga
neid seärud ohwrid Jummala kotta ehk templisse wisid; agga, et Jummal olli üttelnud: anna mulle, mo poeg, so süddant, je on mo mele
pärrast, sedda olli sel aial koggone surem hulk ärraunnustanud.
Ehk
on meie risti rahwa bulgas sesamma luggu. Suga, ütles Jummal
ennemuiste omma rahwa wasto, teniwad nemmad mind; agga nende
südda on kaugel minnust ärra. Küllab ehk nenda ka meie wõtme mittokõrda kirrikus käia, luggeda, laulda ja jutlust kuulda, ja ehk südda on
mitmel koggcne teisel. Hpviqem siis Jesusse suust nenda ellama, em
kõhnus on, ka mew taewaliko kutsnmisse polest Jummala wasto.
^
sus ütleb meilegi: mo risti innimessed, kes teie minno risn surma la^

kolm - altt^^MMWs^pyMI
di lodate önsaks sada, andke ka teie iggamees Jummalate, nus I m n m M
lohus on. M i s on m s , küssid sinna, ehk minno kohhus Jummale anda? Kulefiis, stbbep, mis so kohhus on Jummalale anda. OhwridLM. 4 ^ ja pölletamisse ohwrid, ütleb Kunningas Tawct, ei tahha sa mitte,
agga kõrwad olled sa mulle läbbi uristanud- S a olled mulle .sedda
meelt annud, et ma kulen, mis sa mulle teäda annud. J a sepärrast
ütleb prohwet Mikas: Jummal on sulle teäda annud, oh innimenneale. s,«.
mis hea on, ja mis nõuab Jehowa sinno käest muud, kui, et sa pead
teggema, mis kohhus o n , ja heldust armastama ja ennast allanda- '
ma käies omma Jummalaga. Jah, armad sõbrad, kül Jummal meilegi on teäda annud, mis meie kohhus on tehha Jummala ja innimeste
wasto. Jummala armo läbbi on temma sanna tggas küllas, iggas per<
res meie maal. Meie lapsokessea kuulwad ja loewad jo essimessest laose
põlwest pühha kirja. Agga pühha Jakob ütleb: olge sanna teggiad Iak ls«
ja ei mitte ükspäinis kuuljad, et teie wallemötlemisre läbbi ennast ei

petta. Jesusse maenitsus meie tännapawafes Ewangeliumi tehko sils
otse ueste meie kõrwad lahti tähhele pannema, mis meie kohhus o n ,
meie Jummalale anda!
Essiteks, armas risti'innimenne, tead sa, et Jummal, se tae<
wa ja M a Loia sind on lönud, et ta sullechhoja hinge, meelt, mõistust
ja keik llikmed on annud, et ta sind toidab ja keige kuna eest hoiab ja kaitseb. J a sinna isse tunnistad teises peatükkis esfimesses öppetusies,
et sinno kohhus on, tedda se eest kita, tännada, ja temma sanna kuulda. Waat, siin sa tunnistad isse!, mis so kohhus on Jummalale maks*
ta. Onsad hinged! kelle südda allati täis Jummala luust on! Se m
hea meie Jummalat kites laulda, sest kitus on lõbbus ja kaunis. Agga
mittokõrd lauldakse k ü l :
Sind Jummal! kidame.
Sind, Issand, tänname; j<5
Au, kitus olgo iggawest
Sell aino Jummalale, n. t. s.
IaGdda ei tea egga tunne sest ühtegi. E i sa seddawiss anna Jummalale, nus Jummala kohhus on, waid Jummal ütleb: Sada ärra Amv5 5-3.
minno eest omma laulude tärrinat, tm sa süddamest ei titza.
Teiseks on sul jo lavse põlwest Jummala kümme lassud teäda,
need kaMd nus Jummal isse S i n a l mäe otsast sure auga ja pitkse
heäle-
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heälega on kulutanud; Needsammad kässud, lnis Jummal isse kabbe
kiwwi latw peäle on kirja pannud jo enne mitro tuhhat aastad, on terwelt meie käes. Need andwad meile teäda, mis meie lõbbus on tehha,
ja mis mahha tulleb jätta. Teed sa nenda/ ja ellad sa nenda, ehk v^ad
süddamest nenda ellada, kui jummala kasmd sind övpetawad, sin sa
'Ioan,5, '.annad Jummalale, mis Jummala kohhus on< Ja temma kässo sanIon'.>4. , nad, ütleb Ioannes, ei oUe mine rasked. Meie Jesus issemleb: Res
Matt, ,z?mind annastab, kül se peab minno sanna, ja jälle: Sa pead ar,?.4o. mastama Issandat omma Jummalat keigest ommast stddamest,
keigest ommast hingest ja keigest ommast wäest, se on: sinno ihho za
hing, ja telksinnomeel za molscus, ja keiksinnoliikmed peawad Iu<w
mala tenistusseks ollema, ja omma liggimest pead sinna armastama,
tui isseennast; neis kahhes kassosannas on keik se kast ja prohwetid
kous, ütleb Jesus, meie mur õppetaja taewast. Kui sa nenda ei te, siis
koormad sa wõlga ennese kaela peäle. Teed sa seddawist, siis annad
sa Jummalale mis Jummala kohhus on.
Kolmandamaks, tead sinna, et sind on ristitud, ja sedda peaks
sulle so nimmi allati mele rullecama. Seäl sa wandusid ärra kurratit,
leik temma tüga ja teggudega, temma asjade ja kombedega, ja toota*
fid ennast selle kolm mno Jummala ommaks, ja Jesus wõttis sind omma koggodusse lapseks ja omma taewarigi lapseks wasto, etsa piddid
ussin ollema hea töle. Tulletab sa, risti-innimenne, nenda so kohhus
kül olleks, sedda iggal aial mele, ja nouad nenda keikis asjus, kui I u n v
mala laps ellada, sus sa annnad Jummalale, mis Jummala kohhus
on. Ja siis weel: sa käisid kolis, sinno õppetaja tulletas so mele, mis
sa risNmisses Jummalale olled tootand, sa said Jummala armule ja
ollid pihtil, ommad pattud Jummalale tunnistamas, ja ütled omma
patto tunnistusse sannades: minna tahhan Jummala armo ia pühha
Waimo abbi läbbi omma pattust ello parrandada, pattude eest ennast hoida, ja nenda ellada kui waaga risti-innimesse kohhus on.
Sedda sa tõotasid omma Jummalale, läksid koio ja ellasid: kuida
siis? Ehk jätsid omma töötussesinnapaika mahha, ja ellasid nendasammoti kui ennegi, ja olled seddawisi omma Jummala wõilas. To Jummalale patto tunnistust ohwriks ja tassu ärra selle keigekörgcmale om*
mad tootussed, ütleb pühha kunningas Tawet. Nouad sa tedda süddamest, siis annad sa jälle Klmmalale, mis Jummala kohhus on. Agga ärra ses asjas loda mitte omma jõuu ja rammo peäle, waid pällu ennesele Jummala käest temma Waimo abbi, ja tea sedda, armas mnt'
menne, et ni kaua kuilsul se wanna lihha meel sees on, ni kaua tahha'
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wab keik õppetussed ja maenitsussed ja keiksinnotootuesed nurja. Agga
hatt d sinna onnnad parrnd pattuks tundma, kahhetsed neid süddamest/
ja otsid ja saad Ie'usse Kustusse kannatanusse, risti surma ja werre
wullamisse läbbi andeks andmist ja armo, sus wast saad sa uendud omma mele waimus, arnasti >d omma Iesust, pead temma silnna, ja annad seddawisi rölnoga Jummalale, mis Jummala kohhus on.
Meie olleme siis tännapäwasest Ewangeliummist kuulnud, kuida
übbe oige risti-innimesse kohhus on ellada, ni hästi innimeste, kui
Jummala wasto, ja seal pannime tähhele Iesusse kiusatust ja ärrawoit'
Mlst ja temma õppetust.
Wõtkem siis nüüd weel sedda keik ommaks
Kele, nenda kui prohwet Ösea meid maenitstb iitteldes: wötke en-Os. 14,3.
neatega, wige ennestega koio need sannad.
Ärge unnustage ärra,
ärge laske ommast süddamest ärrawõtta, waid hoidke sedda tassases ja kannatlikkus süddames, ja pöörge Jummala omma Issanda pole.
Jesus on kawwalaste kiusatud. Kiusatusse al olli meie Jesus siin ilmas
Kiqc omma ello aia, meie Keaks ja meie kassuks. Essite kiusas tedda
kiuana isse, ja pärrast kiuftsid tedda mmmedusse würsti allamad, x l
seddawisi laksid temma kiusatussed ikka raskemaks ja raskemaks/ kunni
nemmad tedda said risti lönud. Meie Jesus, se keigewäggewam J u m mala Poea, sallis ja kannatas sedda keik sepärrast, et ta piddi sama n eile
üllemaks Preestriks, kel wõiks ärras meel olla meie nödruste pärrast.
Aaga, armas risti innimenne, kes sa süddamest püab Iesusse järrel
käia, ärra mötle mitte, et sinnagi siin ilmas wõid ilma fiusatusseta
olla. Glleksite teie ma-ilmast, ütles Jesus omma jüngritte wasto, Joan. 15,19
siis armastaks ma-ilm omma: agga et teie ma ilmast ep olle, waid
minna ollen teid ma ilmast arrawallitsenud, omma lapsiks wotn.d/
sepärrast wihkab teid ma-ilm. J a pühha Paulus kirjotas omma ussopoiale Timoteusale: keik, kes tahtwad jummalakartlikkult ellada sTim.),le.
IXristllsse Iesusse sees, neid peab ka takkakiusatama. J a sedda sawad keik need kaljuda, kes meiegi aial tõeste ma-ilmast ja temma pimmedusse teggudest lahkuwad, peäle neid kiusatussi, mis neil kurratist
ja ommast lihhast tullewad kannatada. Agga ärge kartke nende hirmo » Peetr.5,
ütleb pühha Peetrus, ja ärge ehmatage mitte wägga ärra. Olge ag- '4.
ga rargad^, kui ussid, ja ilma kawwalusseta kui tüikessed. Ärra ussil
mitte, km ma ilma lavsed sind kawwalaste kiitwad, ja tössidus ja öigus
olgo sul otsego wööks sinno niudede ümber, siis so wihkaiad ja kiusabad
sawad ikka wimatigi wõidetud, ja sawad häbbiks ja naeruks. Meie Ie«
sus ütleb: andke Neienle, mis Neisri kohhus, ja Jummalale mis
Jummala kohhus. Meiegi olleme ni hästi omma liggimese, kui J u n v
Uuu
mala
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mala wölglased. Kulago siis iggamees/ kas ja kuidawisi temma taimini omma tohto ühhele ni häeti kui teisele on ärratassunud. Meie hulgas woiwad kolmesuggused inninlesscd olla. Essitets nlsuggused, kes ei
llmas põlle möttelnud se peale, mis nende kobtms on tehha ehk I u m mala ehf innimeste wasto. Nemmad ellawad waesed, kuida juhtub,
ja ruida nemmüd onuna cnnaste heakssiinilmas woiwad ellada. Seal
ei maksa ei üllematte ja wannematte, e<M Iimmala kast ja öppetus.
Ei wannemad holi lastest, ja lapsed on neijandama käsfo tõotused ja
Hhwardamissed ammogi ärraunnus tanud. Kui nemmad warga nawad; siis tahtwad nemmad hea mrlega lemmaga olla, ja abbiello nktujattega on neil ossa. O h ! teie waesed, kes muda ellale, mis wölga
koormate teie innimeste ja Iummala polest, enneste kaela peale? Ets
teiesiisei ussu, etükspaäwtulled, mil teio kohco ttte kutsutakse, arw
teggema keige teie sannade ja teggude parrast? Et wötke weel amto aial
Icfusse suust öppetust, ja püüdke ni hästi innimestele kui ka Iummalale anda ja tehha, miskohhuson, ja teadke, et, kes innimeste wasto
öiglased ei õlle, ei nende sees põlle mitte Iummala armastust.
Aggameie hulgas on ka neid, kes kül teädwad, et nende ello ei
õlle lchuqgnne, kui Iesusse helde öppetusse jarret piddi ollema. Nemmad on sepärrast murres, ja kaiwad ehk mittokord, kui teised öiskawad,
löwweras ja kirus omma wölla koorma al. Tannage, waesed, omma
Iummalat, kes teiesilmadon lahti teinud^ näggema^ ja teie meelt on
walgustanud, mõistma. Iummalakarrus on tarkusse hakkatus. Agga ärge wauge mahha omma patto koorma al. Kuulge kuida pattusMtttl',,«telunnastaja teid ellastekutsub, ütteldes: Lulgeminno jurekeik, kes
waervatud ja koormatud ollete, ja minna tahhan teile hingamist sata.
Wötke, waesed, julgust, sest Iefus on tulnud/ panused önsaks reggema. Kellel pattud Iesusse labbi^n andeks antud, sel on siis himmo ja ka rammo Iummala tahtmisi tehha. ükski meie Iummala rahV5 33,-4. wast pea ütlema: ma ollen nödder, sest neile on ülletohhus andeks
antud.
Ommeti veaks mere hulgas ka neid ollema, fes knMinga Tawetiewl. irys ga ütlcwad: Sinno sanna on mo jallale l.impiks, ja rvalgl/sseks m<5
ios.zs. jalgtee peal. M u l on heameel sinno öppetuosist. Ei nenimad wol
ml melega omma Imnmalale keelda, mis kohhus on lemmale anda.
Ei nemmad tahba egga woi reädes temma laskude ja tahtmisse wasro
tehw. Innimeste wasto nendisannnoti ei raarH nemmad tehha, el
Ncl^a ku! wiece, r.iis nenmiad ci M t s / et mile peaks tehtama, l?
eoonk-
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röömsad, armad, ja kiine omma Annisteggist, kes teid on kutw'» :d
pmlmeduösest walgusse siose. Sage ikka kindlamaks, tössisemaks m
U: sina.niaks onmla taew^lilko fttt,umisse polest. Agga kül teie siiski
wahhest leiare/ et teie Jummal teist ww,qa leiab 5 kuhhetsedes räk.ge
sedda omma Iesussele, za ärge sepärrast ärra ei wassige, ja arg»' lmelt
heltke, waid ruttage armo-iäne ette julgussega kastetud Iesnsse
werrega, se on, temma werrise leppuusse veäle tores, siis säte teie omma usso ocsa, se on, iggawest õnnistust katte sama.
Armas Jesus! helde hallastaja! kuida wõime sind kül kita, ja
mis kuma ja tullise armastussega peaksime sind kiitma sinno heldnsse ja
armastusse eest, misga sinna taewast pättuste innimesse hulka olled tul>
nud. Smna ei olle tulnud meile agga üllemaks Preestriks, meie pauud
m :na werre ja surmaga leppuama; mitte agga kunningaks meie ülle
heldusse ia hallcstuescga wallitsema; waid <a olled meile ta tulnud
Prohweciks meile õmustusse teed omma wiside ja öpvetussega ettenäitama. Meie twmeme ärra, helde Jesus, et sa meid olled Jummala teed
õppetanud töe sees, ja et sinno iuhlmamissed on öiaed ja süddant römuetawad. Aaga meie tunneme ka, et meie sees se lihha meel on. Meil
on melehead sinno taewalikast öppetussist, seestpiddist innimesse polest,
aqaa meie tunneme enneste sees otse kui ühc käsko, mis meid weab ja
liosub kurja vole. Wõtta isse, helde Jesus! meie meled omma W a i
mo läbbi, kalla neid oigele tele, ja sea mele jallad omma kalli õppetuste tee
radtade peäle, siis lähbäme selle önnismsse tee peäl eddasi, sinno rammust, lendes kui kotkad, joostes ilma tüddimata ja käies ilma wassimatta, kunni meie sinno õnsa seltsi same iggaweseks aiaks. Amen.
L a u l : 150. Annis, kes ei wõtta tehha, n. t. s. 2. ess. salmid.
^

^
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pärrast kolm-aino Jummala Pühha.
Laul. 165. Keik teeb hästi Jummal n. t. s.

Wühbitse meid, J u m m a l , omma töe sees: sinno sanna on tödde.
^ Amen.
Issa meie, les sa olled taewas, n. t. s.
Uuu 2
Ewan-
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Gwangelium : Matt. 9, i« - - 26. salnnst sadik.

^ u i temma (Jesus) sedda neile rakis, wata fiis tulli üts
üllem, ja kummardas tedda ja ülles: Minno tüttar on
praego ärrasurnud, agga tulle ja panne ommalal temma
peäle, siis saad temma (llawak5. J a Jesus tõusis ülles, ja
tals temma järrel, ja temma jünqnd. J a wara, üts naene, kennel kaksteistkümmend aab at werrttöbbl olnud, tulli
temma selja tahha, ja putus temma kue pallistusse. Sest
. temma ütles lsseennefts: Saaksiu Mlnna agga temma kueese
putuda, siis saan minna terweks Agga ICsus poris ennast
ümber, ja näggi tedda, ja ütlcs: Olle julge, tüttar, sinno
ust on sind aitnud. J a se naene sai terweks selsammal tunnil.
J a kui IEsus selle üllema kotta sai, ja näggi need willcpnhhujad ja rahwast mässamad, siis ütles temma nende wasw: tagganegc, sest se nettsitenne polle mitte surnud, waid ta maggab. J a nemmad naersid tedda. Agga tui rahwast wäljaaeti, laks temma sisse ja halkas temma katte kmni, jastnettsikenne tõusis ülles. J a sesinnane könne läks laiale teck sedda
maad läbbi.

Jean.,,,,.
Pühha Ioannesse Ewangeliummi ramatus loeme meie, et Jesus,
n- < l- meie Onnisteggia Laatsarusi on surnust üllesärratanud. Meie nou ep
olle sedda puhko mitte keik need kallid õppetussed selletada, mis nmle siin
teäda antud on, waid tahhame agga folm asja mele tulletada. i ) Jesus armastas Marta ja temma õdde ja Laatsarusi, nenda kui se Ewan5. salm. gelist 5 salmis selgeste tunnistab, ja se ei olnud ka Mariale ja Manale
,. salm. mitte teädmatta. Sepärrast lostsid nemmad temmale öölda: Issand/
wata, kedda sinna armastad, se on haine. Ommeti näme meie 2)
Kristus wibis aitamast. Kui ta kulls tedHa haige ollewad, sus )äi temma weel kaks päwa senna paita, kus ta olli. Laatsarus surri ärra, ja
Jesus ei jõudnud mitte appi, ni pea, kui ta kül olleks wõinud. 5 Separ'l.salm. rass ütles Marta: Issand, olleksid sinna siin olnud, minno wend ei
olleks mitte surnud.
Agga wimaks näme z) römoga, et Iesussel,
elik ta kül wibis aitamast, siiski hea ja kallis nou olli- — M.ma )a
Marta ust sai lübbikatsutud ja kinnitud; LaatsinuSse üUesanatanns-
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se läbbi sai Jummal ja Kristus auustud/ nenda kui Kristus isse sed- 4. salm.
da tunnistab.
Qpvigem sest/ et innimenne mitte ei pea mõtlema : Jummal ei
wõi, egga tahha aidata/ kuita Jummal mõnnikord omma abbiga wi<
bib; waid lootkem keige hädda sees temma põhjatuma armo reale/ ia
uskugem kindlaste, et temmal ikka hea ia armolinne nou on/ siis peame
ka meie Jummala au nähha sama. Meie tännapawane Ewanaelium
õppetab meid sedda laiemalt/ wõtkem sepärrast Jummalat palluba/ et
meie õiete wõiksime mpista ja tähhele panna

Jummala head ja armolist nou, kui temma omma
abbiga wibib.
Waatkem

l. Kuidas Jummal kül mõnnikord omma abbiga wiblb,
II. Missuggune hea ja armolinne nou temmal itta seäl
jures on.
Issand! sinno pühha Waim juhhatago meid dige tele. Amen.
I. Et Jummal kül wahliest omma abbiga wibib, näme ni hästi
sest koggodusse loddade üllemast Iairussest, kui sest naesest siin Ewangeliummis. Se üllem Jairus otsis abbi Iesuesest: Issand, minno
tüttar on praego ärrasurnud; agga tulle ja panne omma kät temma

peäle, siis saab temma ellawaks. S i i n wõiks mõnni arwada, kui olleks se üllem jubba teadnud, et temma tüttar surnud olli; agga kui meie
tähhele panneme, mis meie Markusse ja Lukasse ramatus lemme, siis
näme vea, et Matteusse nou mitte ei olnud sedda öölda. Sest Markusse ramatus mleb se issa Jesussele: minno tütreke wagub hinge, ja Mark. 5,-5.
sai pärrast omma sullasest kuulda: so tüttar on surnud. Temma nou 25
olli wist földa mo tüttar olli jo hinge wagumas / kui ma koddunt ärra
tullin, ehk ta nüüd wõib surnud olla ; aaga tulle rutto, ja panne kät
temma peäle, on tasiisweel ellus, siis ussun minna/ et ta parremaks
saab, ja peaks ta ka surnud ollema, siiski tean m a , etsa wõid aidata.

Nisugguse libbeda hädda ja hirmsa kattusse sees olli temma issa südda
Nuu 3

omma
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omma lapse
Markus ja
Lukus sedda laiemalt kulutawad. Sest seal lemn^e meie/ er kaks asja
Icsutt keclsld ni ruttuste temma kotca tullemast, kui lemma südda kül
ihhaldas. Sest essite olli suur hulk rahwast Jesusse ümber, kes ten«
ma peäle tungind ja tedda rohtusid, tui Lukas tunnistad. Parrast wi>
w i t ^ Jesus wecl aega, kui ta jm seisma, ja tahtis teäda sada, kes tcmmase olli puutnud/ ja kui se naene keik temmale üllestunnistas, kuida
ta olli rerwcks sanud. Ehk nü ld meie kül sedda praego sureks wiwitamissels ei wõi arwata, stibtl olli löeste selle üllemaga sel aial teine lug
gu. Sest, et ra iggasilmapiltmlsselkartis, et temma laps plddl arra-urrema, siis püdls temma ruttada, nipaljokuita ial joudls, jalgg ulm: Mninne, mis Jesus seäl sei?ls ja aega wiwitas, olli temma
meliit km aasta; sepärrast wõis se kül tunmale kibbe olla, et Jesus ni
kaua rahwa ia naesega könneldcs wibis, ia tedda ocscgo ärraunnustas.
Nlsammon olii se ka selle naesega. K-kercisikummend aastad olli tc.;l.
n al werrctöbbl olnud, üts haigus, misga tenima ei wõinud mure IuiNo
m^la templi liggi tulla, nen<a ku' Jummal ) Mos. ramat, ^ " r
Marf.s, ,s. olli täjtuud. Temma olli, kui Markus üllcd, paljo kannatanud mi^
m<r arstist ja kelb' omma warra arrakullutanud ja ühtegi abbi sa?.,,',
waid weel pahhemaks lai':ud. I.MÜks wõib siin vea c.rwlila, ^t la
sesi alane naene wägga Jummala abbi on ihaldanud, ja re n na i
öikanud; agga kastiswõttis Jummal omma pühha ja arraarwamalla
nou järrele hult aega omma abbiga widida.
ii. Nüüd wõtkem ka tähhele panna, missuggune hea ja armolinne nou Jummalal siis on, kui ta wahhest mitte w^.r^ti ei aita. Nüüd
ei pea kül meie mitte mõtlema, et meie omma nõdra moiscussega sure
Jummala nou ia tarkusse süggawussed wõiksime kätte sada ja ärraarwata ; sest ärraarwamatta on temma kohtomõistmist ja arranwistmacta temma wisid! Kes on Issanda mele cunnud! ehk kes on temma
nõuandja olnud ? ommeti juhhatab meie Ewangelium meid mitme asja peäle, mikspärrast Jummal mcnnekord omma abbiga wiwib, ja ka
Jummala surest armust ja bcldusfe rikkussest, mis temma issi meil
iggapääw teäda annab, wõime kasiinarwata ja julgeste lota/ et temma nou itka hea ja armolinne on.
^
i ) Tahhab Jummal, et innimenne omma risti õiete peab tundma õppima, omma rasket hinge hädda ja patto waewa nenda meletulletada, et ta allimdikkuks saaks. Sest ft on keiklde önnistusseks wägga
tarwis. Se üllem olli ausmees Hüda-rahwa seas/ ja sel naesel olle
enne
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enne ka rikkust ja warrandust olnud ja nende kässi käis hästi. Kui nüüd
msuggustel ühtegi hädda ei olleks, ehk ommeti pca lõppeks; eks nem<
mad siis pea ei wõttaks ärraunnustada, et nemmad waesed pattused on?
eks nemmad pea ei wõiks surusse ja liajulgusfe sisse langeda, mis wimaks aaga nende enneste hinge hukkatusseks tulleks? W a a t , sepärrast
laotab Jummal armust, ka nisugguste peäle rasket risti, kes kül au>
sa5ti> ell wad, ja kelle kassi hästi käib, et nemmad mitte ei pea ärraunnustama, ennast waesed pattused ollewad Jummala ees, ja püab
neid allandada nende enneste hinge heaks.
2) Tahhab Imnmala arm meid õppetada, et mee mitte m a - i l ma ja lomade peä e ükspäinis ei pea lootma, ja I u m aalat ärraunnustama. E e naene Ewangeliummis olli keik omma warra ärMullutanud ja ühleai abbi sanud. Jummal on armust me:: waestele arstid ia
rohhud feädnud ja annud, ja tahhab ka, et meie tännoga m.o pca-e
prukima. Agaa kui meie omma nõuga tahhame emmst aidi '., > c
made peäle ennam lota, ftn eüawa Jummala peäle, siis.kclab tt. ,a
kandid aitamast, er mc c 0 r '
mndma, et ci mitce lomade, waid
ükspäinis Loia iurcs abbi ja armo leida on. Nenda teggi Jummal I s raeli rahwaga seäl kõrbes ja tunnistas ncile: ta allcndas sind, ja las-<lN»l,«,5kis si^d nälga wnda, et ta sulle andio teäda, er innimenne ei ella ükspäinis leiwast, waid innimenne ellab keigest sest, mis Jehowa suust
walzatulleb.

Z) Jummal tahhab meid sega ennese jure tombada, et meie sadda sedda ennam saaks kihhutab Jummalat otsida. Kes teab, k.'s se
üllem olleks Iesussest paljo holnmd, kui rist tedda ei ollcks sundinud.
Aoga nüüd tulli temma ja kummardas tedda. Nisammoti ^e naene.
O h ! wölkemsiis, kui Jummal hädda sees meid abtita jättab, om a
süddant labbikatsuda, kas meie ka mele Jummalalt olleme abbi waunud. T<n M M M tedda, et ta meid weel lkka lahhämale ennese jure tahhab tombada, ja wõtkem head nou, nüüd üksnes temma peäle wada»
t a ; sest meie abbi tulleb Jummalast, kes laewad ja maad on lönud.
4) Wahhest wõttab Jummal ühhele abbi üllesnäidata, ja jättab
teist ilmcl. S e üllem olli enne Jesust otsinud ja pallunud, ommeti ,ai
se naene enne, kui temma, Iesusse abbi nähha. Mikspärrast teeb J u m mal sedda? Ta tahhab, et meie ennast peame labbilatsuma, kas wendade armastus meie süddames on. Kui meie siis näme, et teised abbi
h w ü d , hoidkem mnast laddMsse eest, waid wottem sedda omma usis
ilNNl^
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kinnitusseks wasto; lnörrelgem: Jummala kävsl el olle :mtre lühhi'
kesseks läinud, ta on teist aitnud/ temma wo;b ka mind aidaca.
5) Jummal tahhab meid kannatust õppetada; mollemad siin Ewangflmmmis piddid kannatama, enne tm nemmad abbi said. I v se
on ka meie önnistusseks tarwis. Meie el wol keik ühhe korraga molsca,
ei wõi keik ühhel H M tehha, egga kane sada. üks laps, kes tahhab «uiddagi õppida^ peab kannatama, muido ei öppi temma übtegi. u s Mawees, kes omma semet on kuiwanud, ei wõi mitte kobhe leikada, waid
peab kannatama, kui ta omma waewa eest tahhob rõmo tunda sada.
Iaf.5,7.8 Ecvarrasi ütleb Iakobus: Wata, Ma-mees otab kallist Nla wiila,
pitka melega sedda ores, kunni ta saab warratse ja hillise wihma; olge
nüüd teicge pitka melega, kinnitage ommad süddamed, sest et Issanda tulleminne oil liggl jõudnud.
6) Tulleb nisuggune wiwitaminne snre Jummala ennese auuks.
Sedda kaueminne mele Ilmmala albi peame ootma, sedda kallimas
saab ta meie melest, sedda surem on üme roim wimaks. ScltWlmmend aastat plddi Israeli rahwas Pabilor»s wang ollema: aaaa nis'
suggune röölu olli tcmn?al, kui Jummal rcdda ärrapeästis ? Tawet kutsul. i,<l,i. luläb sedda enne: R m Jehowa saab taggasi saatnud neid, kes Sioni
'seltsist peab taggasi sadetcma,siispeame ollema kui unnielaiad. Siis
saab meie su naeramist, ja meie keel öiskamist täis; sus ööldakse paggallatte seas: Jehowa on sured asjad neile teinud.
7) Tahhab Jummal meid juhhatada, jubba siin hädda orrus
römoga tullewa ma-ilma peäle wadata. Üllema tüttar piddi surrema, et Jesus tedda jallc wõiks üllesarrarada, ja naita, er temma toes'

te se Jummal on, kes airab, jäse Issand, kes surmast ärrapeästab.
Wõtkem nüüd needsinnatsed õppetussed ka omma süddame maenitsussets ja usso kinnitusas wasto. Jummal, kes ei wõi walletata on too-

Laul. )4. '<e. tanud arpi tötta leilile, kes temma peäle lootwad. Jehowasilmadon öi's. «ede pole, ja temma körwad nende kissendamisse pole. lTte^n ad
kiosendawad, ja Jehowa tuleb ja peästab neid keikist nenpe ahhastustest.
'
Kel nälg ja janno on ellawa Jummala mrrele, se seislo u^kus, ja
ärgo heitto meelt ärra ahhastusse päwal. Ehk kül Jummal omma v " e
?ml. e,,. warjule panneb, ehk mele kül peame kissendama: mo hing nmncb juurt
hirmo,
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hir.io, ja sinna Jehowa! kui kaua? Mo hing on ärralöpm:d so abbi
o^.s: millal tah ad sa mind trööstida? Siiski Ho dmn tem past kinni us'oga, sus pea.m ka meie te nma auu nähha sama, ja wimaks römoga tlssendalna: Jummal on keik hästi teinud !
Agga, kes omma holetusse sees tahhaks mõttelda: Jummal ei a^ta
warsti ommad'apsid, egga nuhtle kohhe kurjad, se lootto hirmo tunda
ja Iuljllnala p.t a mele nktust meletulletada. Jummal ei wiwita mit-»Peetr.
te toorust, M a ahwarda lnicte ilmaaego, waid temma on pitkamclega meie wasto, ja ei rahha mitte, et monned peawad hukkaminnema,
wald et keik peawad mele-parrandamist katte sama.
On temmal nüüd helde ja hea nou, kui temma ähwardamisi üllekolnusre wasto winmab; oh! kui paljo ennam on temmal hea nou omma laste wasto, ehk ta kül abbi wiwitab. Keige risti al andkem ennast
temma holeks, et remma armo nou ka meie jures wõiks korda minna.
Qongem omma suurt hinge hädda õiete tundma, et meie allandlikkuks
saaksime. Piddagem meles, et keik lomad ilma Jummalata ühtegi ei
jõua, et meie mitte ma ilma peäle ei loda. Se tundminne juhhatago
meid Kristusse jure. Ehhitagem ommad süddamed wendade armastussega. Kannatagem, et meie rööm ja Jummala nimme au suremaks
saaks, kui temma wimaks aitab. J a , kui ka Jummal siin omma pühha nou järrele ei tahhaks aidata, siis waatkem tullewa ma-ilma peäle;
seäl tahhab Jummal ärrapühlida keik weepissarad meie silmist: ja leinamist, ja waewa ei pea ennam ollema: temma wõttab meid peästa
leigest kurjast, ja aitab omma taewa rigisse. Temmal olgo au iggaweste lggawessels aiaks.
Issand, Jummal! sa panneb kül wahhest omma palle warjule,
aaqa auad ommeti ommad lapsed sure auuga. O h ! anna armo/ itta
sinno peäle wadaca, jasinnustüksi abbi ota. Amen.
L^ul 136. Keik sündko ikka nenda mul n. t. s.
.

Xrr

Juttus

Jutlus wiendaml Pühbapäwal kolmatkümmcnd
pärrast kolm-aino Jummala Pühha.
K.aul. 129. W õ i ! mis minna ollen teinud, n. t. s.

J u m m a l ! sa olled vitla melega ja rikkas heldussest. S a sallid kaua
V aega innimeste rummalust. Sest sul ep olle sest hea meel, et se,
^ ^ kes öäl on/peab surrema, waid/ er ta peab panust pöörma ja ellama. S a olled meile sepärrast sedda armo aega seadnud, et meie so
pole peame pöörma. Hnnis on se innimenne/ kes sedda nouad ja omma pattud mahhajattab. Agga hädda sellele, kes onma süddant ko:vwaks teeb ja so armo-sanna pölgab. Willetsus ja ahhastus tulleb iggaühhe hinge peäle/ kes kurja teeb. Aita meid, helde Jummal, et meie
<ö armo < kutsmist.wastowõtmine. Te sinna meid isse vehmeks omma
Waimo läbbi. Ärra arwa süüks, et meie siit sadik sind olleme wihhastanud. WataIesusse, meieOnnisteggia/ peäle/ kes meie pattud
on kannud risti sambas ja meile leppitamist saatnud, önnista ka nüüd
omma sanna öppetust; te meie lirwad ja süddamed lahti/ et meie häs'
t i tähhele panneme, mis wihhane sa olled patto tö pärrast. Walgusta
meid omma pühha Waimo läbbi, ja pühhitse meid, et meie hakkame
tundma ja teggema/ mis so mele pärrast on. Te sedda ja kule meid
Iesusse Kustusse pärrast. Amen.
Issa meie/ kes sa olled taewas n. t. s.
Ewangelium: Matt. 24, 15 -- 28. salmist sadik.

i D u i teie nüüd näte sedda hirmsat ürrakautamissetööd, mis
^ ööldud on prohweti Tanieli läbbi, mis seäl puhhas paitas seisab (kes sedda loeb, se pango tähhele,) siis pöggenego
need, kes Iuda-maal on, wäggede peäle. Kes kattutse peäl
on, ärgo tulgo se mitte mahha middagi ärrawõtma ommast
koiast; ja kes wäljal on, ärao mingo se mitte taggasi ommad
rided ärrawõtma. Agga hädda neile, kes käima peäl on, ja
neile kes immetawad neil päiwil. Agga palluge, et tele pöggeneminne ei juhtu talwel, egga hingamisse - päwal.
Sest

kolm-aino Jummala Pühha.
. . > - > - . .

535
l.

»,,.».

,»,„,.„„,

,,

,

,«,

siib tulleb suur willetsus, mahhärdust ep olle olnud ma-ilma
algmissest siit sadik, egga peage nutte tullema. Ja kui need
päwad ei saM lühhentud, sils ei peaseks ial ei ütski lihha;
agga nende pärrast, kes ärrawallitsetud, lühhendatakse need
päwad. Kuisiistegi teie wasto ütleb: wata, siin on Kristus
ehk seäl, ärge uekuge nutte. Sest walle-knstusscd, ja walle -prohwctid sawad üllestõusma, ja suri tühtü ja immeteggusid teggema, et nemmad wõttaksid eksitada ka neid, kes ärrawallitsetud (kui se wõiks sündlda.) Wata minna ollen teile
sedda enne - üttelnud. Sepärrast kui nemmad teile ütlewad:
wara, temma on kõrbes, ärge minge mitte wälja: wata temma on kamdride sees, ärge uskuge mitte. Sest otsigo wälk
tõuseb hommiko poolt, ja paistab õhto pole, nenda peab ka
innimesse Pöia tulleminlu ollema. Sest kus ial raibe on,
senna kogguwad kotkad.
Jummal on wägga helde ja armolinne. Eht meie kül pattused olleme, kes iggapäwa selget nuhtlust teniwad, siis temma ommetegi ei
tahha heäl melel meiega kohtusse minna, waid annab aeaa, et meie weel
temma vole peame pöörma. Agga temma saab ka wihhaseks, kui temma nääv, et innimessed ikka wasto pannewad. Temma wihha süttib
põllema ja rikkub pattused. I u d a rahwas on ni hästi temma suurt
armo, kui temma wihha tunda sanud. Kui kaua on temma selle rahwa
rummalust sallinud ! Kui mitto kord on temma jälle armo heitnud, kui
nemmad tundsid ommad pattud! Agga nende rummalus sai ikka suremaks. E i sest olnud kül, et Jummal neid Egiptusse maalt ärrawiis ja
leige waenlaste wasto neid üllespiddas. 3 a andis neile ka omma sanna, andis neile prohwetid ja wimaks läkkitas temma neile ka omma
Poega õppetajaks ja lunnastajals. Agga nemmad ollid ikka wastased,
ja ei tahtnud kuulda, nenda kui Jummal kaebab: mo rahwas ei wit-eaul.
nud mo sanna mit te kuulda, ja Israel ei tahtnud mind mitte. Wi>
maks süttis temma wihha põllema ja rikkus neid. Meie kuleme sure
hirmoga, mis Jesus sest kulutab Ewangeliumias, ja et meie sest wõiksime head õppetust wõtta, siis tahhame tähhele panna

Xxx 2
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Iuda-rahwa nuhtlust rlstt-rahwale hirmuks,
Meie tahhame ärraarwata

I. Iuda rahwa nuhtlust,
II. Et risti-rahwas sest peawad hirmo tundma.

L>ummal andko armo, et meie biget hirmo runneme patto eest, et meie ommad
-5) pattud wõiksime mahhajätta, ja Iesusse läbbi armo otsida ja sada.
1. Jesus rägib meie Ewanaeliummis sest willetsussest, mo armad,
mis Iuda-rahwa peäle peab tullema. Temma kulutab enne, et I e ,
rusalemma lin ia keik Iuda Ma piddi Roma rahwa wäe läbbi koggoniste ärrakäutud ja ärrahäwwitud sama. Sest ni helde, kui Jummal
ta olli selle rahwa wasto, ni suur piddi ka temma wihha ollema, et
nemmad ikka temma armo pölgsid. Ma ollen io nimmetanud, mis ta
neile head teinud. Ei ma-ilmas olle ial rahwast olnud, kedda Ium«
mal ni wägga olli armastanud, kui Israeli rahwast. Temma olli tedda õiete omma wallitsusse alla wõtnud ; olli neid ärrawallitsenud, et
temma omma au ja heldust selle rahwa läbbi piddi ma ilmale teäda andma.
Tullemge agga enneste mele, mis immeteggusid temma nende
pärrast teggi Egiptusse maal. Kuida temma neid sealt sure wäega wäljawiis, kõrbes neid immelikul wisil loitis ja keige waenlaste wasto omma armo tibadega neid kattis. Temma aias pagganad nende eest ärra, et Iuda rahwas nende head maad ennestele piddid worma.
Ta
teggi neid sureks. J a , mis weel ennam: keik ma-ilma rahwas ollid
sure pimmedusse sees, ei teadnud Jummalast ühtegi, ei temma saunast, egga ommast önnistusseft. Agga Iuda rahwale andis Jummal
ennast teäda. Temma rakis isse nendega, õppetas neid omma tahtmist ja andis neile prohwetid, kes Jummala nimmel nendega rükisid.
Ies.,,-. 3. J a ommetegi kaebab Jummal prohweti Jesaia läbbi: Ruulge taewad,
ja M a ! panne tähhele, sest Jehowa rägib : ma ollen lapsi kaswatanud ja sureks tösmud; agga nemmad on mo wasto ülleastnub.
Härg tunneb omma perremehhe, ja esel omma Issanda söime: I s rael ei tunne mind mitte, mo rchwtw ei wõtta mitte mõista. Nemmad koggusid woora jummala tenistusse ja omma pahha elloga Jummala wihha yi wägga enneste peäle, et temma neile mitto kord hirmo
andis, ja ükskord jo Pabilcni Kunninga läbbi Jerusalemma linna armwwö, ja rahwast wvöm male lastis wangi wia. Agga Jummal
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hallastas jälle Abraami omma sullase pärrast, ja toi neid seält wälja.
Ta tahtis weel ükskord neid katsuda. Ta andis nende maad jälle käfte.
Ta läkkitas omma Pöia ja mötles : küllab nemmad ehk wõtwad mo Matt.,,,;?
pöia häbbeneda. Agga nemmad ei holind sest ühtegi, kuulsid kül tem
ma targa õppetust, näggid temma immeteggussd, ütlesid ka: Suur proh- Luk. 7, ,s
wet on meie seas tõusnud, ja Jummal on omma rahwast tulnud katsm a ; agga ei wõtnud tedda ommetigi mitte wasto; jäid omma rummalusea pahha ellosisseja tapsid Iesust wimaks, nenda kui nemmad
ennemuiste jo prohwetiale ollid teinud. N i kangekaelne olli Iuda rahwas, ja waat sellepärrast tulli nüüd kange nuhtlus nende peäle, nenda
kui Jesus Ewangeliumias kulutab: Sest sus tulleb suur willetsus,
mähhärdustep olle olnud ma-ilma algmissest siit sadik, egga peage
mitte tullema. Teie wõite isse laulo ramatus Jerusalemma linna är>
rarikmissest luggeda ja siis säte nähha, et keik on toeks sanud, mis Jesus siin Ewangeliummis on kulutanud. Ja se olli nüüd agga se aialik
nuhtlus, se iggawenne olli weel ees, kus Jummal tulle legega maksab, Tcss.,,,.
nenöe katte, kes Jummalat ei tunne, ja kes meie Issanda Jesusse ?'
Nristusse armo-õppetusse sanna ei kule: kes peawad nuhtlust kannatama, iggawest huktatust, ärraheidetud Issanda pallest, ja temma wäe auust.
Ehk nüüd kül Iuda-rahwas sedda nuhtlust ollid teninud omma
pattoga, siis Jesus annab neile ommetigi hea nou, mis nemmad sel
surel hädda aial piddid teggema. Siis pöggeneno, ütleb temma, need,
kes Iuda - maal on mäggcde peäle. Nes katukse peäl on, ärgo tulgo
se mitte mahha middagi ärrawõtma ommast koiast. Ja kes wäljal
on, ärgo mingo se mitte taggasi ommad rided ärrawõtma. Ja tem>
mal on halle meel nende peäle, kes sel ajal ei wõi äkkiselt eest ärraminna.
Temma näitab siis siin ülles, et temma ka nuhheldes armolinne on,
keigeennamiste nende pärrast, kes tedda kartwad, nenda kui Jesus ka
kinnitab: nende pärrast, kes ärrawallitsetud, lühhendatakse need päwad, muido ei peäseks ial ükski lihha.
Kristus nimmetab, et ka
muud hädda peab ollema. Iuda-rahwas ollid siit sadik toe sanna pölgnud, mis pühhad prohwetia ja Jesus ollid kulutanud, et ta neist kaebas : Jerusalem, Jerusalem, kes sa tappad prohwetid ja wistad kiw-Matt.,),,?
widega yeid surnuks, kes sinno jure on läkkitud.
Sepärrast piddid
nüüd nuhtlussea walle kriscussed ja walle-prohwetid tullema, ja neile
wallet kulutama. Petmist ja kiusatust piddi iggas paikas ollema ja mitte öiactHlmmala sanna õppetust, mis häddaliste süddant risti ja willelMftlal Ohutab.
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Waatke, minno armad, nisuggune nuhtlus piddi I u d a rahwa
peäle tullema nende kangekaelusse pärrast. Nenda süttis Jummala wihha põllema, et nemmad ial ei tahtnud pattust pöörda. Jummal teeb
innimestele ikka head, ja kannatab ka mitto rummalusse aega. Agga
wimaks tulleb ka temma nuhtlus, ja siis maksab temma kätte/ mis .^eie
tü wäärt on. Hirm tulgo meie peäle, et meie tähhele panneme kuida
I u d a rahwast Jummalast nuhheldi. Sest mis on k i r j u d , se on meie
õppetussea kirjotud.
ii. Et meie nüüd wõiksime õiete hirmo tunda Jummala nuhtlusse pärrast, mis Israeli rahwa peäle tulli, siis pangem agga essine tähhele, et Jummal ka meile paljo head on teinud. Meil ep olle kül proy^
wedd, kes meid öppetawad Jummala sanna; agga meie käe on prohwetia kirjad, mis Jummal meie õppetusaks on annud. Mett ep olle
kül Kristus nähtawal kombel: agga temma armo-õppetus on meie
käes; temma tunnistajad on meile sedda jätnud, ja meile on õppetajad, kes selle järrele meid juhhatawad Jummala jure. ^ E i meie wõi
siis ennast mitte wabbandada, kui meie kangekaelsed olleme ja ei pöra
pattust. Jummal on meid ristmisses io wastowõtnud ja ommaks lapKal.,. »6. sits teinud, nenda kui pühha Paulus kinnitab. Temma on meid nsti-7. innimeste seas lastnud ellada, kes Jummala sanna teadsid. Meie olleksime kül wõinud Jummala tahmüst öppida. Agga surem hulk on
ommetigi rummalaks jänud, ei tunne Jummalat, egga tea temma
tahtmist. J a needki, kes parreminne teadwad, mis õige on, ei te ommetigi sedda mitte. Jummala sanna on ka nende seas seme olnud,
,uk. s, 4 5. mis mitmesuqgust maad leidis, kui sedda külwati. Muist kukkus re
< ? äre, ja sötkuti ärra, muist kukkus kalio peäle, ja kuiwis ärra, sepärrast, et temmal ep olnud märga. Muist kultus kest ohhakatte sekka ia
lämmatati ärra. Nenda on monned Jummala sanna unnustanud,
monned on römoga ustnud, ja wastowõtnud ja kiusatusse aialtaaganesid nemmad ärra. Monned on sedda ka lämmatanud ma ilma murre ia sesinnatse ello himmudega. Pissut on neid, kelle süddames Jummala sanna head maad leidis, ja kes wilja kandwad kannatades. Sedda säte kül nähha, kui tähhele pannete, kuida need ellawad, kes ennast
risti innimesseks lassewad nimmetada. Mõistkem siis isse kohhut en-.
neste peäle. Olleme meie parremat lui Iuda-rahwas ? Ehk meie wahhest olleme weel pahhemad! Els siis meiegi tulle karta Jummala wiy'
ya ja kanaet nuhtlust? Kui saggedaste õppetakse meid Jummala sanna!
Kui wägga maenitsetakse meid, et meie omma pattust ello peame parrandama ! Agga meie panneme körwad ia süddamed kinni ia lähhäme

ikka omma laia teed eddasi, ehk meile kül ööldakse: Minge sisse kitsast Matt. 7,, z.
wärrawast; sest ft warraw on lai, ja se te on suur, mis hukkatusse
sisse wiib, ja paljo on neid, kes sealtsissetahhawad.
Agga ma kulen Jummala sanna, ütled sa; ma ollen ramato mees;
ma ollen övpimas olnud; ma lähhän kirrikule; ma ussun keik, mis
Jummala sanna õppetab; ma tullen ka öigel aial Jummala lauale ja
pallun ka Jummalat. Hea kül, mis sa teed, armas söbber. Need on head
kombed, mis sa nimmetab, agga naita omma usso wilja ülles. Keik
pead sa sellepärrast teggema, et sa pääw päwalt waggamaks saaksid.
S a tead Jummala tahtmist: agga ellad sa selle järrel ka ? S e sullane, Luk.,«, 47.
kes omma issanda tahtmist teadnud, ja ei olle ennast mitte walmistanud, egga temma mcle pärrast teinud, se peab paljo hawo sama.

S a käid linikus, agg> mikspärrast tulleb sa? Ehk sa tulleb wahhest
teistcle ennast näitma ja nendega l.bbiscma, ehk muido ta omma wanna õppetud wist pärrast. E i se aira find mitte. Olled sa ikka weel jo>
dik, Warras, abbiello rikkuja, pettis, olled sa woora Jummala tener,
kes lausiatte jurest abbi otsib, olled sa kadde, wihhaplddaja, wannub
sa weel ikka, ehk teed muud patto; siis sul ep olle weel Jummala saunast kasso. S a tulleb Jummala lauale; aqq; Missugguse nõuga?
Tahhab sinna ka töeste ommad pattud Muhhua::' ehk sulled sa agga
korra pärrast, ja et nenda se wiis on ? mõista rolchut ennese vcä!l-; arwa ülles need pattud, mis sa pärrast laua käimist olled mahhajätnud;
siis sa saad nähha, mis kasso sul sest olnud. Mölle ikka selle peäle, mis
Jesus ütleb : E i sa keik, kes ütlewad: Issand, Issand, taewariki,Matt.7,».
waid, kes tewad mo Issa tahtmist, kes taewas on.
O h , mo armad ! katsume meie nenda ennast läbbi, siis peame kül
üllestunniseama, et meie ep olle suggu parremad, kui I u d a rahwas.
Meie pölgame Jummala sanna, ei meie holi sest ühtegi, et meid maenitsetakse, et meie pattud peame mahhajätma. Meie olleme sega rahhul, et meid wältaspiddi risti innimeste soust arwatakse olewad. J a
nenda käime ikka sedda teed, mis ep olle hea. Selsammal wisil pölglv
me ka need heategaemissed, mis Jummal ihho polest annab. Temma
on meid enne sündimist jo armastanud ja ilmale pannud ellama. Temma on laose pilwest meile head teinud ja murret kannud, et meie sureks
olleme kaewanud. Temma annab toidust ja keik, mis tarwis, ja keige
hädda ja willetsusse al on temma meid üllespiddanud. J a kes on nüüd
meie seas, kes sedda keik öiete tunneb ? Surem hulk arwab, et temma
omma t,K ja waewa läbbi eddasi saab. J a peaksime ommetegi teädma,

et ilma Jummala önnistusseta, teik meie to ja tarkus ei maksa ühtegi.
km Ma rahwas/ kevlgga
päwa näwad, et Jummal mab wii ..; lu pä a paistet »<ndma oumml
aial, kui willi peav kaswama ja to crda n < <cm t.
Waat! ni tännamatra olleme meie, et mele sedda e ^an; egl tähhele.
Ja annab
Jummalsiiskiwilja/ siis raiskume ftdla p^t^lts. Meie vruNme sedda
lmjomisseks. Kui willi agga on lc r.uud s» s w l ^ e keik kõrtsid tais
ollewad neist, kes liaste jowad, taplewu.
u^d nuriatulnod tööd ia
patto tewad. Sus tehhakse sured warruo la pulmad ja raisatakse wilia , mis Jummal tarwldusseks olli annud. Arwage isse, mis meie
wäärt olleme, kui meie nenda ellame. Jummala kange nuhtlus pe^b
kül meie peäle tullema, tui meie ennast el parranda.
J a ommetigi on Jummal ni helde ja armolinne, et temma wiIes.65,,.).witab omma nuhtlust. Ommetigi la-utab temma ommad käed wälja ühhe kangekaelse rahwa wasto, kes omma möttette järrel käib
sedda teed, mis ei olle mitte hea; ühhe rahwa wasto, kes ikka temma silma ees tedda ärritawad. O y ! mikspärrast teme siis ommad
süddamed weel ikka kõwwaks.
Eks sest olle jo kül, et meie siit sadik
Jummalat olleme wihhastanud ? Arwagem ommetigi, et ni armolinne, lui Jummal on, ni pea wõib temma ka wihhaseks sada. Mcie olleme kuulnud mis Israeli rahwaga on sündinud. Sest olgo meile hirm.
Pöörgem sepärrast süddamest pattust. Mis se aitab, et meie siin urrikesseks aiaks omma kurja himmude järrel ellame. Wiwitab Jummal
la omma aialikko nuhtlust, siis temma iggawenne wihha on sedda wallusani. Keik peame ommetigi temma iokto ette tullema ja wastust
, »or. 4.5. andma. Meie pahhad kombed on Jummalale teäda. Temma töötab
,Kor.s, 10. sus ka pimmedusse sallajad asjad päwa ette, ja teeb südametee nõuud
awwalikkuks, ja iggaüks peab sedda möda sama, kui temma ihhus
Rom.2,9. on teinud, olgo hea ehk kurri, willetsus ja ahhastus tulleb siis iggaühhe innimesse peäle, kes kurja teeb.
Kas se peab nüüd ilma asjara ollema, mo armad, et Jummala
sanna teie käes on ? Els teie ei tahha sedda parreminne õppida ja se järrele tehha? Et joudke ommetigi Jummala armolist tahtmist tehha, ja
nõudke omma õnnistust Iesusst Kustusse sees parreminne takkst. Mis
se aitab muido, et teie usti rahwas ollete ? Egga se nimmi e<woi teid
onsaks tehha. Se on teile agga nuhtlussea, tui teie patto M e jäte.
Ärge arwage ennam, et sest kül on, et teie ramatut mõistan, õppiwas ollete olnud, kirrikus l i i t e , ja Jummala lauale korra pahrast tul-
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lete. Ee on feik ilma asjata, fui teie pattust ei pöra. Ärge arwage
ka mitte, et sest kül on, kui Iunimala sanna teie peäle on käinud. E i
sete mittenmido önsaks, km aggateggemisse läbbi, mis ussustIesusse Kustusse sisse tuUeb. Ärge ootke ka omma pattust pöörmissega ni
kauu, ec surm jo liggi jõuab; arwast woib innimenne surma wodil weel
armo sada. Sest pattust pöörmissest surma tunnil ep õlle ka paljo lo>
tust. Kui innimmne keigel ello aial kurja teinud, egga temma siis
monnepawaga ei woi omma meelt parrandada. Arwast, wagga arwast on sesamma pattust-piörminne haigusse aial ka oige tössine. Sedda nanle neist, kes parremaks jawad ja patloga ueste ennast rojastawad. Üllekohhus se on ka, et I u m m a l meie parrandamisse järrele peab
oorma stnni, kui meie haigeks ehk wannaks olleme läinud. Sepärraft
maenicseb S i r a k : Enne kui sa haigeks saad, allanda ennast, ja kui
patto aeg on, sus pöra ümber.
Hallasta sinna meie waeste peäle, oh I u m m a l ! Ärrata meid ütles patto unnest ja tomma meid armoga ennest jure. Õlle sa eestkostjaks, Qnnisteggia Iesus Kristus, ja leppita meie pattud omma werrega. Walgusta meid, pühha W a i m , ja juhhata meid õige tele.
Amen.
Ma tullen siis, mo Iummal, nüüd
Ja tunnistan mo patto süüd,
Mis minna ollcn teinud.
S o sanna ollen pdlganud,
S o armo kurjast prukinud,
Ja wagga pahhaks läinud.
O h ! hallasta mo waese peäl,
Et pdran ommast pattust weel.
Mind wotta walgustada.
O h ! juhhata sa isse mind,
Et truiöte nüüd tenin sind,

'

<

Ja woiksin dnsals sada.
Laul. n8. Ni kui ma ellan tieste n. t. s.

'

YW

IUtlUs

533

Jutlus kuendamal Pühhapäwal kolmatkümmend pärrast

Juttus kuendamal Pühhapäwal kolmatkümmend
pärrast kolm-aino Jummala Pühha.
L.aul. 2io. Se aeg on töest ukse ees, n. t. s.
^ > h ! ellaw iggawenne J u m m a l , sinna olled ühhe päwa seadnud,
^ 1 nullal sinna tahhad ma ilma peäle kohlmt mõista öigusses, ühhe
^ ^ Mehhe läbbi, kedda sinna seks olled seadnud, omma armsa Pöia
Iesusse Kustusse läbbi. S u s peab se keik sama tassa tchrud, mis siin
weel tasfumatta olli, ja selgeks tehtud, mis siin weel seggane ja sallaja olli.
O h ! et se pääw issa meie meles seisaks, o h ! et meie omma mele waimus saggedaste peaksime näggema Kohtomoistjat tullewal omma au
sees pühha inglitega, kuida temma siis wõttab lahhmust tehha kurjade
ja waggade wahhele, waggasid ennese jure kutsuda, agga kurje hirmoga ennesest ärraaiada. Sinno armo meel on, et meie ei pea hukka sam a , sepärrast lassed sinna nüüd keikis paikus kulutada, et peame meelt
parrandama. O h ! et meie targad olleksime, ja targaste sedda ärraa r w M m e , mis pilli wimaks nende kätte tulleb, kes pattust pöörmana
surrewad, ja mis suur wahhe siis on öälatte wahhel ja öigede wahhel,
et wõttaksime nüüd aegsaste pattust pöörda ja sinno sanna kuulda. O h !
aita sedda tehha Iesusse Krismsse, omma armsa P ö i a , meie tullewa
Kohtomõistja pärrast. Amen.
Issameie, kes sa olled taewas, n. t. f.
lkwangelium: Matt. 25,31 - - 46. salmist sadik.

Äsgga kui innimesse Poeg tulleb omma au sees, ja keik püh^ had inglid temmaga, siis istub ta omma au-järje peäl.
J a siis peab keik rahwast temma ette koggutama, ja ta lahhutab neid ühhest ärra, nenda kui karjane lambad arralahhutab
sikkudest, ja temma panneb lambad omma parrema kaele, aggasikkudpahhama käele seivma. S i i s wõttab öölda Kunningas neile, kes temma parremal kael o n : Tulge tenna/ minno Issa õnnistud, parrige sedda kunmngnti, mis teile on
lval-
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walmistud ma - ilma assmamtsscst. Sest mul on nälg olnud,
ja me ollete mulle süa annud: mul on janno olnud, ja teie
ollete mind jootnud: minna ollen wooras olnud, ja teie ollete
mind komstanud: minna ollen allasti olnud, ja teie ollete
tulnud Mlnd tacsma: ma ollen wangis olnud, ja tele ollete mo
jure tulnud. S u s wõtwad need kes oiged, temmale lõastada : Issand, millal olleme mne näinud sul nalja ollewad, ja olleme find söötnud, ehk sul janno ollewad ja olleme sind jootnud?
M i l l a l olleme meie find näinud woora ollewad, ja olleme find
korristanud? edt allasti ja olleme find katnud? M i l l a l olleme
meie sind nämud halge ollewad, ehk wangis, ja olleme so jure
tulnud? S u s wastab Kunningas, ja ütleb nclle: Tõest,
minna ütlen m l e , mis teie ial ollete teinud ühhele nendesinnasrc mo wähhemate wendade seast, sedda ollete teie mulle
temud. S t i s wõttab temma ka öölda neile, kes pahhamal
käel o n : Minge ärra minnust, teie ärranetud, iggawesse lullesse, nns walmistud on kurratil ja temma mgltdele; sest mul
on nälg olnud, ja teie ep olle mulle süa annud: mul on janno
olnud, ja teie ep olle mind jootnud: minna ollen wooras olnud, ja teie ep olle mind mitte korristanud: ma ollen allasti
olnud, ja teie ep olle mmd mitre katnud: minna ollen haige ja
wang olnud, ja teie polle tulnud mind tatsma. S i i s wõtwad ka Needsammad temmale öölda: I S s a n d millal olleme
meie näinud nälja eht janno sul ollewad, ehk woora, eht allast i , ehk halge ehk sind wangis ollewad, ja ep olle sind mitte teninud ? S i i s wõttab temma neile wastaba ja öölda: Toest
Mlnna ütlen teile: mis teie ep olle ial temud ühhele ncndesinnaste wahhematte seast, sedda ep olle teie mullegi teinud. J a
needsinnatsed lähhawad iggawesse wallusse, agga need kes oiged iggawesse ellusse.
Ar^md sobrad! kui prohwet Malakia Jummala kohto päwast rägib, m M ta tulleb rahwale ölgujt teggema, kurjateggia nuhtlema,
la waggad peästma, siis ta ei tea sanno kül leida, misga temma sedda
Yyy 2
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W«lak.,,,9hirmsa päwa meile öietepeab teäda andma, ütteldes: w a t a , se pääw
"
tulleb, mis pölleb kui ahhi, ja kelk uhked, ja kelk, kes oala tö teggewad, peawad olleina kui körs, jäse pääw, mis tulleb, korwetab
neid ärra, kui tulle leek, ja siis peab nahha sama wahher ühhe oige
ja selle wahhel, kes öäl o n ; selle wahhel, kesIummalat tenid, ja selle wahhel, kcs tedda mitte ei teni. Sedda woilne meie feigecnnamis<
te sest surest kohtopäwast üttelda, mis I u m m a l on seadnud, millal ta
whhab ma ilma peale kohhut mõista öigusses Iesusse Kristusse läbbi.
Kui se pääw hakkab tullema, siis ta pöueb, kui ahhi, sesttaewawäed
loeawad raksumissega mödaminnema, ja keik sestnnane ma ilm tullega
ärrapöllema. S l i s peawad öälad ollema, kui körs, sest se pääw põlleta!) neid ärra, kui tulle leek. J a siis wast saab öiete nähha, mis suur
wahhe on öäla ja öige wahhel, selle wahhel, tes ello aial Iummalar
on teninud, ja kes lemmast ei holind. S i i n ei woi sedda wahhet weel
Mltte öiete tunda, nüüd on need asjad weel hopis seggatkd ja sampsus.
Qälad on uhked, ja nemmad on wägga hästi rahhul. Aiged on sures
waewas, neid öirab ja waewab igamees, kes agga tahhab. Kurjad
kiitlewad ennast peäleai omma kunusse sees, ja mötlewad, er I u m
mal ei holi innimeste laste pärrast, ja et m nende teud tälchele ei panne. Qigus, jummalakarms, pühha ello pannakse naeruks.
Need,
kellel wäggi käes, nülgiwad waesid, kes ilmasüta ello peawad ja ei õlle,
kes sedda kulub, ja nelle öigust mõistab. Se läbbi wötwad öälad julgust ja vannewad omma suud ka taewasse, ja samrawad Iummalat,
iemma Poega Iefust Kristust, ja ketk, mis pühha on. J a I u m m a l
ei matsa nende kätte, et se silma nähtawaks saaks, ne«l on wmkneassi,
ja kaswatawad omma warrandust.
Kui w.iggad sedda nlele tullemwad, siis nemmadki wahhest mötlewad, et se ilma asjata õlleks, et
nemmad omma süddant puhhastawad pattust ja ommad käed ilmasüta
töga pessewad ja nende jallad tabhawad pea körwale minna ja nende
tallad libbistada. Agga olge rahhul. Sesamma vääw, mis seatud
on kohtopäwaks, peab keik selletama, ja iggaübhe tööd awwalttkuks tegqema. Sesamma pääw ilmutab Iummala õigust, ja sedda suurt wah>
het öäla ja öige wahhel. S e pääw tassub igga ühhele kätte, mis m n ma teud wäart on olnud. Senna pole kannatage siis, teie waggad,
sest kes otsani jääb kannatama, se peäseb ja saab auuga ehhitud, kui krõlliga.
Eevarrast tahhame meie sest tännapawasest Ewangeliummlst
täyhele panna
^
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Kristusse tullemist kohtomoistmisseks,
I. M i l wisil Kristus sus saab tullema.
II. Kuida temma wõttab kohhut mõista.
Agga sinna, meie kallis Annisteggia, kedda on seätud kohtomõistjaks, dnnis^
^ ta omma pühha sanna kulutamist meie jures üllesarwamatta armo ja wäega,
et meid se läbbi so ossasamisse pole saaks kutsutud, et sa meid omma tullemisse
päwal ka armolikult wõiksid terretuda kui so Issa dnnistud lapsed. Amen.
i. M i l wisil Rristuo wõttab tulla. Sedda ütleb meile sesamma
seatud Kohtomõistja isse, ja kutsub meid se läbbi weel armolikult, et
meie sedda peame süddamesse pannema, ja nüüd weel aegsaste temma
jalge ette mahhaheitma, ja armo temma käest palluma. O h ! wõtke
seddasiiska nenda kuulda ja tehha, ja laske ommad süddamed se läbbi
üllesärratada, sest suremast asjast ei wõi teile ial räkida, kui wiimsest
kohtomoistmissest. Jesus ütleb: kui innimesse poeg tulleb omma au
sees, ja keik pühhad inglid temmaga, siis istub temma omma aujärje peäl.

i ) Se, kes tulleb, on innimesse poeg. Sesamma, kes meie pärrast olli innimesseks sanud, kes waesusse la allandusse seessiinolli ell5
nud, kannatanud ja risti podud, sesamma on ka se seätud Kohcomoist
ja. Sest tedda on Jummal wägga üllendanud, ja temmale annud Wilip.,,?.
ühhe nimme, mis ülle keige nimme on, et Icsusse nimmel keik nende " " '
põlwed peawad ennast nikkutama, kes taewas ja M a peäl ja M a al
on, ja keikide keel peab üllestuwiotama, et Jesus Rristus on se I s sand Jummala Issa auuks. Nähtawal kombel tahhab Jesus siis rulla, kui innimesse Poeg, et iggaüks tedda wõib ärratunda, et temma
sesamma on, kessiinomma maddalusse päiwil monningatcest on ärrapõlgtud, teisrest wastowõetud olnud. Sedda ütlesid ka need inglid I e susse jungrittele: Sesinnane Jesus, kes teilt on ülleswõetud taewa, se Apost. tegg
peab tullema selsammal kombel, kui teie tedda ollete näinud taewa ' '
ärraminnewad. Ja Ioannesse ilmutamisse ramatus ööldakse: wa-Joakim.!,
ta, temma tulleb pllwedega, ja keiksilmadpeawad tedda näggema, ?

ta need> kes tedda on läbbipistliud. O h ! arwage sedda järrele, armad innimessed, sedda läbbipistetud Zesust, kedda risti sambas oddaga läbbiaeti, peawad keikide silmad näggemaata isse need, kes tedda
on läbhlpistnud. Üts sõamees wötns agga odda, ja pistis sellega I e Yyy 3
subse
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susse külge. Agga siin räkitafse mitmest, kes need siin on ? Eks need
polle Iesusse waenlased, kes mitte el tahtnud, et temma piddi nende
ülle wallitsema, kes ei lahhersind weel mitte süddamest, et nemmad pal
tudega Iesust risti saatnud, ja temmale keik sedda teotust ja wallo tei
nud, kes omma kele oddaga tedda siin weel kül ollid läbdipistnud, tedda
teotanud ja ommas süddames sedda mitto korda mõttelnud ja omma sukaul.«,,. ga üttelnud: et kiotugem katki temma juttud ja wiskügem enneftst ärra temma köied! Kui tenma sobrad tedda nenda nähha sawad, kui iw
nimesse Poega, neile on se üks wägga kallis näggeminne, sest nenda on
nemmad tedda siin jo tunnud, kummardanud ja temmast rõmustanud.
Agga arwage issi missuggune silmade ja süddamega Iesusse waenlased tedda siis näwad, fui nende südda neile ütleb: se on se i n n i messe poeg, kedda meie ei tahtnud kuulda, egga uskuda, ia nüüd ta
tulleb meie kätte maksma. O h ! kuida südda siis kistud ja wärriseb nende sees? Siis need keik, olao nemmad kunningad, würstid, sured, rikkad, wäggewad ehk sullased/ waesed, orjad, siis nemmad kül puggeIoan.ilm.6, nad warjule kobaste ja mäggede kaljudesisseja kisendawad mägge,5.l6.»7. he ja kaljude wasto: langege meie peäle ja pange meid warjule selle
palle eest, kes aujärje peäl istub, ja Talle wihha eest. Sest et temma suur wihha pääw on tulnud. Agga ilmaacgo kutsuwad nemmad

mäcd ja mäetinkud ja surma appi, sest taewas tagganeb, tui koktomassitud ramat, ja mäed pöggcnewad ja surma ei olle ennam. Nemmad
peawad tedda siis näggema ia temma kohtomõistmist kuulma, ei seäl
polle, kes neid peästaks ja neile appi wõiks tulla. Sest innimesse Poeg
ei tulle ennam waesel wisil, waid omma au sees. Nüüd on Kn^usie
ello, Kustusse oige au, wäggi ia melewald, mis temmale Issast on
antud, weel warjule pandud Jummala sees, ta ellab tõeste jummaliklo au ja wäe sees. Sest aiast, et temma omma ello on annud surma
sisse, on ka kunninglik ja melewald Krisrusse pärralt sanud; ta peab
ta ikla, kui kunningas wallitsema ia wallitseb ka tõeste omma armo rigi
sees, agga sel wijtl, et temma ello weel Jummala sees warjule pandud on, et se ei sa nenda tuntud ja ustud, ta wallitseb kestvaikas waenlaste seas, kunni temma keik waenlased ennese jalge alla saab pannud,
senni kui wiimse waenlase peäle, se on surma peäle, saab õtsa tehtud. AZga siis kui temma tulleb kohhut moistmi, siis nääb tedda
lelk ma tlma rahwas, siis saab temma au, awwalikkuks, M keik ilm
peab ,edda tunnistama, et ta on Kristus, se Issand, Jummala Issa
auuks.
^
2) Rut-

2) Kuida ta siis tulleb ? Innimesse Poeg tulleb omma au sees
ja keik pühbad inglid temmaga/ ta istub omma au-järje peäl ja koggub keik rahwast ennese ette. Paulus ütleb: l a tulleb mahha tae-, Tessal,».
wast, söa kissendamiose, pea- ingli heale ning Jummala passunaga, " ^ '
ja sellega kmsutukse surnud ja ellawad temma kohto ette. Mis keik mailma au, keik ma ilma hirm selle wasto on, kui Jesus hakkab tullema
omma au sees? Pitkse mürrisemisftd, walgolönnsscd, kanged heäled/
ma - wärrisemissed kulutawad temma tullemist. Siis pöggeneb temma
palle eest taewas ja M a , mäed ja säred nihhutakse nende assemele, surnud tõusewad ülles, ja need, kes ellawad, kistakse temma ette. Merri
annab need surnud, kes temma sees ollid, ja hauad andwad omma surnud wälja. Ja siis koggutakse neid keik Jesusse ette ja temmale pannakse au järje, kust wa'gud ja pilksed ja heäled wälja lakhäwad. Wa«
t a , seddawist tahhab Jesussiistulla. Kui Jummala tullemissest S i nm mäe peäle jo ni hn'nsal wisil räkitak,e: Siis porrus jawabbizeseaul.l8,t..
M a , ja mäe alluoscd wärrisesid ja keik wõttis porruda. Smrs toll"'sis temma wihl^a secs, ja mlloke temma suust teggi laggedaks, ellawad soed pöllesid temma seest. Ja ca nötkutas taewast ja tulli mahha, ja suur pimme olli ca jalge al. Ja ta sõitis IVerubi peäl ja lendis, ja ta leedis tule tibade peäl. ^ h , w, paljo ennam wõtme meie
sedda ka mõttelda ja üttelda Icfusse tullemissest, kui temma pühha wih»
ha on sütind põllema, kui m tulleb omma waenlasta zecd öiged nnhtlussed kärte maksma, nus nen^mad wäärt on, sest et nemmad tedda
omma ello-aial ei tahtnud kuulda egga wastowõtta. Oh! et sesiisitta
teie meles seisaks, et nüüd armo alal wottMte Icsusse healt kuulda,
ja temma sõbrust otsida, sest kurjadele Ütsi on se assi hirmus, agga waggadele rõmus. Agga ärge üttelge ommas ussmatta meles: kus o n ' Peetr.3,4.
temma tullemisse toodus? sest sest aiast, kui wannemad maggama
läinud ilmast ärra, jääb keik nenda, kui loma algmissest on olnud.
Taewas ja Ma peawad enneminne mödaminnema, enne kui neid I e susse sannad. Kül se pääw ka tulleb, mis möirab kui lou-koer. J a
eks teil polle teäda, et peäle surrema, teie surma pääw, se pääw, mis
teilesiinwiimne on, se on ka teie lohtopääw. Sest Kristusse tullemisse päwal, peawad neid keik, kes haudade sees maggawad, temma healt
kuulma ja üllestõusma, monned iggaweseks elluks, ja teised iggawestas hutkatusseks. Kuulgem siis
il. ^uidawisi Jesus siis tahhab kohhut mõista. Ülleüldes, iggaühhe/teggusid mooa. Sest meie peame keik awwalikkuks sama.Kor.s,!».
Nristuose kohto ^järre ees/ et iggaüks pead sedda möda sama, kui
temma
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temma ihhuo on teinud, olyo hea ehk kurri.

Scdda möda tö/ sedda

möda palt; sedda möda nme snn ellus olleme teinud, sedda möda seält
peame kätte sama. O h ! armad sebrad/ ärgearwage et selle pitka aia
sees/ se keik ammo jo unnustud on, nus siin ilma sees olli tehtud. Teil
on kül nisugauste asjade sees lühhike mallescus. 3eie pattud, mis iggaväwa tehyafsc, need ei seisa kuigi kaua teie meles. Nenda kui need
tehtud on, nenda need lähhäbad ka teie melest ärra. Kus on teie nore
pölwe pattud ? tehtud on neid kül, agga ta unnustud. Kui teie wahhest ollcre bead nou piddanud, ehk ollete wahhest lauale käinud, siis teie
arwate, ec need keik on jälle tassutud, ja kui teie wiimse haigusse sees
pealegi Jummala armo kätte sare, sils teie arwate, et se läbbi keik on
tassutud. J a nenda kui teie kurjad teud teie melest on ärraläinud,
nenda arwate, et nemmad ka Jummala melest on ärraläinud. Agga
il,.,ut ei mitte. Ilmutamisse ramatus ööldakse tähhendamisse wisil: ramai,. md tehti lahti, ja sealt seest loeti, ette keik, mis iggaüks siin ello sees
ial olli teinud. Kui meie ühhe asja ei tahha unnustuda siis panneme
sedda ramato sisse, nenda kui teie omma wõlga pulga peäle leikate, mis
teie tahhate meles piddada. Ramatust wõib sedda kül pitka aia pärrast
leida, mis ammust aiast on sündinud. J a nenda ööldakse, et Jummala ramatud tehhakse lahti, ja loetakse ette seäl seest leitakse iggaühhe
innimesse, wanna ja nore teud, ma ilma algmissest otsani. Jummal ei tarwita kül ramato, nenda kui meie; sest temmale on se keik,
mis ma ilma algmissest on sündinud, kui sünniks se praego, ja keik,
mis weel mitme tuhhande aasta pärrast peab sündima, sedda nääb temma jo praego, ta tunneb sedda ni samma, nenda kui meie praego sedda
näme, mis aial sünnib. Ta melest ei lähhä ühtegi ärra, ei wõi ka ärraminna. J a sedda möda mõistab ta kohhut. S u s keik innimeste teud^
mis siin sallaja ollid, mis pimmedas nurgas ollid tehtud, mis ühtegi
silma ette ei tulnud, ja ka need sallajad kurjad mötted, keik, mis i a l , innimessest on möcldud ja tehtud, keik saab siis awwalikkuks. O h ! möttelge isse järrele, mis häbbi, mis kartus siis lul mitme peäle tulleb, kui
nemmad sedda peawad kuulda sama, mis nemmad iggaweste tahtsid
linnimatta, keik sallaja roppud teud, sallaja tapmisse, wargusse ja häbbi teud. J a kui nemmad sedda kuulda sawad Kohtomõistja käest ja awwalikult keige ma ilma rahwa eest, eks se ei peaks neid allawa utama
leige süggawamnza wallo sisse. O h ! siis hoidke ennast ka keigesallajama patro eest. Ärge möttelge i a l : mind ei nä nüüd ükski; Ht ütski el
wõi sedda kuulda sada. Jummal nääb sedda, ta teab sedda, temma
panneb keik ülles omma ramato sisse, ja kui se ükskord seäl seisab, sedda ei sa siis ial ennam, ilma tössise pattust pörmisseta/ sealt arrakustutud.
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tueud. J a wiimsel päwal saab sedda etteloetud ja awwalikult kulutud.
J a nenda kui kurjade teud ei sa unnustud, ei nenda ta head teud. M i s
Mstt ei sanud kuulda, egga pannud tähhelrgi, sedda on Issand üllespannud. Waggade sallajamad ohkamissed, nutmissed, kui neile liga
tehti, ehk kui neil omma kurja himmudega wõitlemist olli, needki on
Issandale teäda. Tawet ütles j o : mo silmawet panne omma nahk- ?a«l. ^6,9.
k o t t i ; eks need so ramatus ei olle? J a nenda keik nende head teud.
Sedda öppime ka Iesusse omma saunadest. Temma lahhutab neid ühhest ärra. Kui karjane lambad ärralahhutab sikkudest, nenda lahhutab
Jesus waggad, kes omma karjatse healt kuulsid, kurjadest ärra, kes
neid tarkakiusasid.
S i i n ollid nemmad ühhes kous, kurjad headega
seggatud, ja Iesusse armastajad piddid kül mitto korda kurjade tiggedüst ja tagakiusamist tundma. Agga siis wõttab Jesus lahhutust ette,
ja panneb öiged omma parrema kaele, agga kurjad pahhema käele seisma. J a sits ep olle ennam luggupiddamlst, mis soust innimenne on.
S e on agga siin ma-ilmas, siin on kunningad, würstid, herrad, issandad, sullased, orjad. Agga a u , rikkus ja sugguwõssa ei maksa seäl
ennam ühtegi. Seäl kohto ees seisab agga se paljas innimenne, nenda
kui ta ilmale on tulnud, ja siit jälle ärraläinud, seäl ei olle muud wahhet, kui se öige ja öäla wahhel. Oh ! mis melehaigus ja kaddedus on
siis kül mitmel, kui nemmad neid näwad Iesusse parrema käele paw
dud, kes siin nende melest ni alwad ja ärrapölgtud ollid. S i i s se sünnib, mis tarkusse ramams ööldakse: S i i s seisab se, kes öige, surejul-Tark.ram.?,
zussega nende silma ees, kes tedda on waewanud, ja temma tööd är- ' 2 4 5.
rapölgnud. Semmad ütlewad siis issikeskes, kahhetsedes ja wclimo
ahhastusse pärrast õhkades : Sesinnane olli se, kedda meie ennemuiste naeruks pannime, ja tahhendamisse sannaks teotusseks. Meie meletumad arwasime temma ello jamsimisseks, ja temma surma autumaks. N ü i d a on tedda arwatud Jummala laste setka ja pühhade
jures on temma pärranduo. n.t.s. O h ! möttelge neid sannad õiete
järrele. Tulletage neid siia saggedaste mele, ja nõudke head takka ja ilma- löpmatta önne, et teil seäl wast ep olle tarwis öölda mis kasso on salm. 8.,.
meil nüüd meie uhkussest, ja mis head on meile rikkus hooplimissega
"saatnud. S e keik on möda läinud kui w a r r i ; kui laew, mis laenetawast weest lakbikäib, kelle labbikaimissest ei olle jälgi leida: Sest
Jesus mõistab siis öiget kohhut öigusses, iggaühhe teggusid möda, ja
wöttab öölda neile, kes temma parremal käel o n : l u i g e tenna, minno
Issa önmstud, pärrige sedda kunningriki, mis teile on walmistud
ma ilma assutamissest. O h ! kes jõuab teile keik sedda head, keik sedda önne wäljaräkida, mis need sannad kulutawad. O h ! kallid ello san
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nad! oh! kes meie seast ei peaks sowima/ et ta nendega siis ka saaks terretud ia rõmustud. I l m a löpmatta rõmo wallatuse ühtlase nende saunadega önsade innimeste hinge sisse, mis ükeki ennam ei wõi nende seest
ärrawõtta egga wähhendada, waid, mis tõuseb ja lähhäb iggaweste
itta suremaks ja selgemaks. Arwage siin keigesurcmat önne ja romo,arwäge, et ilmalik kunningas keddagi nenda kutstlks ja wõttaks tedda ennest
pöiaks ehk tütreks wasto, ja jaggaks temmal omma kunningriki poleks;
wata, se on se keigesurem õn, mis innimmne siin ma< ilmas wõib mõttelda. Agga, mis se on arwata selle önne wasto ? S e , mis siin, on
silmapilkmisse aiaks; agga se, mis seal on, se on iggawenne. J a siin
on keigesurem õn murre ja waewaga seggatud, agga seäl ei tea waggad sest ennam. Jesus, ehk kunningas, kunninga ehte ja kroniga ehhitud, kelle paistusse wasto päike weel must on, se kutsub neid ni heldeste ennese jure: tulge tenna. 3 a nimmetab neid omma Issa õnnistud,
kes temma õnnistamist siin on uskus wastowõtnud, ja seäl sedda täielikkult kätte sawad. Ta annab neile kunningriki kätte, kunningliko au,
ehte ia römo, et nemmad peawad wallitsema iggaweste. S i i s sawad
kunninga tütred kül õige kalli ehtedega ehhitud ja nenda wiaksc neid keigekallima, keigewalgema ridedega Kunninga jure, ja nemmad lähhä-'
wad iggaweste ellusse. O h ! kes mõistab sedda arwata, ja räkida, mis
nemmad seält kuulda, nähha ja maitsta sawad. J a et nende au keige
ma ilma ees awwalikkult saaks kulutud, siis ta wõrtad neile ka öölda:
sest mul on nälg olnud, ja teie ollete mulle süa annud, ja nenda necd
teised sannad. Waggad tewad siin itta hcod, agga nemmad et kiitle
sest. Uskus armastawad nemmad Jummalat ia armastawad omma
liggimest, keigcennamiste neid, kes nendega ühhes uskus on. Sest se
tulleb, et nemmad ommast öeast warrandusast leiksnggust head on allandusses waliajagganud, mis nemmad issegi rähhele ei pannud, egga
ennesele kitusseks ei arwanud, waid nemmad arwasid ennast siin ltta
kõlwatumaa sullastks ja tahtsid ükspäinis Jummala sure hallitusse
peäle lota ia Icfusse kalli lunnastamisse armust önsaks sada. Agga Jesus on sedda wägga häsn tähhele pannud, ja ei ühtegi, mis nemmad
siin lemma sanna pärrast ja temma nimmel on teinud, ei sa unnustud,
ja ci iä Irsusfelt tacsumatta, ei külma wee jook, ebk leiwa kant, ehk
eic hztp, misga nemmad walsid on jahhutanud, ehk mu hea t ö , nus
nemmao siin mkus teggid, kui nemmad daigid käisid waataa ja new
hea siinnaga römnstama, elik kui nemmad omma töid teggih, omma
hädda ia risti kandsid, ja ka omma
dittud ja hnlnfulelikfud ollid, ei ühtegi, kui se ka weel wähhem olleks,
ei iä siis Ie.uösclt nimmetamatta ja tassumatm. O h ! mis sure ollan-
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dusfe sees wulwad nemmad sedda, agga heitwadsiisomma kitust ja omma
kronid Iesusse jalge ette mchlm ja kummardawad tedda, ja laulwad tcm
malekitusft laulud ärrastlletud keeltega iggaweste. Eks meiesiinei pea ütlema : üttelge oigedele, et neile hea pöui tulleb : sest nemmad peawad^ z, l«
omma teggude kasso katte sama. O h ! ärge tüddigem siis ärra head tch>
hes, nüüd, et meil aega on, tehkem head keikile, agga feiyeenna-Kal. 6,,..
miste neile, kes meiega ühl>es uskus o n . . Üks heäl taewast hüab teid
nüüd, oh ! innimessed: önsad on need, kes Issandas surrewad; toest Ilmnt. «^
ütleb se w a i m , et nemmad peawad hingama ommast waewast/ ja »3.
nende teud käiwad ka nende järrel.
Agga, mis kohhut moiscab Jesus kurjade peäle ? mis ta neile wot<
tab öölda, kes pahhemal käel on ? O b ! kes sudab sedda räkida, ja kes
wõib sedda kuulda, et südda ei peaks wärrisema, et pölwed ei peaks wabisema : minge ärra minnust, teie arranetud, iggawesse tullesse, mis
walmistud on kurratile ja temma inglidele. Selletage teile neid issi/
teie waesed, kes teie siinIeftlsse armo-kutsmist ei tahhakuulda ja ei mitte
temma jure tulla, egga hea tee peäl käia. Nenda kui need essimessela
armo sannad waggade süddant ilma löpmatta römoga täitwad, nenda
wältawad need hirmo sannad löpmatta wallo, kustutamarta mld nende
hinge sisse, kes neid kuulda sawad. Sest aiast hakkab nende wallo
suits tõusma iggaweste iggaweseks aiaks, ja nende us, mis süddamest sööb ja narrib, ei surre ial ennam. Agga siis nemmad sawad
kuulda, mis Iesussel nende wasto on. Argade, se on nende, kesIlmut.,^
usko ja Iesust ärrafalganud, ja nende ussmatta, ja hirmsade, ja
tapjatte ja horapiddaiatte, ja nõidade, ja woora-jummala teenrit'
te, ja keige wallelikkude ossa peab ses tulle ja weewliga pöllewaks jäv«
wes ollema. Agga sest Jesus ei lausu neile sannokejt, et nemmad ni<
suggused on olnud la need kurjad teud teinud, waid, et nemmad head
teud ei olle ttmud. Nemmad ei olle Iesusscle egga temma sõbradele ei
süa, ei jua annud, egga neile muud head teinud. W a t a , sega õppetab Jesus, et sest ei olle weel kül põrgo tullest peaseda, kui meie sured
kurjateggiaa ep olle ollmd ja suurte awwalikkude pattude eest ennast olleme hoidnud, waid, et meie ei peäse ka mitte, kui meie head ep olle olnud, ja heod ep olle teinud; kui meie ei olle ussnud tössise ussoga I e susse sisse, ja omma usko armastusse ja hcateggudega ep olle üllesnaitnud. S e oige uss, mis meid Iesussega ühhendab, mis meid temma
sõbraks teeb, et meie tedda armastame, temma sanna peame, temma
pärrast head teme, se on ft essimenne, se üllem assi, lust keik mu hea
peab waljatullema; stst, kes Iejussega ei olle, se on temma wastane.
Se wõib kül olla, et mõnni mees ka head teud teeb, ta annab waestele
Zzz 2
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annid, ta aitab teist hädda sees, ja teeb muud nisuggused asjadl ^ »
ga, kui ta sega ommad teised pattud tahhab kinnikatta, ia illi m nnd
teeb ennese pärrast, omma ennese auuks ja kassuks, ehk muido umbes
ja parrandamatta süddamega, siis neid ei olle lo us. Jesus arwab
neid agga üksi, mis temmale on tehtud, se on, mis waggast süddamest,
parrandaad melest, temma Waimo wäest ja armastussest temma wasto on tehtud innimessest, kes temma söbber on olnud, kes temma jüngriks on heitnud ja temma järrel käinud. O h ! armad kuuljad! tui need
agaapeäsewad põrgo walluft, kes head parrandadud innimessed on olnuo, kes ep olle ükspäinis Iesust ommaks Issandaks nimmetanud, waid
temma taewast Issa tahtmist ka teinud, oh! kui paljo peäsewao siis?
J a se on ommeti nenda, sest Jesus ütles, needsinnatsed lühhäwad iggaweste wallusse. O h ! kes sudab selle sanna wägge ärramoölda, ärramõistma üllesräkida. O h ! kallid hinged nõudkem, o h ! nõudkem selle hirmo, selle wallo eest peaseda, agga neid rõmo sannad kuulda sada.
Eks se õnnistus ei peaks sedda wäärt ollema, et sedda saaks nõutud?
Eks põrgo wallo ei olle weel hirmus kül teie meles, et teie peaksite
püüdma sest peaseda? O h ! siis kuulge nüüd Iesusse armo sanna heält,
mis teid hüab; tulge minno jure keik, kes teie koormatud ollete, minna tahhan teid jahhutada. O h ! tulge joostes, tulge wannad ja no<
red, tulge rikkad ja waesed, ob! tulge ruttuste scft aeg on lühhike. Nüüd
ta wõttab weel wasto pattused, oh! nutke omma vattud ja saatke neid
ennesest ärra, agga otsige Iesusse werre seest andeks andmist. J a siis
nõudke head takka. O h ! ärge koaquge issi ennestele omma kangust ja
pactustpöörmatta süddamega wihha otsekui warrandust, sel wihha ja
õige kohto ilmutamisse päwal, kes iggaühhe kätte maksab temma teggude järrele, kül neil iggawest ello, kes head tchhcs kannatusfega a u , ja
kitust ja hnttaminnematta õnne otsiwad. Agga kanget hirmo ia wihha
neile, kes näkad on, ja tõe sanna ei kule, agga wõtwad üllekohw san
3t«m.,,,, na kuulda, willetsus ja ahhastns tulleb iggaühhe innimesse hinge
"
peäle, kes kurja teeb; agga au ja kitus ja rahho saab iggaühhele, kes
head teeb. Amen, se r n üks tõssine sanna, Amen.
Oh Jesus! olle abbimees,
kass' surest armo holest
Mind olla ello kirja sees
Ja seisa minno polest!
J a et meie ennast mitte ei vetta, M lasie meid kuulda om.ma saw
»a healt, mis meid selgeste õppetab, kuida meie peame ollema, ec meie
sinno
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sinno römosissesame minna. Agga sest, et meie ni wägga holetumad
olleme omma hinge önnistusse pärrast/ ja ni wagga ussinad la walnus
kurja teggema, oh! siis tulleta meile saggedaste sedda suurt kohtovawa mele, et meie sind wõiksime tühti nenda mõttelda, kuida sa sits wõttad tulla omma au sees pilwede peäl ja sinno palk so jures, ja mele w
kasso so palle ees on. O h ! Issand Jummal lasse ta sedda sanna seks
õnnistud olla, mis selle ramato sees seisab, et iggaüks, kes sedda loeb
ja kuled wiimse päwa peäle mõtleks, ja selle pole ennast walnustats, et
temma Iesusse panema käele saaks pandud seisma, ja öiaede armo an
di wõiks kätte sada, iggawest ello. Õnnista omma pühha nstl- koqqodust keige ma ilma otsas, ja keigeennamiste ka siin meie M a ices. Lasse omma pühha sanna ikka weel selgeste kulutud sata, ja se läbbi üllemattest ia allamattest ühhe hea hulga usso lassoga taidetud <ada, kes
ükskord wõiksid paista, kui päilik taewast kunningriki sees. Sulle, oh
Issand J u m m a l ! olgo kitus ja au iggaweste. Amen.
K.aul: 212. S e aeg on jubba kä, 14 salmist otsani.

Juttus Jõulo Pühha kolmandamal päwal.
Laul. 29. Helde Jesuke! Sinno siiMlstke n. t. s.

K

idetnd Lunnastada! Jummala ärrawallitsetud, Jummala aino
sündinud Poeg! Taewa wäggi kitab sind, pühhad mglld omma
pallet kartes kummardawad sind. Wõtta wasto armolikult ka
meie kummardamist, meie kitusse laulud.. Mele heaks ollcd ia.wm<
messeks sanud. Meie lunnastamisse pärrast olled sa mahhajätnud
omma taewa ja wömud kui ühhes maias meie M s ellada, meid omma
werre ja surma läbbi lunnastada, meid walgustada, nmd ello ja
önnistueft tee peäle juhhatada. O h ! ärra lasse t ü h M mmna so kalll
lunnastamisse tööd. Olle ka meie walgus, neiecllo. Mele olleme pimmedad, agga walgusta sa meid; meie olleme rummalad, mh-
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bata sa meid; meie olleme nõdrad kinnita meid. Lasse/ lasse meid leil
sinno kallist ärralunnastanüssest ossa sada. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Ewangelium t Joan. i, 5 - -14. salmist sadik.

Zllgmisses olli se Sanna, ja se Sanna olli Jummala jures,
" ja <e Sanna olll Jummal. Sesamma olli algmisses Jummala jures. Keik achad on temma läbbi tehtud, ja ilma lemmata ep olle ühtegi tehtud, mis tehtud on. Temma sees olli
ello, ja se ello olli innimeste walgus, ja se walgus paistis
pimmedusse, ja pimmedus ei wõtnud sedda wasto. (Üks
innimenne Ioannes nimmi, sai Jummalast läkkitud, sesinnane tulli tunmstusseks, et temma sest walgussest piddi tunnistama, et keik temma läbbi piddid ustma. Temma ep olnud
mitte se walgus, waid, et temma piddi tunnistama sest walgussest.) S e olli se tõssine walgus, kes lvalgustab kelk innimessed , tui ta ma - ilmasissetulli. Temma olli ma - ilmas,
ja ma ilm on temma läbbi tehtud, ja ma-ilm ei tunnud tedda
mitte. Temma tulli omma sisse, ja need ommaksed ei wõtnud tedda mitte wasto; agga ni mitto, tui tedda wastowõtj a , neile andis temma melewalda Iuckmala lapsiks sada, kes
temma nimmesisseustwad, kes ep olle werrest, ei lihha tahtmisftst, egga mehhe tahtmisscst, waid Jummalast jundinud.
J a se Sanna sai lihhaks, ja wõttis kui ühhes maias meie seas
ellada (ja meie näggime ttmma au, tui Issast aino-sündinud
Pöia au) täls armo ja töt.
Minno armad kuuljad, teile on neil päiwil kulutud need röömsad
sannumed Iesusse tullemissest lihha sisse innimeste ärralunnastamisseks. Kül teie südda weel on rõmus selle sure heateggemisse pärrast teie
heaks, ja weel on kül teie meles se kallis, se üpris rallis armo õppetus.
Agga, mo armad, sest ei olle weel kül, et teie ennast rõmustate temma sünwmisse pärrast teie heaks; sest ei olle weel kül, et teie tedda tannate temma sure süddameliko hallastusse pärrast, teie peate ka nõudma,
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ma, et teie sest temma sündimissest wõiksite kasso sada; reie peate ka
nõudma, et teie temma läbbi saatsite walgustud, ello ja önnistusse teed
õiete käima; teie peate ka nõudma, et temma teie süddames ka sünniks, se on: uut ello, waimoliko ello teie süddameate sisse sittaks. Need
kaks heateggemissed on ka Iesusse sündinusse läbbi meile sadetud, nenda kui meie tännapäwases Ewangeliumias meile kulutakse: Temma
sees olli ello, ja se ello olli innimeste walgus, ja se walaus paistis
pimmedussea S e olli se tõssine walgus, kes walgustab keik innimessed, kui ta ma-ilma sisse tulli. Need kaks heateggemisstd tahhan

ma sepärrast tänna teile wähhe laiemalt selletada teid oppetades:

I. Kuida Jesus on olnud innimeste walgus / ja
II. Kuida ta on nende ello.
Sel aial, l u i meie Lunnastada Jesus siin ma ilmas sündis, olli
kül rabwas tark ja mõistlik igga innimeste tundmisse ja tarkuste ttes,agga ellawa Jummala tundminne, ellawa Jummala tõssine tenistus olli
otsego hopis löppend M a peäl. Keik tössise Jummala tenistusse semegi näitis kui ärralämmatud ollewad. Paggana rahwas läksid, nenda
rui meile teäda on, söggedatte juhhatajaa õppetust möda, kelemmatte wõõraste jummalatte järrel, neid tenima. S e tundminne, mis
Jummal innimeste süddamettesisseolli ismtand, olli hopis ärralustutud. I u d a rahwas uskus weel üht ainsa Jummalat; agga se olli la
pca se ainus tõssine õppetus, mis neil olli. Jummala sanna, mis nende holeks olli antud, olli seggatud ; feigevühhamad õppetussed innimes>
te tühja seädmiste läbbi arrakustutud; tühjad wäljasmddised Jummala
tenistusse wisid, ohwerdamissed, puhhastamaad, pesscmissed, need
arwati Jummala tenistusses, ja rahwas olli ennamiste sedda nmrt
kässo sanna ärraunnustanud, mis keige kässo täitminne o n : Sinna
pead Jummalat, omma Iofandat, armasrama kcigest ommast hinnast, süddamest, melest ja wäest ja omma liggimest kui isseennast.

Sedda tullelas Jesus isse jälle rahwa mele. Ühhe sannaga öölda: Pim-Ics. c<>.,,
medus kattis maad, ja pilkane pimme rahwast, nenda kui prohwet

ü:lcb sel aial, lui Jesus ilmale sündis. Agga temma, se tõssine walgus, tulli ma-ilma sisse, ja pimmedus kaddus, temma armo ivpetusse walgus paistis ja rahwa surnud süddame-tunnistussed said ellawaks,
ja kõlbawaks tehtud, ellawat Jummalat tenima.
i. Sedda
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s. Sedda temma walgustamist tunnukse issiärranis neist sppemssist Jummalast, innimesest, ärraleppitamissest ja tullewast ingawessest põlwest. Waarke
i ) sedda öpvetust, mis ta Jummalast on kulutanud. Kes on ennam Pühha, ennam õige, surem ja keige kattusse ja armastusse wäärt,
kui J u m m a l , Iesusse pühha õppetust möda ? I l m a kartnsscta ei wõi
tedda ei Üksti armastada, ja ommett ei wõi kartus ilma lotusseta olla.
Temma öigus karristab julged pattused, agga temma heldus ei lükka
ärra kahetsewad ja allandikkud pattused. Temma ei nuytle ei ial wihha pärrast, egga temma ei armasta ka kõlwatumaa Jummala öigus,
pühhitsus ja wägge täidab hirmoga pättuste innimeste süddamed, kes
omma öälust tundwad, ja sedda peawad tunnistama, et nemmad pattused o n ; agga temma hallastus, mis ni suur on olnud, et temma omma aino-sündinud Pöia meie lunnastamisseks on annud, satab julgust
ja totust jälle innimeste süddameale. Ikka temma on keigeüllem ja
keigesurem hea, se kehetargem ja keigeheldem Issa, kes ükspäinis sepärrast omma laste kaest kartust, armastust ja sannakuulmist tahhab,
et se nende enneste önnistusftks tulleb, kui nemmad sedda tewad. Nenda õppetab Jesus meid Jummalast, ja kes ei peaks tunnistama: Se on
iige õppetus, sesuggune on meie Jummal?
Agga mis ta öppetab 2) innimesest? Sedda, mis meil keigeennamiste tarwis on teäda; et teame, kes meie olleme, kust meie olleme ja
mis meie lotussed on. Innimenne on se üllem keigeft nähtawast lomadest, ütleme meie, ja meie ütleme öiete. Agga, kas se ihho on se, mis
meie sees mõtleb, mis oskab järrel arwata ja wahhest ni sure tarkussega
keik üllesarwata, et meie sedda peame immeks pannema? Kas se lõppeb keik, kui sesinnane alw ihho mullaks saab? Kas se iggatseminne teise põlwe järrel, mis meie keik tunneme, on tühjalt meie hingesisseistutud ? Kas hing lõppeb ka, kui sesinnane ihho mullas ärramäddaneb?
Kes wõib meile kindlat õppetust nende asjade pärrast anda? Tühjalt meie
küssime ma ilma tarkadest; nemmad wastawad: sedda ei wõi ükski wisNste teäda. Agga Jesus öppetab sedda, temma walgustab meid seäl,
.Mo,.,,,9 kus pimmedus meie ümber warjab. Innimesse ihho, se on põrm ia
Togg. >-,? pead jälle põrmuks sama; te.mma hing ehk waim se lähhäb Jummala
jure, kes tedda on annud. Ärge kartke neid mitte, kes ükspäinis ihho
wõiwad tappa, waid kartke sedda, keska hinge wõib tappa iggaweste.
M i s kasso on innimessel, kui ta wge ma-ilma ommaks saaks ja omma
hinge peaks ka mama? Tehwanusi wissatakse kiwwidega surnuks, se
on

bn üksväinis ihho, mis surreb, omma waimo annab ta Iesusse katte.
Nüüd on temma õppetusse läbbi keik selge. Ta kmnitab meie lorussed,
et ka sesinnane ihho, mis ammo jo mullaks on sanud/ peab ueste ellama, et tund tulleb, millal keik, kes haudades maggawad peawad üllestoustna, et kui meie maia mullane hone mabhaktstafse, meil üts ello
asse on Jummala käest, üks hone, mis ei olle küttega tehtud ja iggawenne taewas. Sest sesinnane kadduw assi peab ennese peäle wot-l Kor.ls,^
ma hukkaminnematta pölwe ja sesinnane surrelik peab ennese peäle
wõtma surrematta pöiwe. Ja meie Lunnastaja, kes ellab, tahhabal».),",
ka meiealwad ihhüd nmtä, er need temma ärraselletud ihho sarnatseks peawad sama sedda wägge mäda, misga temma ka keik asjad
wolb ennese alla heita.
Agga ka sest ei olleks meil weel suurt kasso, fui temma meid ei ol>
leks ni selgeste õppetanud : kulda ja mil wisil meie Jummalaga wõime
ärraleppitud si.da. Kas meie enneste meel ja motstus ehk keik ma ilma targad wõiksid meid kül juhhatada, mil wisil meie selle õige, selle
pühha M meie pattude läbbi wlhhastud Jummalaga wõiksime levpitud
sada? Innimenne tunneb omma süüd; kust muido tulleks se waewaa
tud süddame tunnistus, need mötlemissed, mis wahhest peäle kaebawad, wahhest ennast wabbandawad; Innimenne arwab, et se ehk lühhäts korda Jummala issa, süddant mllatada; kust muido tulleks se nutMinne ja kayhetseminne, mis ta ommeti wahhest üllesnäitab? Innimenne arwab, et Jummala õigussele peab ohwri todama; kust muido
olleks se wiis ennamiste keigile rahwale tulnud, temvlides altaride peäl
ni minne lojuste werd ohwriks temmale äw-wallada? Agga, kas se
keit kül wõib mne koormatud süddame tunnisrussele rahbo mra? Kas
minno pattud sawad ka ne-.ide ohwnde läbbi tõeste levpitud? Kas Jummal on ka sedda nutmisse ja kahbetsemisse healt kuulnud? Kas ta on sellega r M u l olnud ? Ja kui ma nüüd pärrast ueste iälle vatro teen, mis
ma siis pean Jummalale pakkuma ? Keik mo mõtted lähhäwad siin seggaseks. Agga Icmsle õppetus selletad keik. Siin on se suur ohwer,
nns Jummala õigusftle leppitamisseks on todud. Jesus isse. Jummala llmasüta ja ilmawiggata Tal on kannud leige ma ilma pattud, ia
enn st nende eest Jummalale ohwerdanud. Temma ep olle mitte sik Cbr. 5, , ^
tade cgga w ssikatte werre läbbi, waid omma werre läbbi, on temma ükskord senna pühha paigasisseläinud, ja iggawest ärralunnastamist leidnud. Temma werri meie eest ärrawallaiud, kui Jummala
Pöia werri, eks se peaks täielinne lunnastamisse hind ollema keige mallnm pattude eest? Temma surm, temma risti surm/ ets se olle patto
Aaaa
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palk, mis ta taieste on ärramaksnud ? S i i n pakkutakse armo ja andeksandmist temma läbbi keikile pättustele, kes mele parrandamisse jatössise usso läbbi sedda otstwad. J a , mis weel ennam, siin on Iummala,
selle töe Iummala KigekaUimad tootussed, et pattune peab armo leidma, kui ta sedda armo aial otsib. l u l n e minno,ure keik, kes reie waewatud ja koonnawd ollete, minna tahyan teile hingamist sara. tõenda on I u m m a l ma-ilma armastanud, et ükski, kes temma sisse ussub, ei pea hukka sama, waid ingawenne ello temma! ollema. J u l mal on Iesusse ohwrit waotowöwud, sest temma isse olli Ariswsse
sees ja leppitas ma ilma isseennesega ärra ja ei arwand nende ülleast,
misftd neile mitte süüks. M i s mul on tanvis ennam tootmsi sannaweel
üllesräklta? M a rägin ühhe koggodussega. kes neid öpoecussed ammust aiast jo peab tundma, jalmo omma keigekallimaks warraks peab
arwama.
Viimselt waatkem nüüd ka tullewa pölwe peale, ja meie same'
tundma, et ka selle sees meie Iesus meid on walgustanud. Sestnnane
ello lõppeb usssnaste. Meie aastade päwad, neid on seitsekümmend
aastad, ja kui kegi wägga tnggew on, siis on kahheksakümmend aasrad,
need sawad otsego ärranidetüd ja meie lahhäme leudes ärra. S u r m on
keikide innimeste ossa. S u r m , hirmo sauna! surm, mis keik löppetab, ja meid keigist, mis armas, mis kallis on, tühjaks jättab. Kui>
da woime meie lemma hirmo ärrawoita? Innimcnne, kes ühtegi I e susse walgussest ei tunne, nääb omma surma silmapilka liggemale tullema. Ilmaarraarwamatta surma wallo, ahhastus, pilnmcdus warjab temma ümber. M a - i l m jääb nüüd mahha, temma rikkus, temma lapsed, keik, mis ta armastas, jääb mahha. S i i n ta nääb omma sugaulaste nutmist ia kurbdust, seäl naest, meest, lapsed ja nende
ullumist, jo silmad lahhäwad pimmedals, jo keel on kange, ta tunneb
omma ihhuft, et se pea ussidel toidusseks saab. Hirm ilma otsata!
Agga weel surem hirm, kui ta omma hinge luggu järrel arwab. Hing,
mis Iummalast on antud, tõeste ei lõppe selle ihho surma läbbi. Wayheft ta sowib, et segi surreks, wahhest keik temma üddi wärriseb mötteldes, et üks waim, mis Iummalat ou tunnud, mis ühhe aega ellanud, mis ilka weel woiks kaswada tundmisses, ja mis pealegi iggatseb, ja pitki silmi otab pärrast sedda kadduwa pölwe hulkaminnematta
pölwe, et se ka peaks iggaweste surnud ollema ja )äma. Kättemaksmisse vääw ikka tulleb, agga kuida tahhab ta sel pawal seisma jäda selle
öige kohlomoistja ees?
Agga
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Agga teistwisi on innimenne, kes Iesusse «rmo õppetusse walgust
tunneb. Temma tunneb kül ka surma hirmo, surma wallo; agga nem
mad lõppewad pea. Jummal otsego waesusega moödab ärra temma
kannatan i^std, ja kinnitab tedda, et ta sndab kanda, ia peälegineedsinnc-lsed kannataniissed, missilmapilkmissekson, ei olle arwata selle
üpris wägga sure au wasto, mis temmal peab ilmutavama. Ta lodab, et ten ma ka pea, nenda kui temma Lunnastaia saab römoga ütlema: seon löppetud, ja telk lövpetud, ust wiimsesilmavilkanihoitud,
õigusse kroon nüüd tallele pantud. Sago siis mahhakistud sesinnane
mullane hone; sago põrmuks mo liikmed, ma tean, et mo Lunnasta-305.13,25
ja ellab, ja temma jääb wiimselt pörmo peäle seisma. Mo Hina isseärranis jääb ellama, km ka sesinnane alw ihho põrmuks lähhäb. Issa!
sinno kät te annan ma omma waimo, ütleb temma uskus omma Luw
nastajaga. Ma pean kül lohtojärje ees ka awwalikkuks sama, agga mo
Kohtomõistja on minno ärralepvitaja Issaga, mo Lunnastada Jesus
isü' seisab temma parremal polel ja tõstab minno eest, temma aitab
mind pimmedast surma orrust läbbi, öigusse, ello'kroni ma nään temma käes, ja ma lotan, et se ka pea minno ehteks ja illuks peab sama.
Ob bnnis! kes nenda surreb, oh! landkem murret, mo armad, et ta
meie lahkuminne ma ilmast nenda wõiks olla!
Nenda on Jesus meile olnud walgusseks.

Ma selletan nüüd ka

11. Mõnne sannadega ükspäinis: Ruiba temma ta meie ello on.
Meie itcholitko ello on temma meile jo annud, sest kolid ainus Jummal,
Poeg nihästi kui Issa ja pühha Waim on ma ilma loia, kes keige lomadel ello on annud. Agga issiärranis on Jesus meie waimoliko ello
saatja. Sepärrast nimmetakse tedda nenda. Sepärrast ta ütleb ennesest: Minna ollen üllestousminne ja ello; kes minnosisseussub, seIo.w.1,,,5
peab ellama, ehk temma kül surreb. Minna ollen te, ja tödde ja el-Ioan.i4,s.
lo, ütski ei sa Issa jure, muido, kui minno läbbi.
Innimessed on otsego surnud omma pattude sees. Nemmad magawad patto unnes, ja tui nemmad sest patto unnest ei lasse ennast Ie>
susse läbbi üllesärratada, siis saab se neile surma magaamisseks iggawesseks surmaks Mõnni pattune ei tunnegi sedda õnnetuma põlwe.
Ilmakartmatta ta käib omma ärrarikkutud süddame himmusid möda ib
ta eddasi ühhe tee veäl, mis ei kölba. Se on ükspäinis temma nou, temma murre, et ta wõiks nenda ellada, tui temma ärrarikkutud süddame
himmud iggatsewad. Saab ta agga sedda lätte, mis temma südda
Aaaa 2
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sowib, siis ta on rahhul. Ta ellab nenda kui seäl rikkas mees iggapääw
rõõmsaste ja sureste. Ta ei mõtlegi selle peäle, et iggawessed nuhtlusse põrgo wallus on karta öälattel, nenda kui iggawenne rõmo pölli
waagadele ota. J a kui ka wahhest need mõtted temma süddames tõuswad/ siis ta lämmatab neid melega ja ussinaste ärra. Teised tundwad
kül, et nemmad öige tee peäl eikäi. Süddame waewaga jahirmoga
tundwad nemmad, et selle tee ots hukkatus on. Agga pattused himmud
on jo wõimust wõtnud nende süddamettes. Pimmedusse akhelattega
on nemmad jo ni kõwwaste kinniseutud. Sadana wörkudes neid petakse
nenda kinni, er nemmad issi ennam ei arwa neist lahti peasiwad. O h !
kui need agga weel wõttaksid Iesussest, sest wäggewast Ello-würstist,
abbi otsida^ kes pimmedusse wäed on ärrawõitnud, kül ta wõttaks neidgi lahti peasta; kül temma arm saaks weel wäggewamaks, kui pal ka on
wäggewaks sanud, ja temma annaks ka neile waimoliko ello. S i i s
wõttaksid nemmad temmale ellada pühhitsuse ja õigusse sees keige omma ello'aega.
Viimselt on ka Jesus nenda meie ello, et temma omma surma
läbbi iggawest ello metle on saatnud. Agga se on teil keikil jo ni mitmel korral kulutud, et ma ei arwa ennam tarwis olla teile jälle sedda
ueste mele tulletaba. Laske agga ennast, mo armad, Iesusse läbbi
walgustada! Arkage ülles patto unnest, et temma teid wõiks walgustada! Ellage, mis teie ellate, temma teie Lunnastada auuks! Laske
ennast temma walgusse läbbi juhhatada õigusse ja ello tede peäle! Pöörge pimmedussest walgusse pole! Käige, kui walgusse lapsed sessinnatles ma-ilmas, et ka teie wõiksite pühhade pärrandust walgusse sees ükskord kätte sada!
Aita meid keik seks, kallis Jesus, ma ilma walgus! S a olled paistnud meile, kes meie iststme vimmedusses ja surma warjus, sata sepärrast ka meie jallad rahho teede peäle, et meie keik ükskord senna walgusse rikidesse same, kus ep olle ennam pimmedust, egga muutmist, egga
wahhetatesse warjo. Amen.
D
L a u l : 30. Hinge pcioke n. t. s. 3.4.5. salmid.
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L a u l : 275. Jesus Hnnisteggia n. t. s.
H^elde dnnisteggia, sinna olled meid pattust, surmast ja kurrati käest
H ) lunnastanud! Sinno armo läbbi on meile se onnis lotus, et meie
< ^ õnsa surma läbbi sinno jure tahhame selle rõmo rikisse, mis sinna
meile omma kannatanusse ja surma läbbi olled saatnud. M i s peame
siis kartma? Ühtegi ei wõi meid sinnust lahhutaba. Ehk meile siis kül
waewa on aialisso ello sees, ehk kül hädda ihho ja hinge polest, siis sinna ommetigi wähhendab meie willetsust, rõmustad meid ja annad wimaks ka wõimust omma töötusse järrel. Kui meid la peaks waewatud
sama ello otsani, siis same ommetigi õnsa surma läbbi iggawesse rahHüsse. Sest tänname sind, sa leigetallim Onnisteggia ja rahhosaatja,
et sa meile sedda lotust olled saatnud. Kannatlikke mele ja sure römoga
tahhame nüüd sind uskus kinnipiddada ja sind tenida ja sinno jälgede sees
käia ja nenda surma wasto ennast walmistada. Sedda aita sinna meid
isse, oh Jesus! toeta ja kinnita meid omma armoga, kui meie jõud nö>
draks lähhäb; te sedda ja kule meid omma kibbeda kannatanusse ja surma pärrast. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Ewangelium: Luk. 2, 22-- 32. salmist sadik.

l^a kui nende puhhastamisse päwad Moscsst kasso-õppetusse
^ järrele tais smd, siis wisid nemmad tedda Jerusalemma,
et nemmad tedda piddid ISsanda ette seadma. ( Nenda kui
Issanda kasso öppetusscs on kujotud: I g g a poeglaps, kes
emma essimenne laps on, peab Issandale pühhaks hucama.)
Ja et nemmad piddid ohwri andma sedda möda, tui Issanda kasso-öppetusscson ööldud: üks paar turtcltuitessi, ehk
kaks tuide poega. J a wata üts innimenne olli Jerusalemmas,
Slmeon nimmi, se innimenne olli öige ja jummalakartllt ja ons
Israeli römo, ja pühha Waim olli temma peäl. J a temma
olli sanna sanud puhhast Waimust, et ta ei piddand mille
Aaaa 3
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surma näggema, enne km ta piddl I S m n d a Kristust nähha
sama. J a temma tulll Waimo labdl pühha totra. J a tni
need wannemad serda lapscke;> Icsust senna töld, et mmmad
temma pärrast piddid kässo öppcmsie kombe järrele teggema:
S i i s wottlö temma isse tedda omma süllesse, ja kitis Jummalat, ja ütles: I S s a n d , nüüd lasseb sinna omma suuast
rahhus ärrammna omma sanna järrel. Sest mo stlluad on
sinno önnislust näinud, nno sinna olled walmistanud keige
rahwa nähhes walgusaks, pagganad walgubtama ja omma
Israeli rahwa auuks.
Jesus on omma jüngrittele sedda enne kulutanud, et neile ma iltük. y, ,3. mäs peab häd a ja waew ollnna. N u i kegi mmno järrele tahhab tulla,
ütleb temma, se salgago isseennast ärra) ja wõtko omma nori igga»
pääw ennese peäle, ja käigo minno järrel. Ja Joannasse Ewana^iIean.l5;;umnns ütleb temma: Ma-ilmaoon teil alchc.stus, agga olge julg.d,
sest minna ollm ma ilma ärrawõitnud. Hädda ia waew peab ins risti innimestele siin ollema. Agga Jesus rõmustab neid ka, olqe iu'^d,
sest minna ollen ma ilma ärrawõitnud. Temma on sedda meie eest teinud, meie hädda on temma tunnud, ja on meile järrelkäimisse märki
jätnud, et meie ka kannatlika melega omma risti ja waewa peame kandma. Ta küssid meid sedda, et meie ma ilma, ja mis ma ilmas on,
ei vea armastama ja peame ennese mele tullctama, et meil ep olle siin
jädawat asset, waid, et ma ilm hukka lähhäb omma lusti ja römoga,
ja et se ükspäinis jääb iggaweste, kes Jummala tahtmist teeb.
Ta
tõotab omma rahwale ka wõimust, tui nemmad temma peäle lootwad
ja temma wäega wõitlewad. Annis on siis se risti, innimenne, kes
head wõitlemist wõitleb, kes ello otsani usko kinnipeab ja wagga elloga
omma Iesust auustab. Römoaa wõib temma siis, kui surm temmal
Wilip^').liggi ionab pühba Paulusfega öölda: ma himmustan siit lahkuda, ja
Nristusscga olla, sest se on wägga paljo parrem.
Meie Ewangelium kinnitab sedda ka, et risti innimenne römoga
wõib ma - ilmast lahkuda. Meie kuleme seäl, mis wanna wagga S i meon ütleb, lui temma Iesust sai nähha ja keik head ennese mele tulle, tas, mis temma ma ilmale piddi saatma omma armo õppetusse, kannatanusse ia surma läbbi. Issand, ütleb temma, nüüd lasseb sinna
omma sullast rahhus ärraminna omma sanna järrel, sest mo silmad
on
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on sinno õnnistust näinud, mis sa olled walmistasid keige rahwa nähhes. Sedda ennam wõib üks tössine risti. innimenne nüüd sedda ööl»
da, kes omma Onmsteggia hallastus! weel rohkeminne on tunda sanud.
Sedda säte õppida, kui meie teile räkime

Sest rõmust, mis tössisel risti-innimessel on, kui
temma ma- ilmast peab lahkuma.
Temmal on sepärrast rööm ommast lahkumissest

^

I. E t temmal siin ma ilmas on paljo waewa olnud,
II. E t temma õnsa surma läbbi sest peaseb, ja Jummala
rõmosisselähhäb.
Qpvigem sevarrast sedda tänna, ja et se sedda parreminne wõiks
korda minna, siis pallugem Jummalat weel: Pühhitse meid omma
Waimo läbbi, et meie so sanna wõiksime hästi öppzoa.
Oh Kristus! walgus olled sa,
Sul pimmedus on teadmatta,
Sa meie süddant walgusta,
Niug tde tele juhhata.

1. E t risti innimessed, minno armad, römoga ma ilmast ärralahluwad, on sest jo tunda, et nemmad siin kange risti al on. Wagga
risti innimenne nääb paljo waewa ma ilmas, ni hästi ihho, km hinge
polest. Möttelgc agga selle waewa, mis al temma ülleskaswab. Lavse
põlwest on temmal jo hädda. Kust ma pean hakkama, kui ma tahbaksin keik üllesrakida. Iggamees teab, mis temma on tunnud. Pealoidusse murred, t ö , waew, haignssed, ja mitmesuggused willersussed on meile mittokõrd jo liga tahtnud tehha. Kibbedaste olleme monnekorda jo nutnud ja meelt olleksime ärrapeitnud, kui Jummala sanna
ep olleks meile sedda kinnitanud, et selleftnnatse aia kannatamissed ep Rom. 8,l,.
olle ühtegi wäärt selle au wasto, mis meile peab ilmutadama. Meie
pat, mis sees olleme sündinud, on meile mitto kord tülli teinud. J a
Jummala sanna kinnitas ommetigi: Ärgo wallitsego pat mitte kuiN»m.6,l«.
kunningas teie surrelikko ihho sees, et teie wottakstte temma tznna
ruulda temma himmude sees. Meil olli siis itta wõitlemist, ja ei wõinud

nud ommetigi pa'.jo <dcasi sadu. Mrlr meel om kül hi.ig selle ülle, et
Rom ,<-loud "'küssin olll. Meie ütlesime mittokõrd/ km Paulus.- mmna ei
, ,3. ^/ »^ kida heaks, mis ma teen, sest ma ei re nntte, mis ma tahhan, waid
«4. minna teen sedda, mis ma wihkan. A m na nüüd s dda teen, mis
ma ei tahha, siis tunnistan minna, et kast hea on. Agg l nüüd ei te
minna mitte ennam sedda, waid se pat, mis minno sees ell^b. Scst
ma tean, et minno sees, (se on, minno lihha sees/) ei ella mitte head:
sest tahtminne on kül minno jures, agga sedda head teggemist ei leia
ma mitte. Sest minna ei te mitte sedda head, mis ma tahhan; agga
ma teen sedda kurja, mis ma ei tahha. Ja ta ütleb weel: mul on
melehead Jummala käosust seest - piddise innimesse polest. Agga ma
tunnen teist käsko omma liikmetee sees, se panneb mo mele kasso wasto, ja wõttab mind wangi patto kässo alla, mis mo liikmette sees on.
<PH minna willets innimenne! kes peästab mind sellesinnarse surma
ihhust?
N i wastane olli ka ma ilm, kui meie nõudsime head. Ta pakkus
meile omma rõmo ja kttls sedda kibbedaste. Waenlased ollid iggast kohhast meid takkakiusamas ja wihkamas, sest et meie Jummalat tahtsime
karta ja mitte nende seltsis rummawst tehha. Nendega olli se pimme, Peett.5,8. dusse Würst, kes ümberkäib kui möirafa lõukoer, ja otsib, tedda temma wõiks ärraneelda. Ets se olle nenda weel praego meie seas. Kus
on se wagga ristia innimenne, kes wõiks öölda: mmna ollen rahhul sesinnatses ma ilmas keigest kiusatussrst. Ei meie vea fa immeks pannema, mo armad, et Jummal meid ni mitme häddaga lasseb waewata.
Siin on se kadumisse ia wõitlemist aeg. Ja pea tulleb se iggawenne
Zlmut. 2.5. wõimus, ja se armo valk Jummala rikis. Aes wõidab, ütled Jesus,
sedda peab walge riettega ehhitadama ja minna ei tahha temma nimmet mitte ärakustutada ello ramatust, ja ma tahhan temma nimme
üllestunnistada omma Issa ees, ja keige temma inglide ees.

Pealegi on se weel se keigesurem hädda, et meie mittokõrd selle
woitlemisse al nenda olleme kui Jummalast mahhaiäemd. Sest tõuswad kaksipidi mötlemissed ja hing jääb Jummala römustamissest tühIes. 45, '4 jaks. Seeb se luggu on, missugguses meie Sioniga kaebame: Ieho"

' wa on mind mahhajätnud ja Issand on mind ärraunnustanud. Ehk
nüüd Jummal kül wastab: Aas naene omma lapsokest ärraunnustas
et ta mitte ei peaks omma ihho pöia peäle hallastama ? Ehk nemmad
kaärraunnuetaksid, siiski ei tahha minna sind mitte ärraunnustada.
Wata, omma kätte peäle ollen masindmärkinud; siiski se woitlemlnne
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ne jääb ni kaua/ kui ella>ne/ ja I u m m a l kinnitab seks agga meie ramme. Agga surm teeb temmal otsa peäle ja pcäslab meid taieste hadda
kärrast. Iesusse parrast antakse meile siis iggawest rahho ja õnnistust
woitlemis^e palgaks; sellepärrast ütleb Simeon ka, kui temma jo kaua
ma-ilmas woitlemas olnud/ ja omma õnnistust Iesusse sees sai nähha:
Issand/ nüüd sa lassed omma süllast rahhus arraminna. Römoga
llppus temma nüüd ma ilmast arra/ mis temmal ni kibbe olli olnud.
J a nenda jõuab ka tössine risti innimenne siit arra omma Iesusse jure
selle römosisse/mis temma on walmistanud. Römoga jättMsiinnm^
Ums/ ütleb temma; sest
Mo ello Kristus isse,
Mo kasso surrema.
Sell' annan hingetesse,
Sits dnsast lahkun ma.
Suur himmo on mul minna
Siit ilmast rbmoga
So jure, Kristus! sinna/
So riki pärrima.
Ma ollen woimust sanud
Mo hadda waewa sees/
Et mind on leppitonud
Mo Iesus abbimees.

Sepärraft on nüüd risti innimestele sesamma room omma lah
lumisse ülle/ et nemmad keigest häddast lahti peäsewad, ja selle wae<
walisse ello assemel iggawest rahho ja õnnistust leidwad/ sest peame
weel öppetama
II. Hnsa surma läbbi sawad nemmad peastetud keigest waewast
ihho põiest. Hing jättab omma waewalist kehha mahha, st pannakse
mullasse, külwatakse ladduwas pölwes wälja/ senni kui Kristus tedda
hukkaminnematta pölwes jälle ülles ärratab. Keik haigus, willetsus ja
hädda lähhäb temmaga nlullasse ja hinge woitlemnme on otsas/ sest
temma waenlased on mahhalödud. P a t ei wallitse ennam/ sest hing
on täieste waggats sanud. M a ^ ilm jääb mahha ja leil temma kiusatussed. Kurrat n woi ennam kahiv tehha, sest nemmad on tedda ärrawoitAnd jarimsga woiwad nüüd öölda: surm, kus on smno astel? pör-, Kor ^
Bbdb
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30-haud/ kus on sinno waimus? N i onnis on se hing pärrast surma.
Eks risti innimessed pea sest röömsad ollema, ja eks nemmad pea
Simeoniga ütlema: Issand, nüüd sa lasseb omma sullast rahhus
ärraminna. Agga nende room saab weel täiemaks, kui mõtlewad selle peäle, mis neil Jummala jures on walmistud. Jesus kinnitab meiIoan. ,4,2. l e : M a lähhän teile asset walmistama, ja kui ma saan läinud/ ja teile
5- asset walmistanud, siis tullen minna jälle, ja tahhan teid ennese jure
wõtta, et teie ka ollete, kus minna ollen. Meie asse on siis taewas
walmis Jummala jures, Iesusse rõmo rikis. Seäl tassutakse nüüd
täieste sedda katte, mis mele siin olleme kannatanud, nenda kui Paulus
2 6 0 ^ 17. tunnistab: meie willetsus, mis on silmapilkmisse aiaks ja kerge, sadab meile iggawest ja wägga suurt au. Rõmo antakse meile siis, hädda assemel; rahho, selle tülli assemel, mis meile ma ilmas olli. J u m mala sanna järrel peab waggadele wägga onnis põlli ollema. Sedda
hütakfe Jummala auuks, nenda kui olleme jo kuulnud, et se peab iggawenne ja üpris wägga suur au ollema. Keik mis innimesse jures siin
ma - ilmas wiggane la alw olnud, lõppeb seäl ärra. Temma saab seäl
täieste Jummala lapseks ja pärrib omma Issa au ja õnnistust. Jummal annab ennast temmale parreminne tunda. S i i n olli Pissut, mis
,Kor. 15, meie Jummalast tundsime; agga seäl tulleb se täis assi, ja se lõppeb
"" " ' siis ärra, mis polikkult on. Sest meie näme nüüd kui ühhes peeglis
moiotetusscs, agga siis pallest pallesse. Jummala ollemissest, temma teggudest, armastussest meie wasto ja auust same siis parremat
»Joan.,,?, tundmist. Sest meie same tedda nähha, kui temma on. Keigeennamiste same omma ömnisteaqiat Iesust Kristust nähha ja tunda. O h !
mis heldeste wõttab se wissist meid wasto ommas römus, kes meie eest
on surma läinud ja meile eestkostjaks on olnud! Temma jummalikto
a u , temma ärraarwamatta armastust meie wasto same seal õiete tunda. J a keige selle jures ellame meie pealegi ühhe önia seltsi sees. Waggad inglid sawad meile sõbraks ja neid, kes siin meie keigearmsalnad suggulased ja sobrad ollid ja meiega Jummalat tenisid, leiame ka seal jälle
ees. Arwage nüüd, mo armad, mis suur meie rööm saab taewas ollema, ja tui pea meie sesugguse rõmo ja au sees keik ma ilma waewa ja
willctmst wõime ärraunnustada, mis siis keik ühhe hobiga on lövvelud.
J a sesamma rööm jääb iggaweseks aiaks. M a - i l m lähhäb hukka omma lusti ia römoaa. Tossist rõmo ev olle siin paljo leida. Naga taewa
Mate.,5,46 rööm jääb iggaweste. Sepärrast öldakse, et waggad läbhäwad ,'gg^
n-eose ellusse. J a neile peab seäl sesuagune rööm ollema, mis innimeste keel ei sa ullesmNda, egga innimeste süddamesse olle.weel tulnuH
Sedda römo tundwad waggad sest, et nemmad ma ilma karrast on layn
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ja muutmatta ellawa Iummala seltsis on ja temma römo ja auust ossa
sawad. O h ! mis önms põlli se on, ma armad! Wata nüüd ülles/ sa
waewatud risti innimenne. Wcta nüüd omma oige issa lna pole.
Sinno willetsussed jäwad agga ürrikesseks aiaks ja saatwad sulle igga
west õnnistust. OUesiisrömus omma woitlemisse al. Waat, önnistusse kroon on sulle taewas walmis. Se önnisteggia pakkub sulle sedda. Ärra wasss siis ärra kannatades ja woiteldes. Pea/ pea tulleb
lunnastamisse tund ja annab palka katte.

SesugZune lotus on risti innimestel, mo annad! Gesuggune önnistus on nelle Iummala jures walmis.
Eks nemmad pea rõõmsad
ollema, et neile üks hingamisse.aeg weel ees on. Jõudkem siis sesam- Ebr 4,,., 1
ma hingamissesisseminna. Artagem siis ülles patto unnest, et Kristus meid woiks walgusmda. Suremat õnnistust samesiistunda, kui
sedda, mis ma ilm woib anda. Aialikkud willetsussed öppime varreminne kandma, selle läbbi/ kes meiega woitleb. Meil on ikka römustus risti al/ et meie ka woime Paulussega kitelda: Nes woib lahhu-Rom g,,,
tada Nristuose armaswssest? willetsus, ehkahhastus/ ehktakkakiu- z7"3?
saminne, ehk nälg, ehk allastus, ehkhädda, ehkmosk? Agga selle
keige sees same meie woimust kül selle läbbi/ kes meid on armastanud.
Sest minna ollen se peale julge, et ei surm/ egga ello/ ei inglid/ ei
würstid, egga wäggewad/ ei se, mis praego, egga mis tullewon:
ei körgus, egga süggawus/ egga ükski mu loom ei woi meid lahhutada Iummala armastuosest/ mis on Iesusse Nristuose meie Issanda
sees. Ka surma kartussest same siis lahti/ nenda kui Simeon Ewangeliummis ja ütleme rõmoga kui temma: Issand, nüüd sa laosed omma süllast rahhus ärrgminna/ sest mosilmadon so õnnistust näinud.
Agga/ oh! mis õnnetumad on jälle need innimessed/ kes sesinnatse ma< ilma asjo on ennam armastanud ja nõudnud/ kui sedda romo ja
õnnistust/ mis Iesusse armo öppetusse läbbi neile tulleb/ kes selle järrel on ellanud. Ja ommetigi on neid weel suur hulk, kes Kristusse
nimme kandwad ja tedda agga tahtwad patto teenriks tehha/ ehk ta kül
on patto pärrast surnud/ et meil hirm peaks ollema patto eest. Arwage isst/ mo armad/ mis neist saab/ kui nemmad ello-aial on pattustPöbrmatta jänud/ ja sega agga rahhul ollid/ et neil risti-innimesse nim
Mi olli. Arwage neist sedda mida, mis Kristus ütleb: Igga pu, misMM 7 „
head wilja ei kanna/ raiutakse mahha, ja rvistztakse wllesse. Egga
nemmad sellega korda ei sa, et mmmad korra pärrast Iesusse laual on
wnud ja ello otsas üks kord ütlewad: Iummal olgo mulle aunolinne!
Bbbb 2
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,Kor.5,".Igaüks peab sedda möda sama, kui ta ihhus, se on : ello aial, on
temud,olgo hea ehk kurri. Jesus ei tunne neid mitte, kui nemmad agga
Issand, Issand on üttelnud ja temma Issa tahtmist ep olle teinud, tagMatt. 7,»). n^nege minnust ärra, ütleb temma, kes teie ullekohto tete. Ärge kiitlrge
siis ennast Kristussest, kui teie temma sanna ei pea, ia temma järrelekäiad ep olle, se o n , tui se ust temma sisse, m d ei sata head tehha ja
I,<m.,4,2)kuria mahhajätta, nenda kui temma on teinud ja kastnud. Nes mind
armastab, ütleb temma, kül se peab minno sanna.
J a kus Iesusse
armastust ep olle, seal ep olle la temma rõmo ia õnnistust.
Auustagem siis omma önnisteggiat keige omma elloga. Pattud,
mis melega tehhakse, olgo kuulmatta meie seas, kes meie pattudel Kristussega olleme ärrasurnud ja öigussel peame ellama. Kiusagem ikka täieste waggaks sada, Jummala armo läbbi. Kui meie siis omma nödtImm. »,,.rusfe sees mõnnikord weel patto teme, siis on meile üks eestkostja Issa
'jures, Jesus A r i o t u s , kes iige on, ja temma on ärraleppitamise
meie pattude eest. Temma pärrast leiame pattude andeks andmist,
rabho ja õnnistust: olleme agga ikka woitelnud patto wasto ja usko
hoidnud Iesusse Kustusse sisse. Surma kartus lövpeb siis ärra ja römoga otame meie omma ärrapeästmisse aega, nenda tui Simeon, sest
meie olleme siis Jummala önmstust, mis Iesusse sees on, siin jo tunda
sanud ja same õnsa surma läbbi weel täiemmne sedda maitsta.
Walwage siis, mo armad, ja palluge. Piddage kinni, mis teil
o n , waggad! et ükski ei.sa teie kroni wõtta. Olge ustawad surmani,
siis säte ka ello troni. Arkage ülles patto unnest, kes teie weel maqgate, et Kristus teid wõiks walgustada, ja teile ka sedda õnnistust anda,
mis temma ni kalliste on saatnud.
O h ! Jesus, anna armo nüüd 5
Et tunnen omma patto süüd,
Ja kurb so jure jõuan;
Sest et sa sure armoga
Mo waese pärrast surnud ka,
Aunis, kui ma siud nõuan.

^

Sa kuled minv, mo Jesuke'.
Sa jõuad abbiks minnul^
Mis

ehk Ruuma Päwal.
Mis rdmo ma nüüd tunnen!
Ka surma kartus lbppeb nüüd 5
Sest et sa kannud minno füud,
S o jure dnsast tullen. Amen.

>^3

L.aul. 200. Mo ello Kristus isse. n. t. s.

Juttus Maria Kulutamisse ehk Paast-Maria
Päwal.
L.aul: ,79. Nüüd paistab meile kauniste, n. t. s.
Jesus! sinna leilide lunmngatte Kunningas ja leilide issandatte
3 ) Issand, tulle ja auusta isseennast omma Waimo ja sanna labbl
^ ^ meie leilide süddames, tui meie suur, aulinne, helde ja annoo
linne Kunningas, ja anna, et meie ennast römoga sinno armo wallitsusse alla heidame, ja sinno au ja heldust tunneme siin malittult za <eal
iggaweste sinno litussels ja meie önnistussels. Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Gwangelium: Luk. i, 26--38. salmist sadik.

Ugga kuendamal kuul lättitatt ingel Kaabriel Jummalast Ka^ lilea-male, ühte linna Naatsaret mmmi, ühhe musi jure, kes olli kihlatud M e mechele, Josep nimmi, kes 3ameti suggu, ja 5 Ue neitsi nimmi olli Maria. J a se ingel tulli
temma jure, ja ütles: Terre, kessa olled armo sanud, I S sand olgo sinnoga^ sinna õnnistud naeste seas.
Agga
tui ta tedda nähha siu, ehmatas ta temma sanna pärrast
wägga ärra, ja mõttes mübbürdune terretaminne se plddi
ollema? Ja se mgel ü ^ s temma wasto: ärra karda Maria,
sest sinna olled armo luduud Jummala jurest. J a wata, sa
pead käima peäle sama, ja Pöia Umale toma, za sinna pead
Bbbbz
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temmale nimme pannema J E S U S . Seimnane peab 'uur
ollema, ja Keigekörgema Potaks hütama; J a IS>and Jummal tahhab temmale anda temma issa Tawett aujärge. J a
temma peab kui kunningas wallitsema Jakobi suggu ülle iggaweste, ja temma tunningrlgil ei pea õtsa ollema. Agga
Maria ütles ingli wasto : Kuida se peab sündima ? sest et
ma mehhest ei tea. J a se ingel wastas ja ütles temmale:
Pühha waim peab so peäle tullema, ja kcigekörgema wäggi
so ülle warjama, sepärrast peab ka se pühha, nus sinnust
sünnib, Jummala Pöiaks hütama. J a Wata, Elisabet
sinno suggulane, sesamma on ka ühhe pöiaga käima peäl omma wanna ca sees, ja se on temmale kues ku, kedda ööldi
figgimatta ollewad, sest Jummala jures ei olle ühtegi asja
woimatta. Agga M a r i a ütles: Wata, siin on ISsanda
ümmardaja; mulle sündko so sanna järrele. J a se ingel läks
lemmalt ärra.
Armad sõbrad! Kui innimessed, waesed, teaksid, mis hea pilw
nnl on Issanda Iesusse, se sure, aulisse ja hea Kunninga alla heites
,a temma õnsa ossasamissele tulles, siis nemmad olleksid warsi wai,
mis, ma llma arrasalgama ja ennast ihho ja hingega temma holeks
andma. E t meie nüüd sedda wõiksime õppida, »a omma õnnistus»
seks.ennast sellesinnatse aulisse Kunninga alla heita, siis tahhame tän»
napawaft Ewangeliummit möda mõnni sanna teie süddamele kulutada Iesussest, meie Kunningast. Pange õiete hästi tähhele, ja siis
arwage isse, eks teie ei olle õiete önsad ja auustud innimessed, kui teie
ennast annate sestnnatse Kunninga alla ja temmast ossa säte? Meie
panneme sepärrast tähhele

Iesust, sedda Kunningast,
ja Watame

I. Missuggune Kunningas temma on,
I I . Kuida temma kunningrigi ja wallitsusse luggu o«.
I. Mi«,
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l. Missuggune kunningas on temma fiis ? Nisuggune, kelle sarnast ep olle ei ühtegi loma seas, kui törgeks, sureks, ja aulisseks sedda
ka ial petakse. Temma onuks immelik, suur, iggawenne, helde ja
aulinneKunningas. Taon

1) Immelik. Nenda nimmetakse tedda Iesaia ramato 9 peat. 6
salmis. Temmale sünnib toe polest öölda, mis Jehowa Ingel Manoa
wasto ütles: Minno nimmi on immelik. Sest temma on tõssine Jum-Kohlomi,.
mal. Ta on, ütleb meie Ewangelium, keigekorgema Jummala poeg.
'^
Temma wäljaminnemissed on Wannast iggawessest aiast olnud. Tem Mik. ^,,.
mast ütlebIoannes: Algmioses olli se Sanna, ja se Sanna olliIumma- Ioan.i,i.,,
la jures, ja se Sanna olli Jummal. Neik asjad on temma läbbi tehtud,
ja ilma temmata ep olle ühtegi tehtud, mis tehtud on. Sesinnane on 'I'an.5,20
se tõssine Jummal ja se iggawenne ello. Ta on ta tõssine innimenne.
Temma innimessekssamist selletakse meie Ewangeliumi sees: J a
kuendamal kuul, pärrast sedda, kui Elisabet olll käima peäle sanud,
lakkitati ingel Naabricl Jummalast Nalilea-male ühte linna, L a a t saret nimmi: Naatsaret olli pissoke l i n ; ja Kalilea maast ei petud J u
da rahwa jures suurt luggu. Siiski olli meie sure Kunninga mele pärrast, et ta tahtis Naatsaretti allewis ja Kalilea maal issiärranis, km
ma ilma ello ja walgus, ilmuda. Oh innimenne! sa pissokesseks ja mäddaaks ennese melest; ärra panne ka a uks, kui sa teiste melest alw olled. Otst nisugguse maddalusse sees omma Onnisteggiat tagga; siis
wõttab temma ennastsinnosees ilmutada, kui ello ja walgus, tui sinno
immelik Kunningas. Ingel läkkitati neitsi jure. Nisuggune immelik
emma, teistwisi kui lomisse seädus on, piddi sel immelikul Kunninga!
ollema. Naesest ilma mehhela piddi temma ollema. Sesinnane neitsit olli kihlatud ühhe mehhele, Josep nimmi, kes Laweti suggu. Temma issegi olli sest soust, ja pärrast olli temma kunninglikkust wust, et ta
kül waene ja alw naeste rahwas olli. Meie Issand Jesus on sessinnatscs
emmas, kes neitsil ja mehhele kihlatud olli, wallalist ja abbiello rahwast
pühhitsenud. Olledsinnawallalinne innimenne,siismurretse sedda, mis
Issanda pärralt on; ellad sa abbiellus, noua siiski la sedda, mis I s Mda pärralr on: siis olled sa mõtlemas pilwes Iesusse sees pühhitjetud. Se Ingel tulli neitsi Maria juresisseja ütles temmale: Terre,
kes sa olled armo sanud, Issand olgo sinnoga, sinna õnnistud naeste seas. Töest M se arm suur, el Jummal tedda keltide naeste least
omma Pöia önnistud emmaks ärrawallitses, ja temma kohhus olli kül,
sest wägga röömsaks sada. Agga se Jummala arm peab ka meie pärralt ollema, kui meie oige pattust pöörmisse ja ussoga Iesusse pole pörame
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räme ja lasseme tedda enneste sees teggomodo sada. Sest Jesuke sees
ükspäinis on arm ja tödde. Km meil nüüd Jesust usso läbbi süddames.
on, siis on Jummal meile armolisseks Jummalaks, ja meie wõime
Jummala armust rõõmsaste kitelda. Agga ilma Iesusseta ei olle armo egga tösstst rõmo ühtegi. N u i M a r i a ingli nähha sai, ehmatas
ta temma sanna pärrast wägga ärra, ja mõtles, mähhärdune terretamine se piddi ollema? W a t a , ni maddal ja allandlik olli Maria ennese melest. E i olnud ial weel temma mele tulnud, et temma olleks
tahtnud Messia, ehk Kristusse emmaks sada. Sepärrast ehmatas ta
ärra, ja ei wõinud ingli terretamist ja sanna mõista. Seddasinnast alwa ja allandlitto neitsit wallitses Jesus, se immelik Kunningas, ennesele õnnistud emmaks. J a ei ta tahha tännapägi ei ühhegi mu süddamesse, kui agga öiete poyZani allandarud, russuks pekstud ja mahhalödud süddamesse tulla ja ellada. Teistest, kes ennast stlre asja wäärt
arwawad, lähhäb temma möda ja põlgab neid ärra. J a se ingel ütles
temma wasto: Ärra karda M a r i a , sest sinna olled armo leidnud J u m mala jurest. Teistkorda kinnitab ta temmale Jummala armo ja tahhab, et ta keik hirmo ommast hingest piddi ärrasaatma. O h ! et se suur
seadusse Ingel, Jesus Kristus, meie immelik Kunningas, nenda ka
nme kemce wasto wõiks üttelda! Ingel ütles weel: W a t a , sa pead
katma peäle sama ja Pola ilmale toma, ja sinna pead temmale nimme pannema Jesus. Siis on nüüd meie Onnisteggia tõssine innimenne, sest Maria on käima peäle sanud; Jesus on temmast sündinud ja
on sel wist! meie tössisets wennaks sanud. Ta on tõssine Jummal ja
^l?'n,, ,4. innimenne ühhes ollcmisses. Sest se sanna sai lihhaks. W a a t , oh
innimenne! ni wägga on meie immelinne Kunningas meid, kes ihho
ja hinge polest pohiani ürrateotud olleme, jälle allustanud, et wõime
kitelda: Iggawenne I u m nal on meie wend; Jesus, meie wend on
iggawenne Jummal, la istub Jummala parremal käel! Sest auust ei
wõi Üksti ingel kitelda. Temma usilikkud sawad, kui temma pruut,
temma järje peäl istuda; ja sesinnane au ei panda pühha kirja sees, ei
ühhegi ingli ossaks. S e on üks suur jummalakartusse assi. Wõtke,
innimessed, kes teie wallatumal wisil sedda au, mis Jesus teile on wal<
mistanud, pattudega ärrateotate, wõtke ennestele siin sedda maenitsust, et teie patto süddamest ärrawannute, ja ennast annate sestsinnatsest aiast Jesussele, kes teie wennaks sanud keiges jummalkartusses ja
pühhitsusas. Agga teie, kes jo sellesinnatse immelika Kunninga, omma Jummala ja wenna armsaks pärrandusseks ollete sanud, usso läbbt
-ao- 7,i temma nimme sisse, tehke ennast nüüd weel surema holega puhtaks
leigest lihha ja waimo rojussest ja löppetage sedda pühhitsemist J u m

ehk Paast- Maria Päwal.

5 69

maia kattusse sees. Teie veate wimseks temmaga tst järre peäl istuma.
Oh kallist toorust! Seddawmaft meie immelikko Kunningast/ kes I u m
mal ja innimenne ühhes ollemisses on, nimmetakse ta Iesust ja Onnisteggiat. Oh, mis kallis, ustaw sanna: sinna pead temmale nimme pannema Jesus. Kuulge, oh! kuulge teie, kelle süddame tunnistus mitme ja
raske pattoga on koormatud: Jummal on omma Poega teile Onnisceg«
giaks annud, ja sesinnane Jummala Poeg tahhab teid omma werre sees
Kikist pattudest pesta ja önsaks tehha. Kas tahhure kül temma pole pöörda? Kuulge ka teie, kes teie vattude sees, kui Sadana orjad peäle elläte, ja pimmedusse paeltega seutud ollete: Jesus tahhab teid neist teotajaist patto paelust labti peästa, ja teid önsaks Jummala lapsiks tehha. Kas tahhan ennast anda temmale peästa ja önsaks tehha ? Teie
la, kes kurwad ollete, wadage, Jummala Poeg on teie Jesus. Haklage ussoga temeast kinni, siis ollete önsad temma sees. Tännage
Jummalat, teieustlikkud, et teie Iesusse sees önsad ollete'. Kaswage
Iesusse Kristusst armo sces, ja jäge selle önnistusse sisse, mis teile on
kingitud. Maria ütles ingli wasto: kuida se peab sündima? sest et
ma mehhest ei tea. Nen ia wallmes Jummala Poeg puhta, pühha ja
kassina neitsi ennesele emmaks. Ja se ingel wastas ja ütles temmale:
pühha w a i m pead so peäle tullema, ta keigekorgema wäggi so ülle
warjama, sepärrast pead se pühha, mis sinnust sünnid, Jummala
pöiaks hütama. Sest on Jesus meie immelinne Kunningas, puhhast
Waimust, ja tedda todi puhtast neitsist ilmale. Nisuggune pühha ja ilma pattota piddi temma ollema, kui ta meid wäest pattusid pattust tahtis peästa. Ja sellesinnatle omma puhta innimesseks samissega on ta
sedda rojast innimest Jummala ees pühhitsenud. Se ingel kinnitas ka
Maria usko sega, nns ellatand Elisabetile olli sündinud, kes nüüd ka
omma wanna ea sees käima peäl olli, ja tedda ööldisiggimattaollewad,
ja panneb senna jure: Sest Jummala jures ei olle ühtegi asja wõimana. Need sannad peawad ka meie usko kinnitama. Kuulge sedda,
oh ! Jummala lapsed, Jummal on teile keiaewäggewamaks Issaks.
Se wõib ja tahhab teid leme waimoliko ja ihholikko hädda sees aidata.
Piddage omma armsa Issa keigewäggewamast armastussest uskus kinni. Jummal on keigewäggewam. Sepärrast wõib remma ka ceid teisi, kes teie pattosissehoms mahhamaetud ollete, vattust wälja hüda,
ja teid ueks lömaks lüa Kustusse Iesusse sees. Maria ütles: Wata,
siin on Issanda ümmardaja; mulle sündkosi>sanna järrele. Ja se ingel laks temmale ärra. Nenda heitis Maria ennast Jummala armo<
lisse tahrmisse alla. Temma ei arwanud ennast selle sure armo wäärt
ollewad, agga wõttis sedda siiski allandusse sees wasto. Se on öige
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Usso wiis; ta amiäb ennast armastada. Mcie Kunninaas on. fa 2) se
simr Kunningas. Sesinnane, ütleb ingel, peab juurdlema ja keigekõrgema pöiaks hürama. Temma on Kikide kmmingatte Kunningas
«aul. y5,5. ja ktlkide isfandatte Issand. Temma on suur Jummal, ja suur kunningas kelk ülle jummalatte. Temma on keik hopis. Kellele temma
söb'. äke on, eks se ei olle onnis ? O h ! sage keik selle sure Kunninga sõb
raks! Meie Jesus on z> se iggawenne Kunningas. Ingel ütleb:
Temma peab kui kunningas wallitsema Jakobi suggu ülle iggaweste,
«aul. 45,7. ja temma kunningriki ei pea õtsa ollema. So aujärg, oh Jummal
<aul. )3, 'jääb ikka ja iggaweste. Sinna olled iggawessest ai^st. Ilmalikkud
kunningad surrewad; agga sisinna e Kunningas ellab iggaweste. Ta
on 4) se armolinne Kunningas. Ta on meie wennaks ja seks sanud, kes
meid piddi surma kannatanusse läbbi Jummalaga arrateppitama. Kuida wõiks temma ennast weel heldeminne meie wasto üllesnäitada? Ta
Vob ; i , 6. annab willecsattele kolchut. Temma kaiminne on waikne ja tassane;
Luul. y, ;. häddalissed näwad sedda, ja sawad röömsaks. Ta on waestele issa
A . 4^'.,. ia lesse naesre kohtomõistja. T^. trööstib omma rahwa ja hallaotab
Laul.,-, 29. omma willetsatte peäle. Häddalissed peawad söma ja kül sama. Ta
watad willetsa ja selle peäle, teue waim on ^ussuks pekstud, ja ellab nende jures, kes röhhutud ia waimus allan u ud on. Minge siis temma
jure, omma armolisfe Kunninga jure; temma, temma tahhab teid jahhmada. Jesus on 5) ie aulinne Kunningas. Temma on se au ja auustusse Kunningas, se au Issaad, se au Jummal; keik ma ilm on
temma au täis. Temml on waaga aulinne; kiitke teoda temma sure
an l>es. Temma cn au tsle. Kui wagga önsad ollete, oh ! ustlikkud,
teid peab temmaga au sise töstetama Ta annab teile ossa sest auust,
mis Issa temmale on annid. Kidetud olgo temma iggaweste !. Amen.
Agga, kes meie seas wallatuma melega pittust-pööi matta jaad^ onlmas
pattudes eddasi lubbab ja srddawifi sille sure ja aulisie Kunninaa waenKlne on, lu'da wõib nisuggust innw esse kassi wimaks kam? 5emmal
eo olle muud ossaks, kui iggawenne l^bbi ja teotus. O h ! siis heitkem
leil selle Issanda alla, tee meid tahhab aulisseks tehha.
II Nüida onsiisJesusse krmningrigi ja watlitsiisse lugcpr Temma/ se Jummal ja innimenne ühhes ollemisses wallitseb sure auga wagga targaste, waewöaaewaste - ö,ete ja beldeste, Rikide ülle, mls
lo ^aks nimmetakse, wewa sees ja Ma peäl.
Temma wullitjus ^
rük on kolmefuggune.
1) waen-
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i ) Waerikis on keik lomad temma allamad. Temma on neid tonud , temma hoiab ja wallitseb neid. Keik taewaske taewad on temma
wäes. Keik on temma jalge alla pandud. Kurrant ja kurjad innimessed, ehk nemmad kül temma waenlased on, jäta nisuggusiks jaksid, peawab siiski temma keigewäggewamasiln^anäitmist kartma, ja ei wõi ommas kurjusses emale minna, kui temma lubba annab; ja nemmad peawad siiski, meelt wasto, temma r i n ja au kaswatama. M i s sawad
nüüd temma waenlased omma wascovannemissest? E i ühtegi muud,
kui omma ennese iggawest hukkatust. S dda teadwad ustliklud, kes temma allamad on. Sepärrast lootwad nemmad temma peäle i'a ütlewad
ka keigekibbedamas kitsikusses: Selle keige sees same meie wo-must külRom.8,57.
selle läbbi, kes meid on armastanud, wäggede Jehowa on meiega, L aul. 4hs
Jakobi Jummal on meile warjopaiZako.
2) Armo-rigi sees wallitseb temma omma usslikkude ülle, armo,
hallastusse ja armastusseqa. Nced on Jakobi suggu, temma ärrawallitsetud suggu ja kunninglik preelri-a nmet. Neid on temma omma
werrega kalliste lunnastanud ja peästnud keigest pattust, Jummala wihtast ja kässo needmissest. Jummal on omma koggodust omma ennese^ tcgg ^,
werre läbbi ennesele saatnud. Sepärrast laulwad nemmad röötnsa süd ,8.
damega: sa olled ärratappetud, ja olled omma werrega meid J u m malale ostnud, keige suggu arro, ja kele ja rahwa ja pagg nmtte seast, ^m- 5, >.
Agga ons Jesus usslikkmd ükspäinis lunnastanud, ets ta ei olle keik innimessi lunnastanud ? Jah wist, keik innimessi. Agga sest, et paljo
ja kes teab, kui suur hulk, omma Kunninga lunnastamisse hinda wasto ei wõtta, egga tahha pattust-pöörmisse ja usso läbbi ennast temma
ommaks anda, jäwad nemmad patto ja Sadana orjaks. Ie,lls Kristus sadab ennesele allamaid omma sanna läbbi. Ta näitab neile nende
ärrarttmist, ta kutsub neid ennese jure. Need, kes lastwad temma
sanna wägge süddamest läbbi minna, ia kes ussuwad, tullewad temma
zure ja heitwad temma armowallitsusse keppi alla süddame lusti ja rö'
möga. Miks ta siis sedda ei te kettide innimeste jures ? Temma tch
haks sedda kül tehha; temma teeb ka kettide kallal tööd; agga ta peab
kaebama: Leie ep olle mitte tahtnud. Kuulge keik, Jesus Kristus Matt. 23,
tahhab kettile, ka keigesurema vastustele lmlepc»rrandamist ja pattude
"
andeks. andmist anda. Sest seks on Jummal tehda üllendanud omma
parrema käele Würstiks ja Onnisteggiaks kettile waeste pättustele. J a
seks on temma teid keik ni armsaste enneste jure kutsnud. Eks teie ei
olle temma kutsmisse wägge tunnud ? Kes teie seast julgeb sedda ärrasalgada ? Kui teie weel omma pattude sees ollete, oh'. wõtke siis nüüd
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ommeti temma kutsmisse sanna kuulda. Jesus ehhitab ommad M ,
mad omma õigusse ja omma kauni melega. Ta annab neile keik pattud andeks omma werre sees, ja panneb usso läbbi omma õigusse
ehte nende ümber. S i i s on nemmad Jummala öigusseks sanud temma sees/ pühhad ja aulissed, kellest Jummalal hea meel on. Ta wõiab
neid ka pühha Waimoga, ja ehhitab nende sees ikka ennam ülles omma
l m o , omma kaunist meelt. Eks se ei olle parrem, kui patto koorma ja
Jummala wihha kanda ja Sadana sarnane olla. Jesus ellab omma ustllkkude sees. Nemmad on temma pühha maia ehk tempel. J a mis peab
weel tullewal aial neist sündima ? Et laske ka teie, kelle sees pimmedusse wallitseja tännini omma tööd teinud, ennast temmast önsaks tehha.
Jesus wallitseb omma allamatte ülle armo ja armastusega ja juhhatab neid keige tõe sisse. Ta sadab neid õigusse iälgede peäle. Ta õppetab neid teggema omma mele pärrast ja juhhatab neid omma hea W a i mo läbbi tassase tee peäle. Agga kui õnnetumad on need waesed hinged, kes ennast Sadanale andwad, keigesugguse häbbi ja patto porri
sees vöörledes. Jesus hoiab ommad wägewaste keige waenlaste peäletullemisse eest. Nemmad ei pea ial nutte hukka sama, ja ei ükski ei
pea neid temma käest ärrakiskuma. Temma on neile üts tulline müür
ümberringi. Kül nemmad sawad kannatada; agga selle keige sees sawad nemmad wõimust kül, selle läbbi, kes neid on armastanud, ja kes
nende sees wäggew on. Jesus toidab ommad allamad ja peab neid ülIef. 44,,. les. Temmaasse on omma sannaga nende ello leib. T a waliad wet
wälja selle peäle, kel janno on> ja jookswad weed kuiwa peäle. Sedda tundwad temma uftllkkud ja kiitwad sedda, kes ni armsaste nende
ette murretseb. Jesus tõstab neid, kes temma ommad on, kunningaiks
Ilm. 5, loja preestriks. S a olled, laulwad nemmad temma kitusseks, meid kunningaiks ja preestriks meie Jummalale teinud ja meie peame kui kunningad wallitsema M a peäl.
2) A u «rigist ei ioua meie sesssnnatjes nõdrusas siin M a peäl mitte paljo räkida. Agga kui peaks keik ühhe sannaga nimmetada, siis tnt'Kor.?,-l.leks Paulusega ja-Iesusse ennesaga üttelda: keik on nende pärralt.
Ilm.",?, ^ e ^ m ^ h , temma u M k u d , peawad keik pärrima.
Olgo teil siis hea ja julge meel, teie, kes teie selle aulisse kunninga
allamad ollete. Teie ollete onsad, ellus, kannaramisses, surmas ja iggawesfcs aegas. Sepärrast kiitke ja auustage omma kunningast keiqest ommast süddamest, ellage temmale, ja sage temma armo läbbi icw rrmmaks
temma poolt. S i i s sare
aiast iggaweste.
Au-
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Au-kunningas, mo Jesuke!
Sa Issa Poeg, ta samane,
Ke:g' ilma peäle hallasta,
Mis so pool hoiab, õnnista.
Et wallitsend mind armoga,
So hawast tahhan tunda ma,
Seäl kitelda so digusses,
Ja sinno werre kue sees. Amen.
L>aul. 45. Oh Kristus! lunnastaja, n. t. f.
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Laul: no. Minno südda römnstelle, n,t,s.
5 N > a ilma Onnisteggia, Issand Jesus! kes sa omma jüngrid sur.
^ » l mani armastasid, ning sel ösel, m,l sind ma llma patto varrast
^ " ^ surmasisseärraanneti, so emmade hinge onmstus,eks m nende
usso kinnitusseks omma pühha õhto-söma-aia olled seadnud. S a M 0
ommad sullased kastnud sedda kallist röga walia ,aggada ne,le, kes vuh'
ha Waimo läbbi ommad pattud süddamest lahhetsewad ,asinnosis.eussuwad. Oh! anna meile tarkust so puhhast sannast hastt opvlda, et ka
meie wõiksime öietesinnokallid seädussed tunda, nnd so mele pärrast ia
õigeks hinge kassuks ikka wäljajaggoda ja prukida, et ka meie koggooustes sedda so käsko möda: sedda tehke ni mittokõrd, km te,e >al sedda
leiba säte ,a sest karrikast ioee minno mällestusseko, ke>g,s a^lus laaks
ellatud. Kinnita ja hoia meid omma pühha sanna ,a usso sees meie otsani. Se olgo ikkasinnoarmolinne ning hea tahtminne. Amen.
Issameie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Gpisrel: iKor, , i , 2;-- ;«, salmist sadik/

iS^est minna ollen Issandalt sedda sanud, mis ma teilegi ol" lcn annud, el Issand Jesus sel ösel km tedda anaann,
Cc cc 3
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leiba wõttis, ja tännas, ja murdis jo
on minno ihho, mis teie eest murtakse; ftdda tehke minno
mallestusseks. Selsammal kombel wõttis temma ka karrita pärrast M o - söma - aega, ja ütles: sefinnnane tänitas on se uus seadus minno werre sees, sedda tehke, ni mittokõrd tui teie ial sedda jote, minno mallestusseks. Sest
ni mittokõrd, kui teie ial sedda leiba söte, ja sest tarritast
jote, siis kulutage Issanda surma, senni kui temma tulleb.
Sepärrast, kes ial sedda lecka fööb, ehk Issanda karnla seest
joob kõlwatuma! wisil, sel on Issanda ihhust ja werrest suud.
Agga innimenne tatsko isseennast läbbi, ja nenda sögo temma <cst leiwast, ja jogo se karrita seest. Sest tes kõlwato
sööb ja joob, se sööb ja joob issiennesele nuhtlust, sest et temma ci te wahhet Issanda ihho wahhel. Sepärrast on ta paljo
nöoraid ja haigld teie seas, ja paljo maggawad. Sest tui
mae lsjcenncste peäle kohhut mõistame, siis ei mõisteta
mttke meie peäle kohhut. Agga kui meie peäle kohhut moisterak»e, sits antahe meile Issandast hirmo, et meid ma-ilmaga el pea huttamoistetama.
Armad kuuljad 1 luises etteloetud sureNeljaspäwa Epistlis P a u
lus sedda Korintusie linnas Kristussele koqgutud pühha risti-rahwast
puad ühheks mõistlikkud Jummala meleparralisseks Jummala tenistusaks walmistada, siis tunnistab temma keigeessite sedda selgeste: et
ta keik sedda, mis ta neile annab, Issandalt isse on sanud. ' Nenda
juhhatab temma neid siis ülleswaatma IesusseKustusse peäle ja ei mid
te ennesechkühhegi mu innimesse peäle, otse tui olleks ta neile üttelnud : Issand on isse teie keskele astunud, ja nüüd ellate, ligute ja ollete teie temma iees. Temma peab reile tänna ning iggal aial, kussa kaks
ehk kolm temma nimmel ühhes kous on, omma tõotust, mis ta taewa
Matt.-8,2o minnes lubbanud : Wata, minna ollen iggapäwa teie jures ma ilma

otsani. Sest Wõttame meie kindlaste lota, et keigis ma ilma paigus,
lussakokkotullakseIesusse Kustusse seädust möda sedda Issanda pühha
õhto joma aega piddama, temma isse nende seas nende keskel on, ja
neid is<e tulleb omma ihhoga söötma, omma werrega jootma. Sedda
,.^r.:<^6 näitwad ülles needsinnatsed Paulusst sannad: S e õnnistud leid, mis
meie,
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meie, kes Issanda sullased olleme, teile murrame ja jaggame, ets se
ei olle Rristusse ihho ossasaminne, ning se õnnistud ue seadusse karrikas, mis meie ta pühha sannaga õnnistame, eks se ei olle Aristusse
werre oohsaminne ? Sepärrast ka oiged risti'innimessed sure usso Mlgusfts issekestes römoga laulwad:
Omma chhoga meid sddab,
Omma werrega me.d jodab;
Jummal tulleb minno sisse,
Ellab minna waimus isse.
Oh l minno armad wennad ja öed, lm nüüd Issand Jesus isse
omma pühha õhto- söma aega meile walmistab, siis katsub temma isse
liggi olles omma laua ossalissed, kes wõeraks temmale tullewad, läbbi,
kas nemmad bästi wäärt ja walmistud on? Ning temma ommaksed
laulwad iggaühhNvasto meie seast:
Kes ott ilma ussota, .
Ärgo tulgo mitte seie ka.
Eks teie isse siis ei arwa, et Paulusel ö'gnss olnud meid, kes I m w
mata lauale käime, mcenineda: Innimenne ka-?ko issecnn st räsri
läbbi, ja nenda soss) temma ftst öl msNld !eiw st ja ?op? se õnnistud
kanika seest, sest kes kõlwato s?öb ja joob, se sood ja joob issiennesele
nuhtlust, sest et temma n te wahlet Issanda ihho wahhel. Sepärrast watmistcgem ennast lummal<k.irtllkko süddamega, mõtteldes: se
paik, lubbo n a astun, c n m b d a M u , mõtteldes, nenda kui Jakob tcg
gi, tõuskem patto unnest ja üttelgea : tõeste Jehowa on sün paikas,, Mos. .8,
ja minna ei teadnud se^öa mitre. O h ' mis kartusse wäärt on sesin- '6.»?.
nane paik? Tulge siss Iesu^ele ^Metsedes sa uskudes, wõtke veale ue
mele ued kombed ellades; tulqe palwes tenma ette, et armo ja Kallasast leiakste. ^ ö ae Tölncriga: oh Jummal olle mulle pattusele armolinne! kül siis a deks andmist, e'lo"ning ö miscust Issanda laest leiat e Meie isse ohkame teie eest nirg teiega ühtlase:
O h ! anna öiget dppetust,
I ^ tiget tde tunnistust
N u l , kes sind kummardawad!
W>'^e

T^6

Jutlus Surel NeljaspZwal.
Wõtke siis, armad kuuljad/ weel tähhele panna:

Sedda öiget töe tunnistust sest puhhast Altari Saakramentist, mis Paulus Eplstlls ettepanneb.
Jubba wastust saime selle i ) küssimissi peäle: M i s meie leiba al
söme ja winaga jome ? Paulus kostab, Jesus jaggab omma ihho leidaga, omma kallist werd ineile winaga. Julge tüll olli se pühha Apostli meel Issanda sanna peäl: wõtke soge, seon minno ihho, jõge keik
sealt seest, se on minno werri, mis teie ja ni mitme eest ärrawadataa
se pattude andeks andmisseks ,^ sest et ta sedda Issandat wägga hästi
tundis, kes üpris paljo ennam jõuab tehha, kui meie mõistame ja pallume. Teie isse, minno kuuljad, tunnete kül, et meil on selge rummalus ; süddames on pimmedus, ei se ennesest siin löppe, meie kuhhogi ei
kolba, kui se, kelle kä keik melewald taewas ja M a peäl on, isse meid ei
sata. Ärge küssige siis ennam Mariaga : kuida se wõib olla? waid
lootke enneminne, et se Issand, kes iggawenne tödde isse on, ja kes selle
keigewäggewama Issa ainus sündinud Poeg, temmaga ellab ning wallitseb ühhes ollemisses, kül omma tõotust täita teab. Wötte neile, kes
ei ussu, tunnistada:
Kuis wõib innimenne teäda,
Ehk ka sedda ärramoista,
Mis on kerge Jummalale,
Selle keigewäggewale.
Ehk üttelge:
Kel on tarkus sedda mõista,
Kui ei Waimo walgus paista?
Küssime nüüd 2) Reo on siis need oiged woorad Issanda laual?
Mark. ,4, S i i s loeme meieMarkusse ramatus,etKristus omma kahheteistkümmend
'?
jüngrittega laudas istnud ia leiba wõtnud, tännanud, murdnud ja jüngrittele andnud ütteldes: wõtke, soge, se on minno ihho; kui ta karrikast wõtnud, öölnud: se on minno werri. Ehk kül muido wahhest nelja tuhhat,
wahhest wiis tuhhat innimest temmast ihholikko roaga södeti,siiskiei wallitsenud temma omma ihhule ja werrele ennam, kui ommad lähhämad
söbrad, omma jüngrid, kes tedda öiete tundsid ja süddamest uskusid iedd a ; sa olled R r i s t u s , selle keigekörgema Jummala poeg, ning kes
omma
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omma usko üllesnäitstd täielikke <annakuulmissega, nenda et/ kui temma neid kaskia ne-tlmad sedda teggid, ja kui ta neid läkkitas, läksid nem»
wad 'ennä, lubho ta neid satis. Kü< sest jo iggaüks'selgeste naad, et
se ^n öiece ning Kasti walmislud, Issanda lauale tulla, kes temma sisse süddamest U5Mb za ussin on keigest jõuust, mls Jummal annab, Kristuse smma möda tekba, ja ellada kui wfg^a risti innimesse kohhus on.
Omlneti tunnistab Kustus lieist oinmi<k<est teises vühha kirja kohhas:
N>nm on kül walmw, agga lihha on nõdder. Egga salga need, kesMatt.2s,4«
tõeste temma pärralt on, omma hädda, wald tunnistawad ausasce:
K ü l on mul nddrust,
Se teab Jesus kül;
Wigga ja pudust
On wagga paljo mul:
M o üllempreester peab jõudma,
Miud parrandama, ja mind ka woidm^

Kui sa ussub kindlast sedda,
Ning ei salga omma hädda.
S i i s sa olled walmistud,

Ning so hing saab hästi jahhutud.
J a õtse nende wiggaduste pärrast, mis, kui Paulus kirjotab, kow Ebr.,,,,.
waste mcic ümbcr seisab, kässlb temma: innimenne katsko ennast lab^
b l , ja nenda stg^ temma sest leiwast, ja jogo se karrita seest. Ning
et meie, kes mirme pattoga koormatud olleme, sedda enneminne üllesleiaksime omma wigga, ja ablu otsime selle kaest, kes ei ial keddagi aitmatm ärra ei sata, nimmetab temma Korincusse koggodusse kuuldes,
et nende seas palio nodraid ja haigid on, ja palzo m a g a w a d . Mred
Nnnatsed sannad olgo siis iggakord, kui meie ennast tahhame walmistada Issanda ihhule ja werrele tulla, peegli õhto meie silmade ees; ehk
on wahhest meie luggu nisuggune, kui neil päiwil Korintusse linnas olli,
et meie kui nõdrad, 7ui haiged ja kui patto unnest ärratud, iggal aial
tullelsime omma toetajat, omma hinge arsti Jesukest otsima ja tedda
palluma:
Hrrata mo meel,
Et ma Ilma peäl
Nddd

Sinnust
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Sinnust kuhyogi ei lähhä,
Siis ma saan so abbi nä.^ha,
Julge on mo meel
Sinno armo peäl.

Ehk fül nüüd meie omma hädda ja waesus meid sunnib saagedaste Altari saakramenti wastowõtma/ siis pealegi Kristusse käst, mis
ta omma jüngrittele pühha õhto söma aial nelli korda kinnitas, ütteldes: Sedda tehke, wõtke söge, sedda tehke, ni mitto kord, t u i teie
sest jote, minno mälleotuoseks; meid kihhutab, lui meie temma; s
temma al tahhame ellada ning tedda tenida iggawesse waggadasse a
iigusse sees, et meie temma seadust ei unnusta, egga ühhest aastast teise aastani prutimatta ja wastowotmatta ei jätta, waid omma õnnis
tust kaswatada püaksime ja nenda teeksime, kuida ta meid õppetanud:
sedda tehke, ni mitto kord kui teie sedda tere, minno mällestuseks.
Seeb se käst on, mis tännases Epistlis loetakse: ni mittokõrd, kui teie
ial sedda leiba söte, ja sest karrikast jote, siis kulutage Issanda surma, senni kui temma tulleb. O h ! armas ömnistcggm opveta sinna
isse meid, kes igga päwa paljo pattud teme ja selget nuhtlust tenime,
omma pühha Waimo läbbi, leilile, kes meie wasto eksiwad keigest süb
damest heäl melel andeks andma. Tulleta iggakord meie mele omma
kallist sanna: „ l u i teie leigest süddamest iggaüks omma liggimessele tem
„ m a elsitussed andeks annate, siis tahhab ka minno taewane Issa teie ek„situssed andeks anda,,, etsiisükski meie seast ei lasseks päikest koiale min
na omma wihhastellemisse ülle, waid et süddamest teine teisega leppiksime, süddamest teine teiselt andeks palluksime, ja süddamest andeks
annaksime, ning heäl melel head teeksime neile, kes meie wasto on eksinud ! Sest nenda wõid sa, rahho würst Jesuke, meist melehead leida,
ja omma rahho lastele ommad tootussed, mis jo wannal aial wannemille lubbasid, la meile täita; sa wõid ennast siis meiega kihlada õigusses, ja wõid meid wastowõtta ning meid ennesega ühhendada ommas
iggawesses önnistusses, kui meie armolissed olleme, nenda kui meie
taewane Issa armolinne on. Sedda aita meid, armas taewane I s s a !
Agga nüüd, minno armad kuuljad, waatkem weel lühhidelt z) selle rahwa peäle, kes ep olle mitte wäärt egga hästi walmistud sest sul Joan.,,,. rest Nristusse armust ossa sada. Ioannes kirjotab: Temma on ärraleppitamise meie pattude eest; agga mitte ükspäinis meie, waid ka
Kige ma-ilma pattude eest.
Temma
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Ta werri töebte
Teeb sure imme-ti,
Et selle wae läbbi
Keik rabwas leiab abbi,
Te pcästab surm l kaest^
Ka ^atto pdrgo wäest.
Agga monned innimessed, kes melega ommas rümmalusses ja
patto ellus jawad ellama/ ei tunne sedda armo/ egga iggatse sesinnatse
Saaframenti järrele ning iäwad omma sü läbbi sest önnistussest ilma.
Nemmad ei tule, et Iesus neile ütleb : palluge, siis peab teile anta-Ma^ 7,7.
ma; otsige, siis peate teie leidma; kopputage, siis peab teile lahti
teatama. Kuida woiwad nemmad sedda ihhaldada ja himmustada,
mis nemmad ei õlle ussnud? llst tulleb kulutamissest, agga kuluta-3tom.lv/17
minne Jurmala sinna läbbi, mleb puhha Paulus. Mis nou siis tulleb neile waeslele anda, kes, kui Issanda surma ja werre ärrawallamift
kulutakse, kui Iummala sanna selgeste ja puhtaste öyyetakse, waewalt
ei wotta pühha kotta tulla ja kuulda, egga Kustusse kässust ei holi, km
ta ütleb: katske isse ommasilmadegapühhad kirjad läbbi, sest needIoan s,„.
on, mis minnust tunmstawad. Need waesed holemmad jawad melel
olnma rummalusse sisse, ning nende holetus ja laiskus lahhutab neid
Krismssest ja temma armust arra ia kelab, et nende palwed, misnemmad temma nimmel ei te, taewasest Issast ei sa wastowoetud ja luultud. Sest nenda ütleb Kristus: mis teie ial Issalt pallute. minnoIoan.,6,2l
nimmel sedda annab temma teile. Ja Ioannes maenitseb: Ärge ar- .)oan.<,l5
mast^.ge mitte ma ilma, egga sedda, mis ma- ilmas on; kui kegi matima armastab, selle sees ei õlle mitte Issa armastust. Ning Paulus
kirjotab Titusse ramatus: Iummala arm, mis õnnistust sadab, onTit.25il.17
ilmunud keikile innimeotele, ja juhhatab meid, et meie peame ärrasalgama jummalakartmatta ello, ja ilmalikkud himmud, ja peame
moistlittult ja öiete ja jummakartlikkult ellama sessinnatses ma-ilmas.
Kes nüüd rahwa seast keik need head nouud ja maenitsussed põlgab,
«mmad pattused himmud, kombed ja teud ei tahha wihkada ja mahhajätta, ning armastab pimmeduft ennam kui sedda walgust, st ei tulle
mitte walgusse ette, egga kule Iesusse helde kutsmist: luige minno ju- Matt,i,»s
re keik, kes waewatud ja koormatud otlete, ja minna tahhan teile
hingamist sata, se jääb omma õnnetuma ello sees ellama, ning sellele
yü tarwis kulutada ja tunnistada: teie suur üllekohhus teeb lahhumst Ies. ^ y .
Dddd 2
teie
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teie ja teie Jummala wahhele, ja teie pattud petwad temma palle teie
eest ärra/ et ta ei wõtta kuulda. Hüüdkem nisuggustele, nenda
3cs. i, '6. kui Iesaias teggi: peske ennast, puhhastage ennast, saatke ommad
kurjad teud mo silma eest ärra, siis tahhan ma teid wottowotta, siis
tahhan ma teie Jummal olla ning teie peate mul issi rahwaks ollema.
Agga teeb se tõssine Walgus, kes m a i l m a sisse tulnud, nisugguse waeste silmad lahti, et nemmad hakkawad ennast pöörma pilw
mcdusiest walausse, Sabana woimussest Jummala pole, siis neile ka,
Joan. i,,'. l m nemmad ölge usscga Kristust ihhaldawad ja wastowõtwad, melewalda temma kaest antakse Jummala lapseks sada/ kellele sedda pärrandust sadetakse, et nemmad nüüd öige usso läbbi Jummalal on puhhmetud. J ä t t a siis waene willets pattune omma patto tõmbed mahha,
Minne wälja pimmedussest,
Rutta wälja rummalussest,
Sest sind laual kutsutakse,
Õnnistust sull pakkutakse,
Jesus Ma ja taewa Loja
Tahhab so sees asset tehha.
O h ! mind wõtta targaks tehha,
Armas Annisteggia!
Et ma wõin so walgust nähha,
Olle isse öppia:
Aia ärra pimmedust,
Anna jälle waggadust,
Et ma wõin so jure tulla,
Tark ning mõistlik ikka olla.

Selle tee peäl, armad kuuljad, ei wõi jölledadki elstda, kõlwatumad sawad kölbolisseks, pattused tehhakse pattust lahti, scst Kristus on
tulnud otsima ja önsaks teggema keik, mis ärrakaddunud on. slrka siis
ülles, kes sa maggab ja tõuse ülles surnust, et sind Kristus walgustaks,
waene rummal pattune!
Ka teile, mo sõbrad, üks sanna, kes teie maast maddalast pühhad
kirjad tunnete ning teate, et need teid wõiwad targaks tehha iggaweseks
elluks
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elluks ja önnistusseks. Teie, minno wennad ning öed/ kellel Zeige,üllem hool ja murre ikka olnud, et teie wõiksite Jummalat ja omma Onnistcggiat õiete tunda ja ello otsani truiste temda. Teile tullel) se M na Iesusse suust kulutada: olge ustawad otsani, siis tahhab ta reile iggawene ello kroni anda. Otsige ikka Issandat ja temma armo, sest ta
annab ennast leida, ning hüüdke tedda appi, et ta liggi on, ;a omma
eksiatte wendadele, kes alles ma- ilmas on, mlletage saggedaste mele, m:s
prohwet Taniel ütleb : need mõistlikkud peawad paistma, kui tähhed Tan.",,.
M a ja iggaweste. O h ! mis kallis room on se, kui üks elsta hing pilw
medussrst ja hukkatussest on peästetud. Laske siis iggal aial omma wal
gust paista innimeste ees, et nennnad teie head teud näwad ning Is»an
dat teiega hakkawad kiitma. Ärge unnustage ial ärra, et sannafuulminne on üllem kui ohwer Jummala melest, ja Kristusse kässud piddama iggawenne rõmo ello. Kulutage rahwa seast saggedaste Iesusse surma ja möttelge allati sedda, mis temma meid on õppetanud: sedda
tehke ni mittokõrd, kui teie sedda tete, minno mällestusseks, Sedda
aira meid helde Jesus!
Agga se rahho J u m m a l , kes sumust on waljatonud sedda lam Ebr.'^ 20.
maste suurt karjast, iggaweose seadusse werre läbbi, meie Issandat
Iesust, Se walmlstago teid keige hea teggude sees, temma tahtmist
tehha, ja saatko teie sees sedda, mis temma mele pärrast on, Iesusse
Aristuose l ä b b i ; sellele olgo au iggaweste iggaweoseks aiaks. Amen.
Laul. iO3. Ma tullen, armas Jummal n. t. s.

Juttus Kristussc üllestousmisse Pühha
kolmandamal päwal.
Laul. 275. Jesus Hnnisteggia, tt. t.s.
e

^üllestõusnud Lunnastada! Sind meie kummardame, surma ärra^ R , wõitja! Sinno ees meie nikkutame ommad põlwed, nenda kui taewa wäggi sind kummardab, kes sa istud omma keigewäggewama
Issa parremal kael! Sinno käes on surma ja põrgo wõtmed, sa olled
ärrawõitnud ja meiegi lodame sinno läbbi ärrawõtta. S a ellad, ja sa
Ddddz
tõotad,
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^ootad, et meiegi peame ellama. Keil kartus nüüd ka«ub meie iudda
mest, meil on rahho Iummalaga, meil on pattude andeks andn <e
flnno nimmel, oh elloWürst! õlgede maiades meie nüüd laulame röö w
saste woitmisstst, sest sa meielotus, meie arrapcästia eUad iqqawest.
O h ! anna armo, ec meie keik sinno üllestousmisse insast kassust woik- sime ossa sada! Amen.
Issa meie, kes sa olleb taewas, n. t. s.
l3wa,lgelium: Luk. 24, zS - - 47. salnvft sadik.

Zsgga kui nemmad sedda raatsid, seifis Iesus isse test n^nde
wahdel, ja üttes neile: RahKo olgo mle! Agga nculm.ld
kohtusid ja kartsid ja mõtlesid ennast waimo n >ggewad. J a
temma ütles neile: Miks teie ollerc nl wa^ga ärrachmatand?
J a ntttspärraft touswad nisuggused mötlennssed teie süddamctte seest? Et wadage mo kaed ja mo jallad, sest ct mnna
sesamma ollen; tacote mind tältega ja wadage, sest wm nul
ep õlle mitte lchha ja luld, ncnda kui teie näre mul ollewad.
J a tui ta sedda sai üttelnud, näitis temma nclle ommad täcd
ja jallad. Agga tui nemmad romo pärrast weel ei u M u d , ja
immeks pannid, siis ütles ta nende wasto: Kas teil on sim
middagi süa? Ja nemmad pannid temma ette tükki küpjecud
talla ja kerjc met. J a temma wottis ja söi nende ees. Agga
temma ütles nende wasto: Nced on need tönncd, mis ma teile raatsin, tui minna alles teie jurcs ollm: Sest teil p.ab
toeks sama, mis Mosesse tasso-öppctussesse ja prohwellde
ja laulo ramatusse mlnnust on kirjotud. S u s teggi temma
nende mõistust lahti, et nemmad kirjad mõistsid. J a temma
ütles nelle: Ncnda on kirjotud, ja nenda piddi Kristus kannatama, ja üllcstousma surnust tolmandamal pawal, ja temma
nimmel piddi kulutama meleparrandamist ja pattude andeksandmist teige rahwa seas, ja algama Ierusalemmast.
Minno armad kuuljad! Meie pühhitseme needsinnatsed pawad
meie sure Lunnasmia üllestousmisse mällesrusseks. Temma on üttestous^
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tõusnud surnust, temma on surma ja põrgo ärrawõitnud, ja on istunud Jummala omma Issa parrema kaele. Sedda õppetust on teile
neil päiwil laiemast kulmud, se õppetus on tõssine, ja meie wõime kind>
laste selle peäle lota, sest need tunnistajad, kes tedda on näinud ellawa
ollewad, ep olle lastnud ennast petta, sest, et nemmad isse algmisscs kah
he wahhel ollid, ja enne ei ustnud, ennekui nemmad wisssstc teäda said,
et Jesus ellas. Julged se peäle, mis nende enneste silmad oljid näi
nud ja kõrwad kuulnud, kulutasid nemmad ka römoga sedda kallist op'
petust teistele, ja ennamiste keik on nemmad omma tunnistusse sanna
omma werre ja surmaga otsego pitseri märtiga kinnitanud. Meie tännapäwascs Ewangciiummis räkitakse issiärranis sest surest kassusi, mis
meil Iesusse üllestcusmisse läbbi on sadetud. J a sedda ma tahhan tänna lühhidelt teile selletada. Kolmcsuggune on se kasso

I. Et keik tühhine kartus meie süddamest ka-ub.
l i . Et meil on pattude andeks-andminne temma läbbi, ja
III. E t meil on rahho.
i. Iesusse jüngrid kohkusid ja kartsid, kui nemmad tedda näggid,
agga ta ülles neile: miks teie ollete ni wagga arraehmatand? ja mikspärrast tõusewad nisuggused mötlemiosed teie süddamette seest? Nenda igga innimenne, km ta omma sure patto wõlla õiete tunneb, peab
kartma hukkamõistmist ja surma, agga se kartus ka-nb Iesusse üllcstõusnusse läbbi. Sedda säte ceie tundma, kui teie agga ommas süddames hästi tähhele pannete, mis ma praego teile kulutan. Igga innimenne, kes agga wähhe järrelarwab> peab ütlema: ma tean, et üks
Jummal on, kelle käes minno õnnistus ja hukkams, minno ello ja surm
on, sest et temmal keigeüllem melewald on lomade ülle.
Sesinnane
Jummal on pühha ja oige, temma on mind seie ma- ilmasse pannud, et
ma tedda piddin tenima, tedda armastama, temma kässo sannad piddama. Need lässosannad on ta mulle teäda annud; leilide innimesse
lasmls need on antud, ja kui iggaüks neid peaks piddama, siis olleks siin
M a peäl jo rahholinne ja önnis ello. M a tean, et temma pühha, wihhaga Jummal ei anna ennast piltada, ec ta ei wõi omma pühhitsust ja
õigust ärrasalgada, et temma sepärrast wissist nuhtleb need ülleastujad.
Aaga nüüd ma küssin omma süddame tunnistusi, ja se ütleb mulle, km ma ennast melega el tahha petta, et ma keik ttmna käsfud
cllln
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ollen üllegstunud, m ; er olle ühhe uiilsa nende seust täieste piddanud.
H i r m ja tarius vezch. ,epälra>t j,.o jüdoames tõusma.
Kulda wõin
ma omma Kohtomoiitja e.te asmda, znis waslust tahhan ma temmale anda, tui arroviddanisst pääw tulleb, misga ma wõiksin emmst
wabandada? Tilhhanie pcäle ma ci wol üht sanna temmule wasrcda,
ramatud ma naän lahti tebrud, minno ülleastmisftd nende sisse üllespantud. M o omma südda le tunmstus on mo pealekaebaja, el ma
wõi neid salgada, nutte üksp ;m:e ^ggematta teädmatra eksitused wald
ta ni mitmed, mis melega on tehtud, on mo wasto. J a peälegi. kui
ma ka ei peals teädnm üllekodtusse cõ süüd ennesel ollewa, ommeti ma
sedda pean tunnistama, ec ma sedda head, mis mo kohhus olli tehha,
ei olle.teinud, .ja siis ollen ma jo se siagimalta p u , mis wiita ei kannud,
ja sepärrast wäärt on, et tedda mahharaimakse ja tullesse wissatakse.
Palga ehk uhwsse pärrast ollen ma agga head teinud, Jummalat agga
wisi pärrast, .ehk koggoniste saUMkust süddamest teninud, ma ollen agga kattusse pärrast allsndik olnud, külma süddamega palwed luggenud
la muud näggusad teud teinud, kas ma kül julgen neist kitelda Jummala palle ees, kes sadant tunneb? M a isse pean tunnistama: ma ollen
nuhtlusse, ma ollen surma wäärt, kui Jummal õigust möda wõttab
mo vcäle kohhut mõista. Siiski ma ei holiks sest, kui ma agga sedda
teaksin, et mo waew ja nuhtlus scllesinncwe elloaa lõppeks. S i i s ma
lobaksin surma peäle, ja surma silmarilk olleks mbltte õnneks, et ta mind
leigest waewast peastaks. Agga nenda ep olle se mitte.
. M a tean, et teine ello, teine järg sellesinnatse mödaminnewa põlwe järrel tulleb. Keik tunnistab sest. Jummala ö'gus, mis ei wõi ühtegi tassumatta j a u a , ja siin ma ilmas jääb ommeti valjo tassumatt a ; mo ennele süddame igMsemmne, mis pitki silmi parremat põlwe
otab; st hirm, mis n;a tunnen, kui ma arwalsin surma läbbi iggaweste põrmusse ennast jäwad; issiärranis Jummala sanna, mis ni selgeste kulutab, et tund tulleb, millal keik stirnud peawad haudadest waljatullema, et M a peab ommad surnud wäljaandma, ja merri ommad
surnud, ja tulli ommad surnud, ja, et keik rahwast peab koggutama
Kristuste kohtojärje ette, er nemmad iggaüks seäl peawad kätte sama
sedda möda, kui nemmad siin on teinud. M i s sanna siis kül tulleb
mulle ota selle õige Kohtomõistja suust? M i s muud, kui: minne ärra
iggawesse tulleme, mis on walmistud knrratile ja temma inglidele.
Misga wõiksin ma nüüd omma hinge lunnastada, misga omma Kohtomõistja leppitada, misga ma tahhaksin ennast wabbandada? Kas
wahhest sega, et ma ei olle Jummala tahtmist õiete tunnud? Agga mul
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on ennese! sest süüd, et ma ei olle nõudnud sedda õiete tunda/ sest se olli
mulle kulutud; mo ennese l M t u s , ma ilma tühjad murred on mmd
keelnud sedda teggemast; ja si wclilicndaminne ei tölba toest. Ehk ma
wõin siis wahhest sega enn <st wabbandada, ct ma wägga nõdder oll »
olnud, et ma ei wõinud Jummcla käsmd piddada? Agga Jummal,
kes meid tunneb, ei olle tõeste meile küssnd annud, mis meie ei wõiks
piddada, ta ei küssi meie käest, mis ta ev olle annud. Temma abbi läbbi wõime meie temma kässo sannad M d a d a , ja sedda abbi pakkumise
meile. Pealegi, ma tean wägga hästi, et ma wahhest vatto eest ennast ollen hoidnud, mikspärrast siis nutte iggakord? M i s ma ükskord
ollen woind tehha, sedda ma cllr sin itta piddand teggema, ma olleksin ennam piddand wastopannema, parreminne wõitlema ja mo süddame tunnistus ütleb, et ma sedda et olle teinud. M a ei wõi omma süüd salgada,
sepärrast (ehk mõtleb mõnni) tahhan ma nõuda süddameliko kahhetsemisse läbbi, omma silma wee läbbi Issa süddant sullatada, et ta mo peäle hallastaks, sest ka innimessed wõtwad wahhest nutto heäle kuulda. Agga Jummala mötlemissed, ep olle mitte innimeste mötlemissed. Tossi se on:
Jummal on helde ja armolinne/ agga siis ei olle ennam hallastusa aega.
Innimenne on laftnud sedda mödaminna ja nüüd peab temma peäle käima kohtus ilma hallastusseta. Peälcgi, km ka Jummal selle mele parrandamissega rahhul olleks, mis siis wast sünnib? Kuida siis innimen
ne wõiks ühhe silma-pilkmissega mudetud ja täieste pühhaks sada? ja
ilma pühhitsematta ei vea Üksti taewasissesama. M i s nou jääb sepärrast innimessel ? Kartus on iggapcolt, Jummala kange wihha ja surma kartus. Ükspäinis se sanna, mis ustiw ja keige wastowõtmise, Tim. ,,15.
wäärt o n : Jesus Nriotus on tulnud ma-ilma sisse keik pattused önsaks teggema, wõib sedda kartust kautada. Tedda on meie ülleast-Nom.^.
miste pärrast ärraantud, ja meie öigekosiunisse pärrast ülleoarratud.
Selle läbbi ka-ub ni hästi ihho surma, kui ka hinge surma, ehk iggaweste hukkatusse kartus: sest Jesus on omma surma läbbi surma ärrawoid
nud, ja surma tühjaks teinud, temma on surma läbbi sedda, kel snr-Ebr. 2, ,4
ma ülle wõimus olli tühjaks teinud ja leppitades arrapeastnud neid,
"
teo surma karmsse pärrast keige ello aia sullase pilwes ollid. Iem-2Tim.i,l<,.
wa on surma äreata utanud, ja ello ja l)ukkaminnematta põlwe walge ette tonud. S u r m , kus on sinno astel? põrgo-haud, kus on,Kor. 15,55
linno wõimus ? sest se J u m m a l , kes Jesust on surnust üllesärnttanud,
on la wäggew kül, mett) keik ükskord ullesarratada, ja needsinnatsed
iurreliktud ihhud jälle ello pole ettema, ja meie wõime nüüd julgeste lot a , et ta tahhab meiegi alwa ihho muta, et se Iesusst ärraselletudwl.,, „
Ee ee
ihho
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ihho sarnatseks peab sama, sedda wägge möda, misga temma ka
keik asjad wõib ennese alla heita.
Agga ka hinge, ehk iggawesse surma kartus kaub Iesusse üllestõusmist läbbi, sest kennel pattud on andeks antud, sel on iggawesse
H?a».i i,-5 ello lotus. Minna ollen üllestousmmne ja ello, ütleb Jesus, kes minno sisse ussub, se peab ellama, ehk temma kül surreb. Ja se on
il. Se teine kasso, mis meil Iesusse üllestousmissest tulleb, et
meie wõime lota: meil on pattude andeks andminne temma läbbi, ja
lns pattude andeks andminne on, seäl on ka ello ja õnnistus. Nenda
ta ütleb isse meie tännapäwases Ewangcliummis: nenda on kirjotud,
ja nenda piddi Aristus kannatama ja üllestõusma surnust kolmandamai päwal, ja temma nimmel piddi kulutama mele-parrandamist ja
pattude andeks-andmist keige rahwa seas, ja algama Jerusalemmast.
Kui meie lotus önsaks sada, micte rühhine ei pea ollema, siis peame
meie selle peäle esmalc julged ollema, et meie pattud on andeks antud;
sest pactused innimessed ei kolba ilmas taewa, ei kolba Jummala egga
pühhade seltsi. Agäa nüüd on Iesust meie ülleastmiste pärrast äraantud, ja meie öigerssamisse pärrast üllesärratud. Temma on meie
wöllad lastnud ennesele wõttaks arwada, meie ülleastmissed ennesele süüks
arwada, ja on omma werrega ärrakustunud sedda wõlla kirja, mis
Ics.5)s4.5.nme wasto olli, ja meie patto nuhtlussed kannud. Meie haigussed
on temma ennese peäle wõtnud, ja keik meie wallo kannud; meie ülleastmisse pärrast on temma hawatud ja keik meie üllckohto pärrast
ärralõhhutud: se karristus olli temma peäl, et meil piddi rahho ollema, ja temma muhkude läbbi on meile terwis tulnud. Sepärrast, ee
temma Jummala ainosimdinudPoeg, ja tõene Jummal olli, kõlbas
tennna keik ma-ilma panud tervitama, sest sel, kes Jummal on, ep
olle ühtegi wõimana. Jummala Pöia wen i on üks suur hilld; temma lannataminne ja surm on wissist täis lnnnastamisse Hint keige mailma patto eest, ja et ta tõeste innimenne on olnud, sest wõime arwada, et se meie kassuks on tulnud, ulche innimesse läbbi olleme meie pattuseks sanud, ka se piddi innimenne ollema, kes meld pattust ja surmast
tahtis peasta; sepärrast, et Jesus tõssine Jummal ja innimenne olli/
en temma wõinud meie keikide patsud leppitada. Et kül meie nõdder
mõistus Jummala põhjatuma hallastust selle sure sallaja asja jures el
wõi ärraurwada; siiski tunneme ommeti, et, kui Jummala hallasms
ni suur on olnud, temma ükspäinis on wõinud n:e e patto wõllad ärratassuda. Meie südda tunnets nüüd kül rõmo, agga weel on tarwis, et
mele
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meie la sedda wissisre te me, e t I u m m ü ! selle ohwriga, mis Jesus meie
assemel temmale on pakkund, rahhul olnud; er I u i n n i a l sedcawahhemeest, kes me^e assemele asrns, wastowõtnud; er Jummal selle lunnas auusse hinna, mis ta meie eest maisis, ka wastowõtnud; sest muido meie peaksime onvneli wee! kahhe wahhel ollema. J a sest annab
wei!e J t susse üllestousminne täit tnnnisruit. Jummal on selle wahhemehhe, kes ello ta werrega meie ees seisis/ kül wangitorni, se on surma
sisse saatnud, agga, km ta sai keik ärramaksnud, on ta tedda ka waw
g tornist lahti peästnud. Jummal on Jesusse levvitamissega rahhul ol<
vud, sest temma on tedda surnust üüesärratanud. Wanna seadusse
aial todi surel leppitamise päwal Jummalale ohwrit, ft sai tappetud
rahwa patto leppitamisseks. Leppilanussc werri fti ripputud, üUem
preester laks werre ja wirokiga keigevühhama väiga sisse, temma pällus
seäl, ja kelk Israeli rahwa kogaodus olli oucs pölweli maas Jummalat
pallumas. Agga, kui nüüd Jummal sedda palwet ei olleks kuulnud,
kui nüüd üllemvreester taggasi ei olleks tulnud, eks siis kartus ja ehmatus keiae koggodusse peäle olleks tulnud. Agga, kui ea taggasi tulleb,
kui ta Jummala polest rahwale patrude audeks-andmist külmab, ja et
nende ohwer on wasto wõetud, siis rööm jahhutab kcikide süddamed.
Nenda olli Jesus omma werre läbbi ükskord senna keigepühhama väita
sisse läinud, agga temma on ka taggasi tu^ m d , ft suur ue seadusse üllenwreester. S u r m ei wõinud tedda Knnipiddada, temma on katkimurdnud surma ja pimmedusse ahhclad, temma ihho ev olle põrmusse
jänud surnutte sekka, Jununala Pühba ep olle ärramäddanemift näinud. Nüüd on meie ärraleppilaminne kindel, nüüd on pattude andeksandminne sadetud, ja temma läbbi kulutud, nüüd ei olle meie lotus ennam tühhine. Nüüd ta isse kulutab rahho: rahho olgo teile! nenda
kui ta meie tännapäwases Ewangeliummis ütleb.

-^

in. J a se rahho on se kolmas kasso, mis meile Jesusse nllestousmisse labbl on sadetud, se rahho Würst, se rchhosaatia on isse sedda
meile kulutand. Rüüd, et meie pattud on andeks-ancud, ja meie us-Nom. 5,»
sust olleme oigeks sanud, siis on meil rahho Jummala jures meie I s sanda Iesuose Nrisruose läbbi, ütleb pühha Paulus. Se on se rahho
Jummalaga, rahho meie ennestega, ja rahho Kikidega. Rahho I n m ymlaga. Teie teate, lihha mee! on waen Jummala wasto, ja sundi
misse polest on meil Kikil se lihha meel. Innimenne söddib Jununala
wasto omma ülleastmiste! i b b i ; oaga Jummal temma wasto omma
iigusse, omma pühha wihhaga. Kui müd inmnmwe sedda tunmb,
Ku ta nääb Jummalat ennast walmistawad omma wäggewa sia riisEeee 2
tadega
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tadega kohtomoissmiseks temma wasto ; siis ta ehk peab meelt ärraheitma, ehk iggatsema rahho ja armo. J a sedda rahho teeb meie LunIel.53,5. naskaja Jesus/ kedda rahho Würstiks dürakse, kes sedda karristust
kandis, et mei! rchho piddi ollema. Nüüd on Jummal jälle meie leppittld Issa, kes omma laste önsakssamisse pärrast hoott kannab; keikile, kes Iesust wastowõtwad, neile ta annab melewalda Jummala
lapsiks <ada, ja kui meie lapsed olleme, siis olleme meie ka töötusse järrele Pärriad, iggawesse ello Pärriad. Nüüd ta tahhab isse meie sees
ellada, meie süddamed peawad temma Waimo puhtad templid ollema,
ta tahhab ennast meiega kihlada iggaweste õigusse, ja kohto läbbi, armo
ja httllastusse läbbi. O h , sedda kallist rahho!
Agga meil on ka rahho iostennestega. Need himmud, mis meie
ommas süddames tunneme; se käst, mis meie liikmetee sees on, i a I u m
mala pühha kässo wasto panneb, meie süddame tunnistusse haukutaI«s. 4«, -- missed ja pealekaebamised, need keik ei lasse meid rahho tunda. Halattel ep olle ühtegi rahho, ütled meie Jummal. Agga Jesus on meie
süddame pealekaebamised waigistanud omma sure leppitamise läbbi,
se kohtomõistja, mis meie sees on, runneb, et temma meid Jummalaga on leppitand, need süddame murred sawad sepärrast waikseks; temma on meid la juhhatanud, kuida mele omma süddame himmude peäle
peame wõimust sama, ja neid ärrawõtma; sepärrast on meil, kui meie
agga temma jnhhatamist möda ellame, rahho süddames. Meie ütleme nüüd l ömoga: Ei mõisteta hukla neid, kes Iesusse Kristusse sees
R«m. »,3» on. <!>ns Jummal meie eest, kes wõib meie wasto panna? Aes om)s 5) 34 m<3 ennese poialege polle armo annud, waid on tedda meie keikide eest
Hrraannud, kuis ei peaks temma mitte ka sellesammaga meile keik arm st a.ndnls? Aes wõib nende peäle süüd tõsta, kes Jummala ärrawallitsetud on ? Jummal on se, kes oigeks teeb. Aes se, kes wõid
hukkamoista? Kristus on se, kes surnud, ja mis weel ennam, kes
la üllesärratud, kes ka õn Jummala parramal kael, kes ka meie eest
pallub.

Meil on kn rahho keltidega. N i kaua, kui innimenne weel ei olle
Jummalaga leppitud, on ka mk lomad temma wastased. Keiki wõib
Jummal w a l m i d a temma hukkamõistmiseks, keiki ta wõib wäljalälmada temma kahjuks. Agga, kui temmal on rahho Jummalaga, siis
peab ka keik temma kassuks tullema. Taewa inglid römustawad temma
pärrast, ja keik mu Jummala loom on temma önnismsseks.
Ni
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N i suur, mo armad! on se kasso, mis meile Iesusse üllestousmisse läbbi on sadetud. M i s muud, kui, et teie nüüd ka nouate sest
ossa sada! M i s aitab se, kui Jesus omma armo annette keigekallima
wana meil on lahtiteinud, ja meie temmast ommeti ilma jäme? Rah
Ho ja peästmist keiqest lartussest ja pattude andeks andmist pakkub teie
üUestousnud Lunnastada leile; agga ta lassid ka siinsammas teile kulutada meleparrandamist. Selle läbbi ükspäinis wõite teie Iesusse üllestousmisse kassust ossa sada. Arkage siis ülles patto-unnesi, mikspärrast tahhate teie surma magamist maggada? Pöövge ümber, pöörge
ümber, mikspärrast tahhate teie surra ? O h , wõtke kuulda temma heäft,
et ükskord temma tullemisse päwal ka teie üllestousminne surnust teile
wõiks olla iggaweseks elluks.
Anna meile keilile seks omma armo, kallis Lunnastaia! ja wab
mista meid seks lotusseks iggapääw ennam ja ennam t Sulle olgo an
iggaweste, iggaweseks aiaks. Amen.
".

Laul: 271. Jesus ilma süta tal. n. t. s
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Laul: 272. Jesus, kes on önmstusseks n. t. s.
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allis Lunnastaja Jesus Kristus! meie hingede suur karjane ja ullewaatja! S a olled omma ello jätnud lammaste eest, ja iggawest seadusse werre läbbi neile täit lunnastanud saatnud; O h !
anna armo, et meie sinno bäelt kuleme, sulle omma süddame mse lahti teme ja sinno läbbi, kes sa uks ia te ja ello olled nõuamesisseminna.
Lasse meid mahhajätta heamelega keik, mis meid sinnust lahhutab,
lasse meid sinno järrel käia selle tee veal/ mis sa meid olled juhhatanud,
sinno jälgedesisseastuda, ja sinno pole, kui truid lambad ikka hoida, et
meiegi wõiksime nende arrusse sala, kedda sinna, Jummala T a l , kes
meie eest on ärratappetud, ja kes sa istud w l au järze peäl, wõttad ?m
karjane hoida, ja juhhatada ellawa wee hallikatte jure iggawesfcs rõmo
paikas. Aita meid sckssinnohallastussc pärrast. Amen.
Issa meie, les sa olled taewas, n. t. s.
Eeee;
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^ ö e s t , tõest, minna ütlen teile: kes ei lähhä uksestsisselam" ^ maste lauta, waid astubmatalt sisse, je cn Warras ja rüwel. Agga kes uksest sisselähhad, se on lammaste karjane.
Sellele teeb uksehoidja lahti, ja need lambad kuulwad temma
hcale, ja temma kutsub ommad lcundad nimme pärrast, ja
wlib nnd wälja. Ja kui ta ommad laibad saab waljaaianud,
sils M b temma nende eel, ja need lambad käiwad temma järr l , sest nemmad tundwad temma healt. Agga woora järrel,
el käi nemmad mitte, wald põgenewad temma eest, ftft nemmad el tunne wõõraste healt mmc. S e tühhcndamisse sania ütles Jesus nellc: agga nemmad er mõisinud mitte, nus
e piddi ollema, mis temma neile ratls. Sepärrast ütles I e us jälle nende wasto: Tbcst, toest mmna ütlen teile: Mm<
na ollen lammaste uks. Kelk, kes enne mmd on tulnud, nced
on wargad ja rööwlid: agga lambad ei olle nud mine kuulnud. Minna ollen se uks, kui kegi minno läbbisisselähhäb,
ftpcab on atš sama, ja peab sisse- ja wäljaminnema, ja jomist teldma. Warras n tulle mu pärrast, km warrastama
ja lapina ja hukkama. M m n a ollen tulnud, et nett peab ello
ja keik rohkeste ollema.
Minno armad kuuljad! se peab meile römuks ollema, et puhhas
lirjas Jummalat ni häsri, kui ka issiärranis meie Lunnastajat Iesnst
^aul. ,1,,. mcic fc rjatseks nimmetakse. Tawet ütlrb: Jehowa on mo karjane, ei mul
eaul.loo,,. polle ühtegi waia, ja la ööldakse? Jehowa on Jummal, temma on meid
teinud ommaks rahwaks ja omma karja lämbuks, ja nendasammoti
aul.?',,;. ütted Assaw: meiesinnorahwas ja so karja lambad tänname find iggawest. Issiärranis nimmetab pühha Pectrus meie Lunnastajat Ie>
l pcetr .'^ sns r.enda, kui ta ütleb: Teie olllte kui ekstad lambad ; agga nüüd ollete teie pöördud omma hinge karjatse ja üllewaatja pole, ja nenda*
5dr.';,,°.siimmoti üllcb pühha Paulus: Se rahtio Jummal, kes surnust on
" ' wäljatonud sedda lammaste suurt karjast iggawesse seadusse werre
läbbi, meie Issandat Jesust, se walmistayo teid keige heateggude
sees, ten,ma tahtmist tehha. Jesus isse Nimmetab ennast nenda m
hastl
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hästi meie tännapäwase Ewangeliummi sannadc sees, kui ka ühheteistkmnnemas salmis, ütteldes: M i n n a ollen se hea karjane. O h ! et
meie agga keik heidaksime temma karja lämbuks, ja siis meilgi ep olleks
ühtegi waia. Seks meie tahhame tänna teine telst maenitfeda, lühhi<
delt tähhele pannes:

Iesusse lammaste suurt õnnistust.
Kolm tükki tulleb sepärrast meile selletada:

l. Kuida Jesus on ennast üllesnaitnud, kui lammaste
karjast.
II. Kuida meie temma karja lämbuks wõime sada.
III. M i s õnnistust meile sest tulleb?
I. Jesus on ennast üllesnaitnud, kui meie hinne karjast seläbbi,
ct temma on tulnud ma llma sisse, ja ukseks sanud lammaste õnnistus seks ; selle läbbi, et cemma ommad lambad wäljawiib, neid nimme
pärrast kutsub, ia nende eel on täinud.
Warras ei tulle mu pärrast/ kui warrastana ja tapma ja hukkama. Minna ollen tulnud, et neil peab ello ja keik rohkeste ollema,
ütleb siin Jesus. J a h ! temma on tulnud, kui se hea karjane, otsima
ja önsaks teggema, mis ärrakaddunud o n ; ta on jätnud omma ello
lammaste eest, ja omma werrega ennesele ostnud innimeste suggu isstrahwaks. Teil Kikil on kül teäda, kuida ja mikspärrast temma on tulnud ma-ilmasisse,innimeste näggo ennesele wõtnud selle nõuga, et ta
innimeste patto wõllad isse piddi kandma, neid ärramaksma omma kalli kanmtHnusse ja wene läbli, ja omma surma läbbi innimem surmast veäsnna, ja neile nenda leppitamist Jummalaga ja iggawest annlnnnattamist saatma. Patto wõlg aeti temma käest takka, ja tedda Ies. 5^6.7.
wacwati, sest Jehowa olli lastnud meie üllekohhut temma peäle tulla,
sest meie eksisime km lambad ja woatssme iggaüks omma tee peäle. Nenda on temma taewa-riki ukse meile lahti teinud ia sepärrast ütleb teni'
m a : M i n n a ollen se uks, kui teni minno läbbi sisse-layhab, se peab
insaks sama, ja peab sisse-ja wälja-minnema ja jomist leidma.
Agga ta on ka nenda meie karjane, er temma ommad lambad wäljawiib ,a nimme pa.r^st kutsub. W ^ m e m i l olli se wiis, et nemmad
wab
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wahhest mõnnel, issiärranis suremil karjaloius;el, ommad nimmed andsid ja neid nimme polest kutsusid. Se tähhendab siin, et ka Asus omma karja lambad nimmest tunneb, se on, et ta nende eest wagga nmrretstb. Nenda, kui karjane iggapääw sure murrega parremal rohhomaad otsib, kuhho ta omma karja wõiks aiada, et neil sömissest pudo
ei tulleks; nendasammoti ka Jesus satab omma lammaste kätte kallist
rohho maad, seon, omma armo õppetusse sanna. Nenda, kui karjane ei jätta eksind lamba kirbesse, waid otsib sure murrega, kunni ra
tedda saab leidnud; nenda ka Jesus otsib sure murrega keik, keik ommaärralunnastud hinged, ka neid, kes temmast on arraetssnd puhhnks aiaks,
ja kui ta neid wiimsete leiab, wõttab ta neid omma õllade peäle, kannab neid koio, ja rõmustab nende pärrast. Nenda, kui karjane omma
lammaste toidusse pärrast murres on, nenda murretseb ka Jesus, et
temma karia lambul ei ühhestki armo andist pudo ei olleks. Wiimselt
on ta ennast ka seläbbi, kui meie karjast üllesnäitnud, et temma meie
eel on käinud, nenda tui siin seisab: temma käib nende eel. J a h ! Jesus on omma pühha elloga meid juhhamnud, kuida meiegi piddime ellama, temma on meile tähte jätnud, et meie temma jälgede sees peaMalt.l,,2zme käima. Õppige minnust, et minna ollen tassane, ja süddamest
allandik, ürleb temma. Iggaühhel olgo sesamma meel, mis Jesussel
Knstllssel ka olli. Seks on meid kusutüd, et meie peame temma järrel
käima, ja waaema temma peäle, kes meie usso üllemsaatja ja lõppeta'
ja on, kes on risti kannatanud rõmo eest, mis temmale olli seätud, ja ei
pannud sedda häbbi milsti, ja on istund Jummala au-järje parremal
polel. Nenda jookskem ta meie kannatusse läbbi sedda wõido jooksmist,
mis mette on seätud, ja ärge wabbandagem ennast sellega, et se wägga
raske on. Tõssi on, temma olli keikis ilmasüta, ilma pattota, ja täieste wagga, temma suus ep olle wallet egga pettust leitud ; ja ni täieste
wangaks ei sa meie kül siin ilmas mirte; agga siiski olgo meil murre, et
meie pääw päwalt, ennam ja ennam pühhaks, ennam ja ennam temma sarnatseks same, ja ilka ennam nõuame enneste peält ärraheita sedda wanna innimest, kedda rikkmakse pettusse himmude läbbi ja enneste
peäle wõtta sedda uut innimest, kes Jummala sarnatseks on lodud tossist õigusse ja pühhitsuse sees. Sest ükspäinis selwisil same meie I e stlsse karjalambuks, za se on
ll. Se teine tük, mis meile tulleb selletada, kuida meie temma
karja lämbuks peame sama. Temma lambad tundwad, ja kuulwad
temma heale/ nemmad liiwad temma janel/ ja nemmad põggenenud
wõõra
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wõõra eest ärra. Sepärast sn se meie kohhus. Tundkem ja kuulgem
Icsusse hcälr! Temma on meid ühhe ree peäle juhhatanb, mis peäl
meie ei wõi eksida. Temma on Jummala ärrawallitsetud, kes ka pim- Ies. 4
medad tahhab sata senna tee peäle, mis nemmad ei tea, ja neid juhhatada nende tee-raddade peäle, mis nemmad ei tunne, ta tahhab
pimmedust nende ees tehha rvalgusseks, ja tassaseks, mis karre on.
Temma lambad peawad temma healt kuulma, ftst se on ikka tõssine.
Temma öpperab Jummalat õiete tundma,, temma wägge, tarkust, püh<
hirsllst ja heldust. Jausse armo õppetusse walgus on paistnud, ja pilw
medus, mis maad kattis, ja pilkane pimme, mis rahwast kattis, on
M a peält ärrakaddunud. Temma öpuctab meid tundma selgeminne
Jummala immeliko ollemist, temma rahho nou meie önmstussest, meid
isseennast, ja meie keigekallimad lotussed. Temma õppetusse läbvi tunnuse kül Jummala õigust ja pühhitsus! ühhelt poolt, et temma ei anna
ennast pitkada, egga omma pühha nimme teotada, mis keigekangemat
hirmo ähwa/dab waõtopannia rahwale, kes melega temma kässo sannad Põlgawad; agga teiselt poolt tedda, kui armolist I s s a , kes hea melega wssstowöttab neid, kes patto kahhetsewa süddamega temma jure
tullewad, ja süddameliko hallastusaga andeks annad tuile, kes patto
KniFtussest ülnberpöörwad, ja tenilna allamaks ennast heitwad. TemNla õooetab meid, issiennast õiete tundma, et meie patto läbbi ärra
rikkutud ja arrateotud, Jummala silma ees ei kõlba, eaga ka, kuida
meie sest patto rojussest puhtaks pestud õigusse ja önniscusse riettega
uesre ehhitud Jummala valle ees jälle wõime kõlbawaks sada. Temma
õppetab meid meie tossist õnnistust, sest temma isse on meie õnne-saatja ; temma õppetab meid, et meie sellcsinnatse ladduwa ja hukka min»
newa ma^ ilma annette seest ei pea täit õnnistust otsima; et, mis mailmas on, silma himmo, lihha himmo ja ello kõrkus hukka lähhäb, ja
et meie sunematta wanu ükspäinis nende asjade sees, mis hukkaminnematta on, rätt rõmo, ja õnnistust wõib leida. Iesusse lambad kuulwad temma healt, nende läbbi, kedda temma on läkkitanud oinma karja hoidjaiks, nemmad tundwad sedda tõe sanna ollewa, ja wõtwad
sedda hea melega wasto. Nenda sawad nemmad temma karja lämbuks, agga siis on neil ka ,e nou ja murre, temma järrel läia. Temma on isse meil eel käinud, ja nüüd peame meie sedda teed tähhele pannema, mis temma on käinud, et meie sanna kuulmisses, ma ilma ärrafalgamisses ja willenusses temma järrel wõiksime käia. S e on innimeste keigesurem õnnetus, kui nemmad omma arrarikkutud süddame
lummusid möda käiwad ühhe tee peäl, mis ei kõlba. Kui meie sannakuulnmtta südda meid selle tee peält ärraetsitab, mis Jummala kassu»
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meid juhhatawad, siis näitab se lai te ku! algmisses tassane ja mele pärrast ollewa; palio on enne selle tee peäl käinud, agga sedda ennam innimenne selle tee peäl eddasi lähhäb, sedda suremaks saab temma waew,
ja temma ots on hukkatus. Agga se te, mis Icsusse järrel käib, on kül
algmisses waewalinne ja kitsas: siiski wähhe hawc.lt saab temma tassasemaks, himmude wõimus lähhäb wähhemaks, hea teggude rammo
suremaks ja ta löppcb iggawessc rõmo ja õnnega. Kälgcm sepärrast
meie karjatse järrel sannatuulmisse tee peäl, kes ka onsannakulelik olnud,
ja ennast allandanud, ja sannawotlMlks sanud surmani, peälcgi risti
surmani. Käigem temma järrel ka m a i l m a ärrasalaamisses. Kes
Tit. 2, "Iesusse järrel tahhab käia, se salgago isseennast ärra, sest seksontem"
ma arm ilmunud, ja juhhatab meid, et meie peame arrasalgama jummalakartmatta ello, ja ilmalikud himmud, ja peame moisinkkult,
ja õiete ja jummalakartlikkult ellama sessinnatses ma - ilmas. Raske
se kül on, et meie allandikko meelt peame üllcsnäitma, kui Jummal
meid on üllendanud meie wendade ülle; raske se on, omma lihha risti
lüa ihkaldamistega, kui innimenne ükskord on öpvind head völwe, 5md
jomist ia jomist armastama; raske se on, ma i!ma warra ärrasalqada,
kui innilnenne ükskord on õppind omma süddamega sedda takkahoidma;
raske se on, wihhameestele andeks-anda, ?ui innimessel wõimus käes
o n , lätte maksta, ja nuhelda neid, kes temmale liga teinud; raske
se on, rahhul olla ja mitte Jummala wasto nurxiseda, kui meid waesus, naiq ja janno waewab; raske, ürlm m a , on keik se, agga siiski
on meie kohhus sedda telcha; nenda on Jesus meie eel täinud, ja M i mele
temma järrel ei käi, siis mci! ep olle ka tc^mast ossa. Wee! raskem
on ft, willecsusses Iesusse järrel käia, agga segi on tarwis. Wallmego meie teed, kumba meie tahwme, ehk sedda, mis Jesus juhhatab,
ebk sedda, mis ma ilm meid juhhatab, igga poolt on meil willetsust ja
hädda. Sest, tõeste, ka patto tenistusse tee peäl meie ei wõi lota, ilma waewata täia. Hälattel ep olle rahho, ütleb meie Jummal. I u m malalartmatta innimessel tewad temma köwwerusjed juurt wcewa.
Ennamiste ikka ta sattub wiimsete ilmaliko üllemattc kätte nuhtwsscks.
Sepärrast on se se suur wahhe, et kurjadel ei olle rahho egga trööstimist
nende willetsust sees, sest et nemmad wäaga bäsci tundwad, et need
nende teggude pall o n ; agga waggadel on sedda trööstimist, et nemmad teadwad, se tulleb Jummalast, need on temma issalikcud karris'
tamissed, ja keik asjad peawad wiimselt heaks tullema neile, kesIum
malat kartwad. Waggadel on se lotus nende willetsusse ttes, et nende
lannatamissed, mis ürrikesseks aiaks on, sawad ühhe iggawesse ja uprw
wägga sure a u , mis wasto neid ei ollegi arwada; agga kurjade haddq
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ei lõppe sür-uaqa, waid siis w m alaab nende kcigesurem ja hirmsim
wallo, s^es sils ei talwaks i^ca lnelc^ä Icsusse järrel käia? ja mikspärrast peaksime meie kül, km n:cie ukvkord temma karja-lämbuks olleme
sanud, woora järrel käima? E i mitte! Iesusse lambad pöggcnewad woora eest, mmmad ei ruune temma healt.
Meie päiwil on nisuggused woorad/ kes meidIesus<est ia tttrma
armo öppelusstst hea lnclcga lahmaksid ärraeksirada, kes need-leigeta!
limad õppetussed temma arralunnastamisscst puüdwad seggaseks tedha.
Aagu kas meie peaksime ku! nende hcälc kuulma ? Kui Nlelc ükskord sedda röömja loiust olleme katte sanud Iesusse läbbi önsaks sada, siis on se
meie kcigesurem waenlane, kes sedda oma lotust meie süddamest püab
an-akiskuda. Meie lodame selle peäle, et Jesus meie Lunnastüja meid
Jummal, ga on leppitanud, et temma meie patto wõllad on ärramaksnud,
et temma on surnust ülksärratud, ja meie ele taewa läinud, meile
assetwal uistama, ettetuua meid sestwaewalissestellust peästab/ja meid
surnust üllesana mb, ja meid omma walgusse riki ;ces omma ilmaar^
wamatta önnietusse osÄisscks tahhab tehha. Kui se lotus tühhine on,
siis olleme meie keiacwaescmad keig^ lomade seas. M i s wõiksid wöö
rad, kes meid Icsussest tahhawad ävrasata, nende kalli annette assemel meik panuda? Meil on ennamiste keikil siin ma-ilmas waewalinne
cl o, ja kui meie sedda parrema põlwe locust vecksime ka utama, misga
tahhalsime meie ermasl siis kinnisada sellesinnatse ello mitmesugguse waewa ja willetsusse kannatamises? S m meie külwame ja söme omma
leiba ruttoga, ja kui se lotus veaks tükhine ollema, et meik seäl veame
leidma röl ,oaa, ia ommad wihhud kandma õiskamisega, siis läbdälsid n^ie ke^eönsamad lotusscd hukka. P.öggenege sepärrast, Iesusse
lambad, woora eest; ärge kuulge nende beält mitte, ia siis jääb teile se
önnmus, mis temma omma werrega teile on saatnud. Pange
Iil. Sedda Iesusse lammaste suurt önnistust tähhele. S u u r on
se, sest keik pühbad, kes sedda on maitsnud, kiitwad sedda. Kui wägga kidab Tawet sedda önnistust, l m ta ütleb: Jehowa on mo karja^aul.^,,^
ne, ei mul polle ühn gi waia. N o r e rohho made peäl lasseb ta mind
maas seista, ja sadab mind hinnamisse wse jure. I a jahhutab mo
hinge, ta sadab mind õigusse jälgede peäle, omma nimme pärrast.
N a siis, kui ma käin surma warjo orgus, ei karda ma kurja, sest et
sinna möga olled; sinno kep ja so sau, Needsammad trööotiwad mind.
S a walmistab mo ette ühhe laua mo waenlaste nähhes; sa wõiad
mo pea ölliga, mo karrikas on öiete täis. Headus ja heldus agga
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peawad mind tagga aiama keige mo ello aia, ja ma lään Iebowa kotwl.35 8 ta kauaks aiaks. J a ta ütleb temma: N u i kallis on so heldus, er m"- nimesre lapsed so tibade warjo alla kippuwad. Nemmad sawad kül
so koia rohkist endist, ja sa jodad neid omma maggusa armo jöega.
Sest sinno jures on ello Hallikas/ sinno walqusses same meie walgust nähia. Nendasammoti kidab Prohwet Usaias sedda, ütteldes:
Ief.6l, tv.Nla römustan wägga Jehowa sees, mo h n g on wägga rõmus mo
Jummala sees, sest ta on mind ehhitanud õnnistesse "riettega, ja õigusse kuega mind katnud, otse kui peigmees ja pruut ennast kannaks
tewad omma pulma illoga.
Nende õnnistus on suur, sest nende M t u d on neil andeks antud,
nende wõlla kirri ärrakustutud, nemmad on ommad rided puhtaks pes?aul.3,,l.,nud ja walgeks teinud talle werre läbbi. J a wägga onnis on se, kelle
ülleastminne on andeks antud, kelle pat on kinniaetud. W 5gga onnis on se innimenne, kellele Jehowa üllekohhut ei arwa süüks, ja kel'
le waimo sees ei olle kawwalust. Kui nende pattnd neil on andeks antud,
fiis on nemmad ka oigeks mõistetud Iunnnala kohw järje ees, silsonIesusse öigus nende heaks arwatud, ja km nemmad oiged on, sus on neil ka lal)titehmd te Jummala au järje pole,siison neil lasce öigus, misga nemnmd
kindlaste wõiwad tulla temma paüe ettepalwe läbbi. Nemmad tundwad
rahho ommas süddames; Icsusfe rahho warjab nende ümber. Jummal
armastab, neid, janeile,kedda Innnnal armasmb peawad keik asjad heaks
tullema. Jummal armastab neid ja tunneb neid nimme pärrast/ omma
kättesisseon temma neid märkinud. Agga keigcsurem õnnistus ome, mis
nemmad seäl ootwad, mis siin kül weel umdmatta on, agga seäl awwalikuks saab. Seal, iggawesses ilmalövmatta rõmo-paikas, kus
nemmad önnistusse hiilgawa riettcga ehhitud, au ia wägge ja kummardamist wiwad Tallele, mis ärratappetud on; seäl kus ep olle ennam
surma egga leinamist, egga kissendamist, egga mingisuggust waewa;
kus nemmad Jummala au iärje ees on, ja tedda teniwad ööd ja päwad temma templis, ja, kes kest au järje peäl on, wõttab nende ütle
warjaba; kus neil ei pea ennam nälga, egga janno ollema, e^aapeage
nende peäle langema päike, egga mingisuggust pallawal. Sest se Tal,
mis kest au järje peäl on, Peab kui karjane neid hoidma ja juhhatama ellawata wee hallikatte jure ja Jummal wõttab ärrapühkldakcik wee pissarad nende silmist. Agga, mis ma nõuan, sedda önnistust teiie üllesräkida? sest se on surem, kui/ et meie nõdder mõistus sedda wõiks ärraarwada. Ei silm olle näinud, ei kõrw kuulnud, egga ühhegi süddame möttedwoi kattesata sedda önnistust, mis Jummal on walmistanud neile, kes tedda armastawad.
'
Ma
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Alta mctd sedda katte sada, kallis Lunnasmia Jesus, lneie hingede kamne ja üllewaatia! A u a , et meie sinno, ja ei mitte woora healt
kuleme. Kui meie ehime, otsi meid; kui meie nõdraks same, kinnita
n m d ; kui meie kõrwale tahhame minna, juhhata meid ! Olle ka wimaks m m a s meie toetus, et meie selle läbbi sinno hingamisse paika sisse
wochlme mmna. Amen.
L.aul. 263. Eks sa hoida Karjane! n. t. s.

Juttus Fani päwal.
Laul: 271. Jesus, ilma süta Tal, n. t. s.
^ e l d e ning armolinne Qnmsteggia, Jesus Kristus! tui keik innimes<3 / seb nuie essimeste wannematte patto langmisse läbbi, ningkft
^
omma enneste pattude pärrast, patto, surma ning kurrati melewalla, jakakässoneedmisftmngIumu^la wihhaal ollid; ja ükski ei
wõinud mitto lsftennast egga omma wenda lunnastada, egga Jummalale lunna t kiisse binda isseennesc ehk wenna eest anda; sest meie hin-

led, ja et sul kül mtddagi tarwis ei olnud, ommeti surest armastussest
meile appi tulnud, ning meie waeste peäle ni armsaste walanud, et
sul on hea meel olnud, meie waese, alwa ja nõdra lihha ning werrega
ennast kihlada, et sinna piddid ühheks wähhenudaks sama Jummala
ning innimeste wahhel, ja isseennast täieks lunnastamisse hinnaks nme
parmde pärrast andma, O h / armas Jesus! lasse meid nüüd selsinnatsel armo aial sest lcpvitamissest, laste õigussest ning rahhust J u m malaga, mis sa meile ni kalliste olled saatnud, la ossa sada iggawest
seks önnistusstks! Amen!
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Lwangelium: Luk. i , 57-. 80. salmist sadik.

Agga Elisabeti aeg sai täis, et ta piddi mahhasama, ja tem^
" ula to; pöia ilmale. J a temma naadred ja suggulased
Zffsz
kuulsid'
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kuulsid, ct Issand omma ballastust olli sureks teinud lemma wasto,"ja oüld röömwd rcmmaga. J a se sündis, et
nemmad tullid kahheksamal päwal sedda lapsok st ümdnlei
kama; ja nemmad mmmclasid tedda temma lssa mul ne
pcälc Sakariaks. Agza tenlma emma wastas ja utlcs:
E i mitte, waid tcmraa nimme peab Ioannes olicma J a
nemmad uttesid tcmma wasco: S o suggmvössa sees põlle
ükõtl, tel scsinnanc ninunl on. Agga nemmad nältsid käega
temma issa pole, kuida lemma tahtis/ et tedda piddi nimmetanm? J a ta küssis ühhe lauakesse, ja kirjotas ja ütles: I o annes on temma nimmi; ja nemmad kelk pannid sedda ml<
mets. 3 Ü M scddamald peasis temma su ja temma keel lahtt,
ja ta rätis ia kitis Iummalat. J a kartus tulli seckde peale,
tcs nende ümbcrkaudo ellasid, ja keik need asjad raki tl ärra
ketsse I u d a mägglsc M a sees. J a keik, kes sedda kuulsid, pan^
nid seoda omma süddamcose, jä^ütlestd: mis pcao fcst lapsest
sama? ja Issanda kassi olli lemmaga. J a Sakarias temma
lssa sai taispühhaWaimo, rakis prohweti wisil ja ütles:
Kidemd olgo Iftiand IöraeliIummal, et ta on tulnud katsma/ jaärralunnastamlst saatnlld omlna rahwHle; ja on meile ärratanud önnistusse sarwe, onuna sullase Taweti suggllst,
(nenda kul temma on rüünud omma pühba prohwetide su !äbbi, kes ma-ilma algmissest on olnud.) E t ta meid piddi ärrapeasnna meie wacnlaste käest, ja keltide käest, kes meid wihkawad; ja meie wannematte peale hallastama, ja omma pühha seadust mele tulletama se wande järrele, mis taon wandu^
nud meie issa Abraamile, meile anda, et meie, kes omma
wacnlaste käest ärrapeastetud, ilmakartmatta tedda piddime
temma pühhitsusses ja oigusses temma ecs keige omma ello
ata. J a sinna lapsote, sind peab Keigekörgema prohwetiks
hütama; scft sa pead ISsanda palle eel tälma, ja temma
teed walmistama, önnistusse tundmist andma temma rähmale nende pattude andeks - andnusse sees; meie Iummala
iudda-
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süddamclikro haüastusse labb:, misga meid on rulnud kars
ma S e , - kes tõuseb kõrgest; ja palstma nelle, kes liiwad
pimmedusses ja surma warjus, ja mcic jallad õiete rah'
Ho tee peäle saatma. AZga se lapsoke kaswis, ja <ai tangoks
Waimus, ja olli kõrbes selle päwam, kül lemma ennast I s racli rahwale piddi naitma.
<^y, Issand Jummal! Pühhitse meid ommatbe sees, sest sinno sanna on
^ tddde. Amen.

mad ial tcchrnud. Ioannes kulutas ning tunnistas rahwale^ et nenlmad ri piddand mitte se peäle lootma chk mõtlema, endid ieparra;t ow
seks sawad, et nemmad Iuda-rahwa suggust lUid sundinud/ ja cc ncll
olli Adraam issaks; ^vaid, er ncnunad piodid essitea lneclr parrandama, st on, et nemmad piddid süddame luggu jarrelcmctlcwa,
panamad mõtted sama, ning sedda suurt patto hädda, mis
sees nemmad ihho ning hinge polest ollid, Kere tundma; ning teiseks
se ilma süta Jummala Talleveäle, kes leige ma ilma patto onuna sel
jas ärrakannab, usso läbbi watama.
Talwast Ewangelmmmit möda tahhame meie teine teisega «tähhele paKna:

I. Ioannest sedda Ristiat ning temma õppetust.
II. Temma issa Sataria kitusse laulo.
i. Ioannesse Ristia sündiminne otti kül sündimisse kombe ning wisi
wasto; sest temma wannemad ollid mollemad wagga ellatand: agga
I r m m a l on slin üllesnaitnud, et temma wõib keit teyha, misinnimes'
te jures on woimatta.
Se nimmi Ioannes tähhendab innimest, kes armo täis on, ja olli
sepärrast temmale antud, et se piddi ni hästi selle armo, misga temma
isse piddi täidetama, kui selle, mis Kristus keikile innimestele ptddl saatma, ettctähbendamisseks sama. Ioannes Ristia, kelle sundnmssest
mele

^sa
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?N ,", , meie tännases Ewangeliummis rakiealft, olli se hüüdja heäl, se J . ^

Se ingel Kaabriel, kes temma sündimist kulutas, ütles temma
Eakana wasto, et Ioannes piddi Issanda ees suur ollema, ja
wilia ja wäggewat sömaaega ei piddand temma mitte joma, za et tedda piddi jo omma emma ihhus pühba Waimoga täidetama, et temma palio Israeli lapsi Jummala pole piddi pöörma, ja Jummala eel
käima Elia waimus ja wäes, et ta päraks issade süddamed lastega ja
neid, kes sannakuulmatta, öigede tarkuose pole, et ta walmistas I s Matt. i,,?. sandale üht walmistud rahwast. Jesus ütles, et Ioannes weel üllem
olli kui prohwet, ja et nende seast, kes naeotest ollid simdmud, ep ol
Jummal seisatab
ja ue sea» snt sadik
Matt. , i . kääkse wäggise tacrvangi peäle, ja kes wägise veale käiwad, klstw<:d
sedda ennese pole. J a keik need prohwetid ja kast on ennekulmanud
^oannesscst sadiL.
Se õppetus, mis temma Jummala kästmisse järrele kulutas, ja
Mlsga meN on teggemist, ep olnud inicre innimene to, egga nielitaiarte mmmesje tallusse saunadega; sest temma ev olmld mi:te ftdda õppinud nende tarkade Wariserid? ning kirjatundiatte kolide ja fcaaodusse-

I<an.<l, 35. temma ette, ja olli kui üks künal, mis pölles ja paistis. Temma
kissendas ja ütles rahwale: parrandago parrandago meelt, walmist a s Issanda reed, tehke temma terraad tassaseks, nüüd, nüüd on se
aeg, lest laewa-rill oniiggitulnud, ja se olli remma essimenne iutlus.
Kcck mele nstlr övpetus za önmstus on se, et pattune innimenne õppib
ustma,a sedda lthhäs awwalittuks sanud Jummalat Kristust tundma,
tung omlna süddame usko temma peäle, kes meie önnistusie ainus ja
ltgumatta allus on, kmnitama. A M enne, kui innimenne wõid nisuggust ellawat nmdnust Iesussest Knstussest sada, lähhäb tarwis, et
temma mõistus nenda.saab walgustatud, et temma ellawal wist! omma pattu,e süddame hädda ja willetsust tunneb. Se mele parrandammne on Jummala to innimesse süddames. Meie ei wõi mitte ommast
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mast wäest ja woimussest nähha, et meie ni sures häddas olleme, er pat
surm, wrrat ja ma-ilm meid wangis pe^wad ; sest meie olleme sündinusse ning pärris- pa:tolabdt foggoniste vimmedaks sanud nende asla Ewes.4, <«.
de sees, uus mne önnistuöstks tarwis layhäwad, ja kaugel Iumlnala
ellustarra, st rummalusse parrast, mis meie sees on, ,neie süddame
kowwadusst parrast. Agga kui Iulnmala Pöia heal, kässo ning armo-öppetusse sanna läbdi, inni;ncsse süddame läbdikaib; kui temma
sedda sanna tunneb, mis ellaw on, la wäggew ja terrawam, kui ükski Ebr. 4,:«.
kahheterrane moök, ja cung b ladbi,stnnit^ui ta löhhub hinge ja waimo
ja lilbmcdc soncd ja üddi, za on lnötrede ja süddame nouude ärramoist-

j a ; siis hakkab lemma isscennast lädblkatsuma ja ennest wasto ütlema:
„minna wacne ja rummol innimenne, kes ma patto sees ollensadud
„ j a sülldmud, ning mottede, sannade ja reggudega igga päaw ollen pat„ t o teinud, ob lnmno I u m m a l ja Loia on minno peale wihhane, min„no vat on suur ja hirmus temma silma ees; sest nunna ollen temma
„tahtmist mahhajatnud. M a tunnen, et I u m m a l on jo omma moi
„ka wotnud, ct temma walmis on nuhtlema, ja er temma omma am„mo on walmisranud ja ommad noled peälevannud. I^irwes seisab Mattil».
„jo pude jure kulges, ja igga pu, mis head w.ljaei kanna, raiutakse
,/mahha, ja wiojatakst rullesst. M i s pean nüüd teggema, et ma
„ I u m m o l a wihhast lahti ja önsaks saan? „ Kui nisuggused mõtted
Iummala Waimo wäe löbbi inniluesse süddames üllestouswad; siis on
temma jures mele parrandamisst hcckkarus. J a parrast sedda, kui temma ncnda ontma süddame hukkamõistmist ia patto hadda tunneb, ep õlle
lemmale mitte mu uou, kui et lemma Ioannese teist jutlust, pühha
Waimo juhhatamisse labbi, hästi tahhele panneb. Sest Ioannes, kui
temma ommad kuuljad patto tundmissele olli saatnud, ja kelk nende tegsiussd, kuikolbmattaönmstusseks, tühjaks teinud, hakkas nisuagustele
arrakaddunud ja hukkamoistetud pättustele sel wisil jutlust viidama:
Waatke, st on Iummala Tal, kes ma - ilma patto ärrakannab.

Tem Joa». 1,2^

ma on s« parrast innimesseks sanud, et temma omma kannatamisse ning
surma läbbi leid piddi ärralunnasrama ja peastma. Tulge, tulge temma jure, waarke vühha Waimo ning usso labbi temma veale; siis säte
teie wissiste pattust, surmast, hukkamõistmisest ja süddame wallust lahti. Temma südda pilled selgest armastussest teie wasto, ei tahha teid
mitte wälialükkada, temma louab paljo ennam teie wasto, hakkab me
ümber kaela, annab teile suud ja ütleb teie wasto: tulge, tulge minno
jure teie waesed ning sured vältused, kestele pattust, surmast, I u m mala wihhast nina täs''o neednnssest waewatud ja koormatud oUete,
minna, minna tahhan teile hingama sata.
Gggg
Oh!
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O h ! armad sõbrad, ollete me ükskord puhhast Waimust kõrwo
sanud, sedda kuulda, mis leile teie hingede önnistusseks tarwis on, nma
sil.m nähha, kui sures häddas teie ollete, ja ollete teie temma healt kuulnud ; siis ärge tehke enneste süddamed mitte kõwwaks, ärge peage mit
te lihha ning werrega nou; waid allandago endid Iesusse lepvitamisse
kane ette, heitke endid temma jälgede ene, tunnistage ommad pattud,
ja palluge temma kaest pattude andeks andmist. Temma on tru ja armolinne, kül temma kuled ja wõttab teid wasco.
il. Pangem nüüd S a l a n a kitusse laulo tähhele.
Sakarias, Ioannesse issa, olli nende hingede seast I u d a maal, kes
Israeli römo, seon, Onnisteggiat Iesust Kristust ootsid, kes keik sedda, mis Jummal omma pühha prohwetide su läbbi olli räkinud, häst i olli tähhele pannud ning ommas süddames piddanud. Kui temma
omma pöia nimme kirjotas, peäsis temma su ja keel lahti, temma rakis ja kitis Jummalat, temma sai täis pühha Waimo, räkis prohweti
wisil ni hästi Jesusast Kristussest ning temma rigist, kui ommast pöiast
Ioannessest, za isseänanis sest ammetist, mis temma piddi aiama.
Sellestnnatse kitusse laulo sees näitab Sakarias issiärranis kolm
asja ülles.
i ) Kidab ning auustab temma Jummalat sepärrast, et temma
pitka ootmisse järrele, wiimsete üht rigi on üllesehhitanud M a peäl,
ning omma rahwast armoga katonud ning temmale arralunnasramist
ja pattude andeks - andmist saatnud. J a nisuggust armo rigi on tenv
ma I u d a rahwa seas hakkanud ning önnistusse sarwe ärratanud, omma wllase l a w e t i suggust, nenda kui temma on räkinud omma prol)
wetide su läbbi.
Krismsse armo-riik nimmetakse siin sarweks. Kui kegi wannas
seädusses middagi kurja olli teinud ^ et temma piddi surrema sa wõis altari sarwedest kinnibakkata, stis sai temmale arm ning ello antud. Sesamma suggu on siin Iesusse armo-rikis, kui üks waene pattune, kes
ommas süddames tunneb, et temma omma pattudega surma ning

ne õu, d , siiski pead sinna mmno ning mo armo pärrast ellama ning on

saks sama.
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Iesusse riik nimmetakse ka sarwea ni hästi sepärrast/ et temma
pussuna heälega ning soa wäe kissendamiõsega omma rahwast M a peäl ennese zure koggub; kui la sepärrast, et temma omma pühha sannaga keik mahhalükkub mng arrarikknd, mis M a peäl ennast temma w«btopanneb, olgo mõistus, wrms
ehk wäggi; sest nenda kui loiussed sinwedega enna»i hoidwad, sils hoiame meie ta endid Kustusse armo öppecussega kettide meie wamlasre
eest.
Agga Iesusse riik nimmetakse snnistusst sarweks, sepärrast, et se
armo-op erus on Jummala wä^igi önniotuoseks iggaühhele, kes us-Nom. l,l6.
sub. Teljeo rigid nimmetakse nende surest wäest, rikkussest, maast
nina rahwast. Selsinnatsel Kcktusse rigil on omma nimmi õnnistussest; lest se on õnnistusse, õigusse, rahho ning rõmo riik pühha W a i '
mo lees. Teised rigid on aialikmd ja sawad õtsa ; sesinnane Kristusse
ri«t on iggawenne riik, hakkad siin ussus ning armus, ja jaah seal täieks
iggawesses auus. J a se innimenne, kes sellessnnatse rigi sees allam
on, et kül temina nõdder, woimatta ning haige on, pead siiski õnnistust, rahho ning rõmo sama, kui aaaa temma omma Kunninga Jesus'
se pole ennast hoiad ning itka temma peäle lodab.
2) Näitab Sakarias ülles, mis luggu Rristusse rigiga on, ning
mis sesmn.use rigi 1^unnil?gas teeb, temma ütlrb, et sesinnane mk
Jummala hallascusses, pühhitsusses ning öigusses, mis innimestele
pudud, kinmeakse. J a nisuggust rigi on temma sepärrast ehhitanud,
et ta meid piddi ärrapeastma meie waenlaste käest, ja keikide kaest,
kes mcid wihkawad; ja meie wannemates peäle hallastama, ja omma pühha seäduse mele (ullctama se wande järrele, mis ta on wandunud meie issa Abraamile, meile anda. Jummal tahhab mei! rahho
sata, kciklde meie waenlaste, nähtawalle nmg näggematta eest, eimltte, et mele sedda olleme teninud, waid, et temma Abraamile ja wannemattele on tõotanud, meile Kallastust ning armo anda. Agga, mis
pärrast tahhab temma meie peäle hallastada ning meile rahho sata? Sepärrast, et meie, kes omma waenlaste kaest peästetud, ilma-kartmata tedda piddime tenima. Missuggune peab nisuggune tenistus siis
ollema? ei mitte sullase kartusses, egga wäliasviddisce issetehtud kombede sees, egga Warijeride öigusses, waid nisugguses pühhitsusses ning
oigusses, mis Jummala mele pärrast o n ; et innimenne, kui temma
pattudest puhtaks ning seestplddi öiqeks tehtud on, omma wäljaspiddist
ellamisse ning kutsnnsse sees pübbaste ellab, ja ei anna mitte lihhale
Gggg 2
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omma tahtmist, waid lunnastamisfc armo läbbi ennast heidab sannakuulmisse alla, mis pühha Waim ustlirtudc sees satab. J a et kül nisuggune
pühhitsus, meie nõdra lihha pärrast, siin M a peäl ci wõi mitte täieks
sada; siiski arwatakse tedda Jummalast täieks mele sees pattude andeksandmise ning Kustusse õigusse läbbi.
z) Kinnitab Sakarias omma pöia sündimissega, et sisnnane riit
jo kä olli, ec innimessed ei piddand mitte temma pärrast kaksipidi mõtlema. Se Kunninga Krisrusse Eeljooksia, minno poeg Ioannes, ütleb temma, on lubba seal, ja se Kunningas isse wõttab pea temma järrel tulla. J a temma ütleb weel: J a sinna lapsoke, sü.d peab Rngekorgema prohwetias hütama; sest sa pead Issanda palle eel käima, ja
temma tced walmistama.
Sinna pead üks tõssine Jummala käst
ning tunnistaja ollema, ei mitte nisuggune, tui need teised prohwetid,
les kaugelt tedda näitsid, waid üks su tunnistaja ning käst, kes sedda
kunningast, Kristust, pead sõrmega ma-ilmale üllesnäirma; sinna
pead Jummala palle eel käima, temma teed walmistama, innimeste
süddamette wärrawad ning uksed lahti teggema, et se au Kunningas
wõibsisset u l l a ; sinna vead mele parrandamist kulutama ja õnnistusse tundmist andma temma rahwale nende pattude andeks andnusse
sees; sinna pead innimestele nisuggust jutlust piddama, et nemmad sest
sawad kuulda, kuida nemmad pattust, surmast ja kurrati wäest wõiwad ärapeastetud, oigeks moismud ning önsaks sama, mõista: ükspäinis pattude andeks - andmisse läbbi Iesusse werre sees. Pattude
andeks' andminne tulleb meie Jummala süddamelikkust hallastussest,
ei mitte innimesse tenistussest ning teggudest, waid, er Jummal meie
peäle hallastab ja meile pattude andeks annust annab, se armo ning
hallastusse läbbi, misga meid on tulnud, katsma S e , kes tõuseb körZest, sesamma on Jesus, Jummala Poeg, kes sepärrast taewast on
tulnud, et temma piddi paistma neile, kes pimmedussea ja surma warjus istwad, ja pattude andeks andmisse läbbi meie jallad õiete rahho
tee peäle saatma.
Siis löppetab Sakarias omma kitusse ning rõmo laulo, wõttab keik
Iuda-rahwast ning pagganad kokko, tunmsttbja Aleb julgeste, etkeit
ma ilm pimmedussea surma warjus istub; agga, et Jummal üht
lunalt cn suutnud, mis neid pimmedaid ia surnud walgustab: ja km
ncmn cd tabtwad se Jummala Talle sisse, kedda Ioannes sõrmega
näitis, uskuda, siis peab neil iggawesse ello walgus ollema.
Armad
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Armad sobrad! sel wisil näitab Sakarias selgeste armo õppetust
ning Kustusse rigi luggu ja önniötust, et se on armo, pattude andeksandmisse, rahho, julgusse, õigusse ning ömnsmsse riik. Temlna tunnistab ka, et temma poeg piddl Jummala palle eel käima, temma teed
willmistama ning rahwale üllema: parrandage meelt, mötlege järrele,
andke Kristussele ommad süddamed, jätke Wariferide ello mahha, wõtke önnistegaM wasto, kuulae tedda, et wõiksite ustmatta süddame
pimmedusse-' ning surma warlust ärrapeäsenud, ja teie jallad töe, walguöse ning lggawcsse rahho ree peäle õiete säetud sada.
Waatke, armad sobrad'. se on tännase pühha rööm, ja sest wõime nme övpida, kuida meie surmast, ellawaks; pattudest, oigeks ja
waqqaks saine, ja kuida meie põrgo.hauast taewasse ja hutkamoistmissen önnistmse sisse tulleme. S e keik sünnib oige meleparrandamisse
ning usso läbbi Jesusse Jummala Talle sisse.
Sakaria koias ollid keik naabred ja suggulased Ioannesse wannemattiga wägga röömsad sepärrast, et Issand omma hallasmst olli su>
reks teinud; nemmad waatsid keik se tullewa armo peäle, mis Jesus
omma kibbeda kannatanusse, surma ning werre läbbi piddi saatma.
N ü ü d , nüüd on keik se walmis, mis nemmad ootsid, Jesus on innimesseks sanud, on kannatanud, risu peäle podud, surnud ning mahhamaetud, allaläinud põrgo hauda, istub Jummala parramal kael,
läkkitud omma Waimo nende süddamene sisse, kes tedda tahtwad wastowõtta, temmasisseuskuda, ning temmaga ellada iggawesseks aiaks.
S e kallis ning helde önnisteggia Jesus Kristus and^o iggaühhele
meie seast ka ftdda armo, et mcie wõiksime endid semma pole hoida, sedda iggal tunnil meie mele tulletada, mis temma meie heaks on teinud,
ja issiärranis temma kannatanusse, bawade, werre ning surma ossasamisse sees ellada ning se läbbi önsals sada. Amen.
Laul: 281. se 25 salm: Kcik au nüüd olgo Tallel, sest n. t. s
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Maua päwal.
L.<ml: 3^8. Sull", sull', Jehowa! tahhan laulda, n.t.s.
57, l i. ^ eigewäggewam J u m m a l , kes sinna armastus olled. S u u r on so
^ V heldus taewast sadik, ja so tödde ütlemist pilwist sadik. Meie
^
alandame ennast sinno pi lle ees; meie anname sulle au ja kirust
se eest, et sinna iggawcssest aiast meid waesed pattused olled armasta»
nud ja lNltmesugguste waimollkko ja ihholikw andidega meid olled õnnistanud. Sinna olled keik armo tamssed meile lahtl teinud ja teed ka
w5el iggal päwal sidda meile tõeks, et sinna meie veale, nenda kui
issa hallasrad. Tmda isse meie süddamed sinno auuga ja juhhata meid,
et meie moistüksime ommad ihhud ja hinged sulle ohwriks anda. O h !
et meie palwed sinno ees kõlbaksid kui suttsetanmse rohhi. Meie katte
ülleetösiminne olao sulle armas, kui öhrune roa> ohwer. Pühhlcse lneld
sinno töe sees; sinno sanna on tödde. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Kwangelium: Luk. i , 39 - - s6. salmel sadik.

M a a neil päiwil wõttis Maria kätte, ja läks ruttoga senna
wäggise male Iuda linna. J a temma tulli Saüma tõtta,
ja terretas EUsabcti. J a se sündis, kui Liisadel M a r i a terretamlst kulls, et laps temma chims hüppas. Ja Ellsabet
sai tais pühha Waimo, ja kissendas sure healega ja üttes:
Õnnistud olledsinnanaeste seas, ja õnnistud onsinnochho
suggu, ja kust se mulle sünmd, et minno Issanda emma
minno jure tulleb? ftft wata, tui sinno terretamisse heäl minno kõrwo sai, fiis hüppas lapsokc sure rõmo pärrast minno
ihhus. ^a önnis on se, kes on ustnud, sest se pead tõeks sama,
mis temmale ISsanda tücft on ööldud. J a Maria ütles:
Minno hing auustab wägga ISsandat, la mo waim on
wägga rõmus Jummala minno dnnisteggia pärrast. Sest
tem-
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temma on waatnud omma ümmardaja allandusse peäle; sest
Wata, sest aiast tutwad mind önsats telge pöllve rahwas.
Sest mulle on suri asjo teinud se wäggew, ja kelle mmme
pühha on. J a temma hallastus testabpölwest pölweni nende ülle, kes tedda kartwad. Temma on omma käewarresa
suurt wägge üllesnaitnud, temma on laiale pillanud neid,
kes fureliesed on omma süddame melest. Temma on mahhatoutauud wäggewaid au-järgede peält, ja allandliktud üllendanud. K nnel nälg on, neid on temma tältnud hea andidaga , ja rztt td tühjalt arrasaatnud. Temma on wastowõtnud omma sullase Israeli, et ta piddl omma hallastust mcl«
tugetama iggaweste, nenda tui temma on räkinud meie wann matte wasto, Abraamile ja temma suggule. Agga M a rta jäi temma jure llgg; tolm tuud, ja läts pärrast taggasi
omma kotta.
Iesusse Kustusse werrega kalliste ärralunnastud hinaed! Iummal olli wanna seadusse aial mittokõrd ja mitmel kombel seoda lasinud

Iuda-rahwale ennekulutada, er temma tahtis innimeste peäle arme
heita ja onuna Poega m a i l m asisseläkkitada, kes neld piddi sest willetsusstst lahti peästma, mississenemmad omma ülleastmiste läbbi ollid
sanud. Se olli ka keik wäggede innimesse lggalseminne wanna Testamenti aial, et Jummal ommad tootiwnd wõttaks toeks tehha, ja sedda Kristust läkkitada, kes nende patto wõllad piddi tassuma, ja neld läl
le õigusse ja önniscusse tele juhbamma.
Nemmad ollid saggedaste
öhkanud : O h ! et sa teewad löhkl-rärrist.ioc? mahhatulleksid ; nüüd I^s 6z. ,y.
olli se aeg liggi tulnud, et keik piddi sama toeks, mis Jehowa Iuda-rahwa wannemaue wasto olli räkinud. Nüüd olli se aeg liggi tulnud, et
Jummal tahtis wastowõtta omma sullase Israeli, ja omma hallastust mele tulletaba. Neirsir Maria olli ingli läbbi need rõõmsad sannumed kuulnud, et temmast õnnistud naeste seas olli, kes sedda töötud Qnmsttgglat piddi ilmale toma. Temma olli läinud omma suggulasi Eiisabetit temma maias katsma ja sesamma kinnitas, puhhast Waimust juhhatud, temmale sedda suurt asja mis se ingel temmale olli kulutanud. Kui nüüd Maria sedda kulis, ja se peäle mötles, missuaqune
suur õnnistus temmale ja keckil innimessel piddi sama selle lapsokesse

läbbi, kes temmast ilmale piddi todama, siis sai temma südda wägga
rööiN'
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sicks ia temma hing auustas kitusse lauloga sedda Jummalat, kes ni suri
asjo tahtis keige ma ilma kassuks tehha, ja kelle ninuni pühha on.
Ka meie, armad sobrad/ olleme sest önmstnssest ossa sanud, mis
meie Lunnastaja keige ma. ilmale on saatwld se läbbi, et temma ennast
snallandanud, ja sannawoclckmks sanud surmani.
Se tacwaneIssa on meile ommaarmotäiussed lahti teinud. Tem<
ma hallastus kestab ka weel põlwest pölweni nende ülle, kes tedda kartwad. Meie hing mmstago siis wägga Issandal: meie waim olgo wägga rõmus nende önmstamisre pärrast, misga se, kes kõrges ellab, meid ig«
gavaäw meie elloaial ihho ja hlnge polest on rulnud katsma. Sedda asla tahhan minna laiemalt ärraselletada, ja nälta

Kuida meie Jummalat nende heateggemiste eest, misga
temma umd on õnnistanud, olete peame auustama.
Meie tahhame tähhele panna

I. Missuggused sured heateggemissed need on, misga
meid Jummal on õnnistanud.
II. Kuida meie Jummalat, omma suurt hcatcggiat õiete
peame auustama.
i. Jummala haldusse anded on rohkemad ja suremad, lui et meie
waesed ia nõdrad innimessed new wõiksime ärraarwata, ehk üllesrakida. M i s olleks innimenne, kui Jehowa temma peäle ei wettaks hallastada ? Kuida wõiks temma siin ellada, rõmo ja head põlwe kätte sada, willetsusse ja murre eest rabbnl olla, kui se taewane Issa mitte temma eest tahhaks hoolt kanda ? Wõtkem agga tähhele panna nced önnistamissed, mis teie ollete ihho ning hinge polest katte sanud.
Kuhho meie agga Watame siin M a peäl, seäl näme meie sure Loja
armastusse ja tarkusse warrandussed. S e lillike, mis õitseb, ja se
maokenne, mis pörmus meie jalge al romab, tunnistab ülles, et Jummal keik targaste on lönud. Kui meie ommad Pead üllestöstame ja
taewa pole Watame, siis kulutawad meile päike, k« ja need tähhed tae
wa lautusses, et selle wäggi ia au suur on, kes neid «n teinud. Sedda
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õppetab kunningas Tawet, kui temma ütleb: Laewad juttustawadal.,?,«.
I u m m m a l a a u , ja taewa la utus kulutab temma kätte tööd.
Keik sesinnane ma ilm on sure Jummala tempel, mis sees keik näggematta ja nähtawad lomad m da teniwad ja kummardawad; agga
temma hallastus, temma tark nllewaatminne saab meile öicce awwallktuks,tui meie isseennast tähhele panneme. Meie ihho on Jummal wäg*
aa targaste lönud. Keik temma liikmed on nenda teme teisega ühhendatud, et innimenne neid omma tahtmisse järrel omma kassuks wõib
prudida, ja kui üts ainus like pudub, siis leitakse tedda ni kohhe waia.
Selle ihhosisseon Jummal ühhe ellawa õhto puhhunud. Se on meie
hing, kellel temma mõistust M tahtmist on annud; se ep olle mitte
kadduw, nenda kui meie ihho on, waid se jääb iggaweste. Selle mõistussega, mis meie hingele lodud/ övpime meie omma Lojat ja temma
sured teud õiete tundma. Meie wõime sedda ärraarwata, mis meile
hea on, ja sedda wallitseda, mis meile kasso ja römo sadab. Mõistusse läbbi tulleb meile se tarkus katte, et meie selle eest wõime hoolc kan- x '
da, mis meile meie õnneks siin kadduwas põlwes, ja seäl iggawesses
ellus tarwis lähhäb. Sedda maad ja keik lomad siin M a peäl on J u m mat meile abbiks, tarwidusaks ja rõmuks lönud. Temma ütles esstmesse innimesse wasto: wallitsege ülle kallade, mis merres, ja ülle-Mos.',,?.
lindude, mis taewa a l , ja keik ütle ellajatte, mis N7a peäl liguwad.
J a se wallitsus jääb ka nüüd weel innimeste katte m ? '
nade ülle.
Keik lomad, keik rohhud, keik willi on meie heaks tehruK Monned on
meie ihbo toidusfeks, teised temma katteks; monned on meie terwisseks, teised meie rõmuks lodud. Meie enneste sü on se, kui meie neist
asiust siin M a peäl kasso ei sa, ja, kui nemmad meile kahjuks tullewad.
Olgem targad maiapiddaiad siin ma ilmas, kuhho meie üllem wallitseja taewas meid pannud ellama. Iggapääw, mis möda lähhäb, kulutab teisele sedda suurt armo, mis meie Jummala käest olleme sanud.
Igga tund tunnistab meile, et Jehowa üllewaatminne meie waimo
hoiad. Temma sees ellame, ja ligume, ja olleme meie. Temma Ap teggia
käest tulleb meile keik, mis meil siin on. Meie ello, meie terwis, meie
-srööm, meie hea põlw, on selle Loia and, kes allati head ja õnnistust
meile tahhab jaggada. Head ja kuriad innimessed, rikkad ja waesed,
keik sawad ükspäinis temma tahtmisse läbbi sedda, mis neil on, ja mis
neile tarwis lähhäb. N i kaua, kui meie siin M a peäl ellame, on meil
nmmesuggust willetsust ja hädda karta, mis meie enneste, ja ka teiste innimeste ju läbbi, meie peäle tulleb. Kcs kelab sedda tullemast? E i
mitte meie isse, meie tartusse ehk nou läbbi; sest meie ei tea egga nä
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sc ca enne ärra, n.is melle siin hädda wõib tehha; ja lui meie ka sedda
teaksime, siis ep olleks meil ommeti sedda jõudo se wasto panna. Se
on meie taewane Issa, kes meie önnisrusseks meie ülle walwab. Sest
temma on me:d keik omma kane peäle märkinud. Temma armastab
meid nenda, kui emma ommad lapsed armastab; ja kui ta üks emma
omma last peaks ärraunnustama, siiski ei tahha temma meid mitte
mahhajätta. Tcn ma näitab omma käwarrega suurt wägge ülles/ kui
meie raske willetsusse al olleme. Temma pillab neid laiale, kes omma
tur a nõuude läbbi meile tahtwad waewa tehha. Kui rist ja hädda tal),
hab meie peäle tulla, siis seisab meie Jummal meie naeste eest. Kui
meie willetsusse aial ohkame, siis kuled temma ohkamissed, rõmustab
meid omma W umo tröösnmistega, ja pühhib keik weepissarad meie
silmist ärra. Jummal on ükspäinis se, kes meid sest aiast, kui mci ilmale tullime, omma kätte peäl cn kandnud; kes meie ammetit, meie
abbiello, meie lapsed, meie maiad, meie warrandussed on õnnistanud. J a se on meie on, et meie selle Jummala kae al olleme, kes armastus on, ja et meie la temma armo kae al iggaweste jäme.
Agga weel suremad on need õnnistamissed, misga Jummal innimessi waimolillo asjade sees on tahtnud rõmustada. Jubba iggawessest aiast piddas temma nou, et tcn ma umimelsisimaiallkkult, ja pärrast iggaweste tahtis önsals tehha. Temma andis meile mõistliko hinge ; agga, et meie omma moiscusstga mitte ei wõi õiete ja selgeste äo
ramoista, kuida meie omma iggawest õnnistust peame takkancudma,
ja nenda siin ellama, et iggawenne ello meile ossaks saoks; Ms hallastas meie Jummal meie waeste nõdrade peäle ja laskis meile pühha
meeste läbbi/ kedda puhhast Waimust aeti, wanna ja ue seadusse aial,
sedda teäda anda, kuida meie tedda waimus ja toes peame kummardama/ ja siin M a peäl temma auuks ja meie enneste jädawaks kassuks ellama. Temma tallis sanna õppetab meid, mis meie Loia meie beats
on teinud, Missuggused armo nõuud, temma meie pärrast on piddanud.
S e õppetab meid/ tui sureks meie willetsus patto läbbi on sanud ; agga
se näitab ka, kuida meid Jummal sest jälle on tahtnud lahti peästa. Öe
õppetab meid/ et meie isjeennesest nõdrad ja kõlwatuma!) Jummala ees
olleme; agga se näitab meile ta/ kuida meie tossist mele parrandamise ja wagga ello läbbi Jummala melcpärralisseks wõime sada. Se kallis sanna õppetab meid, et Jummal omma ennese armsa Pola peäle el
olle armo heitnud/ waid tedda innimeste heaks on surmasisseannud.
Meie pattud teggid lahhutust meie ja Jummala wahhel; meie ollime
omma ülleastmlsse läbbi parrema ello lotuvsest lahti sanud. Wend el
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wõinud wenda lunnastada, ehk lunnastamisse hinda maksta, misga
temma omma pattude süüd olleks ärratassunud. Jummalal ep olnud
süüd, sest hukkarussest, mississeinnimessed ollid sanud; agga temma
armastus olli rohkem, kui meie süüd, ja surem kui meie willetsus, sepärrast wõttis temma selgest armastussest sedda nou, ja läkkitas omma
aino sündinud Poega ma ilma sisse. Kristus, meie.helde Qnnisteg
aia, tulli, tui se aeg täis sai, õppetas need innimessed, kes pimmedus
ses ja surma warjus ollid, ja kulutas keikile meleparrandamist ja pattu»
de andeks andmist. Temma kinnitas mitmesugguste immeteggudcga
sedda arn 2 õppetust, mis temma olli kulutanud, ja kui ta sedda tööd lõppetanud, mis Issa tedda olli kastnud, et ta piddi teggema, siis surri temma meie eest rlsli sambas, ja satis omma kannatamisse ja surma läbbi
iggawest ärralunnastamist. Meil on nüüd Kustusse surma ohwri läbbi üks ä« raleppitud Jummal taewas; ja meie wõime nüüd ellades ja
surres sest ärralunnastamissest ossa sada, lui meie ello ja meelt parandame, ja Kristust patto teenriks ei te.
Meie ausisseüllendatud Lunnastada on surma ärrakaotanud, ello
ja hukkaminnematta pölwe walgnsse ette tonud. Nüüd teame meie sed
da töeste,et iggawenne ello nmle on walmistud, mis meie peame pärrima, kui meie Jummalat puhta süddamega tenime ja Iesusse järrel käi
me. S i i n M a peäl on ustllkkude õnnistus ja ka nende waggadus weel
nõdroke; siin peawad nemmad silma weega külwama, lui nemmad seal
tahhawad õiskamisega leikada. Agga tullewas ellus peame meie sedda Jummalat, kedda meie siin temma heateggudest olleme tundma õppinud, pallest pallesse näggema, ja inglide seltsis temma au iggaweste
kulutama. Seal ep olle ennam surma, egga leinamist, egga kissendamist egga waewa.
Möttelge siis, armad, siin teie ello aial saggedaste selle sure hal'
lastusse peäle, mis Jummal keigesugguste öunistamiste läbbi aialitko
ning waimolikko asjade sees, teile on teinud. Jubba siin M a peäl teeb
temma ommad helded käed lahti ja täidab teie süddamed roa ja rõmoga. Tullewa ello sees otab iggawenne rõõm ja rahho teid. O h ! tulgem siis, kummardagem ja nikkutagem, heitkem polweli mahha Ie-Laul 95,
howa palle ette, kes meid on teinud. Sest temma on meie Jummal,
7.
ja meie temma karja rahwas, ja lambad, mis ta kaeal.
Nüüd tahhame meie ta
ll. Tähhelepanna, kuida meie Jummalat meie suurt heateggiat
Hhhh 2
öiete
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õiete peame auustama. Kui meie Jummalale sedda au tahhame anda/
wis temma kohhus on, meie käest sada; siis veame meie ommas süddames temma suurc hallastust ja meie enneste willetsal luggu õiete õppima tundma. Keik need kitusse ja tänno ohwrid, misga meie sedda
Loiat tenime, peawad ühhe nisugguse süddamega temmale sama todud,
mis röhhutud ja russuks pekstud on. Sepärrast peame meie peälemötlema, lui paljo head temma meile on teinud, kmda temma meid allati
leige asjade sees on õnnistanud, ja ka siis meie peäle hallastussega on
mötlenud, tui meie lemma armastusse wäärt ep olnud. Meie p>ame
sedda mälletama, et se taewane I s s a , lui keik muud innimessed meid
mahhajätsid, ommeti meist ei olle lahkunud, waid mittokõrd omma
heateggemisse läbbi meld pattused melitanud, ia meid ennese pole tõmbanud. Agga meie peame ka sedda mele tulletama kuida meie temma
andid olleme wastowõtnud. Kül meie siis näme, et meie omma J u m malat olleme ärraunnustanud ja temma önnistamissed wallatusse ja
jummalakartmata ello läbbi volgnud. J a se kurwastus Jummala pärrast, mis siis meie süddames tõuseb, kui meie näme, et meie keik head,
mis temma meile on teinud, kurjaga olleme tassunud, se on üks auustaminne, mis temma hea melega wastowõtta!). Jummal watad allat i meie süddame sisse, ja kui se wagga ja puhhas on, siis on temma
meiega rahhul. Sest ei olle weel kül, kui agga meie suga tedda üllesJoan 4,«,. tunnistame, waid need tössised kummardajad peawad tedda kumIcr nutt. mardama w a i m u s ja toes.
lösikcm ülles omma süddant kattega
«an,. J, 4i. E m m a t a pole, kes taewas on. Kui meie südda nenda Jummala hallastust ellawalt tunneb ja kalliks peab, kül meie siis ka kanname se eeft
hoolt, et meie temmale sedda au wäljaspiddist komdedega anname,
mis temma kohhus on, meie käest sada. Need on tössised kummardajad, kelle süddamed puhtad on, ja kes pühhad käed taewa pole üllestöstwad. Meie su peab sedda armastust üllestunnistama, mis meie süddames Loia wasto on. Keikis paikus, olgo se koddo, ehk kui meie tee
peäl olleme; olgo meie üksi, ehk teiste seltsis, peame meie omma ,üddame allandust palwette ja kummardamiste läbbi Jehowale üllesnaitma.
Sepärrast on se la meie kohhus, et meie saggedaste senna vühha
paika tahhame, kus risti<rahwas ühhes kohhus omma Loiat ja OnnisAp.ttgg.i, teggial kummardawad. Need essimesscd risti innimesed ollid sagge"
daste ühhel melel kous palwes ja pallumisses ja nemmad jäid Apostli' i 4 ' Se õppetusse, ossasamisse, leiwamurdmisse ja palwctte si^se. Nenda veame ka meie teine teist tähhele pannema, et meie teine teist armastnvst ja hcateggude pole kchhulame ja mitte omma loggooust mühajat-
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ma. Neil tunnil/ tui meie puhhas koias wagga süddamega Jummala
ees seisame, tassume meie temmale sedda au, mis meie kohhus on tent'
male anda. Meie hing saab siis taewa pole tõstetud/ head nõuud ja
mörted tõusewad meie süddames. Teiste innimestele olleme meie omma allandikto kombede ja palwede läbbi märgiks ja juhhatamiseks, kuida nemmad Jummalat õiete allandikkult peawad kummardama, ja !n,'i?
öhkaminne ning kätte üllestõstminne teiste risti rahwa nähhes on settele, kes tõrges ellab, näggusaks haisuks. Nenda auustame meie J u m malat keiais paikus omma ihho ja hingega, mis temma pärralt on, ja
luise ka jallaas sünnib, siis tahhab se I s s a , kes sallajas näad, sedda
awwalikalt maksta. Agga keigeennamiste peame meie selle eest hoolt
kandma, ec meie ello Jummala auuks tulleks.
Keik, mis meil siin on ossaks antud, sedda olleme meie temma laest
sanud; sepärrast peame meie ka keik asjad temma kltusseks prugima. Keik,
mis meiesimette wcttame, se penb temma auuks sündima, ja se sünnib
siis remma auuks, kui meie ikka mõtleme, kas se, mis meie ette Wõttame,
Jummala tahtminne on, ehk ollemarta. Meie peame õiete rikkad heateggUde sees ollema, et se taewane Issa selle läbbi saaks auustud. Kui meie wäes- tele anname, siis ei pea meie sepärrast teggemast innimessed meidsevär
rast kidakssd, waid se peab selle Loia auuks sündima, kelle rigi lapsed meie keik
olleme. Allati ei wõi meie palwes Jummala ees seista; sest meil on
sim mitmesuggused ammeti ja loidusse tööd; agga meie südda wõib
temma kartusstst täis olla, ja keik meie reud ja ettewocmissed wõiwad
waggast süddamest tulla. Sedda õppetab pühha Apostel Paulus: Mil»sor. !<-,,,
teie säte ehk jote, ellil? mis teie tete, sedda tel>ke keik Jummala auuks.
Temma tahtmisse järrel peame meie omma ello aiama, ia mis temma
tahtmisse wasto on, sedda peame meie mahhajätma. Meie omma nou
ja tarkusse läbbi ei sa meie siin kuhhogi; ja meie luggu olleks wüqaa wil^
lets, kui se taewane Issa mitte meie eest murrecssks. Sepärrast on
meie kohhus, et meie siis, kui meil nou tarwis lähhäb, temma käest
tarkust ja nou pallume. Keik mis meil tarwis on, ja mis meie südda
iggatseb, peame meie allandikkult, kindla lotussega temma kättr omma.
S i i s sünnib tõeste keik hästi, ja Jummala önmstus jääb meie peäle.
O h ! möttelge siis allati se peäle, et Jummal se on, kelle käest teie
leil sme, mis teil tarwis lähhäb. Need taewased anded, misga temma teid rõmustab, lihhutago teie süddant, temma pole, et teie mõistaksite ennast temma palle ette allandada. Ärge nõudke omma süddamega
kadduwa mc. ilma w^rr»mdussed ni wägga, et teie unnuslate fcd^a
HhhhH
hrad
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head ja rõmo takkanoudmast, mis teil taewas on walmistud. Tösikem
Pead ülles, waatlem taewa pole, ja möttelgem: seal on mo Jummal
mulle iggawessed warrandussed kokkopannud, ja lasseb nnnd omma
heateggemiste läbbi siin jubba kutsuda nende pole; neid tahhan minna
keigest hiilgest takkanouda. Teie siidda olgo allati Jummala pärralt, ja
teie ello kuwtago temma suurc auu. Nenda walmisate teie ennestele
M a peäl jadawad rõmo ja hinge rahho l ja kui teie surrete, siis surrete
teie Jummala armo üllewaatluisse a l , ja surm wiib teid senna iggawest ello sisse, kus rõmo ja õnnistust waggadel lipmana peab ollema.
^ ' ' 4 ? ' M o hing! kida Iehowat. ja keik mis minno sees, temma pühha nimme. M o hing! kida Iehowat, ja ärra unnusta mitte keik temma
hcateggemiosi ärra, temma on se, kes keik so üllekohhut andeksann:l) / kes ärraparrandud keik so wiggaduosed. Neo so ello lunnastab hukkatuofejl, kes sil.d ehbitab heldusse ja hallastusscga kui kroniga. Iggaüks, Kl oht on, se kiicko Iehowar!
Helde J u m m a l ! sinna meie suur heategqia, te sinna meid isse tar
aals, et meie sind moistaksime öiece armastada, tenida ia sinno au chyo ning hingega üllestunnistada. Te meid siin sinno melevärralisM
lapsiks, et mele wõiksime ükskord taewa pärriaks sada, Iesusse Kristus
se, meie Onnisteggia pärrast. Amen.
Laul. 258.' Arm, kes sa mind olled lönud n. t. s.
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K^lnl. 173. Jummal, wäggew wallitseja n. t.s.
H Armolinne Onnisteggia Jesus Kristus! meie tulleme praego sinno
^ Z jure sind kuulma ja sinnust õppima. Sinna olled weel ikka sesamma Õppetaja, kes sa enne ollid. Sinna walgusead ja teed omma sannaga targaks. Iuhhata meid ka sel korral keige öigusse sisse, ja
lasse meie süddamed sinno õppetust römoga wastowõtta sinno auuks ja
meie innistussels. Amen.
Issa meie, le« <a olled taewas, n. t. s.
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Ewanyelium: Matt. 18,»--li. salmist sadik

s e l s a m m a l tunnil tullid jüngrid Iesusse jure ja ütlesid:
^ Kes on kül se surem taewarlüs? J a Jesus kutsus ühhe
lap otesse ennese jure, ja panni stdda stlsma nende keetele, ja
ütles: T öest minna ütlen teile: kui teie ei pöra ümber, ja ei
sa km la. sokcssed, siis ei m teie mitre taewa-rlti. Kes nüüd
isseennast allandab kui sesinnane lapsoke, se on se surem taewarltis. J a , kül keige ühhe nisugguse lapsokesse minno mmmel
wastuvõttab, se wõttad mind wasto. Agga kes pal Handod
ühhe mistsmnatsist pisjokessist, kes minno sisse ust-oad, sel
on parrem, et weotl- tiwwl temma kaela pcaks podama ja tedda ärraupputadama <üggawama merre kohta. Hädda ma-llmale pahhanduste pärrast; sest pahhandussed peawad tullema:
agga hädda selle innimessele, kelle labbl pahhandus tulleb.
ZKzga tui sinno tässi chk sinno jalg sind padhandab, siis raiu
Mld ärra ja Helda ennesest ärra: parrem on <ul, et sinna jaüota ehk wiggane ello sisse lähhäb, kui et sul kaks kät ehk lats
jalga o n , ja sind iggawesse tullcsse heldclatse. J a kui
sinno silm zmd pahhantab, Üsm tedda-wälja, ja wiska
ennesest ärra: parrem on sul, et sinna ühhe silmaga ello si^je
lähhäb, tui et sul kaks silma o n , ja sind põrgo tulleme hcldetakse. M s k e , et reie mitte üht nechsinnatsist plvft kc^si^ ärra ei põlga; sest minna ütlen teile, et ncn^e mglw taewas
allati näwad mnno ^ssa palge, kes taewas on. Sest innimesse Poeg on tulnulsönsaks teggema, mis on ärrakaddunud.
Keik rigid ja wallitsnssed, mis ma ilma peäl on, need o n I u m malast seatud innimeste heaks ja kassuks. Sest, kui mmmestel ikka
lubba olleks omma himmussd möda ellada, ja sedda tehha, misnenv
wad isse tabhawad, siis lähhäks keik sesinnane ma-ilm neil kitsaks la
. nemmad ei mahhuks omma ihhaldamistega lenna sisse. Agga, et nem'
mad wallitsusse alla on heidetud, ia ei tohhi isseennestel. õigust molsta,
jä^b keikidel maod klU, lä iggaühhel on temma kcht märatud, kus ta
wõib ellada. Panneme weel sedda jure, et need wallitsejad la üllemad

isse
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isse õigust ja kohhut armastawad ja tewad; et need allamad üllematte
sanna auustawad ja kuulwat); siis on innimeste! üts waikne ja onnis
ello issikeskes M a peäl, se waene ja rikkas, se alw ja suurtsuggune, nemmad ellawad teine teise körw<Mu?gusse ja heamelega. Agga meie Ewangeliummis kuleme weel ü M s t isse ngist, mis ma ilma rigid rahhul ja paigal jättab, agga senna, kus ta asset leiab, innimeste! taewa
innistust toob ja taewarigiks nimmetakse. Waragem nüüd

l. M i s riik se taewariik on.
II. Kuida meie tacwariti sisse same.
I i l . Kuida meie tacwarigis peame ellama.
i. S e taewariik on Jummala armolik ja issalik wallitsus innimeste ülle, et temma neid omma sanna ia Waimo läbbi juhhatab, ia nc.n>
mad jälle temma mele pärrast ellawad. Setda wallitsust on Jummal
warsi lomissest innimestega hakkanud, et nemmad iggawisi te:nma al
piddid önsad ollema. Agga nemmad lõid ennast sest wallitsusast lahti.
Omma naggematta Loia assemel teggid nemmad ennestel keiksugqnftd
woöraid jummalaid/ kellest neil ep olnud ühtegi ei k a r a , egga lota, ja
siis ellasid nemmad julgussega omma himntusid möda iggasugguses furjusses. Jummala riik kaddus M a peält ärra, ja innilues cd ollid kui
irraeksind lambad, kes omma tee peäl watawad, ja kellel ka.iast ep olle.
Kes mõistis, ja kes tahtis sedda ömetuft M a peält ärmsata ? Kes piddi Jummalat otsima, ja tedda leidma, kui keik temmast ollld ragaa*
nend, ja ühtlase läinud haisema?
Jummal isse piddi armo heitma ja omma riki jälle ülles ehhitama.
Temma teggi ka sedda tunnistusstrs, ec temmal melchcad cv olle innimeste hukkaminnemissest. Temma andis neile omma pühha sanna ja
tahtmisse õppetust. Temma andis neile koggoni omma Pöia Jesust
Matt.4,,7. Kristust, kes omma jutlust seddawisi hakkas: parrandaas uleelt, sest

taewa-riit on liggi tulnud.

Sest aiast on pääw jälle tõusnud ja paistab ma ilma rummalasse
la kurjuge sisse, ja teeb keik awwalikkuks. Nüüd olleme Maks rchttld
taewarigi tarkusega. Jummala pühhast sannast tunneme omma näagematta Loiat za wallitsejat, meie tumnmrdame tedda Waimus ia töcs,
za peame tedda ommaks Issaks, kardame tedda, tui annad lapsed ja
lodume
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lodame temma peäl. Meie teame / mis se liggimenne meie melest peab
maksma, kes meiega ühhest soust on tehtud, ja kellel meie liaa temh,
kui meie tedda ei armasta kui isseennast. Jummala sannast öppime
sedda mõistma, mis meie õnnistust arraka utab, mis meie peame pölg'
ma ja ärrasalgama, mis meie peame kannatama ja lootma. Mele
teame weel ennam. Sedda meie teame, mis ustaw ja wastowõtmise
wäärt on, et Jummal omma Pöia peäle keik ma-ilma pattud on pannud ja meid isseennesega ärraleppitanud.
Need Jummala sanna õppetussed on taewarigi seädussed ja õigusseb, mis kallimad ja targemad on, kui keik ma ilma tarkus; mis ükspäinis agga sedda innimest, kes neid möda ellab, önsaks tewad aialik'
kult ja iggaweste. Neid rägitakse ja õppetakse ühtepuhko, et nemmad
peawad kuulsad ja keikil teädawad ollema; sest nende läbbi saab I u m mal, se taewa ja M a wallitseja, jälle omma au kätte, mis innimessed
omma ülleastmissega on risunud ja teotanud. Nende läbbi saab iggaüks
ja keik ma ilm ühtlase omma tossist ja jädawat õnnistust. Need seädussed ja öigussed ühendawad Jummalat innimestega, ja levpitawad
innimessi issekeskis. Ühhe saunaga: innimessed sawad nende läbbi pühha inglide sarnatsid ja laulwad öiskades: au olgo Jummalale körges,enr.,, ,4.
rahho M a peäl ja innimesest hea meel.

Agga kuida wõib se innimenne, kes Jummala, omma ennese ja
teiste wastane on, kuida wõib temma jälle pühhaks ingliks sada? need
seädussed ja öigussed on koggoni pühhad; nemmad on körgemad, kui
et se rikkutud mnimenne neid wõiks uskuda, ehk neid möda ellada? S i i n
näme wahhet innimeste ja Jummala wallitsusse wahhel. Inmmessed andwad omma tahtmist teäda, ja kulutawad nuhtlust, kui mitte sedda möda ei ellata; agga Jummal annab omma sanna, ommad armotootussed, ja ühtlase ka omma W a i m o , kes meid aitab ellada temma
mele pärrast. Innimessed ei tahha ikka, ja ei jõua ka mitte leil head
tassuda, mis tehhakse. Sepärrast ei wõi ka wallitsejad isse mu wisil
omma tahtmist korda sata, kui agga nuhtluste külmanusse läbbi. Agga Jummal tahhab ja wõib ommad tootussed piddada. Se wee tilk,
mis sa teisel heast süddamest olled annud, peab sul heaga rohkeste tassutadama. J a mis suur on se iggawesse ello tõotus/ mis neile on antud, kes Jummala tahtmist möda ellawad; kes keige omma hoolsa teggemine jures, ommeti wiggasid ja kolwatumad on, jasiiskiarmo patra, sedda iggawest õnnistust peawad pärrima! Eks se meid wõi rahwaks tehha, ja kihhutaba Jummala mele pärrast ellada ? Peäle sedda,
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on Iummala W a i m meile abbits; se öppetab, nomib/ römusrab ja
tulletab mele selle sanna ja kirja tähhe labbi, mis meie tuleme ehk loe»
me. lemma annab sannale wägge ja tunnistab meie sees/ kui meie
k«rjad olleme, ei siis hutta lähhäme; ja kui meie head olleme, et meie
siis, ei mitte sullased <a ümmardajad, waid lapsed olleme. Kui meie
nüüd Iummala sanna ja pühha Waimo tunnistust enneste sees tähhele
panneme, ja mitte wasto ei törgu, siis tulleb Iummala riik meie jure. I u m m a l wallitseb meie ülle ja meie sees. Temma armastab meid
hl kannab hoolt meie eest. Temma nuhtlussed, mis kurjade ülle läiwad, ei tulle meie peale; sest meie pattud on Krismsse parrast andeks
antud. Meie olleme öiged; meie ei armasta, egga te heamelega kurja, waid näitame omma pühhitsust ja õigust ülles Iummala ja innimeste ees.
Selle meie õigusse jures on meil rööm ja rahho; sest nenda üt«om.'4,'?leb pühha t i r r i : Iummala riik on õigus ja ral)l>o ja rööm pühha w a i mo sees. Kui meie la wahhest veame kannatama, siis on rööm ja rahho süddame põhjas. J a wiimseks, kui se tunnike tulleb hädda orrust
arraminna, siis meie lahhäme rahhoga omma Issa jure taewa, ja same omma palga, sedda lootud iggawest römo ja rahho armust kätte.
Waat se on se taewariik, mis meie omma iggapäwase palwe sees
pallume ja ütleme: tulgo meile sinno riik. Temma ei te meil mingisuggust tullutust ja kahjo. Temma ei wötta meie omma, waid annab
pealegi ja önnistab meid ja teisi. Miks ni paljo siis õues seisawad, miks
nemmad taewarigi wäljaspiddiste asjadega üksi ümbcrtäiwad, ja ei tahIl».«,,5.ha mittesisseminna? Kui ööldakse: õues on koerad, ja nõiad, jahorapiddajad, ja tapiad, ja woöra jmnmala teennd, ja keik, kes wallet
armastawad ja tewad. Mõistkem

n. Nuida meie taewariki sisse same. Icsusse jüngrid ei teadnud
sel aial weel mitte, mis se taewariik o l l i ; separrast waidlesid nemmad
isekeskis ja küssisid temma käest: kes on se surem taewarikis? Iesus
nöitis neil, et nemmad essite piddid püüdma taewariki sada, ja siis wast
katsma teistest seal üllcmad olla. Temma ütles: kui reie ei pöra üm'
ber, ja ei <a kui lapsokeosed, siis teie ei sa taewariki. Temma tahtis neil sedda ööldä: teie peate ommad wannad rummalad wistd ja
mötted mahhaiätma; teie ei pea mitte ennam uhked, ahned, kaddetad ja pölg^ad ollema; teie peate kui lapfokessed, kes kallid ma-ilma asjad ei mikski panne, ma ilmast luggu piddama; ilma kurjusseta peate
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teie ollema, ustawad ja truid, ilma kawwalusscta ustma, armastama
ja lootma; ja sedda aufaminne teie puate nisuggused olla, sedda parremaks ja suremaks teie fate.
Sest wõib iggaüks tunda mil wisil temma taewarili saab; mõtle
nenda: meie peame omma meelt parrandama Jummala sanna ja tahtmist möda; meie peame ilma wastoräkimata keik mahhalätma ja wihkama, mis Jummal ommas rigis ei wõi sallida, ja mis ta nuhtleb.
Sedda innimest, kes ümberpörab ja meelt parrandud nimmetakse puhhas kirjas ueks lömaks, kes mitte wannas kurjusses ei ella, waid õigusses ja puhhastusses Jummala ees. Tedda ei mudeta mitte ükspäinis wäljaspidiste ello wifide ja kombede polest, waid temma on ilma
tawwalusseta ausast süddamest Jummala sarnane, õige ja pühha.
Jubba meie isse wõime sedda ussinaste mõista, et need keik kaus
gel ärra on jummala rigist, kes omma meelt ei tahha parrandada; sest
meie olleme iggaüks ommast sündimissest kõlwatuma ja Jummala sanna ütleb, et innimesse süddame mötlemissed, ihhaldamissed ja hini-iMes.,,,,.
mud on kurjad temma lapse - põlwest. Aega möda tahhawad nemmad
ikka kurjemaks; jätta nüüd innimessi parrandamaa melega, lasse neid
ellada omma himmude ja ma ilma kurja kombede järrel, mis nemmad
siis on? Reed, kes parremad on, tewad agga ni paljo head, kui nemmad omma kasso pärrast tahhawad; nemmad jätwad ni paljo kurja,
kui nemmad häbbi ja nuhtlusse pärrast peawad jätma ; teised on kanged, kõwwad, üllekohtused, pettised, wargad, lalkujat, täis rojust ja
kurjust; saaksid need taewariki, siis olleks õigus, üks walle; ja rööm ja
rahho olleksid paljad tühhised sannad.
Agga innimessel on se rummalus, et temma naljalt sedda ei tahha uskuda, mis temma mele järrel n olle; sepärrast kinnitab Jesus
meil sedda asja ja ütled: tõest, töest teie peate ümberpöörma ,a sama
lui lapsokessed. Kui meie nüüd omma mõistusse õppetust ei tahha kuulda, siis on Iesusse sanna paljo kindlam, mis möda meie peame ellama
ja omma õnnistust nõudma. Keigest süddamest peame tedda ustma,
ommad pattud tundma ja süddameliko kahhetfemissega patto tee peält
ümberpöörma; siis wõib Jummal meiega, tui lapsokestega ümberkäia ; meie ei panne ta wasto; meie heidame ennast heamelega selle
wallitsusse alla, kes meie Issa o n ; kes omma kässo läbbi meid kahjo
eest hoiab, ja õppetab õiete ellama; kes meie rummaluste ja nõdrustega kannatab, meile andeks annab; meid kät möda kõnnitav, kes meid
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kül meie heaks karristab, agga liga ei te, ja kes meid kaswatab/ et meie
paäw päwalt suremaks ja kangemaks lähhame ja sedda turja ärrawoidame. Sest meie peame kossuma ja kaswama; meie peame ikka panemaks sama mõistusse ja rammo polest. Kui meie hakkatusses olleme
romand, nörgad olleme olnud, wahhest kommiscannd ja langenud: siis
peame parrast julged sammud astuma; meie peame wahhet tundma
õigusse ja pettusse wahhel; meid ei pea igga ippetusse tulest aetama,
sest et meie olleme mehhe rammo ja tarkust sanud ja südame wasto panna ; ja sedda teil aitab meid meie I u m m a l , kui temma sanna meie iggapäwane leib on, tui temma W a i m meie sees ellad, ja meie isse walwame ja pallume.
Se on se te, taewarigi sada, ja seäl sureks minna; temma on lül
waewalinne ja kitsas, aaga siiski se oige ja ainus. Iesus ütleb: pissut
on neid, kes sedda kirsast teed läiwad; se tulleb sest rummalussest, mis
innimestel o n ; mis nemmad norelt on õppinud; mis nende himmusid
möda o n ; mis nemmad teistest nawad ja kuulwad, sedda nemmad kiitwad ja tewad. Nemmad petwad isseennast tühja mötlemiste ja wabbandamistega ; seddawisi on se wanna innimenne rikkutud, ja tedda
rikkutakse itka ennam ja ennam, ia kui nemmad ommeci peawad öigussel tunnistust andma, hakkawao nemmad sedda mele-parrandamist
pikkale weddama. Agga, mis se wiwiminne aitab; temma teeb kah'
j o ; hölpsam on warsi kurja ja eksitusse tee peält ümberpöörda, tui sedda ikka peale käia, ja wiimsets kaugelt taggast tulla; sepärrast käigo iggaüks warsi ja wäggise taewarigi peale ja kiskugo tedda ennese pole.
m. Peame weel sedda tahhele pannema, kuida meie taewarigis
peame ellama, ja omma pühhitsust ja õigust omma ello otsani hoidma ja kinnipiddama; sest meie ellame ma ilmas, ja Iesus ütleb meie
Ewangeliummis : hadda ma-ilmale pahhanduste pärrast, sest pahhandussed peawad tullema. Kui meie neid mitte rähhele ei panne, za
ennast nende eest ei hoia, siis rikkuwad nemmad meid usssnaste a r r a ;
nemmad ei löppe ma-ilmast, waid peawad tullema.
Kas se peaks
Iummala sü ollema? ei koggoni. Temma ep õlle ühtegi pahhandusstks lonud; keik, mis temma on teinud, on wäaga hea; agga se on innimeste sü, kes ommas rummalusses wahhest sedda isseennestel kahjuks
tewad, mis nende heaks viddi sama; kes omma ihho liikmetee läbbi, mis
tallid on, mis tarwis lähhäwad/ za mis I u m m a l omma headusse tunmstussets on annud, sawad pahhandatud ja riktutud.
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Jesus ütleb meie E w a n g e l i u m i sees: sinno silm/ sinno kassi, ja
jalg pahhandawad sind. Kuida wõib se olla? Waat nenda, Jummal
on meil ihho ja hinge annud ja mollemad nenda ühhendanud, et meie
omma ihho ja liikmeteega keiksuggused ilmalikkud asjad tunda ja teäda
same; need asjad tullewad, kui uksest, meiesisseja sünnitawad meie sees
Mõnnesuggused mötlemissed ja ihhaldamissed; Needsammad asjad on
wahhest meie liikmeteel, ehk lihhal ja werre! maggusad, pehmed ja armsad ; agga nemmad ep olle sepärrast ommeti ikka meile head, waid
nemmad on siis meil turjad, kui nende läbbi meie sees kurjad himmud
tõuswad; ja kui se meie sees sünnib, siis on ka meie liikmed meid pahhandanud; meie õigus ja pühhitsus, meie rööm ja rahho saab pörrutud ja hakkab kõikuma. Agga meid ei pahhandata mitte ükspäinis sel'
wisil omma liikmetee läbbt, waid weel eeistwisi ja kurjeminne; mötle
nenda: kui meie need kurjad ihhaldamissed, mis liikmette läbbi meie
sisse tullewad, sallime, siis kanname ussi põues; need himmud kaswawad meie sees, nemmad sawad wäggewaks ja tullewad ilmale ta meie
ihho ja temma liikmette läbbi; neid näikse ja lulukse; ja siis olleme patto läbbi rojaseks tehtud, meie pühhitsus ka ub ärra, meie sannad ja ello
wisid on kurjad; meie olleme teistel eelkäiad turja tee peäl; meie olleme
patto õppetajad, tullewa põlwe rahwa rikkujad ja tapjad, ia meie pattud ellawad siis weel teiste sees, kui meid ennast ennam ep olle, meile
suremaks nuhtlusseks. Need ilma süta lapsed, need rummalad ja nõdrad sawad pahhandatud ja kissendawad hädda meie ülle. Sest ülleb
Jesus: sel innimessel, kelle läbbi pahhandus tulleb, olleks parrem, eeta
teigesüggawama merre põhja saaks ärrauppmud. Nisuggust hädda saatwad need pahhandussed. M i s nou meil siis peab ollema nende pärrast?
Se on se tark nou, mis Jesus meie Ewangeliummis meil annab:
tissu wälja, raiu ärra, wiska ärra sedda silma, sedda kät ja jalga ehk
mu liket, mis sind pahhandab; se o n : kui üks pahhandus sinno liikmette
läbbisinnosissetulleb, eht sinno likede läbbi sinnust tahhab wäljaminna,
siis ärra salli sedda ; olle kui innimenne, kellel need pahhandusa liikmed
ep olle; panne wäggise wasto, ja ärra arwa sedda ennesel kahjuks, et sa
omma tahtmist ja himmusid möda ei sa ellatud; surreta ommad liikmed, mis M a peäl on. Kes sedda nõu kidab ia sedda möda ellab, sellel ei wõi need vahhandussed kahjo tehha, waid temma auustab Ium>
malat omma ihho ja hingega, mis mollemad Jummala pärralt on.
Agga sa ütled: siis ma jo paljo pean arrasalgama ja pölgma^ tui
minna omma silmaga ei pea näggema, käega teggema, jallaga käima

Iiii 3

ehk

^«22
Juttus Mihkli Päwal.
ehk MU liket prugima; mul kaub paljo rõmo M a peäl ärra, ja pealegi pean ma isseennesel wallo ja häbbi teggema. Higus k ü l ; meie peame keik ärrasalgama, mis meidckelab ölget ja pühhad ollemast. M a ilma libbaminne ei pea meid augutama, ia temma ä h w a r d a m i s i ei
pea meid arrals teggema; kes omma lihha keige ihhaldamistega risti
lööb, se wöttab ühhe ossa sest ristist ennese peäle, nus meie peame kandma Iesusse järrel käies. J a meil ep olle ka sest kahjo; sest Jesus ütleb:
parrem on, et sa wiggane iggawesse ellusse lähhäb, kui et sa terwe ihhoga saatsid tullesse heidetud.
Kui meie selle peäle üksi Watame, mis meie ees, mis nähtaw ja
nrrikesseks aiaks on, siis ep olle neiüpahhandustel õtsa; meie olleme omma liikmette ja himmude orjad ja wangid ; igga room, igga kartus, ja
mis agga juhtub, wallitseb meie ülle; agga kui meie sellepeale wata>
me, Mls tullew ja iggawenne on, siis same isseenneste peäle wõimust;
meü on rammo ja julgust pilgda keik, mis meid ial tahhab pahhandada.
Seddawist jääb meie iigus ja pühhitsus litumatta, kui lörged mäed;
meie rõmo ja rahho ei risu ükski meie käest, meie sannad sa keik meie ello
ep olle ühhelegi pahhanduseks, waid jummalalartusse märgiks.
Sest, mis meie nüüd olleme õppind, näme weel sedda, et meie
kohhus on, Jummalat allandlikult tännada, et temma meid on peästnud omma kalli sanna õppetusse läbbi leigest rummalusse ja pimmedusse woimussest, ja on meile sütand ühhe küünla, temma rigi sisse minna, ja siit, ommal aial, iggawesse ellusse; sepärrast ei pea meie mitte
sedda walgust pölgma holetnsse, laiskusse, ehk wastopannemise läbbi,
waid meie peame sedda kalliks piddama ja üksi silmi selle peäle watama,
kunni se pääw ka meie sees tõuseb, ja meie isse la kui küünlad paistama
beateggude läbbi teiste ees, Jummala ja meie Issanda Iesusse Kustusse auuks.
Olle siis, armolinne J u m m a l , lidetud sinno kalli sanna õppetusse
eest. Aita meid omma pühha Waimo läbbi sinno mele järrel sinno rigis ellada. Lükka keik pahhandussed kõrwale meie sees/ ja meie ümber,
et sinno riik ennast laiale lautaks. O h ! kule meid Iesusse Kustusse
pärrast. Amen.
Laui. I8s. Kahheksamast salmist: Keik, mis sa kogzund ennesel n. t. s. otsani.
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LHul.123. Oh) kuhho lühhän ma, n t . s.

6 > e l d e ja armolinne Jummal! kui wägga suur on sinno arm waesH ) te pättuste wasto. Tõeste sulle ep olle sest hea meel/ et se, kes
< ^ öäl on, peab surrema, waid/ et temmal iggawenne ello peab olollema. S u l olli sest halle meel, et meie piddime hulla sama.. S a
lätsid meist möda ja näggid meid meie werre sees ollewad, »a ütlesid:
sa pead ellama. S a leppitasid meid isseennesega. S a lallitasid omma
Pöia ma ilmasisse,et temma piddi needmisseks sama meie eest la nmd
kässo needmissest lunnastama. S a pällud nüüd temma sees armo la
rahho ja iggawest õnnistust. J a sedda keik teed sinna meile, kes meie
sind olleme wihhastanud ja wäärt olleksime, et meid waewajatte la plnajatte katte piddi antama. O h ! helde Jummal) häbbi on meü silmis, et meie sind olleme wihhastanud ja sessmma habbiga tulleme nuud
so ette, ja pallume sind, la-ma meiepattud ja pesse meld pattust, et
meie walgeks same tui lummi. Rõmusta meie süddamed, sest need on
ärralõhhutud patto waewa läbbi. Näita meile ka omma onmstuft I e susse Kustusse sees. Anna öiget usko temma sisse. Anna omma W a , '
mo, et ta meid pühhitsus, et meie iggawesse õigusse, wagaadusse la
ünnistusse sees woikmne ellada. Kule meid armolikult Iesusse Kustusse pärrast. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas n. t. s.
Need sannad, mis meie tänna puhhast kirjast tahhame tähhele
panna, on kirjotud teises Aorintusse rahwale kirjotud ramatus, nnes
peatükkis, ühhcksiiteistkünmemas ja kahhekümneas salmis.

J u m m a l olli Kustusse sees, ja leppitas ma-ilmaissecnne«^ sega ärra, ja ei arwanud neile mitte nende ülleastmissed
süüks, ja ttmma on meie sisse pannud ärraleppitamise sanna : sepärrast olleme meie nüüd Kässud Kustusse assemel, od
ftgo maenitscks Jummal meie läbbi, sus pallume meie nüüd
Kustusse assemel: Andke ennast Jummalaga ärraleppttada.
Ni
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zTIi tõeste kui ma ellan / se on Issanda Jehowa sanna, mul ep
olle head meelt ftlle surmast, kes öäl, waid sest, kui se, keo öäl on,
pörab omma tee peält, et ta wõiks ellada. Kuulge siin omma Jummala healt, armas rahwas, kuulge, temma kinnitab ühhe kalli waudega, et temmal ep olle sest head meelt, et pattused peawad hukka sama. Kuulge need riömsad sannumid, kes teie sel palwe päwal omma
patto waewa pärrast nuttes omma Jummala ette tullete ja armo otsite
temma käest. Waatte rimoga ülles omma taewast Issa pole; ei temma
tahha ennam wihha piddada, kui teie pattust pörate ja Icsusse lunnastamisse pärrast armo otsite. Ta tahhab hallastada ja andeks anda.
Laste õigust ja iggawest ello vakkub temma meile. Et lakki siis keik omTan. 5,i3. ma taewast Issa jure ja üttelgem: p ä r a , meie J u m m a l ! omma
'? kõrwa ja kule; te ommad silmad lahti ja wata, sest meie ei heida
mitte omma sure õigusse pärrast ommad allandikkud palwed so ette
mahha, waid so wägga sure hallastusse pärrast. Issand kule, I s sand annna andeks, Issand panne tähhele, ja te sedda; Ärra w i w i
mitte issi ennese pärrast, mo J u m m a l ! Meie same selle peäle wissist
Matt.?,,,.need röömsad sannumid kuulda : Olle julge, minno poeg, minno tüttar, sinno ust on smd aitnud. Need sannad, mis etteloetud, kinnita»
wad sedda ka ja näitwad meile

Jummala suurt hallastust pättuste innimeste peäle.
Sest
I. Temma on isse Kustusse sees ja leppitab ma - ilma
issiennesega.
II. Temma lasseb kulutada ärraleppitamise sanna.
Aeeb sc on, mis meie nüüd tahhame ärraarwata. Annasinnaomma sannale
"
wägge, oh pühha Waim! et meie sure Jummala armo läbbi ennast laseme juhhatada, ärrasalgada llmallkkud himmud ja mahhajätta ommad pattud: ja
et meie seddawisi Jummala armo ka ennestele pärrime. Amen.
I. Pühha Paulus ütleb siis: Jummal olli Rristusse sees, ja leppitas ma-ilma isseennesega ärra, ja ei arwanud neile mitte nenöe ulleastmiosed süüks. Nende sannadega annab temma meile Jummala
suurt hallastust teäda. Sest waat, mis wägga armolinne temma on.
Meie ollime keik temma wasto ülleastunud ja temma kassud mahhajätnud.
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jätnud. W!hha ja nuhtlus piddi kül keikide peäle tullema, kes Jummalat julgewad wihhastada. Waenlane ja pinajam katte olleks temma
meid wõinud anda; agga temma hallastas. Temma lepvitas isseen
nast Kristusse sees ärra, läkkitas isieomma poega, et temma kaZso Kal. 4,4.5
alla piddi sama, ct temma neid, kes kässo al ollid, piddi arralunnastama, et meie piddime laste õigust sama. Sepärrast nältcib I u m Rom. 5, z.
mai wäl,a omma armastust meie wasto, et Aristus meie eest on surnud, kui meie alles pattused ollime.
Pangem õiete tähhele, kui wägga suur sesamma Jummala arm
on. Jummal olli innimessed ennese sarnatseks lönud. Temma andis
neile keik, mis tarwis olli, la teggi neid ma ilma wallitsejaks. Sedda
teggi temma selgest armust; sepärrast ütleb temma: Res on mo etteI,b 4113^
jõudnud, et ma pean temmale tassuma. Innimeste kohhus olleks nüüd
olnud, et nemmad olleksid piddand selle sure armo eest Jummalat kartma, ja temma tahtmist teggema. Agga Waat, mis wallatumat nemmad on. Jummal annab agga sowiks neile ühhe ainsa kässo ja nemmad eksiwad jo. Jummal ähwardab neile surma, agga nemmad ei holind sest ühtegi ja tewad, mis nende himmud heaks kiitwad. Mis piddi Jummal tegaema sesamma wasropannia souga? Temma piddi patto peäle nuhtlust seadma, muido olleks temma õigus teädmatta olnud,
ja vcittud olleksid weel ennam wõimust wõtnud ja õnnetus ja hädda, mis
w nt e läbbi ma ilmas on, olleks weel paljo suremaks sanud. Ta kulutas
sepärrast Adamile nuhtlust ja needis ma ilma ärra. Ta ähwardas aialikkult ja iggaweste vaetud nuhhelda. Innimenne ei saand nüüd ennam
omn ast melest ia wäest Jummala täsjud piddada, sest ta olli rikkutud
patto langmisse läbbi. Jummalal olli sest halle meel, et meie piddime
hukka sama. Temma olli nmd lönud, et meie ükskord temmaga taewa rõmus piddime ellama. Temma armastus tahtis meiega leppiba,
agga temma ölgus seisis wasto- Agga armastus sai wõimust. Jummala Poeg läkkiteti ma ilma sisse, sai needmisseks meie eest, et temKal^iz.
ma meid piddi ärralunnasrama kässo needmissest. Jummal olli isse
temma sees ja leppitas ma ilma ennesega ärra ja ei arwand ülleastmissed fuüks.
Jesus tulleb waesusse sees, õppetab Jummala tahtmist ja saab sannawötlikkuks surmani. Waatke immet, mo armad, mis Jummala
hallastus teeb. Ei ta heita armo omma Pöia peäle; wald panneb
ma ilma panud temma peäle. Kelle koorma al peab temma werd higistama ja risti sambas kissendama: M o Jummal mo Jummal, nu-Ä
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sinna mind olled mahhajätnud. Ta surreb, et meie temmaga peame
tõusma. Ta lähhäb taewa ja ismb Jummala parremal polcl, er meile pcab üks eestkostja ollema, kui mele patto teme. Se on siis se lrppita r. isse ohwer, mis Jummal isseennesel on saatnud. Se on se ilmaRom.8,,. süta Jummala Tal, mis nm llnni pattud kannab. Ja sepärrast ei
moisreta nüüd 'ntteneid hukka, kes Asusse Nristusse sees on, kes
ei kai lihha järrel waid waimo järrel.
Jummal passub nüüd omma armo keikidele Jesusse lunnastamisse
Matti,,,8pärrast. lulge minno jure, ütlcb sesa n^a Onnisteggia, keik, kes
teie ollete koormatud, ja waewatud, minna tahhan teile hmgamist
sata. Ta kutsud keik, et nemmad temma armo öopemst ja lepmtamist
peawad wastowõtma. Jummal ei tahha ennam wihha piddada. Ta
Ies 53,5. tahhab pattud andeks anoa, sest, et Jesus on mcie ülleastmiote pärrast hawatud, ja keik meie üllekohto pärr st ärraröhhutud: se karristus olli temma peäl, et meil piddi rahho ollema, ja temma muhkude läbbi on meile terwis tulnud. Jesus on täieste keik Jummala kästud teinud. Sedda arwatakse meile kassuks, kui meie temma armoõppetust wastowõtmine, temmasisseussume ja omma meelt parrandame. Seks on temma meile armo ja pühha Waimo saatnud, et meie
temma juhhatamisse läbbi peame waggats sama.
Waatke, mis suur Jummala armastus olli ma-ilma wasto. Siin
on temma üllesnäitnud, et temmal ep olle sest hea meel, et pattused peawad hukka sama. Siin on temma teäda annud/ et temma ei wötta
kõwwaste waidelda, waid, et temma hea melega leppib ia andeks annab. Sest temma olli Kustusse sees ja leppitas ma- ilma isseennesega
ärra ja ei arwand nende ülleastmisscd süüks.
ii. Agga sest ep olle weel kül, et temma omma Poega on läkkitanud ma ilmasisseja ükskord temma sees olnud ja ma-ilma leppitanud
ennesega. Waid temma palkub, sellesamma Qnnisteggia sees, ta praego weel omma armo. Sest rägib pühha Paulus weel mcie jutlusse saunade sees ; temma ütleb: lemma on meiesissepannud ärraleppitamise sanna; sepärrast olleme meie nüüd Nässud Arismsse assemel,
otsego maenitses Jummal meie läbbi; sus pallume meie nüüd Aristusse assemel: Andke ennast Jummalaga leppitada. Se olli Jummala nou, et kelk se ma-ilm, se on keik innimeste suggu, Krismsst läbbi temmaga pildi lepvitud sama. Keik Jummala sanna tootussed, lttis
temma wanna ja ue nädusse aial sestsammast patto lunnastamissest on
annud,
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annud/ kinnitawad meile sedda ja näitwad meile/ et Jummal telkite
innimeste wasto armolinne on/ sest et nemmad keik temma lomad on,
kes Adanm sees Jummala simia seks on lodud/ ja Iesusse Kustusse
läbbi jälle temma sarnatseks peawad sama. Sest same jo tunda/ et
Jesus keifide Hnnisteggla on, nenda kui temma mittokõrd isse ütleb, et
temma on tulnud öasaks teggema, mis ärrakaddunud on. Jummal
tahhab la/ et keik innimessed peawad önsaks sama ja toe tundmisses' Tim. ,,4.
tullema. Sepärrast olli ka Iesusse käsi: minge ja sppetage keik rah- Matt.28,13
wast. J a sesamn;a kässo peäle läksid temma jüngrid armo õppetust
kulutama keiges ma ilmas. Pühha Paulus ütled sedda: keige MaRom.lo,i9.
sisse on nende heäl wäljaläinud, ja nende sannad ma-ilma otsani. Jummal on omma armo õppetust ka kastnud ülleskiriotada/ et keik rahwas
ma ilma otsani piddid teäda sama temma tahtmist ja sedda õnnistust/
mis Jesus keikidele on saatnud. Sesamma Jummala sanna õppetab,
et meie peame pattust pöörma ja ustma, ja tõotab meile ello ja önnistust, kui meie sedda teme. Seeb se on/ mis Paulus ürleb Temma
on meiessssepannud ärraleppitamise sanna; siis pallume nüüd Kustusse assemel: Andke ennast Jummalaga leppitada.
Wägga suur on Jummala hallastus, et temma meid ikka weel
maenitscd seddawisi öpperajatte läbbi. Häbbi peab meile kül silmis
ollema sesamma sure armo pärrast. Sest kui kaua olleme jo ellanud ja
kuulnud temma sanna maenitsust ja ommetigi on ni paljo weel meie seas
patcnsiröirmatta ja monned lähhäwad pääw päwalt weel kurjemaks ja
wallatumaks. Siiski pakkub Jummal ikka weel omma armo ja pallub:
andke ennast leppitada. S i i n on se selgeste nähha, et temma pitka me
lega on ja rikkas heldussest. Tõeste temma on üks wagga armollk I s sa Ta annab ikka aega. Olleks temma meid omma wihha sees nuhhelnud ; mis olleks meist sanud? Temma olleks jo ammogi meid wõinud rikkuda; agga ta annab weel armo aega ja sowib ikka, et meie
peame targemaks sama. Eks se olle suur hallastus? J a sedda same
weel rohkeminne tunda/ kui meie hakkame mötlema, mis head J u m
mal meile tahhab tehha. Temma ei tahha ennam selle peäle möttelda/
et meie ni wastased olleme olnud. Ei temma tahha ka nuhhelda selle
patto pärrast, mis meie olleme teinud/ waid temma pakkub armo ja
pattude andeks andmisi Iesusse Kustusse pärrast.
Ei temma kässi
mitte/ et meie essite täieste peame waggaks sama, enne kui temma av
n o heidab meie peäle/ waid temma tõotab warsti/ kui meie agga tunneme ja lahhetseme omma patto batta ja selle wasto Icsusse kaest abbi
otsime ja tõotame, et meie omma pattust ello tahhame parrandada,
Kkkk 2
omma
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omma armo. Ja sepärrast la utab temma ommad käed wälia meie
wasto. Eks se olle heldus? Ets ,e olle hallastus ? Ja mis paktub tem
ma? Omma armo, omma issalikko armastust, önmstust siin ma ilmas, õnnistust ta pärrast surma weel. Et waatke, taewa rõmo pallub temma. Mis on selle wasto ma ilma room, mis ni vea hukka
lähhäb? ms se on selle iggawesse römo wasto, mis Jummal tahhab
anda? Ja sedda tahhab temma muido anda, llma maksota, Iesusse
Kristusse lunnasramisse pärrast. Mis tahhame siis weel, mis otame?
M.ts meie ei lähhä temmale wasto, kui temma omma leppitamist pallub ? Et ärkasiisülles pattune, so patto unnest. Et leppi nüüd omma
Jummalaga. Waat, kui suur on temma hallastus, et temma siit sa*
dil jbmo rummalusse aega on sallinud.
Tänna on meile nüüd jälle üks armo pääw. Mis tahhame siis
tebba, mo armad ? Meid kutsutakse tänna keik partustpöörmisseks. I g ,
gapiddi kuleme meie need armsad sannad: andke ennast Jummalaga leppitada. Hädda nüüd sellele, kes ei tahha kuulda. Mis ta tahhab tehha, kui Jummala wihha süttib põllema ? Et M i siis tänna weel olnma Jummala jure ja piragem pattust. ^
Ec ellad tänna pöra weel,
Sest homme teine järg on teal.
Astuge siis omma Jummala ette, ja tunnistage temmale ommad
pattud. Tulge nuttes omma häbbi pärrast, nns teie ennesele pattoga
ollete teinud. Witte siis Jesust eestkostjaks, kes ka teie pärrast on surnud. Agga wõtke ka iiget nou, et teie tõeste tahhate omma ello par"".'^"'rändada ja siis kuulge omma Jummala tõotust: Ruise, kes oal, pörab keikist ommast pattudest, mis ta on teinud ja peab keik mo seadmiosed, ja teeb, mis kohhus ja õigus on: se peab tõeste ellama, ei
mitte surrema. Neik temma ülleastmissi, mis ta teinud, ei peage
mälletadama; omma õigusse pärrast, mis ta teeb, peab ta jäma ellama. Aas mul ial peaks hea meel ollema ühhe öäla surmast? ütled
Issand Jehowa; ets sest ep olle hea meel, kui ta ümbcrpörab omma
tede peält, et ta wõiks ellada? Et leppige siis ükskord, teie kangekaelsed , kes teie siit sadik Jummala sanna ei wõtnud kuulda. Et waatke/
tui kaua Jummal jo on ootnud. Et mötlege ommetigi temma hallasIes. i,,e tusse peäle, misga temma teid siit sadik on kannud, peske nüüd ennast, puhhastasse ennast, saatke ommad kurjad teud Jummala silma
eest ärra, seiske kurja teggemast; siis wõttab Jummal teiega lepplda
ja
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ja ei tahhagi Kustusse pärrast teie patto peäle ennam mõttelda. M i s
hea on siis me luggu! Jummala nuhtlus/ mis rattustele walmis on, ei
tulle teie peäle. Armoga juhhatab temma isse teid sestsinnatsest hädda
ormst taewa.
Teie, kes teie jo pattust ollete pöörnud ja usso läbbi Iesusse Kristusstsissearmo leidnud, kinnitage ennestele tänna sedda head, nns me
ollete sanud. Murretsege, et teie pääw väwalt ennam ja ennam pattust
lainilate. Hatkage sepärrast tänna ueste head wõitlemist wõitlema. Seiske kindlaste uskus ja palluge Jummalat, et temma isse teid üllespeab
keige patto kiusatusse al. M a tulletan teie mele, mis pühha prohwet
Esekiel ütleb : R u i üks oige ommast öigussest pörab, ja teeb köwwe-Esek. 5 -».
rust, siis pannen minna temma ette kommistust, et ta peab surrema,
ja temma oige teggude peäle, mis ta teinud, ei pea mõtteldaana.
Hoidke siis ennast taggass minnemast patto tee peäle. Olge ustawad
ftrmani, siis säte ello kroni. Mötlege allati selle peäle, mis meie Issand
Jesus Kristus ütleb: M i n n o lambad kuulwad minno heale, ja min 3°".^»,
na tunnen neid, ja nemmad käiwad minno järrel. J a minna annan
neile iggawest ello, ja nemmad ei sa ellades hukka, ja ütski ei kissu
neid minno käest.
Palluge Jummalat keik, et temma meid ei wõttaks nuhhelda omma wihha sees, mis meie omma pattudega ni wägga olleme teninud.
Palluge, et temma weel edespiddi hallastas meie peäle. Palluge, et
temma ei wõttaks omma sanna meie käest, meie langekaelusse pärrast,
waid õnnistaks sedda meie seas, et meie keik temma lapsiks ja iggawesse ello pärriaks wõiksime sada. Palluge Jummalat, et temma õnnistaks meie armolisse üllema Wallitseja ja keik meie üllemad, et meie nende
al rahholist ello wõiksime aiada; et temma õnnistaks meie M a , ja keik,
kes selle sees ellawad. Palluge ka Jummalat, et temma annaks wilia
kaswada ja hoiaks keige raske willetsusse ja nuhtlusse eest. Allandage
sepärrast ennast ja palluge. sedda kelk Jummala käest.
Siin loetakse Litania, ehk Palwe ning eestpalluminne keige sugguse hädda sees
Laul. 253.

Kklt 3
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L a u l : «8. N i kui ma ellan töeste, n. t. ^

/ ^ ' i n n o palle ette tulleme allandiklo süddamega, Wäggede Jehowa!
V ^ S o pole ihkame, wõtta kuulda armoga meie s^ddclme ohkamissed ! Anna armo, et meie tänna sinno sanna öme kuleme omma hingede kassuks; et meie tänna, tänna, kui se enne ei olleks sundinud, meelt parrandame! Pitka melega ja sure heldussega olled sa siit
sadik meiega kannatanud, oh! ärra minne weel meiega kohtusse! Anna weel pattuströörmisse aega, agga anna ka armo, et meie sinno hellust ja pitka meelt wallcuusse peäle ei tõmba, waid, et meie sest silmapilkmissest warsti Wõttame nõuda omma önnistust kattusse ja warristussega! Aica meid seks sinno põhjatuma hallastusse pärrast. Amen.
Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s.
Jutlusse sannad: Laul. 2. salm. 12.

Andke suud Pöiale, et la nutte wihhaseks cl sa, etteiehukta ei sa tee peäl: scst temma wihha mt.t'b pea põllema ;
wagga önsad on keik, kes temma jure tippuwad.
Minno armad kuuljad! S e l tännase! päwal, mil keik meie M a
Jummala palle ette tulleb palwe ja öhkümistega; sel tännase! päwal,
mil keik Wäggede Jehowa palle ees tuhhas ja põrmus ennast peaksid allandama ja pattust pöörma; sel tännase! päwal, mil keik wahhlmehhed Swnis mele parrandamise sannad kulutawad ; ärgo tulgo Jummala sanna tühjalt teie süddame peält taggasi. O h : mikspärrast on
meil weel tarwis, mele parrandamist kulutada ? Jubba iggaüks olleks
piddand nõudma omma õnnistust kattusse ja wärrisrusstga; jubba iggaüks, kes sedda teab^et meie armo aeg ni pea lõppeb, et wallo ilma
orsata jummalakartmatta rahwale ossaks tulleb, olleks piddand J u m mala Pöia nimmesisseussma, sest ilma temmala ei olle meil ota hallastus! ellawatte ja surnutte kohtomõistja ees. O h ! kes w»el on wibind, se joudko; Andke pöiale suud, et ta mitte wihhaaks ei sa ja
teie hukka ci sa tee peäl: sest temma wihha süttib pea põllema, axgu
önsad, kes temma jure tippuwad.
Nenda
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Nenda maenitsetakse teid tänna meleparrandamisseks; oh! wõtke
wasto sedda sanna ja andke ennast Jummalaga ärraleppitada. M a rägm teile sepärrast

I. Monned sannad tössisest meleparrandamissest, ja
II. M a selletan mikspärrast se ni wagga tarwis on.
Meie kulutame nenda kui Kustusse essimessel) Kässud mele-par Ap.tegg 2.
randa,nist Jummala pole, ja usko meie Issanda Jesusse Rristusse
"sisse. Mollemad asjad tähhendab ft sanna: andke pöiale suud, heitke temma wallilslsse alla/ tenige tedda, kippuge temma jure. I l m a
us'ota ei wõi Üksti Jummala mele pärrast olla, ja kes ussub, se peab
õnsaas sama, on meie Lunnastada omma sanna.
Usso e-silnen: tz ük on kül Jummala sanna tundminne, et innimenne ellawalt tunm b ja toeks arwab keik Jummala nou innimeste i n nietussest. J a , et kül innimesse meel, nns pimmedaks on läinud, et
kül temma ärrarikkutud süddame himmud wastopanneksid; siiski peab
temma sedda toe sanna wastowõtma, mis ni mitme tunnistajatte werre ja surmaga otsegc pitseri märkiga kinnitud on. Agga usso keigeüllem ja surem tük, on se kindel lotus Jummala armo peäle meie Issanda Jesusse Kristusse pärrast; et innimenne kõwwaste lodab Jummala
kohto ärje ees armo leida, ja omma pattude andeks andmift Jesusse
werrise lepvitamisse ja surma pärrast, sest, er se on olnud täielinne lunnastimisse hind ma ilma pattude eest, ja sevä;n.st ööldakse siin: Andke pöiale suud. S e olli ennemuiste alandamisse ja tenistusse märk,
ja jälle ööldakse: önsad, kes temma jure klppuwad, kes temma käest
abbi otsiwad. U,ttit innimenne otsib sepärrast abbi sclle Lunnastaja
laest, kedda temmale Iunlmala töe sanna sees kulutakse, ta heidab temma wallitsusse alla, laab temma armo riki allamaks, ja otab armo ja
õnnistust Jummala käest ükspäinis temma pärrast.
J a , tas sekäst kül peals raske ollema? Kes ei tahhaks hea melega önnistust sada? Agga mitmed lahutawad meleparrandamist
ussust, ja lootwad agga meleparrandamisse peäle uksi, nende ust on
tühhine.
Ust ehk lotus peab mele-p»rrandamissega ühhes ollema,
siis ta wast kõlbab, siis ta teeb insaks.
Tarwis on sepärrast, et
innimenne ommad ülleastmissed ellawalt tunneb, ja kes on kül neist
wagga ? kes on koggoni ilma süta? Iggaüks tunneb, et temmal on suur
wöua kirri Jummalaga, sest, et ta nutte ükspäinis mitme üllcastmis'

sega kurja teinud, waid, er ta ka holeto on olnud sedda head tebhes,
mis te müa kohhus olli. Sest, ärge arwage mitte, et se kurjus, .uis
innimenne teeb, ükspäinis pal o;l; ka se hea, mis ta plddl teggema,
ja ep olle teinud, teeb teddasttüllusseks.Mitte ükspäinis pahha, waid
ka se siggimatta pu raiutakse nmhha, ja wissatakse tuttesse. Se tundminne saatkostlstossist kahhetse«nist innimesse süddames. O b ! k..l innimenne mörleb Iulninala vül^icsusse ja õigusse peäle, ja er tem na
luna peab wibkaina ja uubtlema; kui ta mele tullcü b omma sure, mre
wõlla, ja mötleb iggawest sur.na peäle, mis patto palt on; ja km te n>
ma südda wärriseb io tundes tullewa mm.lledusse ja wallo paika ilnla
löpmatta ahhastussed, kül ta sils ennast allandab tubhas la põr.ms
Jummala palle ees; kül ta siis nuttab kibbedaste Peetrussega ; lul ra
siis Tawetiga uiutab omma wodi silma weega; kül ta siis õhkab ;u n,
mala pole, et temma wõttaks sedda mahharöhhutud, waewatud ja
koormatud süddant ohwriks wasto, et ta lasseks selle nutto heale läbbi
omma issa süddant sullatada hallastusseks. Ja siis se kange süddame
waew aiab tedda keik ülleastmissed wihkama ja mahhajärma. Nüüd ta
tahhaks hea melega endised pattudomma werrega ärakustutada. Nüüd
ta nouub sure lnurrega pattude eest ennast hoida, et temma hmq sesugi
ause waewasissejälle ueste ei saaks. Kül ta siis römoga wastuvõttab
sedda ustawa sanna, mis keige wastowõtmist wäärt on, et Jesus
Kristus on tulnud ma ilmasissekeik pattusid önsaks teggema. Hul ta
nüüd rõmustab lelle warjo-paika pärrast, mis temmale Iesusse hawa«
de läbbi on walmistud selle keige wäggewama wihha eest. Kül ta nüüd
rõõmuks saab,., et temma wõllaani on ärramatnud ja ärrakäutud
Iesusse werre läbbi. M l ta nüüd annab Pöiale suud, heidab temma
nki allamaks, nõuab tunda temma riki seädussed, ja neid möda ellada
ilinalaitmatta ellus. Temma olli haige, agga Jesus temma hinge arst
on tedda terweks teinud; temmal olli kümme tuhhat talenti wõlga, ja
ei ühtegi maksta;. agga Jesus on temma assemel ärramaksnud, temma olli surma wäärt, agga Iesusse surma läbbi on temmale ello leitud. O h ! mis rööm täidab temma hinge'.
Se, mo armad! on mele- parrandaminne, se on uss, se on önnistusse te.. O h ! et iggaüks, kes weel sedda teed ep olle käinud, wõttaks
ruttada za omma hinge peasta. Agga
n. Ma selleta» nüüd, mikspärrast se ni wägga tarwis on.
i ) Meie armo-aeg löppeb ni pea/ ja teädmatta on meil, mil aial
tg lõppeb. Temma wihha süttib pea pöllema, rakitakse siin. Hirmo
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sanna' tes teab, kuiussinaste, enne wahhest, luimaarwassn, süttib
temma wlhha pöuema. I o ma ollen pattud pattude, ülleastinissed ülleastmiste peäle koggunud/ ehk wahhest ühhe ainsa vattoga, mis,na weel
teen, saab jo ^ o patto nloöt täis. S m sadik ehk on llleie suur ülempreester, minno ee^lkostla minno eest pallunud, ja temma palwe pärast
on «ülle ait sadik wecl aega anmd. M a oUm sigaimatta pu olnud;
weel ma seisan, kes teab, kui kauaks mind weel jäeta seisma? Ehk
Iummala kannatus jo bakkab otsa soma, ehk temma hcldusse ja vitka»
llnle rikkus jo lõppeb, sest, et ma üllcastmlstest ei taggane. Mt.i.ed
aastad, teine teise järrel on nenda lnöda läinud. Iummala W a i m ei
wässind minno süddame kulges kovpumdes, j a , kui ma nüüd o nuuti
weel ei kule temnm healt, ehk ta siis annab nnnd jo ärra «ninno süddame kowwatusse sisse. Minna ei tea scdda silma pilka, millal mo koh
tolnoistia mind nüüd kutsub arropzddamisstks, ehk ta mlleb llw peale
äkkitselt, kui linno pael.
Monni ehk arwab ommas süldalnes: ommeti ma saan tundma,
kui mo armo aeg lõppeb, siis on aeg Iummala pole pöörda, siis on aeg
pattud kahhetseda; I u m : n a l , kes ni armolinne on, wöttab nnnd kül
si's ka wasto. Agga tühhine lorus. Arwasre ussub innimenne omma
ello otsa ligai ollewad, sest ta lodab ikka, ja wahhest sures haigu<lsesgi
weel, parrelnaks sada, ia arwab weel elloaega ennesel ollewa. W i i l n sel haigusse aial, mõtleb monni, tahhan ma pattust pöörda. Teine
tülchine lotus. Kust ma siis tean, et ma enne surma esmalt haigeks
saan ? Eks mitto ja mitto surre äkkitselt? Kes tänna terwe, punnane,
ebs Komme äkkist surreb se. Kül se juhtub mitmel korral, et monni rullekahjo, wce kab.o läbbi, ehk mu wisil älkilselt ärrasurreb. Agga, et
surem hulk lnnimestest ommeti enne surma weel haigeks saab, siis se eht
juhtub meile ka nenda. Olgo se! ommeti hmgusses ka lodab innimenne weel parremaks sada, sevärrast ta ei wötta siis mele parrandamisse
peäle möttelda, ta jättab sedda senni, kui ta parremaks saaks, ja arwab
wahhest, et I u m m a l sedda enneminne, tedda selle hea nou pärrast, mis
temmal on, ennast parrandada, terwels teeb, ja lodab nenda ühhe asja peäle, nns temmale ennam ei annera. Pealegi on se meil teädmatt a , missugguje haigusse labbi I u m m a l meld lasstb surra. Ehk tötbi
ja wallo, ehk lamsinnsscd warsti haigusse algmisses ta-mawad meie
meelt, moismst nenda, et meie ei wot mele «parrandamisse peäle möttelda. J a , eks se õlle jölledus, lota, et meie haigusse aial, tui meie
luhhogi mu töle ei kolba, ommeti kõlbaksime sedda keigesuremat, ja keigeraskemat tööd tehha, se on; meelt parrandada ? Kas siis on ennam
Llll
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aega, sedda parrandada, mis meie olleme rikkunud, lätte tassuda, mis
meie olleme warrastanud, ehk petnud; keik sedda head tehha, mis meie
ello aial meie lohkus olleks olnud tehha, ja mispärrast meie holetumad
olleme olnud? Ehk arwate teie wahhest sedda mitte tarwis ollewad.
Töesre, siis teie ei tunne weel tossist meleparranditnuft. J a , mis weel
ennam, els meil olle häbbi, et meie arwa ne sedda ello aega, miskuhhogi ei kölba, wannusse päwad, rummalale kohawad ollewad, et
temma sega peab leppima, tui meie agg: need pahhad päwad, mis pärrast tullewad, temmale tahhame tenistusseks anda, ja nore ea sees mitte ei tahha mõttelda omma Loia peäle? Kas teie arwale ühhe wastopannia mehhe/ kes omma pärris-kunninga wasto on söddind üllekohtusel wisil, ja ikka temma armo pölgnud, siis weel armo ja andeks andnusse wäärt ollewa, kui ta nüüd ütete wõimatumaks on sanud, ja ennam ei wõi wasto panna? Kas siis on aeg, Jummalat tenida, kui
meie ennam ei wõi patto tenida; siis wast pattud mahhajätta, kui pat
issi meid on mahhajätnud?
M i s teie arwate sest, l m üks wiimsel surma tunnil Jummala wasto nenda räkiks: M a ei wõi ennam patto tenida, sepärrast ma tahhan
nüüd sind renida; oh Jummal l pat on mul itta armas olnud, agga
nüüd, et ma ennam patto rõmo ei wõi maitsta, tahhan ma sedda
mahhajätta. Keige! omma ello aial ollen ma kül sinno kasw ülleastnud, agga salga ärra omma pühhitsust ja öigust minno heaks. Ei ma
lül olle jummalatartussest egga taewa önmstusjest ühtegi helind; agga
nüüd, et ma ma ilma anncd pean mahhajätma, ei tahhaks ma ommeti taewa innistussest ilma jäda. Lasse mind sinno önnistussest ossa
sada, et ma kül selle wasto ei olle ennast walmistanud; wõtta mmd
wasto omma pühhade seltsi, et ma kül ilmas pühhitsust ei olletagganoudnud, ja praego alles weel rojane ollen pattust.
M i s teie arwate, mo armad, mis Jummal peab kül sestmguse innimessele wastama ? Eks meie loe jo üllespandud sedda wastust puhhas
kirias? lagganege minnust, kes teie üllekoh^o tere. Teie näte, kui iolledad ja õnnetumad nisugguste innimeste lotusad on, ja siiskl me lodate nenda. Se ärratago sits meid melevarrandamisseks, enne km ,e
wagga Hillaks ftab, enne kui armo aeg lõppeb. Km weel sest ei olle
l ü l , siis pange
2) Täbbele sedda jummalakartmata rahwa õnnetuma ossa. Tels
sare hukka selle tee peäl, mis peäl teie katte, ööldakse siin. Rummalad
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pattused, kui Jummala wihha süttib põllema, siis säte teie hukka. S e
on wallo te, se on hukatusse te, mis peäl teie käite. M i s kasso os
meil siis patto tenistusest, et meie sest ei tahha ennast lahti tehha ?
Eks pattud jo sellestnnatse ma ,lma sees ei sada nuhtlust selle peäle, kes
neid rceb? Olgo warra ehk hilja, iägo ka kauaks pattud teädmatta,
wiimsete nemmad sawad ommeti awwaiikkuks, ja sedda raskem on parrast nende nuhtlus. Peäleqi teeb kurri süddaale tunnistus waewa, sest
öälattel ep olle rahho, ütleb meie Jummal. Arwaste peäseb pattune
siin ma ilmas neist nuhrlusscst, mis ta wäärt o n ; agga, kui ta ka siin
neist peaks peasema, siis on ommeti teises ma-ilmas temma nuhtlus
sedda hirmsam. O h ! et ma wõiksin sedda waewa ja wallo ja pinamist,
mis seäl hukkamoisterud hingede ossa on, teile õiete täieste üllesräkida,et
weel monned pattused wõttaksid hirmo ründa, wõttaksid üllesärkada ja
ümberpöörda nüüd, et weel aeg on. Kui teie ollete näinud wölwitud wangitorni M a a l , hirmsa müridega kinnitud, kuhho ilmas päwa walget
el vaista, siismötlege, et põrgo keigesüggewam pimmedus paljo hirm
sam weel on- Kui teie ollete näinud need rasked raud ahhelad ja kamminud, misga suri kuriateggiaid seutakie nende nuhttussest sadik siis
mötlege, er mld ei olle ühtegl arwada nende pimmedusse ahhelatte wasto, misga hukkamoistetud hinged on kinniseutud hukkamõistmiseks. Kui
teie ilmas ollete näinud need hirmsad surmamisse wisid, misga kurjüteggiaid surmatakse, et nende liikmed raud-rattadega katki lüakse; et nende liikmed hoostest lõhki kistakse, ehk muud hirmsad surma wisid, siis
arwage, et se ev olle weel ühtegi iggawesse surma wasto arwatud. Ge
peab neid wägga waewama, et nemmad nüüd ehk mõistwat» ja tundwad nende ärrawallitsetuda õnnistust, nemmad ehk olleksid ka womd sest
ossa sada, aaga nüüd on se suur wahhe jo kinnitud, nüüd on keik otsas,
n md ei olle ennam lotus, ei ial ennam sinna sada. J o se on raske
wallo, agga weel surem se kurja süddame-tunnistusse waew, nus jo
siin ma- ilmas monnele otsego põrgo walluks saab, sest et nemmad rahho
ja hingamist kustki ei leia. Wissist, se waew on suur, sest se on wahhest monned kurjateguad aiand need pattud üllesräkima, mis nemmad
muido ilmas ep olleks üllestunnistanud. Wahhest mõnni waewatakse
leigehirmsama vinaga, ei ta tunnista polegi, aaga kurri süddame tunnistus hakkab tedda waewama ja nüüd tunnistab temma isse, et ta agga hingamist leiaks omma koormatud hingele. Arwage sinna jure weel
lcigekangema ihho ja hinge wallo, mis meie kül siin ei wõi õiete mõist a , agga mis pühhas kirias nimmetakse tulle ja weewliga põllewaks järweks; arwaae, tui üks palja ihhoaa peaks allati sama ümbenveremd
ühhe järwe sees, mis weewli tullest põlleb, mis hirmus wallo! H i r m
Llll2
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on zo, selle peäle mõtteldes. Aaqa, mis weel keigepahhem, se waew,
se wallo ei löppe ial ärra. Tõbbe wallo on kange; kes sedda on tunnud, mõistab, kui wagga mõnne väwade wallo tedda on waewanud,
agga siiski on lotus: ükskord ma peäscn sest, wiimsete surm ommeti
lovpett.b keik hädda. Agga siin ep olle ennam lotust. J a , kui tuhhande
aastaga, kui kümme kord kümne tuhhmde aastaga weel waew peaks
lõppema, ommeti olleks lotusse warjo, agga segi ka-ub. O h ! haljastusse Jummal, ärrata meid ülles, et meie nõuame enne, kui armo
aeg löppeb, omma õnnistust! Lasse meid sinnukabbi otsida, sest õnsad on, kes sinno jure kippuwad. J a
3) Hnsad on nemmad jo siin, ja weel ennam seäl iggaweste.
Waggad ukspamis tundwad ja maitswad meie Jummala heldust, sest
nende süddame tunnistus ep olle waewatud. Keik teeb neile römo,
kelk tulleb neile heaks. Omma Jummala käest nemmad wirwad keik
heaks, ja on rõõmsad temma heateggemiste sees. Agga hea melega
nemmad ka jätwad keik mahha, kui J u nmal kassid. Kadduwad andid jätwad nemmad, kaddumatta leidwad nemmad, alwa warra kautawad nemmad, hukkaminnematm warra saab nende kätte selle assemel. Ka willetsusse sees on neil ommeti hea põlli. Taggakiusamisses,
häddas, ahhastuses rõmustab neid nende hea süddame-tunnistus ja
Jummala rahho. Se lotus iggawesse önnistusse peäle, mis ni kindlaste nende süddame sisse on istutud; se tunnistus, et ühtegi neid ei
wõi lahhutaba Jummala armastussest, täidab nende hinged ni sure
römoga, et nemmad sellesinnaese aia ürrikessed kannatamissed ei arwa
selle üpris sure au wasto, mis neile peab ilmutadama, kes Jummalat
armastawad. J a h ! taewa õnnistus, uus Jerusalem, ellawa J u m mala tuggew l i n , ärrawallitsetuda öiskaminne, ehk kuida sedda wõiks
nimmetada, se on se suur, se õnnis ossa, mis meie, mo armad, tahhame tagganenda!
M a s a , armolinne J u m m a l ! et meie sedda keige omma ello-aial
kattusse ja wärristussega tagganouame, ja sest ilma ei jä. Amen.
Laulust 124. need kaks wiimsed salmid: Oh helde Jummal.' hallasta, n.t.s.

Iutllls
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L a u l : 130. Keik kalks hinge õnnistus, n. t. s.

H

elde ning armolinne J u m m a l ! kui armolikult wõttad sinna keik
waesed pattused wasto/ kes omma hinge hädda tundwad ja
Iesusse nimmel sinno jure tullewad. S a juhhatab neid õnnistusse pole, sa wõttad sedda patto koorma nende peält ärra, ja annad
neile rõmo, rahho ja õnnistust. S e on sinno armo nou, mis sinna
ma-ilma algmissest innimeste heaks olled piddanud, ja se annab nmle
ka julgust, et meie nüüd tohhime sinno jure tulla ja armo palluda. S a
tead meie nidrust, oh taewane I s s a ! et meie isseennestest ei kolba
middagi, ja ei jõua middagi waimolikkude asjade sees: sa tunned meie
süddamed ärra, et need sündinusse polest on kanged, sannakuulmatra,
ustmana, rummalad ja moistmatta, ja nenda ei tea egga tunne, mis
nende rahhule tarwis lähhäb. Sepärrast pallume mele allandlikult:
aita meid omma pühha Waimoga, et meie wõime tõeste ümberpöörda
sinno pole, ja sedda armo meletulletada, mis sinna meie peäle lapse
põlwest olled heitnud. Meie teame sedda ja sinna tunnistad isse omma
sanna sees, et sinna olled helde ja armolinne ja et sinno heldus kestab
iggaweste. O>i! wõtta siis omma armo möda keikide peäle hallastaj a ja keik süddamed ligutada. Kinnita ja rõmusta keik mllikkud ja nõdr a d ; aita omma Waimoga neid, kes kiusatusses ellawad, ja võra
keik ustmatta ja liiajulged pattused sinno pole. Sago nenda sesinnane
pääw önnistusse pawaks: ja tulgo sinno arm rohkeste meie keikide süd
damesse. Amen.

Issa meie, kes ft olled taewas, n. t. s.
Jutlusse sannad Apostlide tcggude ramatus, 3,19. 20.

Marrandage meelt, ja pöörge ümber, et teie pattud woit^ fid sada arrakustutud, km jahhutamisse a.ad sawad tulnud Issanda pallest. J a kui ta saab läkkitanud Iesust Kustust, kes ttlle enne on tulutud.
Anna omma Waimo ning wägge sannale; kule meid armas Issand
Jummal!
Llll ?
Ni
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N i tõeste tui ma ellan, se on Issanda Jehowa sanna, mul
ep olle head meelt selle surmast/ kes oal, waid sest, kui se, kes oäl
on, pörab omma tee peält, et ta wõiks ellada.
pöörge ümber,
poorge ümber omma kurja tede peält, sest mikspärrast, talchate teie
surra, oh Israeli suggu! Se on se sanna, armad söbrad, Mlsga Jummal wanna seadusse aial Israeli rahwale ja teigile innimestele armo
kulutas omma prohweti Eiekieli läbbi. Meie kuleme siin, tul kindlaste Jummal omma armo ja heldust tõotad. Temma ütleb, er ni roes:e
kui cemma ellab, se on, ni tõeste kui temma on se tõssine Jummal,
kelle sannad jäwad iggaweste; ni tõeste kui temma on se teigen äg;ewam, keskelt on lönud, ja kelk asjad targaste seädnud; ni rocscc mi
temma on omma Pöia meile önnistegqiaks annud ja on Iesusse läbbi
meile üts ärraleppitud Jummal ja I M ; ni tõeste ep olle temmal head
lneelt meie surmast, wald sest, et meie ümberpörame ja ellame. Sest
tllnneme meie, kui helde ning armolinne Jummal on, ja et temma
armastus on löpmatta suur meie waeste wasto. Sedda armastust
Ewes. ,,1.4 möda on temma meid Aristusse sees arrawallitsenud enne ma ilma
assutamist, ja on meid õnnistanud keige waimoliko ömnstamissega.
Joan. ),.6.Hg meie Onnisteggia isse tunnistab sedda, kui ta ütleb: N m d a on
Jummal ma-ilma armastanud, et temma omma amosündinud pöia
on annud, et ükski, kes temmasisseuosud, ei pea hukka sama, waid,
et iggawenne ello temmale peab ollema.

Meie kuleme ka siin, mis Jummal meie käest küssid, et meie peame ümberpöörma: pöörge ümber ^ pöörge ümber omma kuna te>e
peält, ütleb meie Jummal. 3a hüab mele wasto, otsekui nende wasto, kes öige tee peält on ärraMnud ja ühte teed käiwad, mis hukkatussesissewiib, ning kus teekäiad rööwlitte ehk mersa ellajatte kätte
wõiwad sattuda, ja ärrarimtud, valiaks tehtud, ja wimaks ärratappetud sada. Nenda hüab Jummal meid, et meie veame tähhele pannema missuggune se te on, mis meie käime; meie veame ikka meles
piddama, et meie siin olleme woorad ja maialissed, nõdrad ja rummalad, kes ühte puhlo peame omma juhhataja peäle watama, temma
heält kuulma ja temma järrele käima. Ja selle sanna jure panneb Jummal sedda teotust, et need, kes pöörwad omma kurja tee peält ümber,
peawad ellama ja ei mitte surrema. Surm ei pea ennam wõimust
nende peäle sama; sest need parrandawad meelt ja ustwad Iesusse sisse,
kes surma on ärrawõitnud ja iggawest ello saatnud teigile neile, kes temma pole pöörwad ja tössiies mele parrandamisses, uskus ja sannakuul,

misses temma ees ellawad.

^...

Sedda õppetab ka se kirja sanna/ mis praego on etteloetud/ ja mis
ftes se Apostel Peetrus kulutab
"^

Sedda tossist mele-parrandamist, mis Jummal
meie kaest tahhab.
Meie öppime siis

I. Missuggune se peab ollema,
ll. M . s kas o se mcile sadab.
Agga meie ohkame sinno pole, oh helde J u m m a l !
Sinna olled meile pakkund
Mandudes so heldusse,
Vmma Pöia läbbl hakkand
Pattust peästma armsaste:
Oh so wandmist mälleta!
Wõtta wasto romoga,
Kes nüüd sinno pole tötwad,
Ning need pattud mahhajätwad.

l. Missuggune se tõssine mele parrandamine peab ollema, sedda õppetab sesinnane Apostli Peetrusse sanna: parrandage meelt, ja
pöörge ümber. Nenda on mele-parrandamine/ üks ümberpöörmm'
ne Iesusse pole. J a se sünnib kui meie sedda kurja teed mahhajättaate,
mis meie enne olleme läinud, ja Wõttame Iesusse järrele käia uskus,
armastusses ja allandusses, nenda kui temma isse omma pühha sinna
sees õppetab. Sepärrast, kes meelt tahhab parrandada, peab l ) ommad pattud tundma m omma himmude teed mahhaiätma, nenda, et
ta omma süddant õiete wõttab tunda, kui fawwal se on ja kui pea se
tedda wõib petta. S ü l d a on se, mis möda innimest arwatakse; on
südda öiqlane ja ustlik, siis on innimenne hea ja armas Jummala melest ; sest Jummal ei pea luggu, missuggusest suggust innimenne on, Apost. teg
waid se, kes tedda kardab wugga süddamega, se on armas temma me- ' ^ " 35
lest. Aqqa on südda ülleskohtune ja keiqe kurjaga täidetud, nenda kui,
parrago Jummal, leil innimeste süddamed on sündimisse polest, ja
lapse

lavse pölwest; ja se roiane suod^. nä.tab ennast keige kurja teggude ia wisidega;siison telk, mls inmmennc ctte wotcab, uks hnmu) assi I u m mala melest, ja J u l m a l ei wci sedda nutte sullida. Gepärrast vame meie meelt parrandama nm a, et meie iggapääw onlma süddant
labbikatsume, lii ha him nud n^hhaiättame, ja lchha teud wlhfame;
Kal.5,,,. sest need on KiMmala Wnmo waslo, ja need, kes nisimFust tewad,
ei pea mitte J u m a l a rlki parrima; nisuggused hirmjad wisid pcaRom.,;,l8 wad ka meie melest h rmsad ollezna, nmda, et meie neid ennesest ärraheidame, ennast w lgiose sö^ nioradeya ehhitame, ja iggapäaw omma lihha risti lömechhaldamisttgaja himmutega.
Se, kes tahhab öiete meelt parrandada, peab 2) ommad pattud kahhetsema ja ma ilma tee pealt ümberpöörma. Ma- ilm on necd
ustmatta mnililessed, kes ellawudsiin ma ilmas, kes Iummala was^
tased on ja wihkawad Iulnmala lapsi: need pannewad ömmad wörgud
walja teiste kahjuks, need käiwad ümber kui hirmsad metsulissed ja otsi
wad neid waggaid ärrarlkkuda. Nende wasto peame meie kindlaste
seisma uskus; ja allandikko palwega Iummala ette omma bädda ja
waewa üllestunnistama: need pattud, mis meie olleme teinud, pea>
we meie kahhetsema ia mabhajatma ja Ieiusse nimmel andeksands
mist palluma: meie peame Iummala pole öh?ama kui kunnmgas Ta<
laul. 5', 1 wet: Iummal õlle mulle armolinne omma heldusse parrast, kustuta
'2 mo ülleastmiosed omma rohke hallastusse parrast. Ärra l>eida mind
mitte ärra omma palle eest, ja ärra wotta omma pülcha waimo mit<
te minnult ärra. Ja se pattokahhetsemisse heal lähbab taewa ja sadab
abbi. Eest kindel on se armo lootusse sanna, mis Iummal isse on rälinud neile, kes temma pole pöörwad ja omma pattud Kchhetsewad.
Ies ', ,8. U u i teie pattud on kui elle-punnased rided, siiski peawad nemmad ni
walgeks sama kui lummi: kui nemmad pnnnased on kui wrrre karwa rie, peawad nemmad ommeti w a i ^ willa sarnatseks sama.
Se, les tahhab meelt parrandada, peab z) omma ustmatta süddame kombed mahhajätma, ja usso nmn armastussega Iesust nõudma.
Ustmatta süddameft tullewad keik pattud. Getda tunnistab
Matt. ,5, pKhha l i r r i ; ja ma'ilma laste önneto ellaminne näitab setda silaeste
"'
ülles, et ühhe ustmatta hinge luggu üsna willets on. Ta sadab pääw
päwalt Iummala wihha ja nuhtlust ennest peale, ja tedda wirgutakse
lurratist aeg aialt ilka ennam. Agga se, kes ümberp^rab, saab pääw
päwalt suremat õnnistust tunda. Ta nääb omma hädda ja waewa, et

temma omma sündinusse ja ellamisse polest üts waene pattune on, ia

se
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se teeb temmale haiqet/ et ta Junnnala wasto patto on teinud; ta
allandab ennast Iesusse erte, tunnistad lotussega omma hädda ülles, ja
wõttab ellawa ussoga sedda armo wasto, mis Jesus temmale on saatnud. Ta hüab omma Jummala pole kahetsewa ja usslikko süddamega, kui se tölner: (!>h Jummal! olle mulle pattusele armolinne. Luk. ,8,,,.
Ja Jesus rõmustab tedda jälle selle armo sannaga: olle julge, mo Matt. 9,2.
poeg, mo tüttar, sinno pattud on sulle andeks antud; sinno ust on Luk. 5,48.
sind aitnud.
il. Kulutab meile se pühha Apostel, mis kasso se tõssine meleparrandaminne sadab, kui ta ütleb: E t teie pattud wõiwad sada ärr a k ä u t u d , kui jahhutamisse aiad sawad tulnud Issanda pallest:
J a kui ta saab läkkitanud Iesust Kristust, kes teile enne on kulutud.
Sest näme meie, et essimenne tasso, mis se hinge katte saab, kes meelt
vanandab, on pattude andeks - andminne. N i armolinne on Jummal
ühhe waese pattuse wasto, kes ümberpörab, et ta hallastab temma peile, ei mötle mitte ennam temma ülleastmiste peäle, kustutab ärra temma pattud, ja õnnistab tedda omma armo annettega, nenda kui temma isse sedda tunnistab omma prohweti läbbi: Minna, minna ollenas.4), -5.
se, kes so ülleastmissed kustutab issiennese pärrast, ja ei tulleta sinno
patto mitte mele. M a kautan so ülleastmissed kui pakso pilwe, ja " , -,.
sinno pattud kui kerge pilwe. Nenda ei wõi panud mitte hukkamois- Rom.«, l.
ta neid, kes Iesusse Nristusse sees on, sest Jesus on patto süüd ärrawõtnud ja patto wõlga ärramaksnud. J a , kes wõid nende peäle süüd salm. 33.
tösta, kes Jummala ärrawallitsetud on ? Jummal on se, kes oigeks
teeb l^es se, kes wõib hukkamoista? Rristus on ft, kes surnud, s 54.
ja mis weel ennam, kes ka üllesärratud, kes ka on Jummala pärraneal kael, kes ka meie eest pallub.
Se teine tasso, mis sest tukeb, et innimenne meelt parrandab,
on se, et temma süddames rõmo ja rahho tunneb kmsatuose mai, ja
er temma wimaks wõimust saab omma waenlasta peäle. R m ,ahbutamisse aiad sawad tulnud Issanda palle eest, ütleb pühha Apostel Ta rakidsiinsest önnistussest, mis need ustltkkud lubba ,essinnatses ma ilmas ahhastusse ja kiusatusse aial maitsewad, za et nemmad
lest hädda ia waewa sees, otsigo need kolm ussllkko meest tulle ahzus,
itta rõmo ia rahho süddames tundwad Jausse, omma Onmsteggla,
armust. Need tMewad Iesusse jure km koormatud ;a waewatud za
temma annab neile siin aialikkult ja pärrast iggaweste sedda tossist bmaamM. Ja se on se jahhutaminne, mis tulleb Issanda pallest selle
guim,!. ^ ,
Mmmm
wanno-
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waimoliko waewa ja woitlemisse järrele, tui üts ustlit hing pühha Wai'
mo abbiga ni truiste on woitelnud, et ta on ärrawõitnud ja eUo troni
katte sanud.
Nolmao tasso, mis sest tösflsest mele parrandamissest tulleb, on
rahho kohto päwal. Sest ütleb, se pühha Apostel: Ja kui ta saab
läkkitanud IesustNriotust, kes teile on enne kulutud. Ta rägib siin
sest wiimsest Iestlsse tullemissest; sest Issanda päwast, mis tulleb log
Matt>5,,l gematta. Se on se pääw, millal innimesse poeg tulleb pilwes sure
wäe ja auga ja keik rahwast temma ette peab koggutama. Se on se
wk.>l,,s.tunh, millal taewa wäed peawad köikutadama ja mailma lapsed
lähhäwad rammotumaks kartusse ja nende asjade ootmisse pärrast,
mis ma ilma peäle peawad tullema. Ja se on ta se aeg, millal need
ustlittud peawad tõstma ommad pead ülles, sepärrast, et nende önmstus taieste nende tätte tulleb. Kui suur saab siis nende roim ollema! nemmad sawad teigest waewast lahti; nemmad näwad neid hirmsad waenlased ärawõidetud ja omma jalge alla heidetud; nemmad seiswad Iesusse parremal polel sure au sees ja sawad omma Qnnisteggiat
nähha pallest pallesse, lellesissenemmadsiinellus on ustnud, ja teit olw
ma totust temma peäle pannud.
Armad hinged ! Wõito nüüd sesinnane lirja sanna ja temma selletns wõimust meie süddamette peäle, tes tänna sedda loeme ja tuleme.
Parrandagem meelt, nenda tui temma maenitseb ja pöörgem
umber. Pango Hgaüts nme seast tähhele, missuggune temma meleparrandamine tännini on olnud, ning missuggune temma praegune
ftddame luggu on; kas ta on ümberpöördud eht pöörmatta, ustlit ehk
usimatta? S e , tes meelt parrandud, allandab ennast, tunneb omma
nugga la patto süüd, et ta isseennast waene, rammoto ja tolwato on
telge hea töle. Olleme meie tännini nenda ennast allandanud? olleme
mne nenda omma wigga tunnud? Se, tes meelt parrandab, lahhetseb ommad pattud, jättab neid mahha, ja nõuab ussoga Iesuft. Kas
olleme mele tahhetsewa ja ussliklo süddamega tännini Iesuft nõudnud?
,a omma usso lotust ja armastust teggudega üllesnäitnud? Se on se
assi, m«s meie nüüd peame järrele mõtlema; se on se assi, mis Jummal nl mttto lorda ja nüüd ta selsinnatsel tunnil meie läest tüssib, tui ta
Utlcb: parrandage meelt ja pöörge ümber, et teie pattud wõiksid sada ärrakustutud. O h ! sagosiiszqgaüts meie seast ümberpöördud, igga südda ligutud, et ta jättats omma patto wisid, pörats ja ellats.
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Kcs tännini ma ilma reed on tämud, sedda laia teed, mis hukkatusse
sisse wul), se pöörgo ümber ja otsigo sedda teed/ mis lul waewalinne on,
agga önnistusse pole wub. Kes tännini ma ilma rõmo sees on ellO
nuo, turja seltsi armastanud, ja omma lihha himmude järrel käinud,
se piörgo ümber ja surgo pattnle, et ta Kristussega wõiks üllestõusta
ja temmaga ühhendatud ellada.
Piddaaem ka, armad, meles sedda õnnistust, mis meie lätte sa*
me, kui m m Jummala pole pirame. Meie same leigest häddast lahti,
ja leige armoga täidetud. Meie patto süüd sawad ärralustutud ja meie
same armsaks Jummala melest. Jummal isse armastab meid ja lasseb meid pääw päwalt omma armastust tunda. Jummala Poeg, se
helde Önnisteggia, teed meid omma önnistusse ossalissels, ning kostab meie eest. Jummal se pühha W a i m , kedda Hesus meile ommast
Issast on läkkitanud, walgustab, kinnitab, ja õnnistab meid keige
waimoliko önnistamissega. Waatte, sedda õnnistust, same meie kätte, lui meie ümberpörame ja meelt parrandama
Sepärrast, armad hinged, ärgewibiae mitte ennam sedda tegae<
mast, mis Jummal teie käest tahhab; waid parrandage meelt ja uskuge armo õppetust: kandke öiget mele parrandamise wilja. Tänna,
tänna, lui teie temma armo healt kulete, ärge rehke ommad süddamed
mitte kõwwaks; waid tulge selsinnatsel Palwepäwal omma Jummala
ette allandussega ja tännamissega. Tunnistage allandliko süddamega
ülles, et Jummal on armolinne ja pitkamelelinne, kes ni kaua teiega
on kannatanud. Pallume, et ta wõttaks weel omma hallastus möda
teie peäle mõttelda ja m d waimolikalt ning aialilkult õnnistada; et
teie teil wõiksite meelt parrandada, ellawa ussoga Jummala pole piör<
da ja nenda walmis olla, kui Jesus meie Onnisteggia nähtawal kombel
tukl> wiimsel päwal kohhut mõistma keikide innimeste peäle.
Helde ning armolinne J u m m a l , anna sinna meile sedda meelt ja
jõuloa et meie same omma hädda õiete tunda, ning wõime tõeste ümberpibrda sinno pole. Kül teame, mis meie kohhus on, jasinnosan
na õppetab sedda selgeste; agga meie olleme nõdrad, waesed ia ram
motumad. Sepärrast Kallasta sinna, oh helde taewane I s s a ! meie
waeste pl äle. Te meie silmad lahti, et nääksime omma hinge hädda;
tunneksime, kui rasked ja sured meie pattud on, ja palluksime kindla
lotusstga andeks andmist ja armo sinno kaest. Sets walmista sinna
Mmmm 2
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isse meie süddamed omma pühha Waimoga, ja heida armo meie leiti'
de peäle, Iesusse Kristnsse, meieÕnnisteggia, pärrast. Amen.
Laul. «8. Ni kui ma ellan töeste, n.t.s. ^

Jutlus neljandamal Palwe-Laupäwal.
Laul: 113. Issand! kurja ollen teinud n. t. s.

sinna olled oige, agga meil on häbbi silmis meie ülleastV miste pärrast. O h ! et meie ep olleks ial sind wihhastannd; et
^ ? olleksime sind kartnud ja armastanud, nenda kui kohhus on. Agga meie olleme so wasto üleastunud. Hirm tulleb kül peäle, kui meie
omma patto ja sinno nuhtlusse peäle mölleme. Helde ja armolinne
J u m m a l ! ärra minne meiega kohtusse. Wata, meie tunnistame ommad pattud. Kurb on meie meel, et meie sind olleme wihhastanud.
3Me lodame omma Onnisteggia Iesusse Kustusse peäle, ja tahhame
omma pattust ello parrandada. Kallasta siis weel ükskord waeste pättuste peäle, kes koormatud ja waewatud so ette jõudwad. Ärra rikku
meid mitte omma wihha sees. Olle sinna Eestkostjaks, kallis Onnisteggia! kes sa omma surmaga meid olled leppitanud. Kustuta meie
panud omma werrega, ja sata mcile pattude andeks-andmist, sest meie
lodamesinnopeäle. Iuhhata meid, oh pühha W a i m ! öiqe tele, pühh'tse meld läbbi ja läbbi. Surreta keik pattused himmud meie süddames, ja te meid täieste waggaks. Omma sure hallastusse pärrast tule
meld J u m m a l ! Amen.

Issa meie, kes sa olled taewas, n. t. s:
Need sannad, mis ülle meie tänna tahhame jutlust tehha, on
kirjutud Iesaia prohweti ramatus, eosimecses peatükkis, neljanbamas ja wiendamas salmis. Nuulge mis Jummal nende sees rägib:

Aädda selle pattude rahwale, sclle rahwale, mis üllekohto^ ga koormatud, llggedane suggule, ncilc lastele, kes pahhaste tewad, jätwad Jehowa mahha, laitwad Israeli Pühha
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ha Lunnastajat, pöörwad ennast ärra taggasi. Mikspärrast peab teid weel pekstama ? teie lahkute ikta ärra; keik se
Pea on haige, ja keik se südda on nörk.
Jummal on pühha, armas rahwas, ja se innimenne, kes temma mele pärrast tahhab olla, se peab ka pühha ja wagga ollema. Sepärrast ütleb Jummal isse: Leie peate pühhad ollema, sest pühha ol- zMos.,?,,.
l m minna, Jehowa teie Jummal. Neile, kes nüüd Jummala nou
järrele pühhaks ja waggaks püawad sada ja temma kässud peawad, teeb
temma head tuhhandest põlwest sadik. Agga neile, kes tedda pattoga wihhastanud, ähwardab temma kanget nuhtlust. Sest ütleb pühha Paulus: Jummala wihha ilmutakse taewast keige innimeste jum Nom.,, i«.
malakartmatta ello ja üllekohto peäle.
Sedda teame nüüd keik Jummala sannaft wägga selgeste, ja ommetigi jäme ikka weel ommas pattuses ellus.
Jummal pakkub kül
onuna a r m o ; agga kes wõttab wasto? Temma kutsub ja maenmeb;
agga kes wõttab kuulda? Meie teme enneminne omma lihha tahtmist.
Jummal kannatab k ü l ; agaa meie ei pöra ommetigi pattust. Arwame siis/et Jummal ikka mele rummalust peab sallima? W õ i ! lui tem*
ma wihha hakkab pöllema ja tulle legega kätte maksab neile, kes temma armo sanna ei kule. E t ärkagem ommetigi ülles patto unnest. Olgo sest kül, et meie siit sadik Jummalat olleme wihhastanud. Tänna
kutsub Jummal meid weel. Tänna on weel üks armo pääw. Et kuulgem siis temma heält. Ärka ülles, kes sa maagad, siis Kristus wõttab sind walgustada. Et meie nüüd sedda wõiksime nõuda, siis kuulgem
tänna neist sannust, mis etteloetud on

Jummala kanget nuhtlust kangekaelse rahwa peäle.
Pangem tähhele

I. Kes need kangekaelsed on.
II. Sedda kanget nuhtlust, mis nende peäle tulleb.
Jummal andko armo, et wõiksime hirmo tunda patto eest ja sure hinge kar^ tusse ja warristllssega omma õnnistust tattcmouda!
Mmmm 3

Nende
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Nende saunade sees, mis etteloetud on, moar^ad, kaebab Jum
nial keigeennamiste kül Israeli ral wa ülle, tedda lemma olli su
rtts tõstnud omma armo läbbi ja kes onnnetigi temma sanna ei wie»
nud kuulda. Temma hakkab selle taebamisstga Iesaia prohweti ra5 i i ' mat, kui temma ütleb: Nuulge taewad ja M a panne tähhele, sest Jehowa rägib: M a ollen lapsi kaswatanud, ja sureks tõstnud; agga
nemmad on mo wasto ülleastunud. Meie teame Jummala sannast,
mis head temma selle rahwale olli teinud, ja mis wastased nemmad
ilka ollid Jummala wasto. Õppigem selle jures agga ka omma hädda
tundma. Lapse põlwest on temma meile ka head temud. Temma on
meid lönud ja kaswatanud: temma on meid toitnud ja hoidnud. Mitme willetsusse sees olli temma meie abbimees. Risti koggodusse sees
on temma meid lastnud sündida. Temma sanna on meie kaes, ja kulutab meile sedda suurt õnnistust, mis Jesus meile on walmistanud;
" " " ^ ' ^ õppetab meid, et Jummal nenda on ma ilma armastanud, et temma omma aino-sündinud Pola on annud, et ükski, kes temma sisse
ussub, ei pea hukka sama, waid, et iggawenne ello temmal peab ollema. Kuida prukime meie nüüd Needsammad Jummala heategge
missed. Surem hull ellab omma himmude järrele za ei mõistagi Jummalat nende eest tännada, ei arwa neid mitte Jummala armo anniks, mis temma auuks peats prukima. Sest se tulleb, et Jummala wilja lia jomissets ja prasfimisseks raisatakse. Ja sest tulleb üks inneto ello, riidlemissed ja mõnne kord weel hirmsamad pattud, mis risial <.'? ti rahwa seas kuulmatta peaksid ollema. Awwalikkud on need lihha
^
teud, ütleb Paulus, mis on needsinnatsed: abbiello rikminne, horus
rojuo, kimalus. woora jummala tenistus, nõidus, waen, rind,
kadde wihha, wihhaotellemissed, riidlemissed, lahkumiosed, seggased õppetussed, kaddedus, tapmioscd, liigjominne, praosiminne, ja
mis nendesarnatsed on, mis minna teile enne ütlen, nenda km minna
ka ollen üttelnud, et need, kes nisuggust tewad; ei pea mitte Jummala riki pärrima Agga meie ei holi sest ühtegi ja käime ikka omma
teed. Jummal on meid iggawisi kutsunud: agga meie ei parranda
ennast mitte. Enne mõnne aastad nuhtles temma meie weifsid ja wil2«,osi4, « ja ärra, et se nenda meie seas olli, kui Jummal ütleb: Minna ollen
teile puhtad hambad annud keige teie liimide sees, ja leiwa pudo keikis teie paikus. Agga meie ei pirand mitte omma Jummala pole.
Jummal katsus umd jälle heateggemiste^. Agga meie ei holind ka
nei<: ühhegi ja jmme ilka omma panust- piõrmatta ello sisse. Ehk meie
olle siis kangekaelsed Jummala wasto? Need lihha teud wõtwad ikka
weel
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weel ennam wõimust. Horust, rojust, abbiello rilmist on iggas kohhas kuulda. Kaddedus za wihhastellemissed on armastusse assemel.
Pettus ja wargus wõtwad wõimust, ja truid ustawad innimessed ep
olle paljo leida. Eks Jummal ei peaks ta meil ütlema: Hädda selle
pattusele rahwale, selle rahwale, mis illekohtoga koormatud?
Mis weel ennam, kuida pitgtakse Jummala arm, mis temma
pallub? Wähhe on neist kül, kes temma sanna armastawad ja weel
wähhem neist, kes selle järrele püawad ellada. Teie tullete kül õppima,
agga mitte hinge önnistusse pärrast, waid, et teie agaa, nenda kui
rummalam räkitakse, innimesseks peate sama. Head Jummala sanna õppetust unnustakse ärra. Teie käite kirrikus, ja kulete Jummala
sanna kõrwadega, agga ei piragi pattust. Teie tullete Jummala lauale, agga teie jäte, kulda teie ollete, ja ei sa wagganeaks. Hirmus on
se kül nähha, kuida teie Kristust patto teenriks tete ja Jummalat tahhaee petta. Teie ei tahha ka ükstnes hukkatusse teed minna, waid tuhhatate ommad lapsed ta, et nemmad sedda peawad käima. Teie pahhandate neid omma kurja töga, ei pällu nendega Jummalat ja mon»
ned on weel ni holetumad, et nemmad ei tahhagi neid ramatud õppetada. Mõistke nüüd isse kohhut; els se olle kangekaelus, et teie ei
tahha tuulta. Ets Jummal olle tnle lül head teinud ? Els ta olle teiega kannatanud ? Ets ta olle kül pakkutud omma armo? Misga tahhatesiisennast wabbandada? Hädda teile, kes teie seddawisi ellate. w i l - Nom.,, 9.
letsus ja ahhastus tulleb iggaühhe innimesse hinge peäle, kes kurja
teeb. Nanget hirmo ja wihha neile, kes toe sanna ei kule. Et sage «.
ommetigi weel targemaks, ni kaua kui teile weel aeg on. Kuulge ommeti, kuida Jesus ka teie ülle ärda melega kaebab: Jerusalem, Ieru-Matt.»),,?
salem, kui mitto korda ollen minna sinno lapsed tahtnud kogguda,
otsego kanna kokkokoggub omma pöiad tibade alla, ja teie epolle
mitte tahtnud. Kuulge Jummala ähwardamisi meie prohweti sannadest. Hädda selle pattuse rahwale, selle rahwale, mis üllekohtoga
koormatud. Et minge ommetigi temmale wasto ja üttelge: Issa ma Luk., 5,,,.
ollen patto teinud taewa wasto ja sinno ees, ja minna ei olle teps 15
wäärt, et mind so pöiaks hütakse: pea mind kui ühte omma palgaliotest. Et löge tölneriga omma wasto rindo ja üttelge: Oh Jummal, olle mulle pattusele armolinne! Waatke, temma pakkub teile omma rahho ia õnnistust. Et kante ommetigi temma nuhtlust ja wihha.
Ta maksab tulle legega lätte, tui reie itta weel põlgate temma armo, ja
omma patto ja rummalussesissejäte.
Et
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Et teie nüüd wõiksite biget hirmo tunda, siis pangem

il. Weel tähhele sedda kanget nuhtlust/ mis kangekaelse rahwa
peäle peab tullema. Sest ütleb nüüd Jummal prohweti sannade sees:
Hädda sedda pattuse rahwale/ selle rahwale, mis üllekohtoga koormatud, tiggedatte suggule, neile lastele, kes pahhaste tewad, jätwad Iehowat mahha, laitwad Israeli pühha smmastajat, poorwad ennast ärra taggasi. Mikspärrast peab teid weel pekstama.
Teie lahkute ikka ärra. Nende sannade sees ähwardab Jummal omma nuhtlust. Jummal ei wõi pattud Mida, sest temma on pühha. Ta
armastab teil,, mis hea ja öige on ja wihkab pattud. Jummal on mailma ka selle pärrast lönud, ec rahholinne ja õnnis ello selle sees peab ollema. Et nüüd patto läbbi üllcsräkimatta õnnetus tulleb, siis Jummal ei wõi sedda sallida, kui temma ma ilma armastab. Sest üks
hea issa ei anna omma lasrele nugga katte, et nemmad teine teistele
sega peawad kahjo teggema. Sepärrast on Jummal nüüd ommad kas,
sud annud innimeste heaks, ja ähwardab neid nuhhelda, kes neid ülleastuwad. Sesamma nuhtlus on nüüd mitmesuggune jo siin ma ilmäs. Meie olleme jo kuulda sanud Amosi prohweti ramatust, kuida
temma Israeli-rahwa patto pärrast omma wilja on telanud ja seäl kulutakse ka, et temma patto pärrast wihma kelab, katko läkkitab ja muud
nuhtlust peäle panneb. Amos 4 , 6 . - 1 1 . salmist sadik. Selsammal
wisil nuhtlub Jummal weel meie pattud ja waewab meid mitmesugguste willetsustega.- Agga temmal on ka selle jures ikka weel hea ja ar- ^
molinne nou. Sest temma tahhab meid selle nuhtlussega weel waggaks tehha, et meie iggawessest nuhtlussest wõiksime lahti sada. Sepärrast arwatakse sedda nuhtlusseks, kui Jummal pättustele head päwad annab ja ei nuhtle neid ennam. Nenda tui Jummal ütleb meie
prohweti sannade sees. Mikspärrast pead teid weel pekstama. Teie
lahkute ikka ärra. Kui Jummal näad, et rahwas, ikka kangekaelne
on, ia ei holi temmast ühtegi, siis panneb ta raskemat willetsust peäle
ja wõttab omma sanna ärra, mis nemmad ei tahtnud kuulda, nenda
Ilm. „ > kui ähwardalse Ewesusse koggodusele: Siis mötle nüüd, kust sa olled
ärralangenud, ja parranda meelt, ja te essimessed teud; agga kui
mitte, siis tullen ma sulle noppeste ja tahhan so küünlajalla temma
assemele ärranihhutada, kui sa meelt ei parranda. Ta annabsiisneid
Rom. 1,-4 ärra nende süddame himmude sees, et nemmad Jummala töt teisiti
"
pöörwad walle fees ja auustawad ja teniwad loma ennam, kui Lojat. Ta lasseb walle õppetajad tulla, kes terwest õppetust ei õppeta ja
rahwast agga melitawad. Pimmedus ja rummalus wõtwad siis wõimust
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must ja õnneto on keik se rahwas. Sest Issand mõistab kül jummala- - Peeir.,,?
kartllkkult kiusatussest ärrapeästa, agga üllekohtused piddada kel) :opäwakK, et neid veab nuhheldama. Nende ots on stis se iggawenne
hukatus. Seeb se on se keigesurem patto nuhtlus, mis Jummal nende
peäle panneb/ kes armo aial ei pöra pattust. Üts hädda ja waew i l ' ^
ma otsata, üts üllesräkimatta piin on neile walmistud, kes siin on
kangekaelsed olnud Jummala wasto. Muminne ja hammaste kirria
taminne peab »eal selle vntto rõmo järrele tullema, ja tulle leg^ga mak--Tess.l,z.y
sab Jummal siis nende kätte/ kes Jummalat ei tunne, ja kes meie
Issanda Ieftlsse Nristusse armo õppetusse sanna ei kule: kes peawad nuhtlust kannatama, iggawest hukkatuft, ärraheidetud Issanda
paUest, ta temma wäe auust. Nlsugguied peawad wiimsel kohto päwal Kristusse au> järje ees need hirmsad sannad kuulma: Minge ärra Matt. ,5,
minnust/ teie ärranetud/ iggawesse tullesft/ mis walmistud on kurra- 4>.
tile ia temma inglidele. Ja sellesalnma nuhtlusse eest ei sa ükski är- <
ravöggeneda, egga sa ial stst lahti. Selle wasto ep olle fiis keik mailma nuhtlus ühtt^i. Arwage agga isse, mo armad, kui üks iggawenne wallo ja piin / üts iggawenne ahhastus ja willetfus ühhe õnnetuma
seltsi sees innimest waewab/ kui naljas ja jännes peab ollema, mis
ial ei sa taita. Kui waeno ja wihhaga need keigekurjemad innimessed
teineteist waewawad ja nemmad hopis kurrati melewalla al on, kelle
mässaminne siis biete nende pähhä tulleb ilma otsata. Arwage isse,
mis arwamatta suur sesamma wallo ja piin on. Ja tulletab jeä! innimenne nüüd omma mele/ et temma omma sü pärrast ni kange willetsusse alla sattunud/ ärkab temma süddame tunnetus õiete ülles ja
näitad temmale keik patto ia rummalust/ mis ta f«o aial teinud ; uis
se peab kül kibbe/ kui tulloke/ temma hinge peäl ollema, et ttmma
Jummala armo on pölganud armo-aial. Temma sowib siis wist ka,
tui se rikkas mees Ewangeliummis/ et Laatsarus, kedda temma omma armotuma melega olli kurwastanud/ tulleks ja omma sörme orsa
wette lastaks/ ja temma keelt jahhutaks/ sest et tedda wägga waewalise seäl tulle lekes, agga saab wissist ka sedda wastust: mötle, et sa Luk. 1525.
omma head põlwe ommas ellus olled kätte sanud. Waatke nisuggust nuhtlust on Jummal neile ähwardanud/ kes kangekaelsed on. Mts
siis meist peab sama, kui meie ikka weel jäme omma rummalusse sisse. O h ! ärkagesiisülles patto unnest/ kes teie siit sadik ollete weel magganud. Waat/ tänna la-utab Jummal ommad käed weel wälia me
wasto ja teie õppetajad/ kes ello ja õnnistust, agga ka surma ja hukatust teie ette pannewad, et tch ello peate wallitsema/ maemcsewad
Nnnn

teid
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teid ühhe suga: Andke ennast leppitada. Kui paljo palwe-päwcd on
monnele meie seas jo ilma lassota möda läinud? Kui mittokõrd on
Ier.), 12. Jummal meld jo hüüdnud ja üttelnud: pöra ümber sa ärrapöördud
"- Israel, siis ei tahha minna ennese silmi ei mitte lasta wihha pärrast
teie peäle näotumaks sada, sest minna ollen helde, ütleb Jehowa,
ei ma tahha mitte iggaweste wihha piddada. Agga öppi tundma,
omma üllekohhut, et sa Jehowa omma Jummala wasto olled ülleastunud. Agga siit sadik on surem hult pattustpöörmatta jänud. Tõstke agga ommad silmad ülles, siis pannete tähhele, et ka risti-innimessed nenda ellawad, et kül nähha on, Missugguse waimo lapsed nemmad on. Er möttelge ommetigi selle peäle, et Jummal Kustusse sees
ni hirmsaste pattud on nuhhelnud. Sest wõime arwada, mis meiega peab tehtama, kui meie pattust ei pöra. Er tulgem siis ommetigi
tänna omma Jummala ette. Et kuulgem temma armo sanna nenda
lul Niniwe linna rahwas, kes Iona prohweti jutlusse peäle kotti riettega ennast katsid, ja Jummala pole hüüdsid raskeste ja pörasid iggaüks omma kurja tee peält. Kuulgemsiistänna omma Jummala heält,
7tts.l,i<5i8tui temma ütleb: peske ennast, puhhastasse ennast, saatke ommad
kurjad teud mo silma eest ärra, seiske kurja teggemast. Õppige head
teggema, nõudke, mis kohhus, saatke ülleannetumad oige tele, mõistke kohhut waeste lastele, selletage leokenaeste asjad ärra. E t tulge siis, ja selletagem ommad asjad issikeskes ärra, ütleb Jehowa:
kui teis pattud on kui elle punnased rided, siiski peawad nemmad
ni walgeks sama kui lummi: kui nemmad punnased on kui
werre karwa rie, peawad nemmad ommeti walge wiila sarnatseks
sama.
Waat, nenda pallub Jummal omma armo. Agga, hädda selle
pattuse rahwale! hädda teile, kes teie üllekohto tete omma liggimessele; kes teie pectate ja warrastate; kes me hora ja roppo tööd armastate ; kes teie abbiello rilkute; kes teie wallet rägite omma liggimesse peäle. Hädda ja kanget hirmo teile keikile, kes teie riakad ollete ja
töe sanna el kule. Willetsus ja ahhastus tulleb iggaühhe hinge peäle,
kes kurja teeb. Aaga au ja hukfaminnematta ello ja õnnistus neile,
kes head lehhes hukkaminnematta ello ja õnnistust otsiwad. Hea melega tahhaks Jummal, meile keikile sedda anda. Et astugemsiistemma ettesilddamelitkopatto mndmisse ja kahhetsemissega. Et ehhitagem ennast ussoqa Iesusse Kustusse sisse. Et wötkem sedda nou, et
Rom., ?,,, neie omma pattust ello tahhame mahhajätta. Heitkem ennesest ärra
. > »4.
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leil pimmedusse teud ja ehhitagem ennast walguose soa-riistadega.
Ellagem ausaste i ui päwa aial, ei mitte prassimisses egga liajomisses/ ei mitte abbiello arrateotamioses, egga kimalusses, ei mitte r i dus egga kat<'edussi5, w.:id ehhitage ennast Issanda Iesusse Ä r i s tussega, ja <^rge kanake omma UHKa eest hoolt nenda, et himmud sest
tõuswad. K m meie se^da teme, siis sesamma palwe pühha saab meile õiete armo väwaks, Jummala nuhtlus lahtub meist, ja taewane röüm
on meie pärralt.
Helde ja armolinne Jummal'. wõtta sinna meid wasto, kui mc-ie
koormatud ja waewatud jo jure tulleme. Ärra wata mitte meie patto peäle ja ärra nuhtle meid mitte omma wihha sees. Meie tulleme
patto tundes ja kahhetseda, meie ehhieame ennast Iesusse öigussega.
Anna sepärrast meie pattud andeks. Anna armo, et meie nüüd head
wõitlemist wõitleme patto wasto, ja ükskord ka ello kroni same.
Oh, mis raske, helde Jummal!
On so nuhtlus siin ja seäl,
Kui se kangekaelne rummal
Pddrmatta jääb ilma peäl.
Ahhastus ja willetsus,
Iggawenne hukkatus
Tulleb igga hinge peäle,
Kes ei pdra bige tele.
Anna armo, et ma töttan
Patto ärrawanduda
Uskuda, ja wasto wöttan,
Mis sa pakkud Iesusses;
Rahho, digus, römustus.
Iggawenne dnnistus
On neil, kes so jure jõudwad
Ja so tahtmist tehha nõudwad.
NNNN2
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Kustuta mo pattud ärra,
Helde I u m m a l , abbimees!
Et mo patto waewa kärra
Ldppeks arra süddames,
E t ma saaksin waggaks teal,
Tunnen sinno rdmo seal.
Aita sa mind isse taewast
Lahti keigest patto waewast. Amett.
l^anl. «4» Issand/ omma wihha sees, n. t.f.

Monned sannad, mis ei olle õiete trükkitud:
S e essimenne Nummer näitab, Missugguse lehhe küljest need eksitussed
leitakse. S e teine Nummer näitab sedda ridda/ mis sees se eksitus
on, ja kuida se peab parrandaad sama.

M,

Midda,

4

s

16

5
3

s

!«

F

'7

25

-

20

3!
32

^

7

vn
pöras
omma
toetunud

e
,

-

sama
,
koko
Nenda
-

->

nenda
ketsid

,
-

s

-

s

s

3l

32

35

^
-

s

e

36
-

s
s

10

lejate
ikka
et

s

sindimisses

37

s

12

4i

-

4»
46

s

4
5
25

s

33

48
s

L

s

s

7
3
3i

4
8

54

13
28

ukslikko
Uks

57
-

13
26

53

24

kaimatta
mattab
käs akse

so

3'
32

s

-

igga
kui

B

»

jundimissest 5

s

-

-

s

Üts

S

kela
«Mikko

l

-

Üts

s

,

e

-

kaimatta.
kattab
kästakse

B

-

52

s

27

?

?

II

käs ust

-

.iggawenne Sanna
olge
kiitma
õiete

s

-

^

käisid
leiate

s

wnnaoraminne
ärra ilma werre
lähhäb
-

s

emma
tõotanud
same
kokko
Nende
nende

s

iggawenne sanna olgo
s
J
kitma
õite
Uks
kele

peib ollemaporis ennast

s

?

s

l?

lunnasramittne y t l
ilma werre ärra
lähhäb

kässust
leht.

eeh,,
92
no

B

»

i8i

F
s
<
-

193
207

s
»

22s

s

2Z8
268

B

l39
l6o
'70

»«9
304
332
37l
386
39l
394
400
402

s
s

Nidda,
34

0»
a
j uljust

B
s

4«5
406
4»o

<
-

432

F

<

-

",

Jummal
»
kulutas
umhhalödud

29

te

-

3i
23
18

Ussil
Midda
ükski

»

3
15
21
28

kussime

<
s
-

15
29
11

s

warrisege
ärra
wõtti
wägge

29
38

Ussil
Sedb»
Ütsi
küsfime
Ütsi

s

s

ütski
öiIussie
taul. 28.
5
surmust
neid
huttawad
lähhäb
s
juhhatab
F

7

peab ollemil.
ta
julgust
Jummalal.
tullutaks
mahhalönud. '
et

B

4
29
26
16

V
< 17-18
s
lo
-Q
<

-

,
s
«
s
-

«

-

-

5
31
allandada
18
Nemma
-

öigmOl

-

s
-

iaul. 84.
sunnast
meid
hakkawad
lähhäb.
juhhatab.
wärrisege
ärra
wõttis
wägge
üllendab»
Nemnmb.

Neid ttsttussi/ mis weel leitakse, weib iggaüks n » W k Luggi«
isse panandada.

^

5^.

> ^ ">l. x^,

/
^

^ 7

7'. i /<^^t / / ^ ^

