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I I . Keik Ewangtlim^^
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i. Meu Issanda Iesusse Kristusse
KannatalninneSurm/üllestousmilme
ning Taewmnmneminne;
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Oppetusseks walmistud.
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Selle Ma-Rahlvale/
kes

keige scsinnatse Eesti»ma sees ellawad/

Mannadele ja Noortele/
ning kes

meie ma-lele Jummala nimme
auustawad/
andko

Se kolm-ainus Jummal
omma rohte armo
nende

iggawessets önnistusscfs.
Jummal se Issa
wõtko omma helde Issa nimmega keik waesed pal.
Nljed nende seast oige usso jure kutsuda. Temma'
arratago ülles patto unnest neid, kes omma rum«
mälusse ja pattuse ello sees holetumad on; juhhalago neid süddamelikko pattustpoörmisse pole, jt,
lomlnago nende süddamed omma armsa Poig
Iesusse jure, temma kaest abbi otsida
ning sada.

Jummal se Poeg,
JESUS KRISTUS
se ma-ilma dnnisteggia
wõtko neid,kes omma patto koormaga temma jure
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tullewad/ heldeste wasto; römustago neid pattude andeks'andmissega; kulutago neile Iumma^
la rahho; saatkoneidIummalaheldeIssasüd^ ,
dantennese sees õiete tundma; kihlago ennast nende hingedega; ellago nende sees/ et nemmad oige
usso läbbi ka temma sees wõiksid ellada/ ning
kui temma lambad temma kätte jada
iggaweste.
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Armad Söbrad!
Eie ja teie laste heaks on sesinnane R o d ,

do-ja Hirriko-ramar nüüd teistkorda
trükkitud. Need lehhed, mis essimess i ramatus ollid saksa kele üllespandud, on nüüd mahhajänud, sest et teie sedda ei
Jummal se Pühha Waim
mõista, egga sest kasso ei sa. Nende assemel on
palwe ramatus monned head palwed teie õppetuswõtko selletaewaseIssajaPoia selge tundmissega
seks ning hinge rõmuks jälle jure pandud. E t
walgustada neid, kes temma armo-kutsmisse san«
agga se essimenne ramat sel aial sure ruttoga sai
na wõtwad kuulda. T a önnistago ning pühhia
sego neid se waimoliko uesündimisse läbbi; ta tun^ ' tehtud, siissesattus, et mõnni luggu mitte ommas
paikas ei sanud trükkitud. Agga nüüd on keik sunistago nende waimoga/ et nemmad Jummala
re holega wisi ning kory, pärrast seatud, nenda etlapsed o n ; juhhatago neid oige tee peäle; römusneed
taggumissed laulud keik laulo ramato sees, ja
tago neid keige willetsusse ja kurbdusse sees/ ja teh«
need
lühhikesed
palwe-laulud iggaüks ommasko se tullewa iggawesse ello totust nende sees
wangeliummi
al
onpandud/ningmismeiepaikokindlaks/
ti ei sanud õiete seadma, on nüüd keik oigeks ja stl*
et nemmad
seks tehtud. Sest teie ei ussu mitte, mis sure hole
sellesamma pühha W a i m o armo labbl omma
!.« waewaga meie olleme kiusanud se Jummala
wiimsel surma tunnil römoga wõiksid öölda:
<anna, mis se pühha W a i m Prohwetideja Apostlide läbbi omma kele on räginud teie ma kele murde
Sinno katte annan minna omma waimo. larrele selletada,need oiged sannad mitmesugguste
Sedda keik
kussimiste läbbi marahwa suust wäliapüda, j a
sowiwad meie Eesti-ma-rahwale
nenda kirja üllespanna. Ons nüüd mõnni sanna
leigest süddamest
monnile teie seas alles teadmata, siis teie teate
et Wirro-rigil,Läne"rigil, ja iggaühhel rigil
Needsammad Õppetajad isse,
on omma kele murre,sepärrast peab teine teise käest
kes sesinnane rammo nende heaks mõnni sanna õppima Jummala sanna ramatude
on walmistanud.
«ees, kui kelkmele marahwas tahtwad neist enne-

Issand JESUS!

Armad
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sele tarkust sada. Agga Jummalale olgo au ja ki*
tus. kes omma abbi se jure annud, et tännini keik
hästi korda läinud. Sepärrast ka se ausa Käises
likko Ma-Konstoriummi polest teile nüüd segawada antakse ja kinnituse, et sesinnane ramat, nenda
kuita nüüd on,meie marahwa koggodusa seüs
selsammal wisil ikka peab jäma, ja polle tarwis
karta , et need wannad ramatud jälle peaksid
ülleswõetud ehk needsinnatsed ennam pöörtud sa>
ma. Need essimesed wiis tuhhat ramatut on
Jummal tännatud! wie aasta sees, jo kui üks hea
seme teie seas wäljakülwatud, ja nüüd on ta moaljo trükkitud. Annab Jummal nüüd hea külwi»
aega, sus andko temma ka rohket wilja ja rohke lei?
kusse aega. J a h , temnn andko onuna rohke ar<
mo, et enne mailma lõppetust weel mõnni kümmekõnd wiis tuhhat ramatut wõiksid keige sesmnatse
ma sees nisugguseks hinge kassuks, mis iggaweste
jääb, ärrakäutud sada. Seksprugige nüüd ka sel
korral sesmnatse ramato, ning kui teie sedda hästi
tete, sus ehk Jummal ka omma ennese sanna ra«
mato pea alwa hinnaga teie kätte satab. S e hel«
de Jummal lasko omma sanna walgust teie pimmedussesissepaista, et mitto teie seast wõiksid sest
patto pimmedussest pöörda Jummala armo walguse pole, ning kui oiged walgusse lapsed usku,
da, ellada, önsaste surra, ja wimaks iggawesse ello
sees kui päilik la taewa tähhekead Iesusse
au sees hiilgada iggaweste, Amen.
Tallinnas kolmeklimnemal Paasw ku Päwal,
1728 Aastal.

Õppe-

Õppetus ning Mainitsus.

ArmasM-rahwas.
( ^ ^ U m m a l a rohke armo läbbi on sündind, et
pärrast katko mitto noort ,a wanna rahwast wõtnud ramatud õppida surema
holega kui ennemuiste. Jummala ar?
Must ollete teie ka Ue Seadusse ramato kätte jänud,
tt iggaüks kes omma hinge eest püab boolt kanda,
wõib isse Jummala sanna luggeda ning õppida,
Mis temma hinge önnistusseks tarwis lähhäb.
Nüüd on meie wanna koddo-, ning kirriko-rawat õtsa sinud, mis ennemuiste on walmistud sel
wal, mil meie Ecsti-ma keel ei olnud ni selgesiteäda;
sepärrast on teie eest murret kantud, et teie ühhe ue
wmato jälle piddite katte sama. Iggaüks teie
seast, kes ei olle issemelelinne, mõistab kül isse-ennesest, kui wägga tarwis olnud, et sesamma ramat
W e Eestil n n kele piddi ueste teie katte sama.
Sepärrast on ausa wannemata sanna peäl mon<
wngad õppetajad sedda waewa wotnud,ning on tal.
lo rahwa suujt püüdnud nende kele wisid, murded
nmg sannad õiete mõista, ning sedda möda, kui
tallovoiad rägiwad, on nemmad wõtnud keik selle):l 3
lada
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lada ning kokkoseada/ et teil waestel ep olle tarwis
eddespiddi wahhet tehha tallopoja ning kirrikokele wahhel.
Teie heaks ning kassuks on paljo waewa näh»
tud; agga meil on teäda kül, et mitto teie seast
on, kes sest wanuast/ ec se kül selge ep olle, kinnipiddawad laistusse pärrast ning et se neil üko keik
on/ mis nemmad moistn ad ehk mõistmata; need
on sega rahhul, et nemmad janno suust loobisewad/ et kül südda ning mecl ftst ei tunne egga
mõista ühtegi. Nisuggused wõtwad kül rummalast peast öölda:
i. Eeseonuususk. Agga armas innimene
nt/ kui sa nenda rägib ehk mõtled, sis tunnista
esmalt ülles, kassinnosüddames ft oige usk on.
Katsu/kassinnosüddames ep olle al'es walle^ning
mitto ebba-usko/ ja ni suurt rummalus:> et kül
häbbi on sedda üllesragides. agga suur hinge kahjo wait olles. S e surem h i lk ceie seast ei tahha
targaks sada/ waid pannewad silmad kinni/ kui
Jummal omma armo walgust rohkeste neile pak«
kub/ ning ei tahha mitte omma patto unnest üllesarkada, agga, parrago Jummal, nisugguste iggaweseks walluks ning kahjuks.
2. Teised ütlewad: Nes sudab need ramatud lunnastada / meil polle jõudo käes: sigga/ armas innimenne, arwa ülles/kui paljo sinna
raiskad ning arrapillad prassimisse ning liajomiso
selabbi.WöttaksidsinnaZummalasanna armas«
lada, omma önnisteggia Iesusse jurest abbi otsi«
da/Jummala riki ning temma õigust nõuda; lül

ning Mainitsus
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Jummal sulle sedda ikka rohkeste annaks/ mis
hinge öppetusseks tarwis on. Jummal on ilma
sinno teadmata murretsenud, et Menningad hea
melega ommast warrandusastsinnoheaks muist
kinkinud, muist laenanud sepärrast/ etsinnasedda
ramato alwa hinnaga piddid sama. Sepärrast
ärra nurrise mitte,waid immetelle sedda põhjatumat Jummala armo/et temmasindsinnouskma*
ta ning tännamata süddame pärrast tännini mitte
omma armo pallest arraheitnud/waid sure kannaa
tussegasinnorummalusse ning kangekaelust sees
kannatanud, ja nüüdke weel ueste omma heldust
sulle näitab, ning sedda endist pattust ello sulle tahhab andeks anda/ kuisinnatemma armo lassed
ennast õige pattustpöörmisse pole juhhatada. S e
Jummal/ kes sedda iggawest ello sulle tahhab anda, saab kasinnoihho loidusse pärrast sesinnane
ma-ilma sees murret piddama; sest kui sa esmalt
Jummala riki takkanouad,siisse keik weel peälegi sulle antakse. Sepärrast panne hästi tähhele/
mis meie önnisteggia õppetab Matt ram. X V I /
26 salmis: M i s kasso/ ütleb temma/ on innimessel sest, kui temma keik se ma-ilma kassuks
saaks/ agga omma hingele/kahio teeks ehk
mis lunnastamisse hinda wõib innimenne
anda omma hinge eest?
Kes Jummalat kartwad kui waggad lapsed/
need sawad Jummalat sesinnatse armo^uhhatamisseeestsüddamestningrömogakiitmaningtan^
nama,ning sesinnane ue heateggemiste rannalikks
luddamega wastowõtma.

^
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Pange nüüd k a i . tähhele, mis teie näte se mallto lehhe essimesse külje peäl; seal tunnistab meie
helde onnisteggia Jesus omma kallist ning suurt
armo nende lapsokene wasto, kui temma ütleb
Mark. ram. X peat. 14 salmis:

Mes pühha möttede ning puhta himmudega, ning
ärge wassige kurja stddame himmude wasto pannes, siis wõttab Kristus teid pääw pawaltwalgustada ehk targemaks tehha ning rõmustada.
Munetscge ni paljo, kui teie jõuate, et teie ning
me lapsokesse,) norelt pölwelt öppite omma helde
taewast Issa tundma, ning omma Iesust armas'
tämä, kes teie heaks keik hädda ning wallo wotnud kannatada.
^ Teie wannad! õppigo ramatud, nenda kui
rummal tännatud! mitto wanna omma wanna
^ sees on õppinud: ning murretsege, ctteie lapsolessed aegsaste Jummala sanna ramatust öppi«
wad,mngellagcsedda möda pühha W a i m o a s
nwlabbl, sus saab Jummala a r m , wäggi nina
layho teid kaitsma.
l l Need kes on ülle,lapse ea, ehk ka wannaks
w u d , ^ n g o tähhele, mis se malito lcbhe teise
N . p A ? . " , ^ h a . . Meie armas Jesus ütleb

Laste need lapsokesstd minno jure tulla/ ja ärge teclgeneid mitte/ stst nisug"
guste pärralt on Jummala riik.
Kellele Jummal nüüd on lapsi annud, need
hoidko ennast, et nemmad omma rummalusse ning
pattuse ello läbbi neid lapsokessi cikela,etncmmad ei woi Iesusse jure tulla, waid se on nende
koshus, et nemmad hea õppetusse, mainiksusse ja
wagga ello läbbi ommad lapsokesed maast niadd M Iesusse jure saatwad. Kuida agga wõib
sogge soggedat juhhatada? sepärrast kogguwad
need wannemad enneste peäle rasket nuhtlust, kes
omma rummalusse ning patto sisse jäwad, omniad lapsokesse!) se läbbi pahhandawad, ning neid
ia tsse ennast hukka saatwad. Needsinnatsed peak»
sid saggedaste se peäle mötlema, mis meie Issand
Jesus ütleb M a t t . > ( V l l l , 6 salmis: Res p a handab ühhe nelsisinnatsistpissokessist/ kes
minno sisse uskwui> sel on v a r r a m / et weski k i w w i temma kaela peaks podama / ning
tedda ärra-upputadama süggawana merre
kohta.
Sepärrast arkage ülles, teie waesed, kes teie patto ning rummalusse unnes maqgate, ning tõuske
ülles ehk hakkage wihkama keik rummalust ning
süddame kurjust, otsige omma Jummalat süddames

M t t . XVIII,; salmis:
Töcst minna ütlen teile/ kui teie ci pöra umber / ja ei sa kui need lapsotessed/
ms ei sa teie mitte taewa riki.
S e on kui waggad lapsed ommad wannemad
«"ustawad nmg armastawad, nenda olge teie ka
^mma heide Jummala wasto, allandikkud, san.
naeulelAud, ustawad, armastage ning kartke
twda ülle keige asjade, lootke temma peäle ebkot»
M mng ootke üksoainis keik abbi temma käest,
m st meel teil olle, siis teie ei sa mitte taewa,
" l l . ^ a t a , sepärrast on sinno helde Jesus in):(s
" nimest
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nimesseks sündinud, et temma tahhab nori ning
wanno Jummala lapsiks tehha. Kes n ü ü d g i
susse sanna kuled ning ussub/ selle eest tahhab se
taewane Issa murretseda ning tedda kui omma
ennest last armastada ning pühha Waimo annid
temmale rohkeste anda, ning tedda siin ilmas
ning iggaweste rõmustada. Oh sedda ilma-arwamata ning põhjatumat armo! Sedda tähhendakse, kui
I I I . Kesk malito lehhe peäle on kiriotud:

ning temmasissejäda.Ioan.ram.XVpeat:z salm.
Seks peadsinnaka sesinnatse ramato prugima, et
A ennam ning ennam se läbbi ennast lasseb isse
Ielusse jure juhhatada/ et sa tedda ommas süddames wastowottad, ning temma käest melewalda
saad Jummala lapseks sada ning jada iggawest.
^ Sesinnane ramat hümkse Noodo n i n g R i r r i .
ro ramatuts/ sepärrast et sinna, kui sa omma
ywge eest olget murret kannad, sest kirrikus ning
koddo wõid kasso ning õppetust sada ning tunda.
^elleramatoseeson:

lv

Sesinnane on minno armas Poeg/ kes
minno mele pärrast on/ tedda kuulge.
Sest nenda hüdis Jummal Issa sure healega
taewast M a t t . X V l l , ssalm. tunnistas ommast
Pöiast/ ning kutsus keik innimessi nori ning wanno temma pole, et keik peawad tedda kuulma, ja
ükspäinis öigeusso läbbi temmasisseönsaks sama. Sedda kinnitab se armas Jesus isse/ kut
temma ütleb Joan. ram. X l v , peat. 6 salmis:
M i n n a ollen sete/ ja se tödde/ jäse ello/ ükski ei st Issa jure muido kui minno läbbi. Need
agga tullewad Iesusse jure ning sawad temma
läbbi Jummala lapsiks, kes neid pattusid mailma himmusid ei arwa ennam rõmuks waid hmge koormaks, sest neid'kutsub temma ennese jure
nenda: Tulge minno jure, keik, kes waewatud ja koormatud ollete/ ja minna rlthhatt
teile hingamist sata. Onnis on se, kes õiete
tunneb, et temma ilma Iesusseta ühtegi ei wõi tel^
ha/ ning sepärrast aegsaste püab oige usso, pühha himmude ning öhkamistega Iesusse jure tulla

»

(l.) õnsa õppetaja Lutterusse lühhike
Katctismus/ning sesamma lühhikeste küsimiste ning kostmistega ärrastllctud.
Nende heaks, kes omma Katekismusse wiis
peatükki on õppinud, et nemmad.ka sesinnatse
luhhikesse selleeusse wõiwad õppida ning sest tar»
lust ennestele sada. Kes laiemat selletamise püab,
wõib jedda ramatutesta, kus se Katekismus laamalt on ärraselletud.
I I . On need Ewangeliummid ning E PMltd. Neid ei peasinnamitte ükspäinis kir»
nrus kuulma, waid ka koddo ühhel hawal tuggewa, tähhelepannema ning Jummalat süddamest
palluma, et se toe Waim sind oige toe tele wõttaks juhhatada. Nende järrele leiad sinna
' . S e d d a / mis meie Issanda IesusseRrisrus,c.Nannatamisse ning surma aia! on siins ^ l sm° ^ "?s"^aa rahhul, et sa need
Unnad loed, waid pällu Jummalat süddamest, et
saolttepuhhaWaimoabbi läbbi öppidmoistma.
i)Kui
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1) Km hirmsad keik pattud Jummala ees on,
weel selle sees ellama ? Ghkeks teie-ei tea/ mit>
sest et IummalaPoeg nende pärrast sinno assemel
to meid ^ristuese ^lesussisisseon ristitud/
ni Armsaste on waewatud
et meie temma surmasisseolleme ristitud?
2) Et Kristus Jesus omma raske kannatamine
S i i s olleme meie temmaga mahhama-etud
ning surma läbbi sind on Jummalaga leppitanud,
ristmisje läbbi surmasisse/et otsego Rristus
kurrati kaest keik wõimust ärrawõtnud, et temma
on üllesärrarud surnust Issa au läbbi/ meie
ühhegi ei wõi sundida patto teggema ning keikile,
ka nenda peame udes ellus käima. Sest kui
kes temma sanna uskwad ning temma jurest abbi
Meie temmaga olleme istutud temma surma
otsiwad, sedda wägge saatnud, et nemmad wõisarnatseks/ siis peame meiekatemmaüllcstous.
wad kurrati, mailma ning keige pattude wasto
Misse sarnatsed ollema. Etmeie sedda teame/
panna ning wõimust sada.
et meie wanna innimenne temmaga on r i s t i
3. Et sinna, kui sa puad oige risti'innimenne
podud/ ehse patto ihho peab tühjaks nunne.
olla, ei wõi egga pea omma pattuse tahtmisse järma/ et meie teps patto ei teni; sest kes surrele ellama; sest kes mõtleb ning ussub, et üks
nud on, se on õigeks tehtud sest pattust.
Jummala laps ikka omma pattust nodrusse sisse
2.Ror.v,i5.s,lm. Meie arwame sedda/et
peab jäma, ning ei wõi omma ning mailma him?
kui
üks keikideeest on ärra surnud/siis on keik
mude peäle täit wõimust silda, se eksib hirmsaste,
«rra
surnud, ja Nristus on kelkide eest ärra
teeb Jummala sanna ning tootussed waücks, ning
.surnud/
et need, kes ellawad/ ei pea ennam
Jummalat nödramaks kui kurratit; 1 Joan. l N.s.Z.
ennestele
ellama, waid sellele, kes nende eest
i v , z . 5. nisuggune tallab Jummala Poega jalgega,
sn
ärra
surnud
ja üllesärratud.
panneb rojaseks Iesusse werd, mis läbbi temma on
Tit.
Il,
14
salmis.
Rristus on isseennast
puhtaks tehtud, ning teotab sedda pühha Maimo.
Meie
eest
annud/
et
temma
meid piddi ärraSepärrast kule, mis Jummala sanna õppetab,
^
«unnastama
kergest
ülekohtust,
ja puhasning mis kasso ning wägge meie omma Iesusse
tama
ennesele
ommaks
rahwaks/
mis ussin
kannatamissest ning surmast same, ning missuggm
on
hea
töle.
sed oiged risti.innimesfed on, ning peawad ollema.
l I o a m I I l , 7 . 8 s a l m . Lapsokesed, ükski
Rom. ram. V I peat. ' 6 salm. sad. M i s
ärgo eksitago teid: kes õigust teeb/se on öige,
meil siis tulleb öölda? kas meie peame
"enda kui temma öige o n ; kes patto teeb/
patto sisse jäma , et se arm peaks suremaks
le on kurratist/sest kurrat teeb patto algmisminnema ? ei milgi kombel/ kes meie olleme
»e»t. ^eks on j u m m a l a poeg ilmunud, et
pattule ärrasurnud/ kuidas peame meie
«mma kurrati rood piddi ärrarittuma.
weel
2. Pär-
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2. Pärrastantaksesulle ka teada/ kui hirmsaste
Jerusalemma lin on ärrarikkutud/ sedda pan?
ne hästi tähhele^ ning õppi mõistma/ kuida nende
kassi wimaks kaid / kes Jummala sanna Põlgawad/ ning omma walle ning cdda-ussosissejä«
wad, nenda kui meie ommal aial ning ommal
maal sedda olleme näinud/ ning teisist madest kuul«
nud.
Prohwet Ieremia ütleb I X pear. n.iz salm.
Nes on se mees/ kes ni tark on ningmoisral^
sedda/ mis I S Z A N V A s u temmaleonüt-»
telnud, et temma sedda kulutab/ mispärrast
se ma on hukka Uinud ning paljaks tehtud
kui üks kõrbe, kus ei käi ükski.
N i n g s e I S V A N O ü t l e b : Sepärrast et
nemmad on mahhajätnud minno käsko/ mis
ma neile ollen annud, ning ei olle minno sanna kuulnud/ egga se järrele ellanud.
Iuda.rahwas olli liig^julge ning holeta,ning ei
holind sest, kui meie Issand Jesus Luk.XlX,4i.
42salm. nuttes ütles: Nui sinna teaksid sedda/
ja weelgi selsinnatsel ommal päwal/mis sinno
rahhule tarwis lähhäks; waid nemmad pannid ik/
ka wasto, senni kui/ parrago Jummal! otsnende
peäle tulli. Sepärrast ärge eksige mitte, Jummal ei anna ennast mitte pitkada, mis innimenne
külwab, sedda peab temma leikama/ nenda kui se
tö/ nenda on wimaks se palk.

l i l . On se Laulo R a m a t / selle seest leiad sa
need wannad laulud agga selge Eesti-ma kele/
ning Menningad ued laulud sinno öppetusstks,
rõmuks

^

ning Mainiksus.
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'rõmuks ning mainitsusseks. Agga panne tähhea
armas innimenne, etsinnapead keikist pattust
pöörma, Jummala lapseks uest sündima, ning
temma tee peäl kanna, kui sa tahhab Jummala
mele pärrast laulda; sest Jummal ütleb kMde
walle rlstl.,nnlmeste wasto: jätta omma laulo
nssendamlst mahha, mmna ei tahhasinnolaula
kandle lömist kuulda. Agga önsad
Mo hmge parrandamine peäle iggapääw mõtlewad,,a nenda teme teistoppetawad ning mainitsewadkltussenmgwalmoljkkolauludega,ja nenda
Issandaleommassüddameshästilaulwad.
n . ' ^ ^ ° " " ! ? " ^ . ^ " w õ i s t a , siisloeneid

^ ! ^ ? ^ ^"we Ramat. Sest wõid
v . l H ^ ^ " ^ " ^ s a hingIummala käest
U " A < ^ t ^ ^ , tedda kidab ning tännab. Se
olgo sulleiuhhatamlsse assemel; agga õppi omma
patto hädda mng hinge haigust nenda tundma/et
a llma ramatota ommast süddamest sedda omma
^ ' " a g g a d lapsed ommad wannemad palluwad,
Nlng sus, kui nemmad sawad, tännawad.
^tstmlsse ning Laulatamisse sannad veawadsindõppetama ningsinnomele tulletama mis
sinna ommas ristnnsses Jummalale ö e "
ellama ^
^'""" " " " " " "bbietto sees pead
" l r w»uttluste M l sind e, unnusm, waid sinno
peäle

"-"'<'
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peäle hallastab ning omma sanna walgust robkes^
te sinnule pakkub. ^ Temma püab sind se läbbi
pimmedusse rigist peästa, sind ommaks lapseks
walmistada, ning kui sa temma sanna tannoga
wastowõtta, ning lassid temma Waimo läbbi
omma stddant parrandada, siis temma tahhab
sind iggaweste rõmustada.
Pällu ka nende eest, kes ommast warrandusast
middagi on jagganud sinno kassuks, etsinnase
ramato alwa hinnaga wõid osta; pällu Iumma?
lat, et temma neid tahhaks täita keikide waimolikko annettega.
K u i sa nüüd tannoga J u m m a l a
heldust öppid tundma, ning nõudma temtna mele
pärrast olla, siis saab Kristus toeks teggema, mis
temma on tõotanud M a t t . X l l l , p e a t . « ; salmis:
N e n n e l o n , ning sedda hasli prugib, sellele peab
a n t a m a / ja t e m m a l peab kül o l l e m a .

Õnsa Lutterusse

altttsmusse
i Õppetus/

>5^.
mis sees on
') W i i s Peatükki.
2) Homiko^Öhto« ningSoma«aia-Palwed.
3) õppetus sest Melewallast pattud andeks
^
anda.
4) Patto Tunnistusse Sannad.
5) Koddo-oppetus.
6) Küssimiste ning Kostmiste Sannad.

2 LühhikenneSelletuS KüssimiSte
jaLostmiste Sannade sees.

Agga selle sure Jummalale, kes paljo ennam kui rohkeOewoib
tehha uile keige fc,mis meie pallume ehk mõistame, sedda tvag«
ge möda, mis meie sees wäggew on, fellesammale olgo au koa/
godusses Kristusse Iefusse sees keige rahwa põlwes
iggawcsseks aiaks iggaweste, Amen.
" M o n n w g a c t e wannade Selletus.
Kallewia/ seon: kiitke JummalatRüriel^ison, se on- Issand, heida armo.
^esus on A ning O, se on: Jesus on Algminne ning Vts.
Hesse on kunninga Tawcte issa nimmi, sepärrast Iesst
mnr tähhendab Tawcte suggu-wõssa, kuftKristus lihha polest piddi sundima.

'V3 (o) M-

Õnsa

Trükkitud 1729 Aastal.

