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Müa sõnnom maailma Lunastajast
Jeesusõst Kristusõst,

Püha Matteuse kirotõt.
6. Ja Usai sünnüt ku
ninga Taavedi, ja ku
ningas Taavet sünnüt
Saalomoni
Uuria naaT eesusõ Kristusõ sündü1 Äia r. 2,15.
} mise raamat, kiä om sega’.
Abraham! puja Taavedi 7. Ja Saalomon sün
poig.
nüt Roboami, ja Roboam
2. Abraham sünnüt Ii sünnüt Aabia, ja Aabia
sak!, ja Iisak sünnüt sünnüt Aasa.
1 Kun. 11,43. 1 Aja r. 3, 10—16.
Jaakob!, ja Jaakob sün
nüt Juuda ja tää vele’. 8. Ja Aasa sünnüt Joo1 Moos. 21,3.12; 25, 26; 29, 35; 49,10. savati, ja Joosavat sün
5. Ja Juudas sünnüt Pee-nüt Joorami, ja Jooram
Uusia.
retsi ja Saara Taama- sünnüt
riga’, ja Peerets sünnüt 1 Kun. 15, 24; 22, 51. 1 Aja r. 3,11.12.
Esromi, ja Esrom sün 9. Ja Uusia sünnüt Joonüt Aarami. 1 Moos. 38, 29. SO. tami, ja Jootam sünnüt
1 Aja r. 2, 5. 9. Rut. 4, 18—22. Ahasõ, ja Ahas sünnüt
4. Ja Aaram sünnüt Hiskia. 2 Kun. 15, 7; 16, 1. 20.
Aminaadabi, ja Aminaa- 10. Ja Hiskia sünnüt
dab sünnüt Naassoni, ja Manassõ, ja Manassõ
Naasson sünnüt Sal- sünnüt Aamon!, ja Aa
mon!.
1 Äia r. 2, 10. n. mon sünnüt Joosia.
2 Kun. 20, 21 : 21. 18. 24.
5. Ja Salmon sünnüt 11. Ja Joosia sünnüt
Poasõ Rahabiga’,ja Poas Jekonja ja tää vele' Paasünnüt Oobedi Pütiga', belihe vangiviimise aol.
ja Oobed sünnüt lisa!.
1 Äia r. 3, 15.
1. Päätükk.

Jeesusõ suguvõsa, nimi ja sündiimine.
(S. 1—17. Luuk. 3, 23—38.)

12. Aga peräst Paabelihe vangiviimist sün
nilt Jekonja Sealtjeli, ja
Sealtjel sünnüt Serubaabeli.
1 Aja r. 3,17. Esr. 3, 2.
15. Ja Serubaabel sün
nüt Abiudi, ja Abiud
sünnüt Eljakimi, ja Eljakim sünnüt Aasori.
14. Ja Aasor sünnüt
Saadoki, ja Saadok sün
nüt Aahimi, ja Aahim
sünnüt Eliudi.
15. Ja Eliud sünnüt
Eleatsari, ja Eleatsar
sünnütMattani Ja Mattan
sünnüt Jaakob!.
16. Ja Jaakob sünnüt Joosõbi, Maarja mehe, kel
lest, Maarjast, om sün
dünü’Jeesus, keda kutsu
ta s Kristuses.
17. Kõiki põlvi nüüd
Abrahamist Taavetini’
om nelitõiskümme põlvõ ; ja Taavetist Paabelihe vangiviimiseni* om
nelitõiskümme põlvõ; ja
Paabelihe vangiviimisest Kristusõni’ om neli
tõiskümme põlvõ.
18. Aga Jeesusõ Kris
tuse sündümine oli nii:
Sest ku tää imä Maarja
Joosõpilõ kihlat oli, inne

ku nää’ kokko sai’, löüti
tääd rasõhõt olõvat Pühäst Vaimust. äSauVi
19. Aga et tää miis Joosõp õigõ oli ja es taha’
tääd häü sisse saata’,
võt't tää nõvvo salahusi
tää mant är’ minnä’.
20. Aga ku täi tuu
nou oli, kae’, sis näüdäs hinnäst täileJssändä
engli unõh ja ütel: Joosõp, Taavedi poig, är’
peläku’ Maarjat, umma
naist, hindä mano võtta’,
sest miä tää sisse om
sündünü’, tuu om Pühäst
Vaimust.
21. Aga tää tuu pu ja
ilma ja sa’ panõt täile
nimes Jeesus, sest tää
päst uma rahva näide
patast.
22.
Aga seo kõik om
sündünü’, et tõtõs saasi’,
miä Issänd om ülnü’
prohvedi läbi:
25. Kae’, neitsi saa
käümä pääle ja tuu pu ja
ilma, ja nää’ panva’ täile
nimes Immanuel, seo om
är’ seletedült: Jummal
mii’ka’.
jees.8,8.10.
24. Aga ku Joosõp
unõst üles tull, tegi tää

nii, kuis Issanda engli
tääd oli käsknü’, ja võt t
umg naase hinda mano;
25. Ja tää es putu’
tää külge, kooni’ tää uma
edimätse puja oli ilma
toonu’, ja tää pan'd täile
nimes Jeesus.

ja küsse noidõ käest, koh
pidi Kristus sündümä.
J oh. 5, 59. 40.

5. Aga nää’ ütli’ täile:
Petlemmäh, Juudamaal,
sest nii om prohvedi
läbi kirotõt:
6. Ja sa’ Petlem, Juu
damaal, sa’ ei olõ’ mändselgi’ kumbõl vähämb
2. Päätükk.
| Juuda vürste siäst, sest
Targa" hummogumaalt; EgiptUse- sust
tulõ vällä tuu
maalõ pagõmine; Petlemmä lätsi
tapmine ; Jeesusõ tagasi-tulõk ja valitsõja, kiä mu’ Iisraeli
Naatsaretti minek.
rahvast kui kartis hoit.
7V ga ku Jeesus oli sün- 7. Sis kut's Heroodõs
dünü’ Petlemmäh, targa’ salahusi ja nõusõ
Juudamaal, kuninga He- näidekäesthoolõga’ tuud
roodõsõ aol, kae’, sis aigu, kunas täht oli
tulli’ targa’ hummogu paistnu’.
maalt Jeruusalemmä ja
8. Ja tää Saat'näid Pet
ütli’:
lemmä
ja ütel: Minke"
2. Koh om seo sündünü’ Juuda rahva ku ja kullõlgõ’ õigõ höste
ningas? Sest mii’olõmi’ latsõkõist perrä, ja ku
tää tähte nännü’ hum- tii’ tääd lövvät, sis kuumogumaal ja olõmi’ lutagõ’ mullo, et kah ma’
tulnu’ tääd kumardama. tulõ tääd kumardama.
Matt. 15, 8.
4 Moos. 24, 17.
2 Peetr, 1, 19. Jees. 60, 5.

5. Aga ku kuningas Heroodõs sedä kuul'd,heitü
tää väega’ är’ ja kõik
Jeruusalem üteh tääga’.
4. Ja tää kut's kokko
kõik ülembä’preestri’ja
kirätunja’ rahva siäst

9. Aga ku nää’ olli’
kuningat kuulnu’, lätsi’
nää’ är’, ja kae’, täht,
midä nää’ hummogumaal olli’ nännü’, käve
näide iih, kooni’ tää tull
ja sais' õkva sääl üleväh, koh latsõkõnõ oli.

10. Aga ku nää’ tähte Issänd om kõnõlnu*
näi’, sai’ Hää’ väega* prohvedi läbi: Egiptuse
rõõmsas. Laul 119.105, tao. maalt olõ ma* uma puja
11. Ja ku nää* sirmä* kutsnu*.
maija sai*,löüse* nää’ lat-! 16. Ku nüüd Heroodõs
sõkõsõ tää imä Maar nägi, et targa* olli’ tääd
jaga’ ja heidi* maaha petnü*, sai tää väega’
ja kumardi* täädja võti* vihatsõs ja Saat' vällä ja
uma varandusõ vallalõ las'k är* tappa’ kõik
ja vei* kingitusi: kulda poisslatsõ* Petlemmäh
ja viirokit ja mirri.
ja kõgõh tää ümbrüseh,
Laul 72, 10. 15. Jees. 60, 6.
kiä olli* katõaastatsõ*
12. Ningetjummal näid ja noorõmba*, tuu ao
käs'k unõh, et nää* es perrä, miä tää tarko käest
lääsi* Heroodõsõ mano höste kuulda* oli saanu*.
Kaal. 4, 29.
tagasi minemä,lätsi* nää’
töist tiiä tagasi umalõ 17. Sis om tõtõs saanu*,
maalõ.
Laui 32, s. miä
prohvet
Jeere15. Aga ku nää* olli* mias om kõnõlnu*:
tagasi lännii*, kae*, sis
näüdäs hinnäst Issändä 18. Raamah kuulti hellü,
engli unõh Joosõpilõ ja palio kaibamist ja ikmist
titel: Tulõ’ üles ja võta’ ja rüükmist. Rael ik'k
latsõkõnõ ja tää imä ummi lätsi ja es taha*
hindäga* ja pakõ’ Egip- hinnäst lasko’ rõõmus
tüsemaalõ ja olõ* sääl, tada*, sest nää* es olõ*
kooni’ ma* sullõ ütle, inäp eloh.
sest Heroodõs püüd last 19. Aga ku Heroodõs
oli är’ koolnu’, kae', sis
är’ hukada*.
14. Aga tää tull üles näüdäs hinnäst Issändä
ja võt't latsõkõsõ hin engli Joosõpilõ unõh
däga* ja tää imä üüse ja Egiptüsemaal
pagõsi Egiptüsemaalõ
20. Ja ütel: Tulõ* üles
15. Ja oli sääl, kooni* javõta* latsõkõnõ ja tää
Heroodõs oli är* koolnu*, imä hindäga’ ja mine*
et tõtõs saasi', miä Iisraeliinaalõ, sest nuu*

omma’ koolnu’, kiä lat- 5. Sest tää om tuu, kel
lest prohvet Jeesajas om
sõkõsõ hinge püüse’.
kõnõlnu’ ja ülnü’: Hõi
21. Sis tull tää üles kaja helü om laanõh:
ja võtyt latsõkõsõ ja tää valmistagõ’ Issändä tiid,
imä kindaga’ ja tull tekke’ tää tiiraa* tasatsõs.
Iisraelimaalõ.
4. Aga Johannõsõl oli
22. Aga ku tää kuul'd, särk kaamõli karvost ja
et Arkelaus Juudamaal nahkvüü vüül; aga tää
oli kuningas uma esä süük oli hainaritsige* ja
Heroodõsõ asõmõl, pe- mõtsmesi.
läs tää sinnä’ minnä’. 5. Sis läts tää mano
Aga ku tää Jumala käest vällä Jeruusalem ja kõik
käsu oli saanu’ unõh, maa Jordani ümbrelt;
pagõsi tää Kaalilea6. Ja tää riste noid
maalõ,
Jordanih, kiä uma’ patu’
Mark. 1. 5.
25. Ja tull ja elli üteh ÜleS tUUiSti’.
liinah, midä kutsutas 7. Aga ku tää palio
Naatsaretis, et tõtõs varisere ja sadusere
saasi’, miä kõnõld om nägi uma ristmise mano
prohvette läbi, et tääd tulõvat, ütel tää näile:
kutsutas Naatsaretlasõs. Tii’ vihatsõmpi hussõ
sugu, kiä om teile näüdänü’, et võit är’ paeda’
3. Päätükk.
tulõvatsõ viha iist?
Ristia Johannõs Ülles meeleparan
damise jutust ja rist Jeesust.
(S. 1-12. Mark. 1, 1—8.
Luuk. 3. 1-18.)

7V

ga noil päivil tull
Ristja Johannõs ja
pidi jutust Juuda laanõh
2. Ja ütel: Parandagõ’
miilt, sest taivariik om
lähkeste tulnu*.
p- 4-172*

8. Tuuperäst kankõ’
õigõt meeleparandamise
viljä
9. Ja är* mõtõlgu* esihindäh üldä': Meil om
Abraham esäs; sest ma’
ütle teile, et Jummal või
neistsamost kivest Abrahamilõ lätsi saata’.
Room. 2,28. 29; 4, 12. Joh. 8.33.39.

10. Aga kirvõs om kah
jo’ puiõ juurõ külge pant:
tuuperäst ega puu, mia
hüwa vilja ei kanna’,
raotas maaha ja visatas
tuilÕ. P. 7, 19. Luuk. 13, 7—9.
Joh. 15, 2. 6.

11. Ma’ risti teid kül’
viiga’ meeleparandami
ses, a’ kiä
peräst
minno tulõ, tuu om vägevämp mu’st, kelle kängitsit kanma ma’ väärt
ei olõ’. Tuusama rist
teid Pühä Vaimu ja
tulõga’.
Joh. 1, 26. 27. 33.
Ap. teg. 1, 5.

nii; sest nii om mii’ kohus
kõikõ õigust tävveste
tetä’. Sis jät't tää tääd.
16. Ning ku Jeesus oli
ristit, tull tää sissama
viist vällä ja kae’! taiva’
tetti’ täile vallalõ, ja
Johannõs nägi Jumala
Vaimu kui tuvikõist hinnäst maaha laskvat ja
tää pääle tulõvat.
17. Ja kae’, üts helü
taivast ütel: Seosama
om mu’ armas Poig,
kellest mül hüä mül om.

12. Tää visklapjo om
tää käeh, ja tää võtt
4. Päätükk.
umma rehealost pühki’ Kurat kiusas Jeesust; Jeesus äes
umma ametit, kuts ummi edlja uma’ nisu’ aita kokko tas
müidsi opjit ja tege haigit terves.
panda’, a’ agana’ võtt
(S. 1—11. Mark. 1, 12. 13.
tää kistutamalda’ tulõLuuk. 4, 1—13.)
ga’ är’ palotada’. p. 13. so. Ois vei Pühä Vaim
v Jeesusõ laandõ, et
(S. 13—17. Mark. 1, 9—11.
Luuk. 3, 21. 22. Joh. 1, 31—34.)
kurat kiusasi’ tääd.
13. Sis tull Jeesus 2. Ja ku tää neliküm
Kaalileamaalt Jordani mend päivä ja neliküm
jõõlõ Johannõsõ mano, mend üüd oli paastnu’,
et tää tääd ristisi’.
sis tull täile peräst nälg
14. Aga Johannõs kiiTd kätte.
tääd väega’ jaütel: Mullo
om vaja, et minno sa’ 3. Ja kiusaja tull tää
ristisi’, ja sa’ tulõt mu’ mano ja ütel: Ku sa’
Jumala poig olõt, sis
mano.
ütle’, et neosama’ kivi’*
to. Aga Jeesus kos't ja leeväs saasi’.
titel täile: Olgu’ nüüd
1 Moos. 3, 1—7

10. Sis ütel Jeesus
täile: Taganõ’mu’ mant,
saadan ; sest kirotõt om:
Kumarda’ Issändät, um
ma Jumalat ja teeni’õnõ
tääd.
5. Sis võt't tääd kurat
hindäga’ pühha Hina ja 11. Sisjät't kurat tääd
ja kae’, engli’
pan'd tää pühä kua maaha,
tulli’
tää
mano ja teene’
harä päälesaisma.
tääd.
6. Ja ütel täile: Ku sa’
Jumala poig olõt, sis
(S. 12—17. Mark. 1, 14. 15.
Luuk. 4, 14. 15.)
viska’ hinnäst maaha,
sest kirotõt om: Tää 12. Aga ku Jeesus kuuVd,
taht uma’ engli’ su’ et Johannõs oli vangi är’
peräst käske’, ja nää’ ant, läts tää tagasi Kaavõtva’ sinno kässi pääle, lileamaalõ,
et sa’ umma jalga vasta 15. Ja jät't Naatsareti
kivvi es toukasi’.
Hina maaha, tull ja elli
7. Jeesus ütel täile: Jäi’ Kapernauma liinah, miä
om kirotõt: Är’ kiusaka järve veereh, Sabuloni
pääl,
Issändät, umma Juma ja Nevtaloni piire
Luuk. 4, 31.
lat.
14. Et tõtõs saasi’,
8. Sis von tääd kurat miä ült om prohvedi
hindäga’ üte väega’ kor- Jeesaja läbi:
gõ mäe pääle ja näüdäs 15. Sabulonimaa
ja
täile kõiki maailma ku- Nevtalonimaa, miä järve
ningriike ja noide avvu veereh om tõsõl puul Jor1 Joh. 2, 16. dani ja paganidõ Kaa9. Ja ütel täile: Sedä lileamaa,
kõikõ taha ma’ sullõ 16. Rahvas, kiä pümeanda’, ku sa’ maaha hüseh istus, om suurt
heidät ja minno kumar- valgust nännü’, ja noilõ,
kiä istõ’ surma maal ja
dat.
4. Aga tää kos't ja ütel:
Kirotõt om: Inemine ei
elä’ õnõ leeväst, a’ egastiitest sõnast, mia Ju
mala suust vällä tulõ.

varöh, noilõ om valgus
üles nõsnu*. j ees. eo, 1,2.3.
17. Tuust aost pääle
Hakas' Jeesus jutust pidämä ja ütlemä: Parandagõ’miilt, sest taivariik
om lähkeste tulnu*, p. 3,2.
(S. 18—22. Mark. 1, 16—20.
Luuk. 5, 1—11.)

18. Aga ku Jeesus Kaalilea järve veereb käve,
nägi tää kats veljä, Siimoni, kedä kutsutas
Peetrusõs, ja Andreasõ,
tää vele, nuuta järve
heitvät, sest nää* olli*
kalamehe*.
19. Ja tää ütel näile:
Tulkõ* mu’ perrä, ja ma*
taha teid inemise püüdjis
tetä*.
P. 13,47. Eesek. 47, 10.
20. Ja sissama jäti’ nää*
nooda* maaha ja käve’
tää perrä.
p. 19,27.
21. Ja ku tää säält
edesi läts, nägi tää kats
veljä, Jaakobusõ, Sebedeusõpuja, ja Johannõsõ,
tää vele, laivah uma
esä SebedeusÕga* nuutõ
parandavat; ja tää kut's
näid.
22. Ja sissama jäti* nää’
laiva ja uma esä maaha
ja kave taa perrä.

25. Ja Jeesus käve kõik
Kaalileamaa läbi ja opas
näide kogodusõ kuõh ja kuulut kuning
riigi armuoppust ja pä
rand kõikõ tõpõ ja kõikõ
vika rahva siäh.
24. Ja tääst läts kõnõ’
valla ule kogo Snriamaa, ja nää* tõi* tää mano kõik vigadsõ*, mõnõsugudsõ tõbõ ja haluga*
vaivadu’, kuräst vaimust
vaivadu’ ja kuutõbidsõja kiä olli’ hälvädü* ja
tää tegi nuu' terves.
25. Ja palio rahvast
käve tää perrä Kaalileamaalt ja Kümneliinamaalt ja Jeruusalem
mast ja Juudamaalt ja
tõsõlt puult Jordani jõkõ.
5. Päätükk.
Kristusõ mäejutus: Õnsaskitmisest ja olgo käsutätitmine.
(Pääl. 5—7. Kae* Luuk. 6, 20—49.)

A ga ku tää rahvast
n nägi, läts tää üles
üte mäe pääle; ja ku
tää oli maaha istnu*,
tulli* tää opja’ tää mano.
2. Ja tää tegi uma suu
vallalõ, opas näid ja
ütel:

5. Õnsa’ omma’ nuu’, kurja petmisega’ tii’
1 Peetr. 4, 14.
Ria vaimust vaesõ’, sest pääle.
noidõ perält om taiva- 12. Rõõmustagõ’ ja iloriik.
Jees. 57, 15.
tõlgõ’, sest tii’ palk om
4. Õnsa’ omma’ nuu’, suur taivah; niisama om
Ria kurva’ omma’, sest ma’ nää’ prohvette takah
nuu’ rõõmustõdas.
kiusanu’, kiä inne teid
Laul. 126, 5. 6.
Jees. 61, 2. Ilm. 7, 17. olli’.
5. Õnsa’ omma’ ta- 15. Tii’ olõt maa suul,
sadsõ’, sest nuu’ pe- a’ ku suul tuimas saa,
rivä’ maa.
Laul. 37,11. minka’ tiit sedä soolat6. Õnsa’ omma’ nuu’, sõs? Tuu ei kõlba’ inäp
kellel nälg ja jano om muialõ kui vällä visada’
õigusõ perrä, sest nuu’ ja inemiisist är’ sokku’
jalgoga’.
saava’ täüs.
Jees. 49, 10; 55, 1, 2; 65, 13. 14.

Mark. 9, 50.

Luuk. 14, 34. 35.

7. Õnsa’ omma’ armu 14. Tii’ olõt maailma
lise’, sest nuu’ saava’ valgus; liin, miä mäe
armu.
op. sõn. 21,21. pääl om, ei või’ varöh
Jaak. 2, 13.
Olla’.
Joh. 8. 12.
8. Õnsa’ omma’ nuu',
Eeves. 5, 8. Viil. 2, 15.
kiä puhta’ süämest, sest
15. Ei panõ’ kah kiäki’
nuu’ nägevä’ Jumalat.
palama ja . ei
Laul 51, 12. 1 Joh. 3, 2. 3. küünalt
panõ’
tuud
vaka ala, a’
9. Õnsa’ omma’ rahu
kütindlejala
pääle, sis
tegijä’, sest noid kutpaist tää kõigilõ, kiä
sutas Jumala lätsis.
Behr. 12, 14. kuah omma’.
Mark. 4,21.
10. Õnsa’ omma’ nuu’,
kedä takah kiusatas õi 16. Nii paistku’ tii’ val
gusõ peräst, sest noidõ gus inemiisi iih, et nää’
tii’ hüvvi teka näesi’ ja
perält om taivariik.
Room. 8, 17. 1 Peetr. 3, 14. avvustasi’ tii’ Essä, kiä
om.
11. Õnsa’ olõt tii’, ku taivah
Eeves. 5, 8. 9. 1 Peetr. 2, 12.
inemise’ teid mu’ peräst
laitva’ ja takah kiusasõ’ 17. Är’ mõtõlgu’, et
ja kõnõlõsõ’ kõgõsugust ma’ olõ tulnu’ käsku ja

prohvette kaotama; ma* pääle ilmaasända' vihha
ei olõ’ tulnu’ näid kao kand, om kohtu väärt;
tama^’ ärtäütmä. p. s, 15. aga kiä ütles: umalõ
Laul. 40, 8. 9. Room. 5, 31; 10, 4. velele Raka*!
tuu om
18. Sest ma’ ütle teile suurõ kohtu väärt; aga
tõtõstõ: Kööni’ taivas kiä ütles: Sa’ uil !tuu
ja maa hukka latt, ei lää’ om põrgu tulõväärt.
ljoh.3,15. Jaak.5,9.10.
hukka
käsust
kogo
vähämb kiri vai tähe- 25. Tuuperäst ku sa’
kenegi’, seeni’ ku kõik umma annõt altri pääle
SÜnnÜS. Luuk. 16, 17; 21, 23. tuut ja sääl sullõ miilde
19. Kiä nüüd kunagi’ tulõ, et su’velel midägi’
üte neist vähämbistkäsu- Om SU’ Vasta, Mark. 11, 25.
sõnost kaotas ja oppas 24. Sis jätä’ sinnä’
nii inemiisi, tuud kut- uma annõ’ altri ette ja
sutas kogo vähämbäs mine’ ja lepü’ inne uma
taivariigih; a’ kiä ku velega’ är’ ja sis tulõ’
nagi’ tege ja oppas, ja tuu’ uma annõ’.
Koi. 3, 12. 13.
tuud kutsutas suurõs
2õ.
Olo’
rutõmb
lep
taivariigih.
lik uma vihamehe vas
20. Sest ma’ ütle teile: ta, nii kavva ku sa’ viil
Ku rii’õigus ei olõ’palio tääga’ tii pääl olõt, et
ülemb kui kirätunjidõ vihamiis sinno esannasi’
ja varisere õigus, sis är’ kohtumõistja kätte,
ei saa’ tii’ taivariiki.
ja kohtumõistja sinno es
p.23, 27. 28. Luuk. 11,39. annasi’ är’ sulasõ kätte,
21. Tii’ olõt kuulnu’, et ja sinno es visatasi’van
p. 6,14.15; is, 34.35.
vanõmbilõ om kõnõld: gitorni.
&
Luuk. 12, 58. 59.
Är’ tapku’; aga kiä tapp, 26. Tõtõstõ ma’ ütle
om kohtu väärt.
2 Moos. 20, 13; 21, 12. sullõ, sa’ ei päse’ säält
3 Moos. 24, 17. 5 Moos. 17, 8. vällä, inne ku sa’ kah
22. Aga ma’ ütle teile, viimädse tingä olõt är’
et egaüts, kiä uma vele massnu’.
*) Raka tähendas tühja inemisi.

27. Tii’ olõt kuulnu’, et ku hooratüü peräst, tuu
vanalõ rahvalõ om ült: tege, et tää abielo är’
rikk; ja kiä tuu är’
Är’ rikku’ abiello.
2 Moos. 20, 13. Behr. 13, 4. lahotõdu naases võtt, tuu
28. Aga ma’ ütle teile, rikk abielo är’.
Luuk. 16, 18. 1 Kor. 7, 10. 11.
et egaüts, kiä naase pääle
kaes tääd himostadõh,
om jo’ abielo tääga’ är’ 33. Jäi’ olõt tii’ kuulnu’,
et vanalõ rahvalõ om
riknu’ umah süämeh.
ült: Är’ vanku’ võlssi,
Hiiob. 31, 1. Laul 119, 37.
2 Peetr. 2, 14. a’ piä’ Issändäle uma’
29. Aga ku su’ hüä vandõ .
2 moos. 20, 7.
silm sinno pahandas,
3 Moos. 19, 12. 4 Moos. 30, 3.
sis kisu’ tää vällä ja
viska’ hindäst är’; sest 54. Aga ma’ ütle teile:
sullõ om paremb, et üts Är’ vanku’ sukugi’, ei
su’ liikmist hukka lätt, taiva man, sest tuu om
ku et kõik su’ iho vi- Jumala avvujärg,
satas põrguhe. p- is, s. 9.
35. Ega'maa man, sest
Mark. 9, 43. 47. Koi. 3, 5.
tuu om tää jalgoalonõ
30. Ja ku su’ hüä käsi järg, ega’ Jeruusalemma
sinno pahandas, sis man, sest tuu om suurõ
rao’ tää maaha ja viska’ kuninga liin.
hindäst är’; sest sullõ
om paremb, et üts su’ 36. Är’ vanku’ kah
liikmist hukka lätt, ku uma pää man, sest et
et kõik su’ iho visatas sa’ ei või’ ütte ainust
põrguhe.
hiusõ karva ei valgõs
31. Kah om ült, et kiä ega’ mustas tetä’.
umast naasest
hinnäst lahotas, tuu angu’ 37. Aga tii’kõnõ’olgu’:
täile lahotamise raamat. jah, jah—ei,ei; a’ miäüle
SMoos. 24,1. p. 19, 3—9 tuu om, tuu om tikõst.
Mark. 10, 4.

2 Kor. 1, 17. Jaak. 5, 12.

32. Aga ma’ ütle teile,
et kiä umast naasest 38. Tii’ olõt kuulnu’, et
Silm silmä
hinnäst lahotas, muido ült om:

vasta ja hammas hamba tegevä’ ja teid takah
vasta.
2 Moos. 21, 23. 24. kiusasõ’,
3 Moos. 24, 19. 20.
59. Aga ma’ ütle teile : 45. Et tii’ võisi’ saia’
Är’ pangu’ tikõlõ vasta; uma Esä lätsis, kiä taia' ku kiäki’ sinno lüü vah om; sest tää lask
hüä põsõ pääle, sis Umal pääväl üles tulla’
käänä’ kah tõnõ tää kurjo ja hüvvi üle ja lask
vihma sata’ õigidõ ja ülepoolõ.
3 Moos. 19, 18. Jeer. Iku laul 5, 30. kohtuistõ pääle.
Joh. 18, 22, 23. 1 Peetr. 3, 9.
46. Sest ku tii’ noid
40. Ja toolõ, kiä su’ka’ armastat,kiä teidarmastaht kohut kävvü’ ja su’ tasõ’, mis palga Saat tii’
särki võtta’, toolõ jätä’ tuust? Kas ei tii’ tölneri’
kah päälmäne särk.
Luuk. 6, 29. 1 Kor. 6, 7. kah tuudsamma?
41. Ja ku kiäki' sinno 47. Ja ku tii’ õnõ
sund ütte tuhandat sam ummi veljo vasta sõbra’
mu käümä, sis mine’ olõt, miä hüvvä tiit tii’
inämb kui tõsõ’? Kas
tääga’ kats.
42. Anna’ toolõ, kiä ei tii’ tölneri’ kah tuud
su’ käest pallõs; ja är’ samma ?
käängu’ hinnäst tuust är’, 48. Tuuperäst olkõ’
kiä su’ käest taht võlgu tävvelitse’
nigu’ tii’
võtta’.
Esä taivah tävveline
45. Tii’ olõt kuulnu’, om.
et ült om: Armasta'
umma lähemäist ja vihka’
6. Päätükk.
umma vihamiist.
3 Moos. 19, 18.

44. Aga ma’ ütle teile:
Armastagõ’ ummi vihamiihi, õnistagõ’ noid,
kiä teid är’ vannusõ’,
tekke’ hüvvä noilõ, kiä
teid vihkasõ’, ja pallõlgõ’
noide iist, kiä teile liiga

Mäejutusõ järg: Vaestõandõ’, palvõ
ja päästmine; ilmaliku meele iist
hoiatamine.

fZaegõ’, et tii’ ummi
vaestõandit inemiisi
näteh ei anna’, et nää’
näesi’ teid, muido ei olõ’
teil palka tii’ Esä man,
kiä taivah om.

2. Tuuperäst, ku sa'
vaesilõ audit annat, är’
aagu* hinda iih piibarit,
liigu’ salaliku’ tegeva’
kogodusõ kuõh ja huulitsidõ pääl, et inemise’
avvustasi’näid. Tõtõstõ
ma’ ütle teile: Näil om
uma palk käeh.
1 Kor. 13, 3.

om, ja su’ Esä, kiä sa
lajahe näge, mass sullõ
avalikult.
7. Aga ku tii’ Jumalat
pallõt, sis är’ tekku’
palio sõnno, nigu’ pa
gana’, sest nää’ arvasõ’,
et näid kuuldas näide
suurõ lobisõmise peräst.

5. Aga ku sa’ vaesilõ 8. Tuuperäst är’ saa
andit annat, sis är’ tiitku’ gu’ tii’ näide sugusu’ kura käsi, miä su’ matsis, sest tii’ Esä tiiä,
miä teile vaja om, innegu
hüä käsi tege.
p. 25, 37—40. Room. 12, 8 tii’ tääd pallõt.
4. Et su’ vaestõ andõ’ 9. Tuuperäst pallõlgõ
võisi’ salajah olla’, ja su’ nii: Mii’ Esä, kiä sa
Esä, kiä salajahe näge, olõt taivah, pühendedüs
kül’ tää sullõ mass ava saagu’ su’ nimi.
likult. Luuk. 14,14. Joh. 3,21. 10. Su’ riik tulgu’, su’
õ. Ja ku sa’ Jumalat tahtmine sündügu’ kui
pallõt, är’ olgu’ kui sala taivah nii kah maa pääl.
liku’; sest nää’ armas- 11. Mii’ egapääväst
tasõ’ kogodusõ kuõh ja leibä anna’ meile täämhuulitsidõ nulkõ pääl bätsel pääväl.
p. 4,4.
Joh. 6, 48. 49. 50.
saistõh Jumalat pallõlda',
et inemiisile hinnäst näü- 12. Ja anna’ andis
dädä’. Tõtõstõ ma’ ütle meile mii’ võla', nigu’
teile: Näil om uma palk miiki’ andis annami’
kdeh.
Luuk ]8_ n. umilõ võlglaisilõ.
Laul. 32, 1. 2. 5.

s. 14. 15.

p. 18, 21—35.
6. Aga sa’, ku sa’ Ju
malat pallõt, sis mine’ 15. Ja är’ saatku’ meid
umma kambrõhe ja pa- kiusatustõ, a’ päästä’
nõ’ uss kinni’ ja palio’ meid är’ kuräst! sest
umma Essä, kiä salajah su’ perält om riik ja

vägi ja au igaveste.
Aamen.
14. Sest ku tii’ inemiisile näide essümise’andis
annat, sis and kah tii’
taivanõ Esä teile andis.

är’ rikk’ ja kohe varga’
läbi käiwa’ja varastasõ’.
p. 19, 21.

1 Tiim. 6, 9.

20. Aga kogogõ’ hindäle varandust taivah,
koh ei kari ega’ rostõ’
ei riku’ ja koh varga’
Mark. 11, 25, 26.
läbi ei kaiva’ ega’ va
15. Aga kui tii’ ine- rasta’. P- 19,21. Luuk. 12,33.34.
Kel. 3, 1. 2. 1 Tiim. 6, 17—19.
miisile näide essümiisi
andis ei anna’, sis ei 21. Sest koh tii’varan
anna’ kah tii* Esä tii’ dus om, sääl om kah
tii’ süä.
joh. 20, 11. 15. 16.
essümiisi andis.
p. 18, 35.
22. Silm om iho küü16. Aga ku tii’ paastut, näl. Ku nüüd su’ silm
sis är’ teku’ kurba selge om, sis om kõik
näko nigu’ salaliku'; SU’ iho Selge.
Laul32,2.
Luuk. 11. 34—36.
sest nää’ tegevä’ uma
palgõ näotumbas, et 25. Aga ku su’ silm
näudädä’ hinnäst ine- kuri om, sis om kõik
miisile päästmisega. T õ- su’ iho pümme. Ku nüüd
tõstõ ma’ ütle teile: valgus su’h pümehüs
Näil om uma palk käeh. om, kui suur om sis
Jecs. 58, 5—9. pümehüs?
17. Aga ku sa’paastut, 24. Kiäki’ ei või’ katte
sis võia’ umma pääd esändät tiini’, sest kas
tää vihkas töist ja ar
ja mõsõ’ ummi silmi,
mastas töist, vai hoit
18. Et inemise’es näesi’ tõsõ poolõ ja põlg tõsõ
sinno paastmah, a’ su’ är’. Tii’ ei või’ tiini’
Esä, kiä salajah om; Jumalat ja mammonat.
ja su’ Esä, kiä salajahe
Luuk. 16, 9. 13.
näge, taso sullõ ava
(S. 25—33. Luuk. 12, 22—31.)
likult.
19. Är’ koräku’ hin- 25. Tuuperäst ütle ma’
däle varandust maa pääl, teile: Är’ murõhtagu’
koh kari ja rostõ’ sedä uma elo iist: midä

teil süvvä’ ja mida teil,
juvva’, ega’ uma iho
iist: mida teil sälgä
panda’? Kas elo inämb
ei olõ’ kui toit ja iho
inämb kui rõiva’?

kas sis ei rohkõmb
teid, tii’ nõrgausulise*?

dl. T uuperäst är’ murõhtagu’ tii’ ja är' ülgu’:
Midä meil süvvä’ vai
midä meil juvva’? vai
26. Panko’ tähele tsirka i minka’ hinnäst katta?
taiva all: nää’ ei külvä'
ega’ Põima’ ega’ panõ’ 52. Sest kõikõ sedä
kokko aito sisse, ja tii’ nõudva’ pagana’ takah,
taivanõ Esä toit näid. sest tii’ taivanõ Esä
Kas tii’ ei olõ’ palio tiid, et teile sedä kõikõ
ülembä’ kui nuu’?
vaja lätt.
1 Peetr-5-7p. 10. 29—31.

27. Aga kiä om tii’ 53. Aga nõutkõ’ inne
siäst, kes uma mur- Jumala riiki ja tää õi
rõga’ umalõ pikkusõlõ gust, sis sedä kõikõ
mano või üte küündre andas teile päälegi’.
jakada’?
54. Tuuperäst är’ mu28. Ja miä murõhtat rõhtagu’
hummõnitsõ
tii’
rõividõ
peräst? ette, sest kül’ hummõPanko’ tähele lillikeisi ninõ päiv hindä iist
välä pääl, kuis nää’ kä- murõht pidä.
Egal
susõ’; nää’ ei tii’ tüüd pääväl saa külät umast
ega’ keträ’.
Luuk. 21,3,4
vaivast. S. II. 2 Meos. 16. 19
29. Aga ma’ ütle teile,
et Saalomongi’ kõgõh
7. Päätükk.
umah avvuh es olõ’ joht
nii ehitet kui üts noist- Mäejutusõ ots: Tõsõ pääle kohtu
mõistmisest, palvõ väest ia Jumala
sinätsist.
tahtmise perrä tegemisest.
50. Ku nüüd Jummal X r’ mõistku’ kohut,
haina välä pääl, mis /A et tii’ pääle kohut
täämbä om ja hummõn es mÕiStÕtasi’? Luuk. 6. 37.
ahjo visatas, nii ehitäs,
Room. 2, 1 1 Kor. 4. 5.

2. Sest mändse koh
tuga’ tii* kohut mõistat,
tuuga’ mõistõtas tii’pääle
kah kohut; ja mändse
mõõduga’ tii’ mõõdat,
fuuga’ mõõdõtas jäVteile.
Mark. 4, 24.

5. Aga mia sa’ pindu
näet uma vele silmäh,
a’ palki umah silmäh
ei panõ’ sa’ tähele?
4. Vai ku tahat sa’
üldä'
umale velele:
Lasõ’, ma’ kisu pinnu
su’silmäst vällä! ja kae’,
su’ hindä silmäh om palk.

otzs, tuu löüd ja kiä ko
putas, toolõ tetäs vallalõ.
9. Jamääneinemineom
tu siast, ku taa poig taa
käest leibä pallõs, kas
tää täile kivi annasi’?
10. Ja ku tää kalla
pallõs, kas tää annasi’
täile hussi ?
11. Ku nüüd tii’, kiä
tii’ kurä’ olõt, mõistat
hüvvi andit anda’ umilõ
latsilõ, kui palio inämb
and tii’ Esä taivah hüvvi
andit noilõ, kiä tääd
pallõsõ’ ?

5. Oh sa’ salalik! kisu’
Jaak. J, 5. 17. Laul 10, 17.
inne palk umast silmäst 12. Koik nüüd, miä lii’
vällä ja sis seletät sa’ i tahat, et inemise’ teile
pindu vällä kisku’ uma teesi’, niisama tekke’ kah
vele silmäst.
tii’ näife; sest seo om
6. Är’ angu’ pähhä käsk ja prohvedi’.
p. 22, 39. 40. Room. 13, 8—10.
pinele ja är’ visaku’
ummi pärlit tsiko ette, Id. Minke’ sisse kitsast
et nää’ noid är’ es sõkusi’ värehtist; sest tuu väreht
ummi jalgoga’ jahinnäst om lagä ja tuu tii om
ümbre es käänäsi’ ja suur, miä hukatustõ vii,
teid purus es kisusi’.7 8 ja palio om noid, kiä
säält sisse läävä’.
7. Pallõlgõ’, sis andas
Luuk. 13. 24.
teile; otskõ’, sis lövvät 14. Sest tuu väreht om
iii’; koputagõ’, sis tetäs kitsas ja tuu tii om vaiteile vallalõ.
Mark. u, 24.
Luuk. 11, 5—13. Jeer. 29, 13. 14. valine, miä ello* vii, ja
veidü’ om noid, kiä
8. Sest egaüts, kiä tuud löüdvä’.
pallõs, tuu saa ja kiä
p. 19. 24. Ap. teg. 14, 22.

Id. Aga hoitkõ’ võlss- su’ nimel kurjo vaimõ
prohvette iist, kiä tii’ vällä ajanu’ ja su* nimel
mano tulõva’ lammastõ palio vägevit teka tenO
p. 25, 44. Luuk. 13,25—27.
rõivih,
a’
seestpidi nf,’
11 u :
1 Kor. 13, 1. 2.
omma’ nää’ kiskja* soe*. 25. Ja sis tunista ma*
1 Joh. 4. 1. p.
näile: Ma* ei olõ* teid
16. Näide vilast tunkõ elleh tunnu*, taganõgõ*
naid. Kas viinamarjo mu’ mant kiä tii’ üle
korätas orävitsost, vai kohut tiit. p.25,41. 2Tiim.2,19.
viigimarjo ohtjist.
24. Tuuperäst egaüts,
p. 12. 53. Kaal. 5,19—22.
Jaak. 3, 12. kiä neidmu’sõnno kuuld
17. Nii ega hää puu ja tege neide perrä, tuud
kaud hüwa vilja, a* piä ma* üte mõistliku
halv puu kand halva mehe sugutsõs, kiä uma
vilja.
p. i2,33. maja kaljo pääle om ehis. 21. Joh. 13, 17.
18. Müa puu ei või* tänÜ*.
halva vilja kanda*, ega’ 25. Ja rassõ sado tull
halv puu ei või* hüwa maaha ja juuskja vesi
viljä kanda*.
tull, ja tuulõ’ pühe* ja
19. Ega puu, mia hüwa käve’ tuu maja pääle,
viljä ei kanna*, raotas ja tää es sata’ kokko,
maaha ja visatas tullõ. sest tää alos oli kaljo
p. 3, 10. Joh. 15, 2. 6. pääle pant.
20. Tuuperäst näide vi- 26. Ja egaüts, kiä neidläst tunkõ’näid.
sinälsit mu’sõnno kuuld,
21. Ei saa* kõik, kiä ja neide perrä ei tii’, tuu
mullo ütlese*: Issänd, om ulli mehe sugunõ,
Issänd, taivariiki, a* kiä kiä uma maja liiva pääle
tegevä* mu* Esä tahtmise om ehitänü’.
perrä, kiä taivah om.
27. Ja rassõ sado tull
maaha ja juuskja vesi
22. Pallo ütlese’ mullo tull, ja tuulõ’ pühe’ ja
seolsamal pääväl: Is lei’ vasta sedä maia; ja
sänd, Issänd, kas ei tää sattõ maaha, ja tää
olõ* mii* su* nimel proh- sadamine oli suur.
vedi viisi kõnõlnu* ja
Esek. 13, 10. 11 Matt. 13, 21
2

28. Ja siindü, ku Jeesus
neosinädse’ kõnnõ’ oli
lõpõtanu’, heitü rahvas
tää oppusõ peräst.
29. Sest tää opas näid
kui tuu, kellel võim oli,
mitte nii kui kiräfunja’.

(S. 5—13. Luuk. 7, 1—10.)

5. Aga ku Jeesus Kapernauma sisse Iäts, tull
üts sõapäälik tää mano,
pallõl tääd
6. Ja ütel: lssänd, mu*
sulanõ om hälvät kotoh
maah suurõh haluh.
Joh. 7,46.
7. Ja Jeesus ütel täile:
Ma’ taha tulla’ ja tääd
terves tetä’.
8. Päätükk.
8. Ja sõapäälik kos't ja
Jeesus tege tõbitsit terves, nuum
kattõ opjat, vaigistas tuult ja merd, ütel: lssänd, ma’ ei olõ
avitas kurast vaimust vaivatuid.
väärt,
et sa’
mu’
y\ ga ku tää mäe päält katuse ala tulõt, a ütle
alla läts, käve palio õnõ üts sõna, sis saa
rahvast tää perrä.
mu’ sulanõ terves.
Luuk. 15. 21. Laul 33. 9.
2. Ja kae’, üts pidali 9. Sest ma’ olõ kah
tõbinõ tull ja kumard inemine valitsusõ all, ja
tääd ja ütel: lssänd, ku mu’ all om sõamiihi, ja
sa’ tahat, võit sa’ minno ma’ ütle ütele: Mine’,
puhtas tetä’.
sis lätt tää; ja tõsõlõ:
5. Ja ku Jeesus uma käeTulõ’, sis tulõ tää: ja
oli sirotanu’, puttõ tää uma sulasõlõ: Tii’ sedä,
tää külge ja ütel: Ma’ sis tege tää.
taha, saa’ puhtas! Ja 10. Aga ku Jeesus sedä
sedämaid sai tää pidali- kuul'd, pan'd tää immes
tõbest puhtas.
p. n, s. ja ütel noilõ, kiä peräh
4. Ja Jeesus ütel täile: käve’: Tõtõstõ ma’ütle
Kae’, et sa' sedä kelle teile, Israelistki ei olõ’
legi’ ei ütle’, a’ mine, ma’ nii suurt usku löüdp. 15,28.
näüdä’ hinnästpreestrile, nü’.
ja vii’ näile tunistusõs 11. Aga ma’ ütle teile:
kingitüs, miä Moosõs Mitu tulõva’ hummogu
om käsknü’.
ja õdagu puult ja istusõ’

lavvah Abrahami ja li hindä pääle võtnu’, ja
sagi ja Jaakobiga’ taiva-; mii’ tõbõ’ om tää kannu’.
rägib.
18. Ja ku Jeesus palio
12. Aga kuningriigi j rahvast hindä ümbre
latsõ' tougatasõ’ vällä nägi, käs'k tää tõsõlõ
kogo sügävämpä püme- poolõ järve är’ minnä’.
hüste, sääl saa olõma
Mark. 4, 35. Luuk. 8, 22.
undamine ja hammastõ
(S. 19—22. Luuk. 9, 57—60.)
käristämine.
19. Ja tää mano tull üts
p. 21, 45.
kirätunja,
tuu ütel täile :
15. Ja Jeesus titel sõaÕpetaja,
ma’
taha su’
päälikulõ: Mine’, ja sullõ
perrä
kävvü’,
kohe
sa’
sündiigu’ nii kuis sa’ olõt
läät.
usknu’. Ja tää sulanõ
sai terves tuulsamal tun 20. Ja Jeesus ütel täile:
Rebäsil omma’ oosõ’ ja
nil.
tsirgal taiva all pesä’;
(S. 14—17. Mark. 1, 29—34.
Luuk. 4. 38—41.)
a’ inemise pujal ei olõ’,
14. Ja Jeesus tull Peet kohe tää pää võis panda’.
ruse maija, ja nägi, et
tää naaseimä maah oli ja 21. Ja üts tõnõ tää
| opjist ütel täile : Issänd,
kuumah tõbõh.
15. Sis võt't tää tää anna’ mullo luba inne
käest kinni’, ja kuum tõbi är’ minnä’, ja uma esä
läts tääst är*; ja täa tull maaha matta’. 1 Kun. 19, 20.
üles ja tiine näid. p.9,25.
22. Aga Jeesus ütel
16. Aga ku õtak tull, täile: Käü’sa’ mu’ perrä,
tõi’ nää’ tää mano palio, ja lasõ’ kuuluil uma
kiä kuröst vaimõst vai- kuulu’ maaha matta"?
vadu’olli’; ja tää ai vai
1 Tim. 5, 6. Ilm. 3. 1. 2.
2 Kor. 6. 17. 28.
mu’ vällä sõnaga’ ja tegi
kõik haigusõ’ terves.
1
(S. 23—27. Mark. 4. 36—41.
Mark. 1, 32. Luuk. 4, 40.

17. Et tõtõs saasi’,
miä ült om prohvedi
Jeesaja läbi, kiä ütles:
Tää om mii’ nõrkuõs

Luuk. 8, 23—25.)

25. Ja ku tää laiva läts,
siskäve’ opja’ tää perrä.
24. Ja kae’, sis nõssi
suur lainõtamine mere

pääl, nii et laiv lainidõga’ üle katõti: a’ tää
magasi. Joona 1,4.5. Laul46,2.4
2õ. Ja tää opja’ tullftää
mano, ja ai’ tää üles, ja
ütli': Issänd, avida’ meid!
mii’ läämi* hukka.
Laul 35, 23.

26. Ja tää ütel näile
Minkperäst olõt
tii’
pelgliku’, tii’ nõrgausulise’?
Sis tull tää
üles ja ähvärd tuult ja
merd; ja kõik jäi kogoni’
vagatsõs.
27. Aga inemise’ imehteli’ ja ütli’: Määne miis,
et kah tuulõ’ ja meri tää
sõnna võtva’ kuulda’?
(S. 28—34. Mark. 5, 1—17.
Luuk. 8, 26—37.)

50. Aga kavvõh näist
oli suur tsiakari söömäh.
51. Ja kurä’ vaimu’
palssi’ tääd ja ütli’: Ku
sa’ meid vällä ajat, sis
anna’ meile luba tsiakarä sisse minnä’.
,
52. Ja tää ütel näile:
Minke’. Sis lätsi’ nää’
vällä, ja lätsi’ tsiakarä
sisse. Ja kae', kõik tsia
kari visas hinnäst üle
kaala perve päält järve
ja nää’ uppu’ är’ vette.
55. Aga tsiakarüsõ’ pagõsi’, ja lätsi’ är’ Hina
ja kõnõli’ kõik vällä, ja
miä noidõga’ oli sündünü’, kiä olli’ kuräst
vaimust vaivadu’.
54. Ja kae’, sis läts kõik
liin vällä Jeesusõlõ vasta.
Ja ku nää’ tääd näi’,
palssi’ nää’, et tää näide
piiri päält är’ lääsi’.

28. Ja ku tää sai tõsõlõ poolõ järve Kergesea rahva maalõ, tulli’
tää vasta kats kuräst vai
must vaivatut, nuu’ tulli’
kuuljidõ havvost vällä
ja olli’ väega’ hirmsa’,
9. Päätükk.
nii et ütski’ es või’ tuud Hälvät inemine. Matteus. Johannõsõ
opja? Jairusõ tUtar ja veretõbinõ
üld kavvu.
naane. Kats pilmmet ja lits keeleldä.
Jeesus
oppas ja tege tõbitsit terves;
29. Jakae’,nää’ tänidi’ja
käsk tUUtegljit pallõlda?
ütli’: Jeesus, Jumala Poig,
(S. 1—8. Mark. 2, 1—2.
Luuk. 5, 17—26.)
miä om meil su’ka tege
mist? Olõt sa’ siiä’ Ta tää läts laiva ja tull
tulnu’ meid inne aigu } üle järve ja sai umma
Hina.
vaivama ?

(S. 9-13 Mark, 2, 13—17.
2. Ja kae’, nää’ tõi tää
Luuk. 5, 27—32.)
mano üte hälvädü, kiä 9. Ja ku Jeesus säält
sängü pääl maah oli. Ja är* läts, nägi tää inemist
ku Jeesus näide usku tolli man istvat, Matteus
nägi, ütel tää hälvätüle: nimi, ja ütel täile:
Olo' julgõ mu’ poig, su’ Käü’ mu’ perrä. Ja tää
patu’ omma’ sullõ andis saist üles ja käve tää
antu’.
perrä.
5. Ja kae’, mõnõ’ kirä- 10. Ja tuu sündü, ku
tunjidõ siäst kõnõli’ tää Matteusõ majah lavhindävahel: Seosinäne vah istõ, kae’, sis tull
teotas Jumalat.
palio tölnere ja patatsit,
4. Aga ku Jeesus näide ja istõ’ sinnä lauda Jeemõttit nägi, ütel tää: susõ ja tää opjidõga’.
Luuk. 15. 1. n. t. s
Minkperäst mõtlõt tii’
11. Ja ku variseri’ sedä
kurjä hindä süämeh?
p. 12, 25. Joh. 2, 25. näi’, ütli’ nää’ tää opjilõ:
5. Sest miä om kergem? Minkperäst süü tii õpe
üldä’: Patu’ omma’ sullõ taja tölnere ja pataandis antu’, vai üldä’: tsidõga’?
Tulõ' üles ja käü’?
12. Aga ku Jeesus tuud
6. Aga et tii’ tunnõsi’,! kuuld, ütel tää näile:
et inemise pujal võim om Noilõ, kiä terve’ omma’,
patto maa pääl andis ei olõ’ tohtret vaja, a’
anda’, sis ütel tää häl haigilÕ.
Luuk. 5, 31. 32.
vädü vasta: Tulõ’ üles, Id. Agaminke'jaopkõ’,
võta’ uma säng ja miä seo om: Ma’ taha
mine’ umma maija!
halõstust, a’ mitte ohv
P. 28, 18. Joh. 5, 8. 2. Ap. teg. 9,34.
rit; sest ma’ei olõ’tulnu’
7. Ja tää tull üles, ja õigit, a’ patatsit meele
lats umma maija.
Mark. 2, 12. parandamisele kutsma.
8. Aga ku rahvas tuud
(s. 14-17. Mark. 2, 18-22.
nägi, panni’ nää* tuud
Luuk 33-38)
immes ja avvusti’Jürna- 14. Sis tulli Johannõsõ
lat, kiä sändse võimu opja’ tää mano ja ütli’:
inemiisile and.
Minkperäst
paastumi

mii’ ja variseri' nii palio’
ja’ su’ opja’ei paastu’?
15. Aga Jeesus ütel näi
te: Kas võiva’saiarah
vas kurva’ olla’, kooni’
kosilanõ’ näide man om?
Aga päavä’ tulõva’, kuna
kosilanõ näide käest är’
võetas; sis paastva’ nää*.
16. Aga ütski’ ei panõ’
vannutamalda’ rõiva tükkü vana särgi pääle, sest
paik kisk midägi’ särgist
är’, ja mulk saa halvõmbas.
joh. i, i7.

19. Ja Jeesus tull üles
ja käve tää perrä ja tää
Opja’,
Laul. 145, 18.
20. Ja kae’, üts naane, kellel katstõiskümme
aastakka veretõbi oli
olnu’, tull tää sälä taadõ
ja puttõ tää särgi palistusõ külge.
21. Sest tää ütel esihindäh: Ku ma’ saas
aga tää särki puttu’, sis
saas ma’ terves.
22. Aga Jeesus kään'd
hinnast ümbre ja nägi
tääd ja ütel: Olo’ julgõ,
17. Ei panda’kah värs- tütär, su’ usk om sinno
kit viina vanno nahk- avitanu’. Ja naane sai
anomidõ sisse: muido terves tuulsamal tunnil.
Luuk. 17, 19.
lahkõsõ’
nahkanoma’
25.
Ja
ku
Jeesus
ülembä
ja viin juusk lakkä ja
nahkanoma saava’ huk maija sai ja nägi pillika ; a’ värski viin valõtas puhkjit ning rahvast
vahtsidõ nahkanomidõ mässävät,
sisse, sis saisva’ mõ- 24. Sis ütel tää näile:
Taganõgõ’, sest lats'lõmba’ terve’.
kõnõ ei olõ’ koolnu’, a’
(S. 18-26. Mark. 5. 22—43.
tää maka. Ja nää’ naari’
Luuk. 8. 41—56.)
tääd.
Joh. 11, 11. 14. 25.
18. Ku tää sedä näile 25. Aga ku rahvas oli
kõnõl, kae’, sis tull üts vällä aet, läts tää sisse
ülemb ja kumard tääd ja võt't tää käest kinni";
ja ütel: Mu’ tütär om ja lats'kõnõ tull üles.
Ap. teg. 9, 41.
parhilla’ är’ koolnu'; aga
tulõ’ ja panõ’ uma käsi 26. Ja seosinäne kõnõ’
tää pääle, sis saa tää läts lakkä läbi kogo seo
maa.
Luuk. 7, 17.
eläväs.

27. Ja ku Jeesus säält
edesi lats, käve’ tää peräh
kats plimmet, nuu’ tänidi’
ja Litli’: Taavedi poig,
heidä’ armu mii’ pääle.
28. Aga ku tää kodo
tull, asto’ pümme’ tää
mano. Ja Jeesus titel
näile: Kas tii’ usut, et
ma’ sedä või tetä’? Nää’
ütli’ täile: Jah, Issänd.
p. 8, 2.

Kurjo vaimõ ülembä läbi
aja tää kurä" vaimu’ vällä.
p. 12, 24. Mark. 3, 22.

55. Ja Jeesus käve kõik
liina’ ja alõvi’ läbi, opas
näide kogodusõ kuõh
ja kuulut armuoppust
Jumala riigist ja parand
kõikõ tõpõ ja kõikõ
vika rahva siäh.
56. Aga ku tää rahva
hulka nägi, oli täi hallo
miil näide peräst; sest
nää’ olli’ ramõhunu’ ja
är’ pilludu’ aigu’ lamba’,
kellel ei olõ’ karüst.
57. Sis ütel tää umilõ
opjilõ: Põimmistom pal
io, a’ veidü’ tüütegijit.

29. Sis puttõ tää näide
silmi külge ja Utel: Teile
sündügu’ tii’ usu perrä.
50. Ja näide silmä’ sai’
vallalõ; Ja Jeesus ähvärd
näid kõvastõ ja ütel:
Kaegõ’, et ütski’ sedä
tiidä’ ei saa’.
p. s, 4.
Luuk. 10. 2
31. Aga nää’ lätsi’ vällä 58. Tuuperäst pallõlgõ’
ja tei’ tääd kuulsas põimu Issändät, et tää
tüütegijit uma põimmise
kõgõl tuulsama maal.
Mark. 7, 36. mano vällä ajas.
2 Tess. 3, 1
52. Ku auusama’ olli’
vällä lännü’, kae’, sis tõi’
nää’ tää mano üte ine
to. Päätükk.
mise, tuu oli keeleldä’ ja Jeesus sääl uma’ katstõiskümme
and noilõ võimu
kuräst vaimust vaivat. apostlit välläja jajuhatust.
Luuk. 11, 14. n. t s.

55. Ja ku kurivaim oli
vällä aet, kõnõl keeleldä’.
Ja rahvas imeht ja ütel:
Sedä ei olõ’ viil kunagi’
Israeli!! nätt.
54. Aga variserfütli’:

(S. 1—15. Mark. 6, 7—13.
Luuk. 9, 1—5).

Ta tää kut's uma’ kats\ tõiskümmeopjathindä
mano ja an'd näile võimu
roojatsidõ vaimõ üle,
noidsammo vällä aia’,

ja kõikõ tõpõ ja kõiko ajagõ’ kuuluid üles, ajagõ’ kurjo vaimõ vällä;
vika parandada’.
Mark. 3, 13. ilma olõt tii’ saanu’, ilma
(S. 2—4. Mark. 3, 14—19.
ankõ’.
Ap. teg. 2o, 33.
Luuk. 6, 13—16. Kae’ J oh. 1,46—49.)
2. Aga noidõ katõtõiskümne apostli nime’ om
ma’ neosinädse’: Edimäne Siimon, kutsutas
Peetrusõs, ja Andreas,
tää veli;Jaakobus,Sebedeüse poig, ja Johannõs,
tää veli;
5. Viilippus ja Partolomeus; Toomas ja Mat
teus, tölner; Jaakobus,
Alveuse poig ja Lebeus,
kelle liignimi Taddeus;
4. Siimon Kaanast ja
Juudas Iskariot, kiä tääd
kah är’ an'd.
5. Noid kattõtõiskümmend Saat' Jeesus, käs'k
näid ja ütel: Är’mingu’
paganidõ tii pääle, ja
är’ mingu’ Samaria
rahva Mina;
6. Aga minke’ innemb
Iisraeli suu är’ kaonu’
lambidõ mano.

9. Är’ pidägu’ kulda
ega’ hõbõhõt, ega’ vaskõ
hindä viiul,
10. Ega’pauna tii pääl;
ega’ katte särki, ega’
kängitsit, ega’ keppi,
sest tüütegijä om uma
toidu vääriline.
11. Aga ku tii’ iäl ütte
Hina vai alevihe läät, sis
kullõlgõ’, kiä sääl sedä
väärt om; ja sinnä’jää
ge’, seeni’ ku tii’ säält
är’ läät.
12. Aga ku tii’ ütte
maija sisse läät, sis teretäge’ sedä.
15. Ja ku tuu maja sedä
väärt om, sis tulgu’ tii’
rahu tää pääle; agu ku
tää ei olõ’ väärt, sis
käängu’ tii’rahu tii’ poolõ
tagasi.

p. 15, 24. Ap. teg. 13, 46.

7. Aga minke’ ja kuu- 14. Ja kiä iäl teid vasta
lutagõ’ ja ütelge’: Taiva- ei võta , ega’ tii’ sõnno
riik om lähkeste tulnu’. ei kuulo’, tuust majast
p. 3, 2; 4, 17. Luuk. 10, 9. vai tuust linnast minke’
8. T>[ake’ haigit terves, vällä ja puistagõ’ tolm
puhastag’ õpidalitõbitsit, ummi jalgo päält är’.

15. Tõtõlikult, ma’ütle
teile: Soodoma ja Komorra maal piät kohtupääväl hõlpsamp põlv
olõma, kui sändsel liinal.
p. 11, 24. Luuk. 20, 47.

16. Kae’, ma’ saada
teid kui lambit sussõ
sekka; tuuperäst olkõ’
mõistliku’ kui bussi’ ja
vaa’ kui tuvikõsõ’.
(S. 17—22. Mark. 13, 9—13.
Luuk. 21. 12—17.)

17. Aga hoitkõ’ inemiisi iist, sest nää’anva’
teid är’ suuri kohtidõ
kätte, ja pessvä’ teidpiidsaga’ kogodusõ majoh.
p. 24, 9.

18. Ja teid viiäs mu’
peräst kah maavalitsõjidõ ja kuningidõ ette,
näile ja paganilõ türmistusõs.
19. Ku nää’ nüüd teid
är’ anva’, sis är’ murõhtagu’ tii’, kuis vai miä
kõnõlda\sestsedäandas
teile tuul tunnil, miä teil
kõnõlda’.
Luuk. 12, 11. 12.

21. Aga veli and vele
är' surma ja esä uma
puja; ja latsõ’ panva’
vanõmbilõ vasta ja tap
va näid.
s. 35. Miik. 7,G
22. Ja teid vihatas kõi
gist mu' nime peräst;
aga kiä otsani’ jääs
kannahtama, tuu saa
õndsas.
p- 24,9.13
25. Aga ku nää’ teid
siih liinah kiusasõ’, sis
paekõ’ tõistõ. Sest tõtõ
likult, ma’ ütle teile: Tii’
ei saa’ Israeli liino
kõiki opatõh läbi kävvü’,
inne ku Inemise Poig
om tulnu’.
24. Opja ei olõ’ ülemb
oppajast ega’ sulanõ
ülemb umast esändäst.
Luuk. 6, 40. Joh. 13, 16; 15, 20.

25. Kül’ saa opjalõ
tuustki’, et tää om kui tää
oppajaja sulanõ kui tää
esänd. Ku nää’ perrevanõmbat
Peltsebulis
omma’ kutsnu’, kui palio
inämb tää pereht?
(S. 26—33. Luuk. 12, 2—9.)

20. Sest tii’ ei olõ’ nuu’,
kiä kõnõlõsõ’, a’ tuu om 26.Tuuperästär’peläku'
tii’ Esä Vaim, kiä tii’ tii’ näid, sest midägi
ei olõ’ kinni katõt, miä
seest kõnõlõs.
Room. 15, 18. 1 Kor. 2, 4. ei saa’ avaldõdus, ja mi-
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Keda vaia pelädä’.

Matt. 10.

dägi’ ei olõ’ salajah,
mida ei saia’ teedä’.
Mark. 4, 22.

Luuk. 8, 17.

27. Mia ma’ teile kõnõlõ pümmeh, seda kõnolgõ’ valgõh; ja mia
tii’ kuulõt kõrva sisse
ültävät, tuud kuulutagõ’
katustõ pääl.
28. ja är’ peläku’ tii’ noid’
kiä iho är' tapva’; a’
peläke’ inämb tuud, kiä
hinge ja iho või är’ rikku’
põrguhe.
29. Kas kats varblaist
ei müvvä’ tingä iist är’?
ja ei sata* üts ainus
näist maaha ilma tii’
Esäldä’.
50. Aga kah tii’ hiusõ
karva’ kõik omma’ är’
loedu’.
Luuk. 21, 18.
31. Tuuperästär’ peläku’
tii’: tii’ olõt paremba’
kui palio varblaisi.
32. Tuuperäst egaüts,
kiä minno tunistas inemiisi iih, tuud taha kah
ma’ tunistada* uma Esä
iih, kiä taivah om.
33. Aga kiä iäl minno
är’ salgas inemiisi iih,
tuud taha kah ma’ är’
salada’ uma Esä iih,
kiä taivah om. Mark.s,38.
Luuk. 9, 26. 2 Tiim. 2, 12.

Mõõk ja tUIU.

(S. 34—36.

Luuk. 12,51—53.)

34. Är’ mõtõlgu’ tii’, et
ma’ olõ tulnu’ rahhu
tuuma maa pääle. Ma’
ei olõ’ tulnu’ rahhu tuuma,
a’ mõõka.
35. Sest ma’ olõ tulnu’
inemisele tüllü tuuma tää
esä vasta ja tütrele tää
imä vasta ja pujanaaselõ tää meheimä vasta.
s. 21. Luuk. 14, 26.

26. Ja inemiisi vainlasõ’
omma’ tää uma’ ko~
dodsõ’. Miik. 7, 6. Joh. 13,18.
37. Kiä essä vai immä
rõhkõmp armastas kui
minno, tuu ei olõ’ mu’
väärt; ja kiä poiga vai
tütärt inämb armastas
kui minno, tuu ei olõ’
mu’ vääri.
5 Moos. 33, 9.

Luuk. 14, 26. 27

38. Ja kiä ei võta’umma
risti hindä pääle, ja ei
käü’mu’perrä, tuu’ ei olõ’
mu’ väärt.
p. 16,24.25.
39. Kiä uma elo löüd,
tuu kaotaks sedä är’; ja
kiä uma elo är’ kaotas
mu’ peräst, tuu löüd
sedä.
p. 16,25.
Luuk.

17, 33

Joh. 12, 25.

40. Kiä teid vasta võtt,
tuu võtt minno vasta;
ja kiä minno vasta võtt,

tuu võtt tuud vasta, kiä ! 5. Ja ütel täile; Kas
minno om saatnu’.
olõt sa’ tuu, kiä piät
p. 18. 5. Luuk. 10, 16. Joh. 13, 20. tulõma,
vai om meil
41. Kiä üte prohvedi töist uuta’ ?
5 Moos. 18, 15.
vasta võtt prohvedi nime
Laul 40, 8,
pääle, tuu saa prohvedi
palga; ja kiä üte õigõ 4. Ja Jeesus kos't ja ütel
vasta võtt õigõ inemise näile: Minke' ja kuulunime pääle, tuu saa õigõ tagõ’ Johannõsõlõ, miä
tii’ kuulõt ja näet:
inemise palga.
1 Kun. 17, 10. n. t. s.
o. Pumme nageva jal ,
ja
jalolda’ käüvä’, pidali42. Ja kiä iäl ütele
tõbidsõ’
tetäse’ puhtas, ja
neistsinätsist vähämbist
kõrvolda
kuulva’, kuulu’
jaotas pikri tävve külmä
vett opja nime pääle, aetasõ’ üles, ja vaesilõ
armuoppust.
tõtõlikult, ma’ ütle teile, kuulutõdas
Jees. 55, 5. 6: 61, 1. 2. 5.
tuu ei jää’ umast pal
6. Ja õnis om kiä ei
gast ilma.
p. 25, 40. Mark. 9, 41. pahanda’
hinnäst mu’
peräst.
7. Aga ku nuu’är’lätsi’,
11. Päätükk.
Jeesus rahvalõ
Ristja Johannõsõ küsümine ja Jee- nakas’
susõ kostus ning tunistus. Häda kõnõlõma Johannõsõst:
tänitämine patust käänmäldä’ Iiino
tii’ olõt kaema
Ule. Esä kitmine. Ohuliisi ja vaiva- Midä
tuidõ hingi kutsmine.
lännü vällä laandõ? kas
YZu Jeesus nii umma pilliruugu, midä tuul lii
lv kattõtõiskümmend gutas?
opjat oli käsknü’, läts 8. Vai midä tii’ olõt
tää sääh är’ edesi oppa- kaema vällä lännü’ ? inema ja jutust ütlema liino mist, kiä om pehmide
sisse.
rõivastõga’ ehitet ? Kae’,
kiä pehmit rõivit kanva',
(S. 2—19; Luuk. 7, 18—35.)
omma’ kuningidõ
2. Aga Johannõs, ku nuu’
kuõh. Luuk. 16,19. Kaalat. 6,14.
tää vangitornih kuuVd
Kristusõ teka, sis Saat' ! 9. Vai midä olõt tii’
kaema lännü’ vällä ? ütte
tää kats urnist opjist,

prohvetit?Tõtõlikult,ma’
ütle teile, kiä viil ülemb
om kui prohvet;
10. Sest tää om kiu
sama, kellest kirjõtot
om: Kae’ ma’ saada uma
engli su’ palgõ ette, kiä
su’ tiiä su’ iih valmis
tas.
Maal, 3, 1.
11. Tõtõlikult, ma’ ütle
teile: Noidõ siäst, kiä
naasest omma’ sündünü’,
ei olõ’ suurembat nõsnu’
kui Ristjä Jöhannõs, a’ kiä
vähämb taivariigih, om
tääst suurõmb.
p- 15, 17.
12. Ristjä Johannõsõ
päivist siiä’ maani’ käüdäs vägühüsi taivariigi
pääle ja kiä vägühüsi
pääle käüvä’, kiskva’
sedä hindä poolõ.
lõ. Ja kõik prohvedi’ ja
käsk omma’ ette kuulutanu’ Johannõsõst saani’.

kõistõ sugunõ, kiä turgõ
kääl istusõ’ ja hõikasõ’
uma seldsi vasta,
17. Ja ütlese’: Mii’ olõmi’ teile villu ajanu’ ja
tii’ ei olõ’ tandsnu’; mii’
olõmi’ teile ikulaulu
laulnu’, ja tii’ ei olõ’ iknu’*
Õp. sõn. 29, 9

18. Sest Jöhannõs om
tulnu’, es süü’ ega’ juu’,
ja nää’ ütlese’: Täi om
kuri varn.
19. Inemise Poig om
tulnu’, süü ja juu; ja
nää’ ütlese’: Kae’, seo
inemine om söödik ja
joodik, tölnere ja patatsidõ sõbõr. Siiski mõistõtas tarkus õigõs tää
lätsi puult.
(S. 20—24.

Luuk. 10, 12—15.)

20. Sis nakas tä noid
kino nuumma, koh kogo
inämb tää vägevä’ teo’
olli’ sündunü’, sest et
Maalak. 3, 22. nää’ es olõ’ miilt pa14. Ja ku lii’ tahat vastarandanu’.
võtta’, tää om Eelias, kiä 21. Hädä sullõ, Koratsin, hädä sullõ, Petsaida!
pidi tulõma.
p. 17, 10—13. Maalak. 3, 23. Sest ku neo’ vägevä’
lõ. Kellel kõrva’ omma’ teo’ olõs Tiirusõh ja
Sndomh sundunu, mia
kuulda’, tuu kuulgu’!
lim. 2, 17. tii’ man omma' sündünü’,
16. Aga kelle sugutsõskül’ nää’ olõs ammu’
piä ma’ sedäsinäst suku kotih ja tuhah miilt papidämä? Tää om pois randanu’.

22. Siski’ ütle ma’ ja kellele Poig tahtsedä’
teile: Tiirusõl ja Siidonil teedä’ anda’.
saa paremb põlv olõma 28. Tulkõ’ mu’ mano
kohtupääväl, kui teil.
leer. Iku Laul 4, 6. kõik, kiä tii’ vaivadu’ ja
rassõt kannat, ja ma’
25. Ja sa’, Kapernaum, taha teile hingämist
kiä sa’ taivani’ olõt ülen- saata’, p-12. 20. jee. 01,25.
det, sinno tougatas põr
guni’ maaha; sest ku 29. Võtkõ’ hindä pääle
Soodomah olõs neo’ vä mu’ ike’ ja opkõ’ mu’st;
geva’ teo’ sündünü’, mia et ma’ olõ tasanõ ja
su’ seeh omma’sündünü’, süämest alandlik, sis
tää saisas viil terve’ lövvat tii’ hingämist hin
dä hingile.
täämbä.
Ioh. 16. 35. Viil. 2, 7. 8.
24. Siski’ütle ma’teile: 50. Sest mu’ ike’ om
Soodoma maal saa pa hüä ja mu’ kuurma om
remb põlv olõma kohtu- kerge.
vm. 4,13.
pääväl, kui sul. p. 10,15.
(S. 25—27.

Luuk. 10. 21, 22.)

25. Tuulsamal aol kos't
Jeesus ja ütel: Ma’ kita
Sinno, Esä, taiva ja
maa Issand, et sa’ seda
tarko ja mõistlikka iist
olõt är’ käkknü’ ja olõt
seda vähämbile teedä’
annu’.
i. Kor. 1,26—29.
26. Tõtõstõ, Esä, seo
om nii su’ meele perrä
olnu’.
27. Kõik om mu’ kätte
ant mu’ Esäst, ja ütski’
muu ei tunnõ’ Poigä
pääle Esä; ja ütski’ ei
tunnõ’ Essä pääle Püia,

12. Päätükk.
Kristus vabandas opjidõ viläpäie
kakmist ja kost hindä iist, et tä
hingämisepääval terves tegi, tege
Ute kurast vaimust vaivadu inemise
terves, karistas varisere Jumala
teotamist, tõukas immetähe nõud
mise tagasi ja nälitäs, kiä tää õigõ*
sugulasõ’ omma’.
(S. 1—8; Mark. 2, 23—28; Luuk. 6.
1—5).

1. Tuul aol läts Jeesus
viläst läbi hingämisepääväl; a tää opjil
oli iso ja näksi’ päid
kakkma ja süümä.
2. Ku nüüd variseri’
sedä näi’, ütli’ nää’ täile:
Kae’, su’ opja’ tegevä’,

mida ei siinnü’ hingamisepääväl tetä’.

(S. 9—14. Mark 3, 1—6.
Luuk. 6, 6—11.

9. Ja ku tää säält edesi
läts, tull tää näide ko5. Aga tää ütel näile:gudusõ kotta.
Kas tii’ ei olõ’ lugõnu’, 10. Ja kae’, sääl oli üts
mia Taavet tegi, ku täi inemine, kelle käsi oli är’
nälg oli ja noil, kiä kuionu’. Ja nää’ küsse’
tääga’ olli’?
tää käest ja ütli’: Kas
sünnis
4. Kuis tää Jumala kotta väl terveshingämisepää
tetä’? et nää
läts ja Sei ettepanemise võisi’ tää pääle
kaivada'.
leibo, midä täi es olõ’
Luuk. 14, 3
luba süvvä’, ega noil, 11. Aga tää ütel näile;
kiä tääga’ olli’, a’ õnõ Määne inemine om tii’
preestridõl.
siäst, kellel om üts lam
mas, ja ku tuu hingämise
5. Vai, kase! olõ’tii’kä- pääväl hauda satas, kas
suh lugõnu’, et preestri’ tää tääd kinni’ ei haara’,
hingämisepääväl pühäh ja tääd vällä ei tõmba’?
kuah hingämise päivä
teotasõ’, jasiski’stiüldä’ 12. Ku palio ülemb om
nüüd inemine kui lam
omma’ ?
mas?
seoperäst sünnüs
4. Moos. 28, 9.
kül’ hääd tetä’ hingämise
6. Aga ma’ ütle teile, pääväl.
Luuk. 13, 10—16; 14, 5.
et siih om tuu, kiä suurõmb om kui pühä koda. 15. Sis ütel tää toolõ
inemisile: siroda’ uma
7. Aga ku tii’ tiiäsi’, käsi, ja tää sirot tuu:
miä seo om : Ma’ taha ja tuu sai jäi’ ierves nigu’
halõstust a’ mitte ohvrit, tõnõ.
sis ei olõs tii’ joht hukka 14. Sis lätsi’ variseri’
mõista noid, kia Suurna vällä, ja pei’ nõvvo tää
omma’.8
vasta, kuis tääd hukka
Joh. 5, ie.
8. Sest inemise Poig saasi’ saata.
om kah hingämisepäävä 15. Aga ku Jeesus sedä
Esänd.
teedä’ sai, läts tää säält
2 Moos. 20, 10.

är’; ja palio rahvast käve leldä’; ja tää tegi tuu
tää peräh ja tää tegi terves, nii et pümme ja
keeleldä nii häste kõnõl
nää’ kõik terves,
Mark. 3, 7—12. kui nägi.
16. Ja kiil'd näid kõ- 25. Ja kõik rahvas heitu
vastõ, et nää’ seda valla ja ütel: Kas seosinäne ei
es kuulutas!’.
olõ’ Taavedi poig?
p. 8. 4. Joh. 8, 50.
17. Et täüde lääs!’, mia 24. Aga ku variseri’
ült om prohvedi Jeesaja sedä kuuli’, ütli’ nää’:
Seosinäne ei aja’ kurjo
läbi, kiä ütles:
vaimõ muido vällä, kui
18. Kae’, seo om mu’ kurjo vaimõ ülembä
sulanõ, kedä ma’ olõ Peeltsebuli läbi.
är’ valinu’, mu’ armas,
kellest mu’ hingel hüä 25. Aga ku Jeesus näi
miil om. Ma’ taha uma de mõttit mõist, ütel tää
Vaimu tää pääle panda’ näile: Ega kuningriik,
ja tää kuulutas paganilõ miä hindä vahe tülüh
kohut. p. 3,17; 17,5. Jees. 11,2. om, lätt hukka; ja ütski’
liin vai koda, miä hindä
19. Tää ei tülüdse’ ega’ vahe tülüh om, ei või’
tänidä’, ja tää hellü ei saista’.
Luuk. 11, 17.
kuulda’ huulitsidõ pääl.
26. Ku nüüd saadan
20.
Maahapainutõttu saadani vällä aja, sis
pilliruugu ei murra* tää om tää esihindäga’ tü
katski’ ja tahti, mia viil lüh ; kuis või sis tää
savvas, ei kistuda’ tää riik saista’?
är’; kooni’ tää kohtuid
27. Ku nüüd ma’ Peelt
võimusõ om saatnu’.
Jees. 61, 1; 66, 2, sebuli läbi kurjo vaimõ
21. Ja pagana’ luutva, vällä aja, kelle läbi aja
va’ tii’ latsõ’ näid vällä?
tää nime pääle.
Poom. 15, 12. seoperäst saava’
nää’
teile
kohtumõistjis.
(S. 22—45 Mark. 3, 22—30
Luuk. 11 14—26; 29—32,)
28. Aga ku ma’ Jumala
22. Siis tuudi tää mano Vaimu läbi kurjo vaimõ
üts kuräst vaimust vaivat, vällä aja, sis om jo’ Ju
kiä oli pümme ja kee mala riik tii’mano tulnu’.

29. Vai kuis või kiäki’ 55. Hüä inemine Saat
tugõva maija minna, ja hüvvä ette hüäsüämevatää riisto riisu’, ku tää randusõst; ja kuri ine
seda tugõvat inne kinni’ mine aja kurja vällä kuei kouda ja sis voi räst varandusõst. p- is, 19.
tää tää maija riisu’ ?
56. Aga ma' ütle teile,
50. Kiä mu’ka’ ei olõ’, et inemise’ vastutasõ
tuu om mu’ vasta; ja kohtu pääväl egast ütest
kiä mu’ka’ ei korja’ tuu tühäst sõnast, midä nää’
pill lakkä.
Mark. 9, 40. omma’ kõnõlnu’.
2 Kor. 5, 10.
51. Seoperäst ütle ma’
57.
Sest
su’
sõnost
arteile: Ega patt ja teo
tamine andas inemiisile vatas sinno õigõs ja su
andis, a’ teotamist Püha sõnost mõistõtas sinno
Vaimu vasta ei anda’ hukka.
58. Sis kosti’ mõnõ’
inemiisile andis.
52. Ja kiä iäl sõna kõ- kirätunjidõ ja varisere
nõlõs inemise Pu ja vas siäst ja ütli’: Õpetaja,
ta, toolõ andas tuu an mii’ tahami’ immetähte
dis; a’ kiä iäl kõnõlõs su’ käest nätä’.
Pähä Vaimu vasta, toolõ 59. Aga tää kos't ja
ei anda’ tuud andis, ei ütel näile: Seo kuri ja
seol ega’ tulõval aol
abielorikja sugu ot's täh
Luuk. 12, 10. 1. Tiim. 1, 13. te, ja ei anda’ täile muud
55. Vai istutagõ’ hüä tähte ku aga prohvedi
puu, sis om kah tää vili Joona täht.
hüä; vai istutagõ’ halv 40. Sest aigu* Joonas
puu, sis om kah tää vili oli kolm päivä ja kolm
halv; sest puud tundas üüd valaskala kõtuh, nii
tää viläst.
p. 7,17. om Inemise Poig kolm
54. Tii’ vihatsõmpi hus- päivä ja kolm üüd maa
Joon. 2,1.2.
sõ sugu, kuis võit tii’ mullah.
hüvvä kõnõlda’, kiä tii 41. Niinevi Hina mehe’
kurä’ olõt? sest miä tulõva’ kohtuhe seosisüämeh om, tuust kõ nädse suuga’ ja mõistva’
nõlõs SUU.
Luuk. 6, 45. sedä hukka; sest nää’

parandi’ miilt Joona ju(S ujuk 8,ai9-li.)1-s5‘
tusõ pääle. Ja kae’, siih 46. Aga ku tää viil
om inämb kui Joonasõl. rahvalõ kõnõl, kae’, sis
joon. 3. 5 sajsj* tää imä ja tää vele’
42. Kuninga imänd lou-1 moro pää[ ja tahtsõ’
nä puult tulõ kohtuhe seo tääga* kõnõlda*. p-13. 55.
suuga* ja mõist sedä 47. Sis titel üts täile:
hukka; sest tää tull maa Kae’, su* imä ja su' vele*
ilma otsast Saalomoni saisva* moro pääl ja
tarkust kullõma. Ja kae*, püüdvä’ su’ka’ kõnõlda*.
5 Moos. 33, 9. 10.
siih om inämb kui Saalomonil.
1 Kun. 10,1—10.
48. Aga tää kos't ja
ütel toolõ, kiä sedä täile
45.
Aga ku ropunõ oli ülnü*: Kiä om mu’
vaim inemisest om vällä imä ja kiä omma’ mu*
lännu , sis Rau taa kuivo vele’? Luuk. 2,49. 1 Kor, 1,26.27.
paiko läbi ja ots hingä49. Ja tää sirot uma
mist ja ei lövvä’.
Luuk. 11, 24. käe opjidõ üle ja ütel:
Kae*, mu’ imä ja mu*
44. Sis titel timä: Ma’ vele*.
taha iimbre käändä* umma maija, kost ma’ olõ 50. Sest, kiä tege mu*
vällä tulnu’; ja ku tää taiva Esä tahtmise perrä,
tuu om mu* veli ja sõ
tulõ, sis lõvid tää tuu sar
ja imä.
Joh. 15,14.
tühä olõvat, luvvaga* pühidü ja ehitedü.
13. Päätükk.
45. Sis lätt tää ja võtt Säidse tähendämise sõnna Jumala
põlõtas tää perishindäga’ tõsõ säidse vai riigist. Kristustmaal.
mu, kiä kurõmba* omma’
(S. 1—23. Mark. 4, 1—20.
Luuk. 8, 4—15.)
tääst hindäst, ja, ku nää’
'Tvuulsamal
pääväl läts
sinnä*sissetulõva*, eläse’
1
Jeesus
säält
majast
sääl: sis lätt tuu inemise
perämäne lugu palio hal- är’ ja istõ maaha järve
võmbas kui edimäne. Nii viirde.
sünnüs kah seolõ kuräle 2. Ja palio rahvast tull
kokko tää mano, nii et
suulõ.

tää lats laiva pääle ja 11. Aga tää kos't ja
istõ maaha ja kõik rah ütel näile: Teile om ant
vas sais' järve veereb. taivariigi saladuisi mõis3. Ja tää kõnõl näile la’, a' näile ei olõ* ant.
palio tähendüse sõnno 12. Sest kellel om, toolõ
läbi ja ütel: Kae’, üts andas, ja täi om külät;
külvjä läts vällä külvmä. a’ kellel ei olõ’, tuu käest
4. Ja ku tää küVv, sattõ v.aetos tuu£* ar» m'a
mõni tii viirde; sis tulli’ ra onL
tsirgu’ ja sei’ seda är’. 13. Seoperäst kõnõlõ
*
_ .
ma’ näile tähendämise
?.*...
moni satto pae sõnno läbi, sest et nää’
paalse maa pääle, koh näleh ei näe- ja kuuldõh
tal es Olo palio mulda. ej kuu|õ’ ega’ mõista’.
ja tull pia üles, selle et
5 Moos. 21, 3. Joh. 9, 40. 41.
täi es olõ’ süvvä mulda. 14. Ja näile saa tõtõs
6. Aga ku päiv üles Jeesaja prohvedi kuulutull,võt'tpõudsedäkinni’, tamine, miä ülles: Kuul
ja, et täi juurt es olõ’, dõh lii’ kuulõt ja ei mõiskuivi tää är’.
ta’, ja näteh tii’ näet ja
7. Aga mõni sattõ oht- e> tunnõ’.
jidõ sekkä ja ohtja’ kas- 15- Sest seo rahva süä
vi’ üles ja ummisti’ sedä om tuimas lännu’ ja nää’
är’.
kuulva’rassõhe kõrvuga'
8. Aga mõni sattõ hää 13 panva’ Utria’ silma’
maa pääle ja mõni kan'd kinni’, et nää’ vast silsaa võrra, mõni kuvvõ- miga’ ei näe’ ja kõrvoga’
kümne võrra, aga mõni e> kuulo’ ja süämega’ ei
kolmokümne võrra viljä. mõista’ ja ümbre ei
9. Kellel kõrva’ omma’ pöörä’ ja ma’ näid ei
tees. 6, 9.10.
kuulda’, tuu kullõlgu’. paranda’.
16.
Aga
õnsa’
omma’
Jces 53, 1.
tii’
silmä’,etnää’
nägevä’,
10. Ja opja’ asto’ tää
mano ja ütli’ täile : ja tii’ kõrva’, et nää’ kuulMinkperäst kõnõlõt sa’ va’.
Luur. io, 23.24.
näile tähendämise sõnno j 17. Sest tõtõstõ ma’
läbi ?
I ütle teile: Pallo prohvette

ja õigit omma’ tahtnu’ mõni kand saa võrra,
tiäta’, mia tii’ näet, ja ei aga mõni kuvvõkümne,
Olo’ seda nännü', kuulda’, aga mõni kolmõkümne
mia tii’ kuulõt, ja ei olõ’ võrra viliä.
Jaak. 1, 25. Ap. teg. 17, 11. 12
Sedä kUUlllu’. Behr. 11, 13.
18. Sis kullõlgõ’ nüüd 24. Üte tõsõ tähendätii’ tähendamise sõnna mise sõna pan'd tää näide
ette ja ütel: Taivariik
külvjäst.
19. Ku kiäki’ kuning om üte inemise sugunõ,
riigi sõnna kuuld ja ei kiä hüvvä seeinend uma
kül'v.
mõista* sedä, sis tulõ põllu pääle
S. 36—45. Mark. 4, 26
tikõ ja kisk sedä är’, miä
tää süäme sisse oli kül- 25. Aga ku inemise’
vet. Seo om tuu, miä magasi’, tull tää vainlanõ ja kül'v umbrohtu
tii viirde om külvet.
nisu sekkä ja läts är’.
20. Aga pae päälse
Behr. 4, 2. 1 Tess 5, 6. 7.
Eeves. 5, 14.
maa pääle külvet om
26.
Ku
oras
kasvi ja
tuu, kiä sõnna kuuld ja
varsti rõõmuga* vasta viljä kan'd, sis nätti kah
umbrohtu.
võtt;
21. Aga täi ei olõ* juurt 27. Aga maja esändä
hindäh ja sais veitkese sulasõ’ tulli’ tää mano
aigu ; ku viletsüs ja kiu-ja ütli* timäle : Esänd,
satus tulõ sõna peräst, kas sa’ ei olõ’ hüvvä
sis pahandõdas pia tääd. seemend uma põllu pääle
22. Aga miä ohtjidõ jkülvnü’, kost tähe nüüd
sekkä külvet, seo om tuu, umbrohi tulõ ?
kiä sõnna kuuld; ja seo-j 28. Aga tää ütel näile:
sama maailma murõ ja Sedä om tennü* üts vainrikkusõ petüs ummistas lanõ inemine. Sis ütli*
sõna är* ja tää jääs vi- sulasõ* täile: Kas sa
läldä*.
sis tahat, et mii’ piämi’
23. Aga miä hüä maa, minemä ja sedä kokko
pääle külvet, seo om tuu, korjama?
kiä sõnna kuuld ja mõist, 29. Aga tää ütel: Ei,
kiä kah viljä kand; ja et tii* üteh seoga* nissu

valla es kisusi’, ku tii’
umbrohto korjat.
50. Lasko’ mõlõmbil
üteh kasva’ põimun!’; ja
põimuaol taha ma’ põimKogogõ’
jilõ üldä’:
inne umbrohi ja köütke’
vihko, et seda är’ palotada’, a’ nisu panko"
kokko mu’ aita.

no läbi rahvalõ ja ilma
tähendämise sõnolda’ es
kõnõlõ’ tää näile,
55. Et tõtõs saasi’, miä
ült om prohvedi läbi,
kiä kõnõlõs: Ma’ taha
uma suu vallalõ tetä’
tähendämise sõnno läbi
ja taha palio kuulutada’
salajit asjo maailma
(S. 31, 32. Mark. 4, 30—32.
alostusõst.
Luuk. 13, 18. 19.)
51. Üle tõsõ tähenda 56. Sis las'k Jeesus
mise sõna pan'd tää rahval är’ minnä’ ja tull
näide ettejaütel: Taiva- kodo. Ja tää opja’ asto’
riik om sinebi terä su- tää mano ja ütli’: Segunõ, midä üts inemine ledä’ meile tähendämise
võt't ja külV uma põllu sõna umbrohust põllu
pääl.
pääle,
52. Miä kül’ kõigõ vä- 57. Aga tää kos't ja
hämb om kõigist siim- ütel näile: Kiä hüvvä
nist, a’ ku tää üles kasus, seemend külv, om Ine
sis om tää kõigõ suu- mise Poig.
rõmb aia puiõ siäst 58. Aga põld om maa
ja saa puus, nii et tsirgu’ ilm ; hüä seeme om ku
taiva alt tulõva’ ja te- ningriigi latsõ’, umbrohi
gevä’ pesä’ tää ossõlõ. om tikõ latsõ’,
Milk. 4, 1.
55. Üte tõsõ tähendä- 59. Vainlanõ, kiä sedä
mise sõna ütel tää näile: külb, om kurat; aga
Taivariik om hapnõko- põimmine om maailma
põimja’
hetusõ sugunõ, midä üts otsasaamine,
omma’
engli’.
nm. 14,15.
naane võt't ja siäs kül
mo vaka jahusekkä, koo 40. Nigu’ umbrohi kok
ni’ kõik läts hapnõma. ko korätas ja tulõga’ är’
Luuk. 13, 20. 21 palotõdas, nii saa kah
54. Sedä kõikõ kõnõl seo maailma otsasaa
Jeesus tähendämise sõn misel.

41. Inemise Poig sääl 48 Midä nää’, ku tää
uma’ engli’ ja naa’ kor- täüs om, vidävä’ üles
jasõ’ kokko kõik pahan mäele ja istusõ’ maaha
dud* tää kuningriigist ja korjasõ’ hüä’anomihe,
ja muu’, kiä tegeva’ käsu a halva*viskasõ* nää’är*.
vasta,
49. Nii saa seo sün42. Ja viskasõ’ näid dümä maailma ao otsa
tulitsõhe ahjo; sääl saa saamisel; engli’ läävä*
undamine ja hammastõ valla ja eratase kura
käristamine.
p. s, 12. õigidõ siäst är*.
45. Sis paistva’õigõ’ kui 50. Ja heidetäs näid tu
Päiv uma Esä kuningrii- litsõhe ahjo, sääl saa
gih. Kellel kõrva'omma* undamine ja hammastõ
käristämine.
kuulda’, tuu kuulgu’!
44. Sis om taivariik 51. Jeesus ütel näile:
üte varandusõ sugunõ, Kas tii’ olõt sedä kõikõ
miä põllu pääle hauda mõistnu’? Nää’ütli*tälle:
om pant, midä üts ine- Olõmi’ kül’, Issänd.
mine löüse ja salahusi 52. Sis ütel tää näile:
pidi ja läts är* säält Seoperäst om ega kiräiloline tuu üle ja möi tunja, kiä taivariigi pooär* kõik, miä täi oli, ja lõ opat, perremehe su
gunõ, kiä umast varanos't tuu põllu.
dusõst vahtsõt ja vanna
45. Sis om taivariik ette tuu.
üte kaupmehe sugunõ,
(S. 53—58. Märk. 6, l-~6.
Kae* Luuk. 4, 15—30.)
kiä huwi pärlit os't.
55. Ja seo sündü, ku
46. Ku tää üte kalli Jeesus neo* tähendämise
pärli löüse, läts täa ja sõna* oli lõpõtanu*. läts
möi kõik är’, miä täi oli, tää säält är’.
ia os't tuu hindäle.
54. Ja tull umma peris47. Sis om taivariik maalõ ja opas näid näide
üte nooda sugunõ, miä kogodusõkuõh, nii et
merde heidetäs ja kogo nää’ är’ heitü* ja ütli’:
sugumaidsi kallo kokko Kost om seol seo tar
vidä;
p. 22. 9.10. kus ja neo* vägevä* teo’?

55. Kas seo ei olõ’
puusepa poig? Kas tää
imä ei kutsuta’ Maarjas
ja tää veljo Jaakobusõs
ja Joosõsõs ja Siitnonas ja Juudas?
56. Ja kas tää sõsarõ*
kõik ei olõ’ mii’ man?
Kost tää sis seo kõik
om saanu’? joh. 7,15,52.
57. Ja nää’ pahandi’
hinnäst tää peräst. Aga
Jeesus üld näile: Proh
vet ei olõ’ nii avvulda’
kohki’ kui Umal perismaal ja umah kotoh.
58. Ja tää es tii’ sääl
palio vägevit teka näide
umbusu peräst.

tääd köütnü’ ja vangi
torni heitnü’ Heroodia,
uma vele Viilipusõ naa
se peräst.
4. Sest Johannõs oli
täile ülnü’: Sul ei olõ’
luba tääd hindäle pitä’.
5. Ja ku tää tääd tahtsõ
tappa*, peläs tää rahvast,
sest nää’ pei’ tääd proh
vetis.
6. Aga ku Heroodõs
sündümise päivä pidi,
sis tandsõ Heroodia tütär näide iih: ja seo oli
Heroodõsõ meele perrä.
7. Seoperäst tõot tää
vandõga’ täile anda’,
miä tää igänes pallõs.
P 5, 34.

8. Aga tää, kuis tää
inne
umast imäst oli
14. Päätükk.
opat,
titel:
Anna’ mullõ
Ristia Johannosõ surm. Kristusõ
imeline sliiitmine, kõndmine iärve liwa pääl Ristja Johanpääl ja abianmine Peetrusõlõ ja nõsõ pää.
tõbitsilõ.
9. Ja kuningas sai kur
(S. 1-12; Mark. 6, 14, 17-30.
Luuk. 9, 7-9; 3, 19. 20 )
vas; vandõ ja noidõ pe
''Tuul aol kuuVd neli- räst, kiä tääga’ lavvah
1 vürst Heroodõs kõ- istõ’, käs'k tää täile sedä
nõt Jeesusõst.
anda’,
2.
Ja tää ütel umilõ 10. JaSaat' ja
las'k
sulasilõ: Seo om Ristja Johannosõ pää otsast
Johannõs; seo om kool är’ rako’ vangitornih.
nust üles tulnu ja selle 11. Ja tää pää tuudi
tege vägi tääb imetähti. liwa pääl ja anti tütre5.
Sest Heroodõs olikulõ; ja tää vei sedä
i Kor. 4, 9.
Johannosõ kinni’ võtnu’, umalõ imäle.

12. Ja tää opja’ tulli’ ja võt't nuu’ viis leibä
ja võti’ tää kihä ja mati’ ja kats kalla, kai üles
sedä maaha; ja tulli’ ja taiva poolõ ja onnist ja
kuuludi’ sedä Jeesusõlõ. mur'd ja an'd leevä’ opjilõ, a’ opja’ rahvalõ.
(S. 13-21. Mark 6, 31-44.
Luuk. 9. 10-17. Joh. 6, 1-13.)
15. Ku Jeesus sedä 20. Ja nää’ Sei’ kõik
kuuVd, läts tää säält är’ ja näide kõtu’ sai’ täüs ja
laivaga’ ütte tühja paika korssi’ kokku sedä, miä
kõrvalõ. Ja ku rahvas raasakõisi üle jäi, katstäüt.
seda kuuVd, lätsi’ nää’ tõiskümme korvi
2 Kor. 4, 44.
jalksi liinast tää perrä. 21. Aga noid, kiä olli’
14. Ja Jeesus läts vällä söömäh, oli ligi viis tu
ja nägi palio rahvast; hat miist ja naase’ ja
ja täi oli näide peräst latsõ’ pääle.
hüä miil ja tää tegi näide
(S. 22- 36. Mark. 6. 46-56.
tõbitsit terves.
Joh. 6, 15-21.)
15. Aga ku õdag tull, 22. Ja sedämaid sundõ
astõ’ tää opja’ tää mano Jeesus uma’ opja’ laiva
ja ütli’: Seo om tühi pääle minemä ja tää ette
paik ja aig om joba tõsõlõ poolõ minemä,
müüdä lännü’: lasõ’ rah kooni’ tää rahva är’las'k.
vas är’, et nää’ võisi’
alõvidõ sisse minnä’ ja 25. Ja ku tää rahva
oli är’ lasknu’, läts tää
hindäle süvvä’ osta’.
üles üte mäe pääle üt16. Aga Jeesus ütel sindä’ pallõma. Ja ku
näile: Näil ei olõ’ vaja õdag sai, oli tää ütsindä’
är’minnä'; ankõ’tii’näile säälsamah. Luuk. 6,12; 9. is.
süvvä’.
17. Aga nää’ ütli’ täile: 24. Aga laiv oli jo’
Meil ei olõ’ siih inämb keset järve ja oli peris
kui viis leibä ja kats hädäh lainidõ peräst,
sest tuul oli vasta.
kalla.
Jaak. 1, 2.
18. Aga tää ütel: Too- 25. Aga neländäl üügõ’ nuu’ mullo siiä’.
vahi korral läts Jeesus
19. Ja tää käs'k rahval näide mano ja käve järve
maaha istu’ haina pääle pääl.

26. Ja ku opja* tääd 54. Ja ku nää’ üle järve
nai järve pääl kauval,, sai*, tulli* nää* Kenetsaheitil* nää* ja ütli*: Seo reti maalõ.
om tont; ja tänidi’ hirmu 55. Ja ku mehe* säälsaperäst.
mah paigah tääd tunsõ’,
27. Aga sedamaid kõ- saadi* nää* vällä läbi
nõl Jeesus näidega* ja kõigõ maa ümbretsõõri
ütel: Olkõ’ julgõ*, ma* ja tõi* kõiksugutsit haiolõ seo; är* peläku*.
git tää mano.
28. Aga Peetrus kos't 56. Ja palssi* tääd, et
täile ja ütel: Issänd, ku naa taa särgi palistuso
sa* seo olõt, sis käse* külge saasi* puttu*. Ja
minno hindä mano tulla’ nii palio kui puttõ*, nuu’
sai’ terves.
vii pääle.
29. Aga tää ütel: Tulõ !'
Ja Peetrus tull laiva
15. Päätükk.
päält är’ ja käve vii
pääl, et Jeesuso mano Ineinlisi säädmiisist. Kaananiamad
naaue.
Haigidõ tervestegemlne.
minnä*.
Nelätuhanda mehe sUUtmine.
50. A* ku tää tuulõ
(S. 1—20. Mark. 7, 1—23.)
nägi kangõ olõvat, sis
^is
tulli’ Jeesuso mano
peläs tää ja nakas'
kirätunja*
ja variseri’
vaoma, tänit ja titel:
Jeruusalemmäst
ja ütli’:
Issänd, avida* minno!
2.
Minkperäst
tegevä’
51. Aga Jeesus sirot
su*
opja*
vanõmbidõ
sääpia uma käe vällä, võt'i
düse
vasta?
Sest
nää’
täst kinni* ja ütel täile:
Oh sa’ nõrgausuline! ei mõsõ* kässi, ku nää*
minkperäst olõt sa* katõ leibä võtva*.
5 Aga tää kos't j’l ütel
vaihhõl?
52. Ja nää lätsi’ laiva näile: Minkperäst tiit
pääle ja tuul taldu är*. tii’ Jumala käsusõna
55. Aga kiä laivah vasta uma säädmise pe
Tiit. 1. 14. Koi 2, 22.
olli*, tulli* ja kumardi* räst?
4.
Sest
Jummal om
tääd ja ütli*: Tõtõstõ
käsknü’
ja
ülnü’: Avsa’ olõt Jumala Poig.
essä ja
p. Ih, 16. vusta’ umma

immä; ja kiä essä vai
immä Vannas, tuu koolõs
surma.
5. Aga tii* ütlet: Kiä
esäle vai imäle ütles:
Seo om ohvriannõ', mia
sullõ mu’ käest võisi’
kasus tulla*, tuu tege
höste, vai tää kül’ umma
essä vai immä ei avVUSta’.

Op. sõn. 28, 24.

6. Ja olõt nii Jumala
käsusõna tühäs tennü*
uma säädüse peräst.
7. Tii* salaliku’, Jeesaja
om teist höste prohvedi
viisi konolnu ja uinu :
8. Seo rahvas tulõ mu’
lähkeste uma suuga* ja
avvustas minno ummi
huuliga’, a* näide süä
om kavvõh mu’st.
9. Aga ilmaaigu tiinvä*
nää’ minno, et nää’ oppasõ* oppuisi, miä inemiisi käskmise* omma*.
5 Moos. 4, 2. Koi. 2, 18.

10. Ja tää kut's rahva
hindä mano ja ütel näile:
Kuulkõ* ja mõistkõ*!
11. Ei tuu, miä suust
sisse lätt, ei tii* inemist
roojatsõs, a* tuu, miä
suust vällä tulõ, tuu tege
nemise roojatsõs.

12. Sis asto’ tää opja’
tää mano ja ütli* täile:
Kas sa’ tiiät, et vari
seri* hinnäst pahandi*,
ku nää sedä sõnna
kuuli*?
15. Aga tää kos't ja
ütel: Ega luum, midä
mu* taivanõ Esä ei olõ*
istutanu*, kidsotas vällä.
Joh. 15, 2.

14. Jätke näid; nää*
omma* pümme’ pümehidõ’ tiijuhi*.
Aga ku
pümme pümmele tiiä ju
hatas, sis satasõ* nää’
mõlõmba’ kaivanduhe.
15. Sis kos't Peetrus
ja ütel täile: Seledä’
meile seo tähendämise
sõna.
16. Ja Jeesus ütel: Kas
tii’ kah viil olõt ru
mala*?
P 16, 9.
17.
Kas tii* viil ei
mõista*, et kõik, miä
suust sisse lätt, tuu lätt
kottu ja heidetäs vällä
umma paika.
18. Aga miä suust vällä
tulõ, tuu tulõ süämest
vällä ja tuu tege inemise
roojatsõs.
laak. ä, 6. 10.
19. Sest süämest tulõva* vällä kurä* mõtlõmise*, tapmise’, abielo-

50

Jeesus kui Iisraeli

Matt 15.

rikmise", huuramise’, vargusõ', võlsstunistusõ’,
teotamise’.
20. Neo* omma’ asä’,
mia inemise roojatsõs
tegeva’; aga mõskmalda’
kassiga’ süiimine ei tii’
inemist roojatsõs.
(S. 21—28. Mark. 7, 24-30.)

21. Ja Jeesus tull säält
är’, ja läts Tiirusõ ja
Siidoni poolõ.
22. Ja kae’, üts Kaananiamaa naane tull säält
piirist vällä ja tänit ja
ütel täile: Issänd, Taavedi poig, halõsta’ mu’
pääle, mu’ tütart vaivatas kuräst vaimust kurästÕ.
Jees. 28, 19; 26, 16.
25. Aga tää es kosta’
täile sõnnagi’. Sis asto’
tää opja’ tää mano ja
palssi’ tääd ja ütli’:
Saada’ tääd är’; sest tää
tänitäs mii’ perrä.
24. Aga tää kos't ja
Utel: Ma’ olõ saadõt õnõ
Iisraeli suu är’kaonu’
lammastõ mano.
25. Aga naane tull ja
kumard tääd ja ütel:
Issänd, avida’ minno!
26. Aga tää kos't ja
titel: Seo ei olõ’ hüä, et

kartis ja kõiki arst.

lastõ leib võetas ja pinne
ette heidetäs. Room. 3, 1.2.
27. Aga tää ütel: Jah
Issänd, siski’ söövä’
pinikese’ noist raasukõisist, miä näide esän
dide lawa päält maaha
satasõ’.
28. Sis kos't Jeesus ja
ütel täile: Oh naane!
su’ usk om suur, sullõ
sündügu’ nii kuis sa’
tahat. Ja tää tütär sai
terves seostsamast tun
nist.
29. Ja Jeesus läts säält
edesi ja tull Kaalilea
järve viirde ja tää läts
üte mäe pääle ja istõ
sinnä’ maaha.
50. Ja palio rahvast
tull tää mano ja tõi’
hindäga’ jaloldaid ja
pümehit, keeleldäid, vigatsit ja palio tõisi ja
heidi’ noid Jeesusõ ja’go
ette ja tää tegi nuu’
terves.
p-11. 6.
51. Nii et rahvas immes
pan'd, ku nää näi’, et
keeleldä’ kõnõli’, vigatsõ’ terves sai’, jalolda’
käve’ ja pümme’ näi’;
ja nää’ kiti’ Iisraeli Juma
lat.

Mark. 7, 37.

(S. 32-39. Mark. 8. 1—10.)

32. Ja Jeesus kut's uma’
opja’ hinda mano ja ütel:
Mul om väega’ hallo miil
rahva peräst, sest nää’
omma* jo* kolm päivä
mu* man olnu' ja näil
ei olo midagi suvva
ja ma’ ei taha’ näid lasko*
minna ilma soomalda,
et nää* tii pääl är* es
nõrkosi*.
33. Sis ütli* tää opja*
täile: Kost meil nii palio
leibo om siih laanõh, et
mii* nii palio rahvast
söödämi*.

38. Aga noid, kiä olli*
söönü’, oli neli tuhat
miist, naase* ja latsõ*
pääle.
39. Ja ku tää rahval
oli är* lasknu* minnä*,
läts tää laiva ja tull
Mahdala piiri pääle.
16. Päätükk.
Varisere immetähe nõudmine ja
näide hapnõkohetusõ iist hoiata
mine Peetrusõ tunistus ja taivariigi võtmõ tõotamine. Edimäne
kannahtamise ettekuulutamine ja
Kristusõ perräkäiimine.
(S. 1—12; Mark. 8, 11—21.)

öis tulli* variseri* ja
Luuk. 12, 22. 4 Moos. 11, 21—23.
saduseri’ tää mano,
34. Ja Jeesus ütel näile: nuu* kiussi* tääd ja küsse’
Mitu leibä teil om? Ja tää käest, et tää näünää* ütli’: Säidse ja veit- täsi* immetähte taivast.
p. 12, 28.
kese kalakõisi. Laui 37,16.
2. Aga tää kos't ja ütel
35. Ja tää käs'k rahva näile: Õdagu ütlet tii*:
maaha istu* maa pääle. Meilz tulõ hüä ilm, sest
1 Kor 14, 40.
taivas om verrev.
Luuk. 12, 54—56.
36. Ja ku tää nuu*
3.
Ja
hummogu
ütlet
säidse leibä ja kala* oli
võinu*, tenäs tää, mur'd tii*: Täämbä tulõ meile
ja an'd opjilõ, a* opja* kuri ilm, sest laivas veretäs ja om pilveh. Tii*
anni* rahvalõ.
37. Ja nää* sei* kõik salaliku*, kül* taiva näko
ja näide kõtu* sai*täüs mõistat är* arvada*, kas
ja korssi* kokko sedä, sis ei või* tii* kah aigõ
miä üle jäänü* palakõ- tähti är* arvada*?
4. Seo kuri ja abielosist, säidse korvitäüt.
Laul. 145, 16. rikja sugu ots immetähte,

ja tähte ei anda’ täile
pääle prohvedi Joona
tahe. Ja taa jat t naa
maaha ja läts är*.
5. Ja ku tää opja’ sai’
tõsõlõ poolõ viirde, olli’
nää’ är’ unõhtanu’ leibä
üteh võtta’.
6. Aga Jeesus ütel näile:
Kaegõ’ ja hoitkõ’ vari
sere ja sadusere hapnõkohetusõ iist.
Luuk. 12, 1. Kai. 5. 9.

1 Kor. 5. 6

7. Sis modi’ nää’ esihindäh ja ütli’: Seo om,
et mii’ es olõ’ leibä üteh
võtnu’.
8. Aga ku Jeesus sedä
mõis't, ütel tää näile:
Tii’ nõrgausulise’, miä
tii’ mõtlõt esihindäh, et
tii’ ei olõ’ leibä üteh
võtnu’?
9.
Kas tii’ viil ei
mõista’?
Kas tii’ ei
mälehtä’ noid viit leibä
viiele tuhandalõ, ja mitu
korvi täüt tii’ säält sai’?
10. Ja noid säidset leibä
neläle tuhandalõ, ja mitu
korvitäüt tii’ sis sai’?
11. Kuis ei mõista’ tii’
sis, et ma’ leeväst teile
es kõnõlõ’, ku ma’ käsi
teid hoita’ varisere ja

sadusere hapnõkohetusõ
iist?
12. Sis mõisti’ nää’,
et tää es ütle’ näile, et
nää’ hoiasi’ leevä hapnõ
kohetusõ iist, a’ vari
sere ja sadusere oppuistõ
iist. 1 Tim. 6, 5. 2 Tim. 2, 17.
(S. 13—20. Mark 8,27—30. Luuk. 9,
18—21.)

13. Aga ku Jeesus tull
Keisarea Viilipusõ Hina
piirile, küsse tää opjilt
ja ütel: Kedä ütlese’
inemise’ minno olõvat?
14.
Aga nää’ ütli’:
Mõnõ’ ütlese’, et sa’ olõt
Ristjä Johannõs, a’ tõsõ’
Eelias, a’ tõsõ’ Jeeremias
vai üts prohvetest.
15. Tää ütel näile: A’
kedä tii’ minno ütlet olõ
vat?
Joh. 10. 14.
16. Sis kos't Siimon
Peetrus ja ütel: Sa’ olõt
Kristus, elävä Jumala
Poig.
17. Ja Jeesus kos't ja
ütel täile: Õnnis olõt
sa’, Siimon, Joona poig,
sest liha ja veri ei olõ’
sullõ sedä teedä’ annu’,
a’ mu’ Esä, kiä taivah om.
18. Ja ma’ ütle sullõ
kah: Sa’ olõt Peetrus

ja seo kaljo pääle taha
ma* ehitädä’ uma kogodusõ ja põrgu värehti’
ei võida’ sedä är’.
19. Ja ma’ taha sullõ
taivariigi võtmõ’ anda’
ja miä sa’ maa pääl
kinni’ köüdät, tuu om
taivah kinni’ köiidet, ja
miä sa’ maa pääl pästät, om kah taivah pästet.
20. Sis kiiVd tää ummi
opjit, et nää' ütelegi’ es
ütlesi’, et tää om Jeesus
Kristus.
p. i7,9.
(S. 21—28. Mark. 8,51-9, 1. Luk. 9,
22-27 )

21. Tuust aost pääle nakas' Jeesus teedä* anma
umilõ opjilõ, et tää lätt
Jeruusalemmä ja palio
kannahtas vanõmbist ja
ülembist preestridõst ja
kirälunjist ja et tääd
tapõtas ja et tää kolmadal pääväl üles nõsõs.
p. 12, 40. 17, 22. Joh. 2, 19.

22. Ja Peetrus võt't
tääd esierälde ja nakas'
nuumma ja ütel: Issänd,
heidä’hindä pääle armu;
är’ sündügu’ sullõ sedä!
25. Aga tää kään'd
hindä ümbre ja ütel Peetrusõlõ: Taganõ’ mu’st,
saadan, sest sa’ ei mõtlõ

tuu pääle, miä Jumala,
a’ miä inemiisi meele
perrä om.
2 saam. 19, 25.
24. Sis ütel Jeesus
umilõ opjilõ: Ku kiäki’
mu’ perrä taht tulla’, seo
salaku’ esihinnäst är’ ja
võtku’ uma rist hindä
pääle ja käügu’ mu’
perrä.
p- 10,38,39.
25. Sest, kiä umma ello
taht hoita’, tuu kaotas
sedä är’; aga, kiä uma
elo är’ kaotas mu’ pe
räst, tuu löüd sedä.
Luuk. 17, 33.

26. Sest mis kasu om
inemise! tuust, ku tää
kõik maailma kasus
saas, a’ umalõ hingele
kaiho tiis; vai mis lu
nastamise hinda või inemine anda’ uma hinge
iist.
1 Joh. 2,15.
27. Sest tuu saa sündümä, et Inemise Poig
tulõ umah Esä avvuh
ummi englidõga’ ja sis
taso tää egalõ ütele
kätte tää tüü perrä28. Tõtõstõ ma’ ütle
teile: Neist, kiä siih
saisva’, omma’ mõnõ’,
kiä ei maidsa’ surma,
inne kui nää’ Inemise
Puja nägevä’ tulõvat
umah kuningriigih. p. 10,23.

17. Päätükk.

malõ maaha ja pelksi'
väega*.
7. Ja Jeesus tull näide
(S. 1—13. Mark. 9, 2—13. Luuk. 9, mano, puttõ näide külge
28-36.)
ja ütel: Tulkõ* üles ja
f a kuvvõ päävä peräst är’ peläku*.
võf't Jeesus hindäga’
Peetrusõ ja Jaakobusõ 8. Aga ku nää* uma*
ja Johannõsõ, tää vele, silmä’ üles nõsti*, es näe*
ja vei näid üles üte naa kedagi, paale Jeekorgõ mäe pääle esi- susõ ütsindä*.
paika.
9. Ja ku nää* mäe päält
2.
Ja tääd muudõti alla lätsi’, käs'k näid
näide iih ja tää nägo Jeesus ja ütel: Är* ülgu*
pais't õkva kui päiv ja sedä nägemist kellelegi’,
tää rõiva* sai* valgõs kooni* Inemise Poig
õkva kui valgus.
koolnust om üles nõsnu*.
Viil. 3, 21. 2 Peetr. 1. 15—18.
5,
Ja kae*, Moosõs ja 10. Ja tää opja’ küsse*
Eelias näüti* hinnäst täitja ütli*: Missiskiränäile ja kõnõli* tääga*. tunja’ ütlese’, et Eelias
tulõ inne?
4. Aga Peetrus kos't
ja ütel Jeesusõlõ: Issänd, 11. Aga Jeesus kos't
siih om meil hüä olla'; ja ütel näile: Eelias tulõ
ku sa* tahat, sis teemi’ kül’ inne ja Saat kõik jäi*
Luuk. 1, 17.
siiä* kolm maia, ütesullõ kõrda.
ja üte Moosõsõlõ ja üte 12. Aga ma* ütle teile,
Eelialõ.
et Eelias om jo* tulnu*
5. Ku tää viil kõnõl, ja nää’ ei olõ’ tääd
kae*, sis varäs näide üle tunnu*, a* omma’ täile
üts selge pilv. Ja kae*, tennü’, miä nää* tahtnu*.
üts helü pilvest ütel: Seo Nii saa kah Inemise Poig
om mu* armas Poig, kiä näide puult kannahtama.
mu* meele perrä om, 15. Sis mõistsõ* opja’,
tääd kuulkõ*!
et tää Ristja Johannõ6. Ja ku opja* sedä sõst näile oli kõnõlnu’.
kuuli*, heidi* nää* kumLuuk. 1, 17.
Kristusõ muutmine.
Kuutõbidsõ
tervestegemine. Tõnõ kannatuse
ettekuulutus. Massuraha masmine.

}

(S. 14—21. Mark. 9,14—29. Luuk. 9,
37—42.)

14. Ja ku nää* rahva
mano tulli’, asto tää
mano üts inemine ja
heit põlvilõ maaha tää
ette
15. Ja Utel: Issänd, halõsta’ mu* puja pääle,
et tää kuutõbinõ om ja
kurästõ vaivat; sest tää
salas sakõhe tullõ ja
sakõhe vette;
16. Ja ma’ olõ tääd
su* opjidõ mano toonu’
ja nää’ es või’ tääd
terves tefä’.
17. Aga Jeesus kos't
ja ütel: Oh sa’ usk
mata’ ja hull sugu!
Kui kavva piä ma’ tii ka’
kannahtama?
Toogõ’
tääd mu’ mano siiä’.
18.
Ja Jeesus tõrõl
tääd ja kuri vaim läts
täst vällä ja poiskõnõ
sai terves seostsamast
tunnist.
19. Sis lätsi’ opja’ Jeesusõ mano esierälde ja
ütli’: Mille- mii’ es või’
tääd vällä aia ? p. 10,1.
20. Aga Jeesus ütel
näile: Tii’ uskmata’
süäme peräst. Sest tõtõstõ ma’ütle teile: Ku
tii’ usk olõs kui sinebi

teräkene, sis tii’ võis
üldä’ seosamalõ mäele:
Mine’ siist sinnä’, sis
lätt tää sinnä’; ja midägi’ es olõs teil või
malda’.
21. Aga seo sugu ei
lää’ muido vällä kui
palvõ ja päästmise läbi.
(S. 22. 23. Mark. 9, 30—32. Luuk. 9,
43—45.)

22. Aga ku nää ummi
asjo ai’ Kaalika maal,
ütel Jeesus näile: Ine
mise Poig andas är’ inemiisi kätte. p.2o.i7.i8;i6,2i.
25. Ja nää’ tapva’ tääd
är’ ja kolmadal pääväl
herändedäs tääd üles.
Ja nää’ sai’ väega’ kur
vas.
Luuk. 18, 33; 24, 7.
24. Aga ku nää' Kapernauma sai’, tulli’ Peetrusõ mano nuu’, kiä
kohturahha vasta võti’
ja ütli’: Kas tii’ opõtaja
kohtu rahha är’ ei
massa’?
25. Tää ütel: Jah, mass.
Ja ku tää sai kodo, tull
Jeesus tää ette ja ütel:
Mis arvat sa’, Siimon?
Kelle käest võtva’ ku
ninga* maa pääl tolli
vai päärahha? Ummi
lätsi vai võõridõ käest?
22, 21.

Room. 13, 7.

26. Sis üiel Peetrus
täile: Võõridõ käest.
Jeesus ütel täile: Sis
omma* latsõ’ seost prii.
27. Aga et mii’ näid
ei pahanda’, sis mine’
järve viirde ja heidä’
õng sisse ja võta* edimäne kala, miä üles tulõ;
ja ku sa’ timä’ suu
vallalõ tiit, sis lövvät
sa’ üte raha; tuu võta’
ja anna’ näile mu' ja
su’ iist.
Luuk. 23, 2.

4. Kiä nüüd esihinnäst
alandas kui seo latsõ
kõnõ, tuu om suurõmb
taivariigih.
5
Ja ku kiäki’ üte
sändse latsõkõsõ mu’
nimel vasta võtt, tuu
võtt minno vasta.

18. Päätükk.

7. Kädä maailma pahandusõ peräst; sest
pahandusõ’ tulõva’, a’
hädä toolõ inemisele,
kelle läbi pahandus tulõ.

p. 10, 40.

6. Aga kiä pahandas
üte neist väikesist, kiä
mu’ sisse uskva’, toolõ
olõs paremb, et veski
kivi tää kaala puvvasi’
ja et tääd är’ uputõdasi’
kõigõ süvämbähe merde.
Luuk. 17, 1. 2.

Latsõmeelest ia pahandamisest.
Patto andisandmise võimust ia
tikõst sulasõst.
(S.l—9. Mark.9,33—47. Kae’Luuk. 9.
46—48.)

1 Kor. 11, 19.

n^uulsamal tunnil tulli’ 8. Aga ku su’ käsi vai
1 opja’ Jeesusõ mano jalg sinno pahandas, sis
ja ütli’: Kiä om kül’ rao’ nuu’ är’ ja heidä’
kõigõ suurõmb taiva- hindäst är’; paremb om
riigih?
sullõ, et sa’ jalolda’ vai
2.
Ja Jeesus kut's üte viganõ ello läät, ku et
latsõkõsõ hindä mano sul kats kätt vai kats
ja pan'd tuu saisma jalga om ja sinno igävetse tullõ heidetäs.
näide keskele
p. 5, 29. 30. Koi. 3, 5.
5. Ja ütel: Tõtõstõ ma’
9.
Ja
ku
su’ silm sinno
ütle teile:
Ku tii’ ei
pahandas,
kisu’ tää vällä
käänä’ ümbre ja ei saa’
ja
viska’
hindäst är’;
kui latsõkõnõ, sis ei
paremb
om
sullõ, et sa’
saa’ tii’ taivariiki.
üte
silmäga’
ello läät,
p. 19, 14.

ku et sul kats silma om
ja sinno põrgu tullõ heidetäs.
10. Kaegõ’, et tii’ ütte
neist väikeisist är’ ei
põlõ'; sest ma’ ütle teile,
et näide engli’ taivah
alati nägeva’ mu7 Esä
palõht, kiä taivah om.
11. Sest Inemise Poig
om tulnu’ õnsas fegemä, miä om är’ kaonu'.
p, 9, 13.
(S. 12—14.

Luuk. 19, 10.

Luuk. 15, 4—7.)

12. Mis tii* arvat? Ku
ütel inemise! sada lam
mast olõsi’ ja üts noist
är’ essüs: kas tää
es jätäsi’ nuu’ ütesäkümmend ütesä ja lääsi’
mäki pääle ja otsisi’ tuud,
miä är’ essünü’.
Id. Ja ku seo johtus,
et tää tuud löüd, tõtõstõ
ma’ ütle teile, et tää tuuperäst rõõmsamb om
kui noidõ ütsäkümne
ütsä peräst, miä es olõ’
är’ essünü’.
14. Nii ei olõ’ kah tii’
Esä tahtmine, kiä taivah
om, et üts neist väikei
sist piäsi’ hukka saama.
Esek. 33, 11.

1 Tim. 2, 4.

vaihhõl; ku tää sinno
kuuld, sis olõt sa’ umalõ
velele kasus saanu’.
3 Meos 19,17. Luuk. 17,3. Kai.6,1.

16. Aga ku tää sinno
ei kuulo’, sis võta’ viil
üts vai kats hindäga’, et
kõik asi katõ vai kolmõ
tunistaja süüb saisasi’.
17. Aga ku tää noid
ei kuulo’, sis anna’ kogodusõlõ teedä’. Aga ku
tää kogodust kah ei
kuulo’, sis olgu’ tää su
meelest kui pakan ja
tölner.
18. Tõtõstõ ma’ ütle
teile: Mis tii’ maa pääl
köüdät, om kah taivah
köüdet, ja mis tii’ maa
pääl pästät, om kah
taivah pästet.
p. 16, 19. Joh. 20, 23.

19. Sis ütle ma’ teile:
Ku kats tii’ siäst ütel
nõul omma’ maa pääl
mändsegi’ asä peräst,miä
nää’ pallõsõ’, tuu saa
näile mu’ Esä käest, kiä
taivah om.
Mark. n, 24.
20. Sest koh kats vai
kolm mu’ nimel omma’
üteh kuuh, sääl olõ ma’
näide keskel.

p. 28, 20. Luuk. 24, 15. 36.
15. Aga kui su’ veli
su’ vasta essüs, sis mine’ 21. Sis asto Peetrus
ja noomi’ tääd hindä- tää mano ja ütel: Issänd,

mitu kõrd pia ma’ sis, üte kaassulasist, tuul oli
ku mu’ veli mu’ vasta täile sada teenari-raha
essüs, täile andis anma? võlgu; ja tää võt't tääd
Kas om säitsmest kor kinni’, kägist tääd ja
rast viländ?
Luur. 17,4. ütel: Massa mullo, miä
om mullo.
22. Ja Jeesus ütel täile: sul võlgu
Joh. 5, 14. Eeves. 4, 32.
Ma’ ei ütle* sullõ: säidse
kõrd, a’ säidsekümmend 29. Sis heit kaassulanõ
tää jalgo ette maaha,
korda säidse korda.
p. 6, 14. Koi. 3, 13. pallõl tääd ja ütel: Kan
25. Seoperästom taiva-nahta’ mu’ka’ ja ma’
riik üte kuninga sugunõ, taha sullõ kõik massa’.
kiä ummi sulastõga’ 50. Aga tää es taha’,
tahtsõ rehknomi pitä’. a* läts är’ ja heit tää
24 Aga ku tää nakas' vangitorni, kooni’ tää
arvama, tuudi üts tää uma võla är’ mass.
ette, tuu oli täile kümme 51. Aga ku tää kaassulasõ’ näi’, miä sündü,
tuhat nakla võlgu.
Laul. 130, 3. sai* nää’ väega’ kurvas
25. Aga ku täi es olõ' ja tulli’ ja seledi’umalõ
massa’, käs'k tää esänd esändäle kõik, miä oli
muvva taa hinda ja taa sündünü’.
naase ja latsõ’ ja kõik, 52. Sis kut's tää esänd
miä täil oli, ja massa. tääd hindä ette ja ütel
26. Sis heit sulanõ täile: Sa’ tikõ sulanõ,
maaha, kumard tääd kõik võla olõ ma’ sullõ
ja ütel: Esänd, kannahta’ maaha jätnü’, sest et sa’
mu’ka’, ja ma’ taha sullõ minno palssi’.
kõik massa’.
Laui, 5,3.
55. Kas es olõsi’ pidänü’
27. Sis oli esändäl kah sa’ armu heitmä
hallo miil seo sulasõ uma kaassulasõ pääle,
peräst, tää las'k tääd nigu’ ma’ kah su’ pääle
vallalõ ja võla jät't tää olõ armu heitnü ?
Jaak. 2, 13.
täile maaha.
Miik. 7, 18. Luuk. 7, 42.
54. Ja tää esänd sai
28. Aga tuusama su vihatsõs ja an'd tää är
lanõ läts vällä ja lüös vaivajidõ kätte, kooni’

Abielo lähetamisest

Mait. 18. 19.

tää pidi masma kõik,
mia täi taaga' võlgu oli.
35. Nii tege kah mu*
taivanõ Esä teile, ku tii’
egaüts umast süämest
andis ei anna’ umalõ
velele tää essümiisi.
p. 6, 14. 15.

19. Päätükk.
Abielo lähetamisest; lätsi õnnista
misest; rikkast noorest mehest.
(S. 1—9; Mark. 10, 1—12.)

Ta seo sündü, ku Jeesus
neo kõnnõ' oli lõpõtanu’, läts tää Kaalileamaalt är’ ja tull Juuda
maa piiri pääle tõsõlõ
poolõ Jordani.
2. Ja palio rahvast
käve tää perrä ja tää
tegi näid sääl terves.
3. Sis tulli' tää mano
variseri’, kiussi' tääd ja
ütli’ täile: Kas om ine
mise! luba, olgu' mis
süü peräst taht, umast
naesest hinnäst lahotada*?
p. s, ei. 32.
4. Aga tää kos't ja ütel
näile: Kas tii' ei olõ'
iugõnu', et tuu, kiä alostusõh inemise om tennü’,
om näid mehes ja nae
ses tennü'
1 Moos. 1, 27.

y
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ja rikmisest.

5. Ja ülnü': Seoperäst
jätt inemine esä ja imä
maaha ja jääs kinmähe uma naase mano,
ja nuu’ kats omma’ üts
liha.
6. Selle ei olõ’ nää’
inäp kats, a’ üts liha.
Miä nüüd Jummal om
ütte pannu*, sedä är’
lahotagu’ inemine.
7. Nää’ütli’täile: Mille
om sis Moosõs käsknü’
lahotamise raamadu an
da’ ja hinnäst tääst lahotada’?
5 Moos. 24. i.
8. Tää ütel näile: Moo
sõs om teile luba annu’
tii’ süäme kangusõ pe
räst umast naesest hin
näst lahotada’, a’ alostusõst ei olõ’ seo nii olnu’.
9. Aga ma’ ütle teile:
Kiä umast naesest hin
näst lahotas, muido kui
hooraelo peräst, ja võtt
tõsõ, tuu rikk abielo är’,
ja kiä lahotõdu’ naase
võtt, tuu rikk abielo är’.
10. Sis ütli’ tää opja’
täile: Ku inemise lugu
naesega’ nii om, sis ei
olõ’ hüä naita’.
11. Aga tää ütel näile:
Ei mõista’ kõik sedä
sõnna, a’ nuu’,kelleleseo
ant om.
1 Kor. 7,7.17.
4*

12.
Sest kohitsõtuid ello minnä’, sis piä’ käsuLuuk. 10, 26—28.
om, kiä imä ihost nii SÕnUO.
omma* sündünü’; ja ko 18.
Tää ütel täile:
hitsõtuid om, kiä ine- Mandsit? Aga Jeesus
mistest omma* kohit- ütel: Är’ tapku’; är’
sõdu’; ja kohitsõtuid om, rikku’ abiello; är’ varas
kiä esihindit kohitsõnu’ tagu’;
är’ tunistagu’
taivariigi peräst. Kiä jõud •ülekohut.
2 Moos. 20, 12—16. Room. 13, 9
mõista’, tuu mõistku’!
1 Kor. 7. 32. 34.
19. Avvusta’ umma essä
(S. 13—15. Mark. 10,13—16. Luuk. 18, ja immä;
ja armasta*
15—17.)
umma lähemäist kui esi15.
Sis tuudi latsõkõisihinnäst.
tää mano, et tää uma’,
käe’ näide pääle panõsi’ 20. Nuurmiis ütel täile:
ja palvust Misi’; a’ opja’ Sedä kõikõ olõ ma'
pidänü* umast noorõst
tõrõli’ näid.
põlvõst saani’; miä mullo
14. Aga Jeesus ütel: viil vaja om?
Jätke’ latsõkõsõ’ ja är’ |
kiilku’ näid mu mano 21. Jeesus ütel täile:
tulõmast; sest sändside Tahat sa’ tävveste vaga
olla*, sis mine’, müü’
perält om taivariik.
varandus är’ ja
p. 18, 2. 3. uma
anna’
vaesilõ,
sis om sul
15. Ja pan'd uma’ käe’
näide pääle ja läts säält varandus taivah, ja tulõ’
ja käü’ mu’ perrä.
är’.
p. 6, 20. Luuk. .12, 33.
(S. 16—30. Mark. 10,17—31. Luuk. 18,
18-30.)

16. Ja kae’, üts asto
tää mano ja ütel täile:
Hüä opõtaja, mis hüvvä
piä ma’ tegemä, et ma'
igävetse elo saasi’?
17. Aga tää ütel täile:
Mille sa’ minno hüäs
kutsut? Ütski’ ei olõ’
hüä, õnõ üts: tuu om
Jummal. Aga tahat sa’

22. Aga ku nuurmiis
sedä sõnna kuuVd, läts
tää kurva meelega* är’;
sest täi oli palio varra.
Laul 62, 11

25. Aga Jeesus ütel
opjilõ: Tõtõstõ ma’ ütle
teile, et rikas saa vaivalt
taivariiki. 1 Tim. 6, 9.10.19.
24. Ja sis ütle ma’ teile:
Tuu om hõlpsamb, et üts

kaamõl nõgla silmast 50.
Aga palio, kiä
läbi latt, kui et rikas omma’ edimätse’, saava’
Jumala riiki latt.
perämätsis, ja perämätse’
25. Aga ku tää opja’ saava’ edimätsis.
seda kuuli’, heitü’ nää’
väega’ är’ ja ütli’: Kiä
20. Päätükk.
või sis õnsas saia ?
TUlitegijä" viinamäel; kolmas kanViil. 2, 12, 13.

nahtamise ettekuulutus; Sebedeusõ

avvuahnus; kats
26.
Aga Jeesus kai puja’; opjidõplimmet.
näide paale ja utel naile:
Inemiisi man om seo Õest taivariik om üte
majaesändä sugunõ,
võimalda’; aga Jummal
kiä
varra hummogu
või kõik tetä\
vällä
läts
tüütegijit pal
27. Sis kos't Peetrus
ja ütel täile: Kae’, mii’ kama uma viinamäe
olõmi’ kõik maaha jätnü’ pääle.
ja su’ perrä käünü’, miä 2. Aga ku tää tüütegijidõga’ leppe üte teenarimeil nüüd seost om?
28. Aga Jeesus ütel raha pääle pääväs, sis
näile: Tõtõstõ ma’ ütle Saat' tää näid umalõ
Eebr. 6, 10.
teile, et tii*, kiä tii’ mu’ viinamäele.
perrä olõt käünü’, jäi’ 5. Ja tää läts vällä
sündümiseh, ku Inemise kolmadal tunnil ja nägi
Poig istus uma avvujäre toisi turu paal tuulda
Laul so, i.
pääl, istut kah tii katõ- saisvat.
tõiskümne järe pääl ja 4. Ja ütel noilõ: Minke’
mõistat katõtõiskümne kah tii’ viinamäele ja,
Iisraeli suguharo pääle miä õigõ om, taha ma’
kohut.
Luuk. 22, 30.
teile anda'. Ja nää’ lätsi’
1 Kor. 3, 8.
29. Ja egaüts, kiä om i är’.
maaha jätnü’ maja ja 5. Sis läts tää vällä kuvvele* vai sõsarõ’ vai esä võdal ja ütsändäl tunnil
vai imä vai naase vai ja tegi niisama.
Op. sõn. 8, 1—4.
latsõ’ vai põllu mu’ nime
peräst, saa seda saa 6. Aga ütetõiskümnenvõrra ja peri igävetse däl tunnil läts tää vällä
elo.
Behr. 10, 34. i ja lous toisi tuulda sais-

vat ja Utel noilõ: Mia
tii’ siih kogo päävä
tiiüldä’ saisat?
7. Nää’ ütli’ täile: Meid
ei olõ’ kiäki' palganu’.
Tää titel näile: Minke’
tii’ kah viinamäele ja,
miä õigõ om, Saat tii’.
8. Aga ku õdag sai,
titel viinamäe esänd uma
ülekaejalõ: Kutsu’ ttiütegijä’ ja anna’ näile
näide palk ja naka’
perämätsest edimätseni’.
9. Ja ku nuu’ tulli’, kiä
üteltõiskümnendäl tunnil
olli’ palgadu’, sai nää’
egaüts üte teenariraha.
10. Aga ku edimätse’
tulli’, modi’ nää’, et nää’
inämb saava’; ja nuu’
sai’ kah egüts üte tee
nariraha.
11. Aga ku nää' sedä
saanu’ olli’, nurisi’ nää’
majaesändä pääle
Luuk. 15, 28.

Sõbõr, ma’ ei tii’ sullõ
liiga. Kas sa’ ei olõ’
mu’ka’ üte teenariraha
pääle lepnti’?
14. Võta’ hindä uma
ja mine’ umma tiiä; aga
ma’ taha seolõ viimätsele anda’ nii sama kui
sullõgi’.
15. Kas ei olõ’ mul
luba hindä umaga’ tetä’,
miä ma’ taha ? Kas om
su’ miil paha, et ma’
hüä olõ?
16. Nii saava’ perämätse’ edimätsis ja edimatse’ perämätsis; sest
palio om kutsut, a’ veit
kese är’ valitsõt.
(S. 17—19. Mark. 10, 32—34. Luuk.
18, 31-33.)

17. Ja Jeesus läts üles
Jeruusalemmä ja võt't
nuu’ katstõiskümme opjat tii pääl hindä mano
esipaika ja titel näile:
p. 17, 22.

18. Kae’, mii’ läämi’
üles Jeruusalemmä ja
Inemise Poig andas är’
ülembidõ preestridõ ja
kirätunjidõ kätte ja nää’
mõistva’ tääd surma.

12. Ja ütli’: Neosinädse’
viimädse’ omma’ õnõ
üte tunni tiiüd tennü’ ja
sa’ olõt näid mii’ arvolises tennü’, kiä mii’
päävä kuurmat ja kuuma
p. 16, 21 ; 17, 22. 23. Mark. 9, 81.
olõmi’ kannu’.
19. Ja anva’ tääd pa15. Aga tää kos't ja ganidõ kätte naarda’ ja
titel titele näide siäst: piidsaga’ pessä’ ja risti

pääle puvva’; ja kolma- miil pahatsõs noide katõ
dal pääväl nõsõs tää jäV vele pääle.
üles.
25. Aga Jeesus kut's
näid hindä mano ja titel:
(S. 20-28. Mark. 10, 55-45.)
20. Sis asto Sebedeusõ Tii’ tiiä!, et paganidõ
poigõimätäämanoummi ülembä’ valitsõsõ’ noidõ
poigõga’, kumard ja pal- üle ja suurõ* võtva’
võimust noidõ pääle.
lõl täit midägi’.
Luuk. 22, 24—26.
21. Aga tää ütel täile: 26. Aga tii’ siäh är*
Mis sa’ tahat? Tää ütel olgu’ seo nii, a’ kiä taht
täile: Käse’ neil mu’ tii* siäst suurõs saia’,
katõl pujal istu’, tõsõl tuu olgu* tii* tündri.
p. 23, 11. 1 Peetr. 5, 5.
su’ hüäl ja tõsõl su’
kural käel sii’ kuning 27. Ja kiä tii’ siäst kogo
riigil).
P- 19. 28. ülembtaht olla*, tuu olgu’
Mark. 9,35
22. Aga Jeesus kos't ja tii* sulanõ.
28.
Nigu*
Inemise
Poig
utel: Tu ei tua , mia tu
pallet; kas tii’ võit tuust ei olõ’ tulnu’ hinnäst
pikrist juvva’, minkast laskma tiini*, a’ esi’ tiin
ma’ juu, ja tuu ristimi mä ja umma hinge anma
sega’ hinnast lasko* ris lunastamise hinnas mitti*, minka* minno risti- mõ iist.
10, 46-52. Luuk.
täs? Nää’ ütli* täile: (S. 29—34. Mark
18, 55—43.)
Jah võimi*.
29. Ja ku nää* Jeeriko
25. Ja tää ütel näile: liinast vällä lätsi’, käve
Mu’ pikrit
tii’ kül* palio rahvast tää perrä.
juut ja tuu ristimisega’, 50. Ja kae’, kats pümminka* minno ristitäs, met istõ* tii veereh ja,
ristitäs teid: aga mu’ ku nää* kuuli*, et Jeesus
hüäl ja mu kural käel müüdä läts, tänidi* nää*
istu’ ei olõ’ mu* käeh ja ütli*: Issänd, Taavedi
teile anda*, a* kellele Poig, heidä* armu mii*
tuu om valmistõt mu’ pääle!
Esäst.
51. Aga rahvas tõrõ
24. Ja ku nuu’ kümme näid, et nää’ vaik olõsi’.{
sedä kuuli*, sai näide Aga nää’ tänidi’ v

inämb ja ütli': Issand, 3. Ja ku teile kiäki’
Taavedi Poig, heida’ midägi’ ütles, sis ülge’:
Issändäle om neid vaja;
armu mii’ pääle!
Luuk. 18, 1. sis Saat' tää näid sedä
52. Ja Jeesus jäi saismamaid.
P- 26, 18.
ja hoigas näid ja titel: 4. Aga seo om kõik
Mis tii’ tahat, et ma’ sündünü’, et tõtõs saasi’,
teile tiisi’?
Laui so, 15. miä
ült om prohvedi
55. Nää* ütli’ täile: läbi, kiä ütles:
Issänd, et mii’ silmä’ 5. Ülge’ Siioni tütrele:
saasi’ vallalõ.
Kae’, su’ Kuningas tulõ
34. Aga Jeesusõl oli sullõ tasanõ ja istus
hallo miil ja tää puttõ imäeesli säläh ja varsa
näide silmi külge; ja säläh, miä om kuurmasedämaid näi’ näide sil kanja imäeesli poig.
ma’ jäi’ ja nää’ käve’ 6. Sis lätsi’ opja’ är’
tää perrä.
ja tei’ nii, kuis Jeesus
näid oli käsknü’.
7. Ja tõi’ imäeesli ja
21. Päätükk.
varsa ja panni’ uma’
Kristus lätt Jeruusalemma ja pu rõiva’tuu pääle ja panni’,
hastas templit. Viläkanmalda vii
tää noidõ pääle istma.
gipuu. Jeesusõ kõnnõ’ templih.
2. Kun. 9, 13.

(S. 1—11. Mark. 11, 1—10. Luuk. 19,
29 -38. Joh. 12, 12—19.

1. Ja ku nää’ Jeruusalemmä lähkeste sai’ ja
Petvagõ poolõ Õlimäe
mano tulli', sis Saat'
Jeesus kats opjat ja ütel
näile:
2. Minke* sinnä’ alõvihe, miä tii’ kotal om;
ja sedämaid lövvät tii’
üte kinni’ köüdedü imäeesli ja varsa timä man;
pästke’ noid vallalõ ja
toogõ’ mu’ mano.

Joh. 1, 50.

8. Aga suurõmb hulk
laodi’ uma’ rõiva' tii
pääle, aga tõse’ rai’
ossõ puist ja heidi’ tii
pääle.
9. Aga rahvas, kiä iih
ja takah käve, tänit ja
ütel: Hosianna Taavedi
Pujalõ! kitet olgu’, kiä
tulõ Issändä nimel, Ho
sianna korgõh!
10. Ja ku tää Jeruusalemmä sisse läts, oli
kõik liina rahvas liiku-

mah ja ütel: Kiä seo olõ lugõnu’: Väikeste ja
Joh. 5, 39. imevidõ lätsi suust olõt
11. Aga rahvas ütel: sa’ hindäle kitüst valSeo om Jeesus, prohvet, mistanu’?
kiäNaatsaretistKaalilea- 17. Ja tää jät't näid
maalt om.
p. 2,23. maaha ja läts
liinast
(S. 12-22. Mark. 11, 11—24. Luuk. vällä Petaaniahe ja jäi
19, 45—48.)
sinnä’ üüses.
12. Ja Jeesus lats Ju
mala pühhäkotta ja al 18. Aga ku tää varra
vällä kõik, kiä möi’ ja hummogu jäi’ Hina läts,
osti’pühähkuah, ja visas oli täi nälg.
rahavahetajidõ
lawa’ 19. Ja tää nägi üte vii
ümbre ja noidõ pingi’, gipuu tii veereh ja läts
I sinnä* mano ja es lövvä’
kiä möi’ tuvikõisi
Joh. 2, 14—16. midägi* säält päält kui
15. Ja ütel näile: Kiro- i aga lehti ütsindä’; ja
tõt om: Mu’ kota kut- tää ütel puulõ: Är* ka
sutas palvõkuas, a’ tii’ suga’ inäp ilmahki’ su’
olõt sedä rüüvlihavvas pääl viljä. Ja viigipuu
tennü’.
kuivi pia är*. Luuk. t3, 6. 7.
14. Ja pühähkuah tulli’ 20. Ja ku opja’ sedä
tää mano pümme’ ja näi’, panni’ nää sedä
jalolda’ ja tää tegi näid immes ju ütli’: Kuis om
viigipuu nii ruttu är’
terves.
Laul 33, 9.
15. Aga ku ülembä’ kuiOUU’?
21.
Aga
Jeesus
kos't
preestri’ ja kiratunja’ näi’
ja
ütel
näile:
Tõtõstõ
imeteka, miä tää tegi
ja
lätsi, kiä pühäh ma’ ütle teile, ku teil
kuah tänidi’ ja ütli’: usk olõsi’ ja tii’ es mõtHosianna Taavedi Pu- lõsi’ katsildõ, sis es tiisi’
jalõ! sis sai näide miil tu utsinda seda, mia
viigipuulõ om sündünü’,
pahas
a’ ku tii’ kah ütlesi’ seo16. Ja ütli’ täile: Kas sama mäe vasta: Saagu’
sa’ kuulõt, miä neo’ üt- sa’ ülesnõstõtus ja merde
lese’? Aga Jeesus ütel heidetüs! sissünnüsi 'seo.
näile: Külät: kas tii’ ei
p. 17, 20. Luuk. 17, 6.
Om ?

22. Ja kõik, mia tii’ ma’ neid asjo tii.
palvõh pallõt, ku tii* 28. Aga mis tii’ arvat?
Ütel inemise! oli kats
usut, Saat tii*.
(S. 23—27. Mark. 11, 27—33. Luuk. poiga. Ja tää läts edi20, 1—8.)
mätse mano ja ütel:
Ja ku tää pühhä- Mu poig, mine’ täämbä
kotta tull, asto’tää mano, tüühü mu’ viinamäele.
ku tää opas, ülembä' 29. Aga tää kos't ja
preestri’ ja rahva va- ütel: Ei, ma’ ei taha’;
nõmba* ja ütli’: Mändse peräst kahits tää sedä
võimuga’ tiit sa’ sedä? ja läts.
ja kiä om sullõ seo
võimu aunu’?
Joh. 2, is. j 50. Ja tää läts tõsõ
mano ja ütel niisama.
Ja Jeesus kos't ja Aga tuu kos't ja ütel:
titel näile: Ma’ taha kah Ma’ lää, esänd! ja es
tii* käest ütte asja küssü’; lää’ poolõgi’.
p 7,21.
ku tii’ sedä mullo ütlet,
51.
Kumb
neist
om
esä
sis taha ma’ kah* teile
tahtmise
perrä
tennü’?
üldä’, mändse võimuga*
I Nää’ ütli’ täile: Edima’ neid asjo tii.
mäne. Jeesus ütel näile:
25. Kost oli Johannõsõ Tõtõstõ ma’ ütle teile:
ristmine, taivast vai ine- Tölneri’ ja hoora’ saava’
misist? Aga nää’ modi’ kül’innemb taivariiki kui
esihindäh ja ütli’: Ku tii’.
mii’ ütlemi’: taivast, sis
ütles tää meile: Mille ei 52. Sest Johannõs tull
olõ’ tii* sis tääd usknu’? tii’ mano õigusõ tii pääl,
26. Aga ku mii’ ütlemi’: ja tii’ es usu’ tääd; aga
inemisist, sis tulõ meil tölneri’ ja hoora’ usksõ’
rahvast pelädä’: sest tääd; aga tii’, vai tii*
naa pidava kõik Johan- sedä kül’ näi’, ei olõ’
perästki’ kahitsõnu’, et
nõst prohvetis.
27. Ja nää* kosti’ Jee- tii’ olõsi’ tääd usknu’.
Luuk. 7, 29.
susõlõ ja ütli’: Mii’ ei (S. 35—46. Mark. 12, 1—12. Luuk.
20, 9—19.)
tiiä’. Sis ütel tää kah
näile: Ega ma’ kah teile 55. Kullõlgõ’ toist täei ütle", mändse võimuga’ hendüse sõnna: Üts ine-

25.

24.

mine oli maja esänd,
kiä istut viinamäe ja
tegi aia Limbre ja käiv'
surbtõrdu sinna’ sisse
ja ehit torni ja an'd seda
rendi pääle vällä maa
meestele ja läts võõralõ
maalõ.
34. Aga ku viinamarä
korjamise aig lähkeste
tull, Saat' tää uma’ sulasõ maameeste mano
umma viljä saama.
55. Sis võti’ maamehe'
tää sulasõ’ kinni’, mõnt
pessi’ nää’, mõnt tapi*
nää är’, mõnt pilli’
kivvega’.
56. Sis lähät tää tõisi
sulasit inämb kui edimäidsi; ja nää’ tei’ noilõ
niisama.
57. Aga peräkõrd lähät
võtva’ mu’ poiga häbenedä’.
38. Aga ku maamehe’
poiga näi’, ütli’ nää’
hindävaihhõl: Seosama
om seo perijä; tulkõ’
tapkõ’ tää är’ ja sis
saami’ tää perändüse
hindäle.
59. Ja nää’ võti* ja
touksi’ tää viinamäelt
vällä ja tapi’ tää är’.

40. Ku nüüd viinamäe
esänd tulõ, miä võtt tää
noilõ maamehile tetä’?
41. Nää’ ütli* täile:
Nuu’ kurä’ hukkas tää
kurästõ är’ ja and viina
mäe tõistõ maameeste
kätte, kiä täile Umal aol
viljä kätte saatva’.
42. Ja Jeesus ütel näile:
Kas tii’ ei olõ’ elleh
kirjä lugõnu’: Tuu kivi,
miä huunõ ehitäja’ kui
kõlbmalda’ omma’ är’
visanu’, tuu om nulgakivis saanu: Issändäst
om seo sündünü’ ja om
üts immeasi mii’ silmi iih.
45. Seoperäst ütle ma’
teile: Jumala riik võetas
tii’ käest är’ ja andas
toolõ rahvalõ, kiä tää
viljä kand.
44. Ja kiä seo kivi
pääle satas, saa põrotõdus; a’ kelle pääle tää
satas, tuu tege tää purus.
45. Ja ku ülembä’
preestri’ ja
variseri’
tää tähendämise sõnno
kuuli’, tunsõ’ nää’, et tää
näist kõnõl.
46. Ja nää’, püüse’ tääd
kinni’ võtta’: a’ nää’
pelksi’ rahvast, sest et
nää’ tääd prohvetis pei*.
Joh. 7, 40.

22. Päätükk.
Kuningliku" pulma'. Kohturahast.
Kuuluidõ Ulesnõsõmisest.
Kõgõ
Ulemb käsk. Kristus Taavedi Poig
ia Issänd.

Ta Jeesus kos't ja kõnõl
näile sis tähendamise
sõnno läbi ja ütel:

y

(S. 2-14. Luuk. 14, 16-24.)

2. Taivariik om üte
kuninga sugunõ, kiä
umalõ pujalõ saja* tegi
Joh. 3, 29.

sama’ tapja’ är’ ja pan'd
näide Hina palama.
p. 24, 2. Luuk. 19, 43.

8. Sis ütel tää umilõ
sulasilõ: Pulma’ omma’
kül’ valmi’, a’ nuu’, kiä
kutsudu’, ei olõ’ sedä
väärt.
9. Seoperäst minke’
tukaanakido paale ja
kutskõ’ pulma nii palio
kui tii’ viil lövvät.
p. 13, 47; 21, 43.

5. Ja timä lähät uma’ 10. Ja auusama’ sulasõ’
sulasõ’ vällä noid, kiä lätsi’ vällä tii pääle ja
kutsudu*, pulma kutsma, korssi’ kõik kokko, nii
ja nää* es taha’ tulla’. palio kui nää’ löüse’,
kurjo ja hüvvi ja pulma4. Sis Saat' tää tõisi koda sai täüs, kiä lavsulasit vällä ja ütel: vah istõ’.
Ülge’ noilõ, kiä omma’ 11. Sis läts kuningas
kutsudu*: Kae*, uma söö- sisse noid kaema, kiä
mäao olõ ma* valmis lavvah istõ’, ja nägi
tanud mu’ härä*januum- sääl üte inemise, kellel
vaska’ omma* tapõdu’ pulmarõivast es olõ’
ja kõik om valmis; tulkõ’ säläh.
pulma ! p. 21, 36. Jees. 6õ. 2. 12. Ja tää ütel täile:
5. Aga nää’ es hooli* Sõbõr, kuis olõt sa’ süa’
tuust ja lätsi’ är’, üts sisse tulnu*, ja sul ei
uma põllu pääle, a* tõnõ olõ* pulmarõivast? Aga
uma kauba mano.
tää es saa’ sõnnagi’
6. Aga tõsõ* võti* tää suust.
sulasõ’ kinni’, teodi’ ja 15. Sis ütel kuningas
tapi’ nuu* är*.
tiindridele: Köütke’ tää
7. Aga ku kuningas käe’ ja jala’ kinni’ ja
sedä kuul'd, sai tää vi- võtkõ’ tää ja heitke’ tää
hatsõs ja Saat' uma’ sõa- kõgõ süvämbähe pümeväe’ vällä ja hukas auu hüste, sääl om unda-

mine ja hammastõ ka Jumalalõ, miä Jumala
perält om!
ristamine.
14. Sest palio om kut 22. Ja ku nää’ sedä
sut, a’ veitkese är’ valit. kuuli’, panni’ nää’ immes
(S. 15—22. Mark. 12, 13—17. Luuk. ja jäti’ tää maaha ja
20, 20-26.)
lätsi’ är’.
15. Sis lätsi' variseri’ (S. 23—33. Mark. 12, 18—27. Luuk.
20, 27-40 )
är’ ja pei’ nõvvo ütehkuuh, kuis tääd tää ju- 25. Tuulsamal pääväl
tulli’ tää mano saduseri’,
tusõst võrgutada’,
16. Ja saadi’ tää mano kiä ei ütle’ ülesnõsõmist
uma’ opja’, Heroodõsõ olõvat, ja küsse’ tää
Ap. teg. 23, 6. 8
seldsiga* ja ütli’: Opõ- käest
taja, mii’ timmi', et tõtõ 24. Ja ütli’: Opõtaja,
olõt, oppat Jumala tiiä Moosõs om ülnü’: Ku
tõtõh ja ei hooli’ min- kiäki’ är’ koolõs, kellel
kastki’, sest sa’ ei pia’ ei olõ’ last, sis piät tää
inemiisi suurusõst luku. veli toolõ naase jäi’ võt
17. Seoperästütle’meile, ma ja umalõ velele suku
mis sa’ arvat, kas sün- saatma.
nüs kohturahha keisrile 25. Aga mii’ man oli
säidse veljä. Ja edianda’ vai ei sünnil’?
18. Aga ku Jeesus näide mäne võt't naase ja
kavalusõ är’ mõistsõ, kuuli är’ ja, et täi suku
ütel tää: Tii’ salaliku’, es olõ’, jäft tää uma
mis tii' minno kiusat? naase umalõ velele.
19. Näüdäke’ mullo üts 26. Niisama kah tõnõ
kohturaha tükk! Ja nää’ ja kolmas, säitsmendäni’.
tõi’ tää kätte üte teenari- 27. Aga kogo peräkõrd
kuuli kah naane är’.
raha.
20. Ja tää ütel näile: | 28. Aga ülesnõsõmiseh,
Kelle palõ’ ja päälkiri kelle naane piät tää olõma noidõ säitsme siäst?
seo om?
21. Nää’ ütli' täile: sest tää om noil kõigil
Keisri.
Sis ütel tää olnu’.
näile: Ankõ’ sis keis 29. Aga Jeesus kos't ja
rile, miä keisri perält, ja ütel näile: Tii’ essüt, sest

tii* ei mõista* pühha kirja umast hingest ja kõgõst
umast meelest, s moos.6,5
ega* Jumala väke.
SO. Sest ülesnõsõmiseh 58. Seosama om ediei võta* nää’ naist ega’ mäne ja suur käsusõna.
lää* mehele, a* nää’ 59. Aga tõnõ om tääsuomma* kui Jumala engli* gumanõ: armasta* umma
taivah.
ligimäist kui esihinnäst.
’3 Moos. 19. 18.
31. Aga kas tii’ ei olõ* 40. Neih katõh käsukuulutõ ülesnõsõmist lu- sõnah om kõik käsk ja
gõnu', miä teile om Ju prohvedi* kuuh.
malast ült, kiä ütles:
p. 7, 12. Room. 13, 10. Kaal. 5, 14.
(S.
41-46. Mark. 12, 35—37. Luuk.
52. Ma* olõ Abraham!
20, 41-44.)
Jummal ja Iisak! Jummal
41.
Aga
ku variseri’
ja Jaakob! Jummal. Jum
ütekuuh
olli*,
küsse näide
mal ei olõ’ kuulutõ, a'
käest
Jeesus
elävide Jummal.
42. Ja ütel: Mis tii* ar55. Ja ku rahvas sedä vat Kristusõst, kelle poig
kuuVd, heitil’ nää' är' tää om? Nää* ütli’ täile:
tää oppusõ peräst.
p. 7, 28. Taavedi poig.
45. Tää ütel näile: Kuis
(S. 34-40. Mark. 12. 28—31. Kae’
Luuk. 10. 25—28)
sis Taavet tääd vaimuh
54. Aga ku variseri’ lssändäs kuts, ku tää
olli’ kuulnu’, et tää sa ütles:
dusere suu oli kinni’ 44. Issänd om ülnü*
pannu*, sis tulli* nää* ütel mu* Issändäle: Istu* mu*
meelel kokko.
hüäle poolõ, kooni* ma*
55. Ja üts näide siäst, su* vainlasõ panõ* su’
kiä käsutunja, küsse ja jalgoalotsõs.
45. Ku nüüd Taavet
kiusas' tääd ja ütel:
56. Opõtaja, määne kä- tääd lssändäs kuts, kuis
susõna om suur käsuh? tää sis tää poig om?
Laul 119, 172.
46. Ja ütski’ es või’
57. Aga Jeesus ütel täile sõnnaga vasta üldä’
täile: Armasta* Issändät, ja ütski* es julgu’ tuust
umma Jumalat, kõgõst pääväst pääle tää käest
umast süämest ja kõgõst midägi* kÜSSÜ’. Luuk. 14, *.

7. Ja teretämist turgõ
pääl ja et näid inemise’
Jeesus ähvardas k'rälunjit ja vari
sere. Jeruusalemma rassõ’ patu’. kutsusi’: Kabbi, Kabbi!
Templi häötämise ettekuulutus.
8. Aga tii’ är’ lasku’
(Mark. 12, 38—40. Luuk. 20, 45—47. hinnäst Rabbis kutsu’,
Kae’ Luuk. 11, 39 52.)
sest üts om tii’ opõtaja,
^is kõnõl Jeesus rah- Kristus; aga tii’ kõik
O valõ ja opjilõ
olõt velidse’.
Jaak. 3, 1. Jees. 33, 22.
2. Ja titel: Moosõsõ j
järe pääl istusõ’ kirä-, 9. Ja tii’ är’ kutsku’
kedägi’ maa pääl umas
funja’ ja variseri’.
esäs; sest üts om tii’
5. Seoperäst kõik, miä Esä, kiä taivah om.
nää* võtva’ teile üldä’,! 10. Ja tii’ är’ lasku’
et tii’ piät pidämä, sedä j hinnäst opõtajas kutsu’,
pidäge* ja tekke’, aga sest üts om tii’ opõtaja,
näide teka perrä är’ KristUS.
Joh. 13, 13.
tekku’, sest nää’ ütlese’
kül’, aga ei tii’. Mai.2,7.8. 11. Aga kiä ülemb tii’
siäst, tuu olgu’ tii’ tündri.
4. Sest naa koutva
p. 20, 26. 27.
rasõhit kuurmit, miä 12. Aga kiä esihinnäst
vällä kannahtamalda’, ja ülendäs, tuud alandõtas,
panva’ noid inemiisi olgo ja kiä esi’ alandas, tuud
pääle, aga esi’ ei taha’ ülendetäs.
Hiob. 22, 29. Op. sõn. 29,23. Esek.
nää’ noid sõrmõgagi’ lii 21,
31. Luuk. 18, 14. 1 Pcetr. 5. 5.
gutada’.
Luuk. 11, 46.
15. Aga hädä teile, tii’
5. Aga kõik uma’ teo’ kirätunja’ ja variseri’,
tegevä’ nää’, et näid ine tii’ salaliku’! kiä tii’ taimise’ näesi’, sest nää’ variigi kinni’ panõt ine
tegevä’ laja’ uma’ palvõ miisi iist. Sest tii’ ei
tähe’ ja tegevä’ ummi lää’ esi’ sisse, ei lasõ’
rõivastõ paiistusõ’ suu- kah noil sisse minnä’,
rõ*.
kiä tahtva’ sisse minnä’.
6. Nää’armastasõ’ mäemäst otsa võõraspido 14. Hädä teile! tii’ kirä
lavvah ja
edimäidsi tunja’ ja variseri’! tii’
pinke kogodusõ kuõh salaliku’, et tii’ läski
Luuk. 14, 7. huunõ’ är’ süüt ja loet
23. Päätükk.

silmäkiräs pikki palvit! j seosama man ja kogo
Seoperäst Saat tii’ seda tuu man, miä tää pääl
om.
rassõmba hukatusõ.
Esek. 22, 25
21. Ja kiä Jumala kua
15. Häda teile! tii* ki~ man vannus, tuu vannus
rätunja’ ja variseri'! tii seosama man, ja tuu
salaliku’, et tii’ mere’ ja man, kiä sääl seeh eläs.
maa’ läbi käüt,sedä saatmah, et üts tii* usku 22. Ja kiä taiva man
heit; ja ku tää sedä vannus, tuu vannus Ju
usku om saanu’, sis tiit mala avvujäre mau, ja
tii’ tedä põrgu latsõs tuu man, kiä selle pääl
P- 5, 34.
katõ võrra inämb kui tii istus.
25.
Hädä
teile!
tii
kiräesi’ olõt.
tunja’
ja
variseri’!
tii’
16. Hädä teile! tii’
salaliku’,
et
tii’
kümnist
pümme’ juhataja’, kiä
tii’ ütlet: Kiä Jumala kua massat mündist, tillist
man vannus, tuust ei ja küümnistja, miä rasolõ’ midägi’; aga kiä sõmb om käsuoppusõh,
Jumala kua kulla man kohtu ja halõstusõ ja
vannus, tuul om süüd. usu jätät tii’ maaha.
17. Tii’ rumala’ ja püm Seda tekke’ ja töist är’
me*! sest kumb om jätku’ maaha.
ülemb, kuld vai koda, 24. Tii’ pümme’ juha
taja’, kiä tii’ kiholaisi
miä kulda pühendäs?
p. 5, 33—35. kurnat, a’ kaamõlit sisse
18. Kiä altri man van neelät.
nus, tuust ei olõ midägi,’ 25. Hädä teile! tii’ kiräaga kiä ohvri andõ man tunja’ ja variseri’! tii’
vannus, miä sääl pääl salaliku’, sest et tii’
pikri ja liwa välästom, tuul om süüd.
19. Tii’ rumala’ ja püm puult puhtas tiit, a’ seestme’! sestkumb omülemb, pite umma’ nää’ täüs
annõ’ või altri, miä an- riismist ja prasmist.
Mark. 7, 4.
nõt pühendäs.
26. Oh sa’ pümme va
2 Moos. 29, 37.
20. Seoperäst, kiä altri riser! tii edimält puhtas
man vannus, tuu vannus pikri ja liud seestpite,

et kah näide väline puul
puhtas saasi’.
Titt. 1,15.
27. Hädä teile! tii’ kirätunja’ ja variseri'! tii’
salaliku’, sest tii* olõt
lubjatuisi haudo sugudsõ’, miä kül* välästpuult
ilosa’ omma’, a’ seestpuult omma’ nää’ täüs
kuuljidõ luid ja kõikõ
roojust.
28. Nii olõt kah tii’
kül välästpuult päält
nätä’ õigõ’ inemiisi iih,
a’ seestpuult olõt tii’ täüs
salalikku miilt ja üle
kohut.
29. Hädä teile! tii’ kirätunja’ ja variseri’! tii*
salaliku’, sest et tii’ prohvette havva’ üles ehität
ja õigidõ havva’ ilosas
tiit
50. Ja ütlet: Olõsi’ mii’
ummi vanõmbidõ aol
olnu’, ei mii’ kül’ näide
seltsi ei olõsi’ heitnü’,
prohvette verd är’ va
lama.
31. Nii sis tunistat esihindä vasta, et tii’ näide
latsõ’ olõt, kiä prohvedi’
omma’ är’ tapnu’.

33. Tii’, siu ja vihatsõmpi matõ sugu! kuis
Saat tii’ põrgu hukatusõ
iist är’ paeda’?
34.
Kae’, seoperäst
saada ma’ tii’ mano
prohvette ja tarko ja
kirätunjit; ja mõnõ’ noist
tapat tii’ är’ ja lüüt risti
ja mõnt noist pessät
tii’ piidsaga’umih kogu
duse kuõh ja kiusat
noid takah ütest liinast
tõistõ.
55. Et tii’ pääle tulõ
kõik vaga veri, miä är’
valõt om maa pääl, vaga
Aabeli verest Saakaria,
Paarakia puja vereni’,
kedä tii’ olõt tapnu’
templi ja altri vaihhõl.
36. Tõtõstõ ma’ ütle
teile: Tuu kõik tulõ seo
suu pääle.
37. Jeruusalem, Jeru
salem! kiä sa’ tapat
prohvette ja viskat kivvega’ noid kuulus, kiä
su’ mano omma’ saadõdu’! kui mitu kõrd olõ
ma’ tahtnu’ su’ lätsi
koko’, nigu’ kana kokko
kogo uma’ puja’ siiva
ala,
ja tii’ ei olõ’ tahtnu’.
Ap. teg. 7, 52.
38. Kae’, tii’ maja jäte32. Et täütke’ sis ummi täs teile tühäs.
vanõmbidõ mõõt.
1 Kun. 9, 7. 8.
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59. Sest ma’ ütle teile:
Tii’ ei saa’ minno seost
aost nata’, inne ku tii’
ütlet: Kitet olgu’ tuu,
kiä tulõ Issanda nimel!
24. Päätükk.
Jeruusalemma är'häötamisest. Kris
tusõ järtulõmisest ja maailma lõpõtusõst Manitsus valva'.
(Mark. 18. Luuk. 21, 5—36.)

võtva’ palio är’ essütädä’.
6. Aga tii’ Saat kuulda’
sööst ja jutto sõast:
Kaegõ’, är’ heitügu’, sest
seo sünnüs kõik inne;
aga ots ei olõ’ viil käeh.
7. Sest rahvas tulõ
rahva vasta ja kuning
riik kuningriigi vasta
ja nälg ja katsk ja maa
värisemise’ omma’ sis
mõnõh paigah.
8. Aga kõik tuu om
suurõ vaiva alostus.
9. Sis anva’ nää’ teid
är’ viletsüse kätte ja
tapva’ teid ja teid vihatas kõgõst rahvast mu’
nime peräst.

Ta Jeesus tull är’ ja lats
pühästkuast vällä,
ja tää opja’ asto’ tää
rnano,
täile pühäkua
huunit näütämä.
2. Aga Jeesus utel näile:
Kas tii’ es näe’ sedä
kõik? Tõtõstõ ma’ ütle’
teile: Siiä’ ei jätetä’ kivvi
p. 10, 17. 22. Joh. 16, 2.
kivi pääle, midä ei kista’
10.
Ja
sis palio pahanmaaha.
Luuk. 19,44.
dasõ’ ja anva’ tõnõ
5. Ja ku tää õlimäel töist är’ ja vihkasõ'
istõ, asto’ opja’ esierälde tõnõ töist. p. ii, 6.
tää mano ja ütli’: Ütle’
meile, kuna sünnüs tuu 11. Ja palio võlssprohkõik ja miä om su’ tulõ- vette tulõva’ üles ja essümise ja maailma aolõpõ- tase palio ar.
p. 7, 18. 1 Joh. 4, 1.2. Peetr. 2,1.
tusõ täht?
Ja, et ülekohus
4. Aga Jeesus kos't ja 12
väega’
võimust võtt, lätt
ütel näile: Kaegõ’, et
teid ütski’ är’ ei essüdä’. mitmõ armastus külmäs.

}

Eeves. 5, 6.

2 Tess. 2. 10.

2 Tim. 3, 1—5.

5. Sest palio tulõva’ 15. Aga kiä otsani’ jääs
mu’ nime pääle ja ütlese’: kannahtama, tuu päses.
Ma’ olõ Kristus! ja
p. 10, 22. Ilm. 2, 10; 13, 10.

22. Ja ku nuu’ päävä’
es saasi’ lühendedüs, sis
es päsesi’ ütski’ liha; aga
noidõ peräst, kiä är’
valitsõdu’, lühendedäs
noid Päivi.
25. Ku sis tii’ vasta
kiäki’ ütles: Kae’, siih
om Kristus vai sääl, är’
usku’.
24. Sest võlsskristusõ’
ja võlssprohvedi* tulõva’
üles ja tegevä’ suuri
Taan. 9, 26. 27; 12, 11.
tähti ja imeteka, et nää’
16. Sis paeku’ nuu', saasi’ essütädä’ kah noid,
kiä luuda-maal, mäki kiä är’ valitsõdu’, ku
pääle.
Laul 121, 1. seo või sündüdä’.
Moos 13, 2—4.
17. Kiä katusõ pääl. s. 5, 11. 2 5Tess.
?, 8. 9.
om, är’
tulgu’ tuu
25.
Kae’,
ma’
olõ teile
maaha midägi’ är* võtma
umast majast. Luuk. 17,31.: sedä inne ülnü’.
26. Seoperäst ku nää’
18. Ja kiä välä pääl teile ütlese’: Kae’, tää
om, är’ mingu’ tuu tagasi om laanõh, är’ mingu’
ummi rõivit är’ võtma. vällä; kae’, tää om kamb19. Aga hädä noilõ, rõh, är’ usku’.
kiä käümä pääl omma’, 27. Sest nigu’ välk tulõ
ja noilõ, kiä imetäse’ noil hummogu puult ja paist
päivil.
õdagu poolõ, nii om kah
20. Aga pallõlgõ’, et Inemise Püia tulõmine.
Luuk. 17, 23, 24. Ilm. 3, 11.
tii’ pagõmine ei tulõ’
talvõl ega’ hingämise 28. Sest koh rõibõ’ om,
sinnä’ kogosõ’ kotka’.
pääväl.
21. Sest sis tulõ suur Hiiob. 39,40. Haab. 1,8. Luuk. 17,37.
viletsüs, määnest ei olõ* 29. Aga pia peräst sedä
olnu’ maailma alostu- viletsüse aigu lätt päiv
sõst siia’ maani’, ega’ pümmmes ja tähe’ ei
tulõki'. Taan. 12, 1. Joel. 2, 2. anna’ umma valgust ja
14. Ja sedasamma ku
ningriigi
armu-oppust
kuulutage’ kõgõh maailmah, tunistusõs kõgõlõ rahvalõ; ja sis vast
tulõ ots.
15. Ku tii’ nüüd näet
tuud hirmsat är’ häötämise tüüd, mia ült om
prohvedi Taanieli läbi,
sääl pühäh paigah saisvat (kiä sedä lugõ, tuu
pangu’ tähele),

5*

tähe’satasõ’ taivast maa-1 57. Aga aigu’ Noa
ha ja taiva Vaki liigutõ- päävä’ olli’, nii om kah
das.
Inemise Puja tulõmine.
17,
50.
Ja sis nätäs Ine 1 Meos. 6, 11—15; 7, 7. Luuk.
26. 27.
mise Puja tähte taivah 58. Sest aigu’ nää’
ja sis undas kõik rahva olli’ noil päivil inne viisugu maa pääl ja nä uputust: nää’sei’ ja jõi’,
täs Inemise Poiga lulõ- võti’ naisi ja lätsi’ mevat taiva pilvi pääl suurõ heletooni’pääväni’, koo
väe ja avvuga’.
ni’ Noa laiva läts.
31. Ja tää Saat uma’
2 Peelr. 3, 5. 6.
engli’ suurõ piibari he 59. Ja nää’ es panõ’
itiga’ ja nää’ kogosõ’ tähele tuud, kooni’ viikokko tää är’ validu' ne- uputus tull, ja võt't näid
läst tuulõst, tõsõst taiva kõiki a'r’; nii om kah
otsast tõistõ.
Inemise Puja tulõmine.
52. Aga viigipuust opkõ’
tähendämise sõnna: ku- 40. Sis om kats väläh,
tää ossa’ jo’ urvah omma’ tõnõ võetas vasta ja
ja lehti ajava’, sis tunnõt tõnõ jätetäs maaha.
Luuk. 17, 34. 35. 36.
tii’, et suvi lähkoh om.
41.
Kats
naistõrahvast
55.
Nii kah tii’, ku tii’
omma*
jahvatamah
ves
sedä kõikõ näet, sis
tunkõ’, et seo lähkoh kil: tõnõ võetas vasta
Om USSO Üh.
Jaak. 5, 9. ja tõnõ jätetäs maaha.
54. Tõtõstõ ma’ ütle 42. Seoperäst valvkõ’,
teile: Seo põlvõ rahvas sest tii’ ei tiiä’ mändei lõpõ’ är’, kooni’ tuu sel tunnil tii’ Issänd tulõ.
p. 25, 13.
kõik sünniis.
55. Taivas ja maa 45. Aga tuu olgu’ teile
läävä* hukka, a’ mu’ tiidä’:ku perremiis tiiäsi’,
sõna’ ei lää’ hukka.
mändsel ütivahi aol va
p. 5, 18.
ras tulõ, kül’ tää sis
56. Aga tuust pääväst vai väsi’, ja es lasõsi’ umja tunnist ei tiiä’ ütski’, ma maia lahku’.
ei engli* taivah, kui õnõ
44. Seoperäst olkõ’kah
mu’ Esä ütsindä’.
1 Tess. 5, 1. 2. tii’ valmi’, sest Inemise

Poig tulõ tunnil, kuna
tii’ ei mõtlõ’.
iim. 16,10
45. Kiä om nüüd usu
tav ja mõistlik sulanõ,
keda tää esänd om pan
nu* uma perre üle, noilõ
õigõl aol süvvä* anma?

25. Päätükk.
KUmme neitsit: talendist, miä egalõ
Utele om ant; ja perämätsest kohtu
pääväst.

^is om taivariik kümne
O neitsi sugunõ, kiä
uma’ lambi’ võti’ ja lätsi’
vällä kosilasõlõ vasta.
Luuk. 12, 35. 36.

Ilm. 19, 7.

46. Õnnis om tuu su 2. Aga viis noidõ siäst
lanõ, keda tää esänd olli* targa’ ja viis ru
tullõh nii loud tegevät. mala’.
Joh. 13. 17. Ilm. 16. 15.
5. Kiä rumala’ olli’,
nuu’
võti’ uma’ lambi’,
47. Tõtõstõ ma’ ütle
aga
nää’
es võta’ olli
teile: Tää pand tääd
hindäga’.
kogo uma vara üle.
4. Aga targa’ võti’ olli
p. 25, 21. 23. Luuk. 22, 29. 50.
ummi anomidõ sisse üteh
48. Aga ku tuu kuri ummi lampõga’.
sulanõ umah süämeh 5 Aga ku kosilanõ
mõtlõs: Mu' esänd vii- vubu, sai naa kõik
büs tulla'.
unitsõs ja jäi’ magama.
Kog 8, 11 2 Peetr. 3, 3. 6.
6. Aga kesk-üüsekuulti
hellü: Kae’, kosilanõ
49. Ja nakas kaassu- tulõ; minke’ vällä täile
lasit pesmä ja süümä vasta!
ja juuma joodikidõga*. 7. Sis tulli’ kõik auu
50. Sis tulõ toolõ su- sama’ neitsi’ üles ja va!lasõ esänd pääväl, kuna misti’ uma’ lambi’.
Luuk. 12, 36. 37.
tää tääd ei ooda*, ja 8 Aga rumala’ ütli’
tunnil, kuna tää ei tiiä*. targolõ: Ankõ’ meile
51. Ja lahk tääd ja umast õilist, sest mii’
and täile osa salalik- lambi’ kistusõ’ är’.
kõga*; sääl om unda 9. Aga targa’ kosti’ ja
mine ja hammastõ käris- ütli’: Ei, et meil niisama
tamine.
puudusestulõsi ;a’minke’

irmemb kaupmiihi mano
ja ostkõ’ hindäle.
10. Aga ku nää’ är’
lätsi’ ostma, tull kosilanõ ja, kiä valmi’ olli’,
lätsi’ tääga’ saaja ja
uss panti tappa.
11. Aga peräkõrd tulli’
kah tõsõ’ neitsi’ ja ütli’:
Issänd, Issänd, tii’ meile
vallalõ.
Luuk. 13, 25. 27.
12. Aga tää kos't ja
titel: Tõtõstõ ma’ ütle
teile, ma’ ei tunnõ’ teid.

17. Niisama, kiä kats
oli saanu’, tuugi’ sai
tõnõ kats kasus.
18. Aga tuu, kiä üte
oli saanu’, läts är’ ja
mat't sedä maaha ja
käkke uma esändä raha
är’.

Op. sõn. 6, 6. n. 1. s.

19. Aga pikä ao peräst
tulõ noidõ sulastõ esänd
ja pidä rehknommi näidega’.
20. Sis tull tää mano
tuu,
kiä viis talenti oli
p. 7, 23.
saanu’,
ja pan'd viil tõnõ
15. Seoperäst valvkõ’;
viis
talenti
kõrvalõ ja
sest tii’ ei tiiä’ päivä
ütel:
Esänd,
sa’ olõt
ega’ tunni, kunas Ine
mullo
viis
talenti
kätte
mise Poig tulõ.
kae’, ma’ olõ
p. 24, 42. Mark. 13, 33. annu’;
(S. 14—30. Kae' Luuk. 19, 12—27.) noidõga tõnõ viis kassu
i Kor. 15, to.
14. Sest nigu’ üts ine- saanu’.
21.
Sis
ütel
tää
esänd
mine, kiä võõralõ maalõ
läts, uma’ sulasõ’ kut's täile: Seo om hüä,
ja an'd uma varandusõ sa’ hüä ja usutav sulanõ;
sa’ olõt veitü üle usutav
noidõ kätte.
15. Ja ütele an'd tää olnu’, ma’ taha sinno
viis talenti, tõsõlõ kats palio üle panda’; mine’
ja tõsõlõ üte, egalõ uma esändä rõõmu.
mehele tää jõudu pite, 22. Sis tull kah tää
ja läts pia är’ võõralõ mano tuu, kiä kats ta
maalõ.
Room. 12, 6. lenti oli saanu’, ja ütel:
16. Sis läts tuu, kiä Esänd, sa’ olõt mullo
viis talenti oli saanu’, kats talenti kätte annu’;
ja kauboi noidõga’ ja kae’, ma’ olõ noidõga’
sai tõnõ viis talenti tõnõ kats talenti kassu
saanu’.
kassu.

25. Tää esänd Utel täile: 29. Sest egalõ ütele,
Seo om hää, sa’ hää kel osa om, andas, ja täi
ja usutav sulanõ; sa’ saa viländ; a’ kellel ei
olõt veitü üle usutav olõ’, tuu käest võetas
olnu’, ma’ taha sinno kah är’, miä täi om.
p. 13, 12. Mark. 4, 25.
palio üle panda’; mine’
50. Ja kõlbmata’ su
uma esändä rõõmu.
24. Sis tull tää mano lanõ heitke’ vällä kogo
pümehüskah tuu, kiä üte talendi süvämbähe
oli saanu’, ja ütel: Esänd, te; sääl om undamine
ma’ tun sõsinno üte kõva ja hammastõ käristäinemise olõvat; sa’ põi- mine.
mat, kohe sa’ ei olõ’ 51. Aga ku Inemise
külvnü’,sa’ korjat kokko Poig tulõ umah avvuh
säält, kohe sa’ ei olõ’ ja kõik pühä’ engli’
tääga*, sis istus tää
vällä visanu’.
25. Ja ma’ pelksi ja uma avvujäre pääl.
p. 16, 27. Ilm. 20, 11—13.
lätsi är’ ja mati su’ ta
52.
Ja
sis kogos kõik
lendi maaha, kae’, siih
rahvas
tää
ette ja tää
om sullõ su’ uma.
26. Aga tää esänd kos't lahotas näid ütest är,
ja ülel täile: sa’ tikõ ja nigu’ kartis lamba’ är*
laisk sulanõ! sa’ tiise’, lahotas sikost.
et ma’ Põima, kohe ma’ 55. Ja tää pand lamba’
ei olõ’ külvnü’, ja kogo umalõ hüäle käele ja
säält, kohe ma’ ei olõ’ sika’ kiralõ käele saisma.
Ecsek. 34, 17.
vällä visanu’.
54.
Sis
võtt
kuningas
27. Sisolõsi’sa’pidänü’
noilõ
üldä’,
kiä
tää hüäl
mu’ raha anma rahavahetajidõ kätte ja, ku käel omma’: Tulkõ’ siiä’,
ma’ olõsi’ tulnu’, olõsi’ mu’ Esä õnnistõdu’, pema’ kül’ kasuga’ hindä rige’ kuningriiki, miä
teile om valmistõt maa
uma jäi’ kätte saanu’.
28. Seoperäst võtkõ’ ilma asotamisest.
talent tää käest är’ ja 55. Sest mul om nälg
ankõ’toolõ, kellel kümme olnu’ ja tii’ olõt mullo
talenti om.
süvvä’ annu’; mul om

jano olnu’ ja tii’ olõt 41. Sis võtt tää kah
minno juutnu’; ma' olõ üldä’ noilõ, kiä kural
võõras olnu* ja tii’ olõt käel omma’: Minke’är’
minno vasta võtnu’.
mu’st, tii’ är’ vannudu’,
Jees. 56, 7. Behr. 6, 10.
igäveste tullõ, miä val56. Ma’ olõ alastõ mistõt om kuradilõ ja
olnu’ ja tii’ olõt minno tää englidõlõ :
p. 7, 23. Ilm. 20, 10. 15.
katnu’; ma’ olõ haigõ
olnu’ ja tii’ olõt tulnu’ 42. Sest mul om nälg
minno kaema; ma’ olõ olnu’ ja tii’ ei olõ’ mullo
vangih olnu’ ja tii’ olõt süvvä’ annu’; mul om
mu’ mano tulnu’.
jano olnu’ ja tii’ ei olõ’
Jaak. 1, 27.
minno süütnü’. ijoh.3.17.
57. Sis võtva olgo
täile Liida’: Issand, kuna 45. Ma’ olõ võõras
olõmi’ mii’ nännü’ sul olnu’ ja tii’ ei olõ’ minno
nälgä olõvat ja olõmi’ vasta võtnu’; ma’ olõ
sinno siiütnü’? vai sul alastõ olnu’ ja tii’ ei
jano olõvat ja olõmi’ olõ’ minno katnu’; ma’
sinno juutnu’?
p. 6,3. olõ haigõ ja vang olnu’
58. Kuna olõmi’ mii’ ja tii’ ei olõ’ tulnu’ minno
sinno nännü’ võõras olõ kaema.
vat ja olõmi’ sinno vasta
võtnu'? vai alastõ ja 44. Sis võtva’ kah nuu’
täile üldä’: Issänd, kuna
olõmi’ sinno katnu’?
olõmi’
mii’ nännü’ nälgä
59. Kuna olõmi' mii’
vai
janno
sul olõvat
sinno nännü' haigõ olõ
vai
sinno
võõra vai
vat vai vangih ja olõmi’
alastõ
vai
haigõ vai
su’ mano tulnu’?
vangih olõvat ja ei olõ’
40.
Sis kost kuningassinno tiinnü’?
ja ütles näile: Tõtõstõ
ma’ ütle teile, miä tii' 45. Sis võtt tää näile
olõt tennü’ ütele neide kosta' ja üldä’: Midä tii’
mu’ vähämbidõ veljo ei olõ’ tennü’ ütele neide
siäst, sedä olõt tii’ mullo vähämbidõ siäst, sedä
ei olõ’ tii’ kah mullo
tennü’!
p.10,42. Op. sön. 19,17, Behr. 2,11. tennü’.

6—13. Mark. 14, 3—9. Joh. 12,
46. Ja nuu’ läävä’ iga (S. 1—8.
Kae’ Luuk. 7, 36—50.)
veste hallu; aga õigõ’
6. Aga ku Jeesus Peigaveste ello.
Joh. 5.29.
taaniah oli pidalitõbidsõ
Siimona majah,
7. Sis tull tää mano
26. Päätükk.
üts naane, tuul oli alaPerämäne kannahtamise ettekuu bastri-riist väega’ kalli
lutus. Kristusõ võidmine Petaani- õlliga’, ja vali sedä tää
jah. Paasa ja püha õdagusöömäaig. Voitlõmine Kefsemanih. Juu pää pääle, ku tää lawalt
das and Jeesusõ är’ ja Jeesus võelas istõ.
vangi. Kristus suurõ kohtu iih.
Peetrus salgas Jeesusõ är’.
8. Aga ku tää opja’
sedä näi’, sai näide miil
fa seo sündü, ku Jeesus pahas ja ütli’: Mis jaos
kõik nuu* kõnnõ’ oli om seo raiskamine.
lõpõtanu’, sis ütel tää
9. Sest sedä olli olõsi’
umilõ opjilõ:
võinu’ är’ müwä’ hulga
(S 2—5. Mark. 14,1.2. Luuk. 22,1.2.) raha
iist ja vaesilõ
2. Tii’ tiiä!, et katõ anda’.
päävä peräst paasapüha 10. Aga ku Jeesus sedä
om ja Inemise Poig mõis't, ütel tää näile:
andas är’ risti pjvva’. Mis tii’ seolõ naaselõ
p. 20, 18. vaiva tiit? sest tää om
5.
Sis tulli’ kokko hüä tüü mullo tennü’.
ülembä’ preestri’ ja kirä- 11. Sest vaesit om iks
tunja’ ja rahva vanõmba’ tii’ man; aga minno ei
ülembä preestri maija, olõ’ teil ütteluku.
keda kutsutas Kaivas,
12. Et tää seo olli om
mu’ iho pääle valanu’,
4. Ja pei’ hinda vaihhõl sedä om tää tennü’, et
nõvvo, et nää’ võtva’Jee tää minno matmisele
susõ kavalusõga’ kinni’ valmist.
ja tapva’ är’.
15. Tõtõstõ ma’ ütle
5. Aga nää’ ütli’: Ei teile: Koh sedä armupühi aol, et mässämist oppust kuulutõdas kõrahva siäh es tulõsi’.
gõh maaihnah, sääl

}

kõndidas kah tää mäleh- käsknü’; ja nää’ valtüses, mia seo om iennü’. misfi’ paasavoona.
(S. 14—16. Mark. 14, 10. 11.
Luuk. 22, 3—6.)

(S.20—30. Mark. 14,17—26. Luuk. 22,
14-23. Joh. 13, 31—26.)

14. Sis lats üts noist
katõsttõiskürnnest, keda
kutsuti Juudas Iskariotis, ülembidõ preestridõ
ma no
15. Ja utel: Mis tii’
tahat mullo anda’, sis
taha ma’ tääd tii’ kätte
är’ anda’? Sis paki’
nää’ täile kolmkümmend
hõpõtiikkü.
16. Ja tuust aost pääle
otsõ tää parast aigu
tääd är* anda’.

20. Aga ku õdag sai,
istõ tää maaha lawa
mano noidõ katõtõiskümnega’.
21. Ja ku nää’sei’, ütel
tää: Tõtõstõ ma’ ütle
teile: Üts tii’ siäst and
minno är’.
22. Ja nää’ sai’ väega’
kurvas ja egaüts näide
siästnakas' iitlemä täile:
Issänd, kas ma’ tuu olõ?

1 Tim. 6, 9. 10.
(S. 17—19. Mark. 14,12—16. Luuk. 22,
7—13)

17. Aga edimätsel hapnõmalda’ leevä pääväl
tulli’ opja’Jeesusõ mano
ja ütli’ täile: Koh sa’
tahat, et mii’ sullõ valmistami’
paasavoona
süvvä’.
18. Tää ütel: Minke’
Hina üte mano ja ülge’
täile:
Opõtaja ütles:
Mii’ aig om lähkoh, ma’
taha su’ man paasa
voona valmistada’ ja
süvvä’ ummi opjidõga’.

Behr. 4, 12.

25. Aga tää kos't ja
ütel: Kiä mu’ka’ uma
käe liuda pand, tuu and
minno är’.
24. Kül’ Inemise Poig
lätt är’, nigu’ tääst om
kirotõt; aga hädä toolõ
inemisele, kelle läbi Ine
mise Poig är’ andas;
hüä olõsi’ sändsele ine
misele, ku tää es olõsi’
sündünü’.
25. Sis kos't Juudas,
kiä tää’ är’ an'djaütel:
Kas ma’ tuu olõ, Kabbi?
Tää Utel täile: Olõt, jah!
Jees. 3, 9.

26. Aga ku nää’ Sei',
19. Ja opja’ tei’ nii, võt't Jeesus leevä ja
kuis Jeesus näile oli onnist ja mur'd ja an'd
p. 21, 3.

umilõ opjilõ ja titel: kõik hinnäst su’ peräst
Võtkõ’, sööge’, seo om pahandasõ’, ei taha’ ma”
mu’ iho.
1 Kor. 11, 25-25. hinnäst kunagi’ pahan
27. ja tää võt't pikri dada’.
ja tenäs ja an'd näile ja 54. Jeesus ütel täile:
titel: Joogõ’ kõik säält Tõtõstõ ma’ ütle sullõ:
seest;
seol üül, inne kui kikas
28. Sest seo om mu’ om kirgnü’, salgat sa’
veri, vahtsõ säädiise minno kolm korda är’.
Joh. 3, 38.
veri, mis mitmõ iist är’
55.
Peetrus
ütel
täile:
valõtas patto andisanKu’ ma’ kah su’ka’ koomises.
29. Aga ma’ ütle teile, lõsi’, ei taha’ ma’ sinno
et ma’ ei võta’ seost är’salada’; niisama ütli’
aost seost viinapuu vi- kõik opja’.
(S. 36—46. Mark. 14. 32—42.
läst juvva’ tooni’ pääLuuk. 22. 40—46)
väni’, ku ma’ sedä vaht56.
Sis tull Jeesus
sõst tii’ka' juu uma Esä
näidega’
ütte paika, miä
riigih.
50. Ja ku nää’ kittüse kutsutasKeetsemanis, ja
laulu olli’ laulnu’, lätsi’ ütel umilõ opjilõ: Istkõ’
nää’ vällä õlimäe pääle. siia’ maaha, kooni’ ma’
lää sinnä’ ja palio.
(S. 31-35. Mark. 14,27—31. Luuk. 22,
31-34.)
57. Ja tää võt't hindä
mano
Peetrusõ ja kats
51. Sis Utel Jeesus
poiga ja
näile: seol üül võtat tii’ Sebedeusõ
nakas'
kurvas
saama ja
kõik hinnäst mu’ peräst
hirmust
ahastust
tunma.
pahandada’; sest kirotõt
58.
Sis
ütel
tää
näile:
om: Ma’ taha karüst
Mu’
hing
om
väega’
kurb
lüvvä’ ja karä lamba’
surmani’, jääge’ süa* ja
pillutas kõik lakkä.
52. Aga peräst, ku ma’ valvkõ’ mu’ka’. Joh. 12,17.
üles nõsõ, taha ma’ 59. Ja tää läts veitkese
tii* ette minnä’ Kaalika edesi, heit kummalõ
maalõ.
p. 28,7. maaha, pallõl ja ütel:
55. Aga Peetrus kos't Mu* Esä! Ku seo või
ja ütel täile: Ku kah olla’, sis mingu’ sea

pikri miTst müüda; siski’
ei nii, kuis ma’ taha, a’
kuis sa' tahat.
40. Ja tää tull opjidõ
mano ja löüs näid maga
vat ja ütel Peetrusõlõ:
Kas nii, et tii’ ei jõvva’
ütte tunni mu’ka’valva’?
41. Valvkõ’ja pallõlgõ’,
et tii' kiusatustõ ei saa’;
vaim om kül’ valmis’, a’
liha om nõrk.
42. Sis lats tää töist
korda är’, pallõl ja ütel:
Mu’ Esä, ku seo pikri ei
või mu’st müüdäminnä’,
muido ku et ma’ sedä
juu, sis sündügu’ su
tahtmine.
45. Ja tää tull ja löüs
näid sis magavat, sest
näide silmä’ olli’ rassõ’
unõst.
44. Ja tää jät't näid ja
läts sis är’ ja pallõl
kolmadat korda ja ütel
nuusama sõna’.
45. Sis tull tää ummi
opjidõ mano ja ütel
näile: Maakõ’ peräst ja
hingäke’; kae’, tünn om
jõudnu’ ja Inemise Poig
andas är’ patatsidõ kätte.
46. Tulkõ’ üles, läki’
är’: Kae’, tuu om ligi
tulnu*, kiä minno är’
and.
joh. 14, $i.

(S.47—56. Mark. 14,45—50. Luuk 22,
47-55. Joh 18, 5-12)

47. Ja ku tää viil kõnõl,
kae’, sis tull Juudas, üts
noist katõsttõistkümnest
ja tääga’ palio rahvast
mõõko ja nuiõga’ ülembist preestridõst ja rahva
vanõmbist saadõdu’.
48. Aga tuu, kiä tääd
är’ an'd, oli näile tähe
annu’ ja ülnü’: Kellele
ma’ suud anna, tuu om
tuusama, tuud võtkõ’
kinni’.
49. Ja pia tull tää Jeesusõ mano ja ütel: Tere’,
Kabbi! ja an'd täile
Laul. 41. 10.

SUUd.

50. Aga Jeesus ütel
täile: Sõbõr, mille olõt
sa’ siih? Sis tulli’ nää’
tää mano, panni’ uma’
käe’ tää külge ja võti’
tää kinni’.
Laui. 109.4.
51. Ja kae’, üts noist,
kiä Jeesusõga’ oli, sirot
uma käe ja tõmmas uma
mõõga vällä ja lei
ülembä preestri sulast
ja rägi tää kõrva är*.
52.
Sis ülel Jeesus
täile: Panõ’ uma mõõk
tuppõ, sest kõik, kiä
mõõga võtva’, saava’
mõõga läbi surma.
1 Moos. 9, 6.

Mark. 4, 24.

55. Vai mõtlõt sa’, et
ma’ parhilla’ es võisi’
umma Essä pallõlda’,
et tää mullo süa’ saadasi’
inämb kui katstõiskümme legioni englit?
54. Aga kuis saava kirä’
tõtõs? sest seo piät nii
sündiimä.
Luuk 24> 2655. Tuulsamal tunnil
titel Jeesus rahvalõ: Tii’
olõt vällä lännu’ õkva
kui rüüvli pääle mõõko
ja nuiõga’, minno kinni’
võtma. Ma’ olõ ega
Päiv tii’ man istnu’ ja
opanu’ pühähkuah ja
tii’ ei olõ’ minno kinni’
võtnu’.
56. Aga seo kõik om
sündünü’, et prohvette
kirä’ pidi’ tõtõs saama.
Sis jäti’ tääd kõik opja’
maaha ja pagõsi’ är’.
(S.57—75. Mark. 14,53—72. Luuk.22,
54-71. Joh. 18, 13-27.)

57. Aga nuu’, kiä Jee
sust olli’ kinni’ võtnu’,
vei’ tääd är’ ülembä
preestri Kaiva mano,
kohe kirätunja’ ja vanõmba’olli’ kokko tulnu’.
58. Aga Peetrus käve
kavvõh tää peräh ülembä
preestri majani’ ja tää
iäts sisse ja istõ sula-

sidõ mano maaha, et
taa otsa nata .
59. Aga ülembä’ preest
ri’ ja vanõmba’ ja kõik
suur kohus otsõ’ võlsstunistust Jeesusõ vasta,
et tääd surmada’. Laui 94,21.
60. Ja es lövvä’ üttegi',
ja et kül’ palio võlsstunistajit et te tull, es
lovva naa midagi, a
peräkõrd tulli’kats võlsstunistajat ette
61. Ja ütliSeo om
ülnü’: Ma’ või Jumala
templi maaha kisku’ ja
kolmõ pääväga’ sedä
üles ehitädä’.
62. Ja ülemb preestri
saist üles ja ütel täile:
Mis sa’ midägi’ ei kosta’?
mis tunistasõ’ neo’ su’
vasta?
65. Aga Jeesus jäi vaik.
Ja ülemb preestri kos't
ja ütel täile: Ma’ vannuda sinno elävä Jumala
man, et meile ütlet, kas
sa’ olõt Kristus, Jumala
Poig?
64. Jeesus ütel täile:
Jah, ma olõ; siski’ ütle
ma’ teile; seost aost
näet tii’ Inemise Puja
istvat Jumala väe* hüäl
puul ja tulõvat taiva
pilvi pääl.

65. Sis kis'k ütemb
preestri
uma’ rõiva’
jahki ja titel: Tää om
jumalat teotanu’, mis
meile inämb tunistusõ
miihi vaja om? Kae’,
nüüd olõt tii’ tää Jumala
teotamist kuulnu’.
joh. 10. 33.

66. Mis tii’ arvat? Aga
nää’ kosti’ja ütli’: Timä
om surma väärt.
67. Sis sülksi’ nää’ tää
silmi ja lei’ tää kõrva
pääle, a mono lei taad
keppega’
68. Ja ütli’: Kuuluda’
meile kui prohvet, Kris
tus, kiä tuu om, kiä
sinno lei?
69. Aga Peetrus istõ
väläh moro pääl ja üts
tütrek tuli tää mano ja
ütel: Kah sa’olli’ tuu Kaalileamehe Jeesusõga’
70. Aga tää salas kõiki
iih ja ütel: Ei, ma’ ei
mõista’, miä sa’ kõnõlõt.
71. Aga ku tää värehti
poolo ar lats, nagi taad
üts tõnõ ja ütel noilõ,
kiä sääl olli’. Seo oli
Naatsareti Jeesusõga’.
72. Ja tää salas sis
vandõga’: Ma* ei tunnõ’
sedä inemist.

75. Aga veidü ao pe
räst tulli’ tää mano nuu’,
kiä sääl saisi’ ja ütli’
Peetrusõlõ:
Tõtõstõ,
sa'ki' olõt noidõ seldsist, sest su’ kiilgi’tunistas sinno üles.
74 Sis nakas' tää hinnäst väega’ sunma ja
vanma: Ei, ma’ei tunnõ’
sedä inemist; ja sissama
kirge kikas.
75. Sis tull Peetrusõlõ
miilde Jeesusõ sõna. kiä
täile oli ülnu : Inne ku
kikas om kirgnü’, salgat
sa’ minno kolm korda
är’; ja tää läts vällä ja
ik'k halusahe.
27. Päätükk.
Jeesus Pilatusõ iih. Äranja Juuda
ots. Jeesus ja Parrabas. Jeesuso
surmamõistmine, pesmine, ristilUUmine, surm ja matmine.

A ga ku valgõ sai, pei’
-fA kõik ülembä’ preest
ri’ ja rahva vanõmba’
nõvvo Jeesusõ vasta, et
tääd surma saata’.
Mark. 18,1. Luuk. 22,66. Joh. 18,28.

2. Ja nää’ köüdi’ tää
kinni’, vei’ tää är’, ja
anni’ tää maavalitsõja
Pontsiusõ Pilatusõ kätte.
Luuk 21, 1. Joh. 18, 31. 32.

5.
Ku Juudas, Ria tääkümmend
hõpõtükkü,
oli är’ annu’, nägi, et tollõ hinna, kedä nii
tää oli hukka mõistõt, kallis arvati, kedä mõnõ’
sis kahits tää seda ja Iisraeli latsist nii kallis
tõi nuu* kolmkümmend arvsi’,
hõpõtükkü jäi' ülembidõ Jeer. 32, 6—9. Saakar 11, 12. 13.
Ja omma’ nuu’
preestridõ ja vanõmbidõ 10.
kätte
p se. )6. annu’ üte potsepä põllu
4. Ja titel: Ma’ olõ iist, nii kuis Issänd
pattu tennti*. et ma’ olõ minno om käsknü*.
15,2—5. Luuk.23.2.3.
vaa vere är’ annu’; aga (S.ll—14. Mark.
Joh. 18, 29—38.)
nää' iitli': Miä meil 11. Aga Jeesus sais
tuuga’ tegemist, kae’ sa’ maavalitsõja iih ja maaesi’.
maavalitsõja küsse tää
5. Ja tää heit hõpõtükü’ käest ja ütel: Olõt sa’
maaha’ sinna* templihe Juuda rahva kuningas?
ja lats kõrvalõ är’ ja Aga Jeesus ütel täile:
poi hindä üles.
Jah, olõ.
6. Aga ülembä* preestri’ 12. Ja ku ülembidõ
võti’ hõpõtükü’ ja ütli’: preestridõ ja vanõmbidõ
Neid ei sünnü’ ohvri- puult tää pääle kaivati,
kirstu panda’, sest seo sis es kosta’ tää midägi’.
om vere hind.
15.
Sis ütel Pilatus
7. Aga nää' pei’ nõvvo täile: Kas sa’ ei kuulo’,
ja osti’ noidõ iist üte mis rassõt asja nää’ su’
potsepa põllu matmise vasta tunistasõ’?
paigas võõrilõ.
14. Ja tää es vasta’
täile
üte sõna pääle, nii
8. Seoperäst kutsutas
seda põldu vere põllus et maavalitsõja sedä
väega’ immes pan'd.
täämbä pääväni’.
Ap. leg. 1, 19.

Joh. 19, 9. Ap. teg. 8, 32
(S. 15-26. Mark 15,6—15. Luuk.23.
13-25. Joh. 18, 39-19. 1.)

9. Sis om tõtõs saanu’,
miä om ült prohvedi 15. Aga pühis oli maaJeeremia läbi, kiä ütles: valitsõjal viis rahvalõ
Ja nää’ omma võtnu’ ütte vangi vallalõ lasko’,
Iisraeli lätsi käest kolm kedä nää’ tahtsõ’.

16. Aga sis oli näil
üts kuulus vang, keda
kutsuti Parrabasõs.
17. Ku nää’ nüüd ütehkuuh olli’, ütel Pilatus
näile: Kumba tii’ tahat,
et ma’ teile lasõ vallalõ,
Parraba vai Jeesusõ,
keda kutsutas Kristusõs?
18. Sest tää tiise, et
nää’ tääd kadõhusõ pe
räst olli’ är’ annu’.
Joh. 11, 47. 48.

19. Aga ku tää kohtu
jare paal isto, Saat taa
naane tää mano ja Ias'k
üldä’: Ärgu olgu’ sul
midägi’ tegemist seo Õigõga’, sest ma’ olõ
täämbä unõh palio kannahtanu’ tää peräst.

20. Aga ülembä’preestri’
ja vanõmba’ meelüdi’
rahvast, et nää’ Parraba
vallalõ pallõsi’ ja Jee
susõ hukka saadasi’.
21. Sis kos't maavalitsõja ja ütel näile: Kumba
neist tii’ tahat, et ma’
teile lasõ vallalõ? Aga
nää’ ütli’: Parraba.
22. Pilatus ütel näile:
Mis ma’ sis tii Jeesusõlõ, kedä kutsutas Kristusõs? Nää’ ütli’ kõik!
Saagu’ tää risti lüüdüs:

25.
Aga maavalitsõja
ütel: Mis tää sis kurja
om tennü’? Aga nää’
tänidi’ viil inämb ja
ütli’: Saagu’ tää risti
lüüdüs!
24. Aga ku Pilatus
nägi, et tää ei või’ mi
dägi’ parandada’, a’ et
viil inämb kärä sündü,
võt't tää vett ja mõs'k
kässi rahva näteh ja
ütel: Ma’ olõ ilma süüldä’
seo õigõ verest; kül’ tii’
Saat nätä’.
25. Sis kos't kõik rah
vas ja ütel: Tää veri
tulgu’ mii’ pääle ja mii’
lätsi pääle.
26. Sis las'k tää näile
Parraba vallalõ, a’ Jee
sust las'k tää piidsaga’
pessä’ ja an'd tää risti
iüvvä’.
(S. 27-50. Mark. 15, 16—19.
Joh. 19, 2. 3.)

27. Sis võti’ maavalit
sõja sõjamehe’ Jeesusõ
hindäga’ kohtukotta ja
kogosi’ tää mano kõik
uma seldsi kokko
28. Ja võti’ tää rõiva’
säläst är’ ja panni’ tää
ümbre purpuri mäntli.
29. Ja palmidsi’ orävitsa vanigo ja panni’

ütli’: Tere’, Juuda rahva jaganu’ ja mu’ särgi
kuningas!
peräst liisko heitnü’.
50. Ja Hää’ sülksi’ tää 56. Ja nää’ istõ’jahoiõ’
pääle ja võti’ pääderuu tääd sääl.
ja lei’ fuuga’tää päähä.
57. Ja tää pää kottalõ
(S.dl—56. Mark. 15,20—41. Luuk. 23,
panni’ nää’ tää surma
26. 33—49. Joh. 19, 16—30.)
51. Ja ku nää’ tääd süü, kirotõdu’: Seo om
olli’ naarnu’, võti’ nää’ Jeesus, Juuda rahva ku
mäntli tää säläst är’ ja ningas.
panni’ tää uma’ rõiva’ 58. Sis puudi tääga’
tää sälgä ja vei’ tää är’, kats rüüvlit risti, tõnõ
et tääd risti lüvvä’.
hüäle ja tõnõ kuralõ
poolõ.
Jees. 53, 12.
52. Aga ku nää* vällä j
Aga nuu’, kiä
lätsi’, lötise’ nää’ üte ine 59.
mise, kiä Küüreni Hina müüdä lätsi’, teodi’ tääd
miis, Siimon nimi, tuud ja rapudi’ pääd
sunnõ’ nää* tää risti 40. Ja ütli’: Sa’, kiä
kanma.
sa" templi maaha kisut
55.
Ja ku nää’ sinnä’ ja kolmõ pääväga’ üles
paika sai', miä kutsutas ehität, avida’esihinnäst;
Kolgatas, tuu om är’ olõt sa’ Jumala Poig,
seletedült: Päälae asõ, sis astu’ risti päält
maaha. p. 26, ei. joh. 2,19.
54. Sis anni’ nää' täile
ätiket juvva’ sapiga’ se- 41. Aga niisama naari’
gätült ja, ku tää oli tääd kah ülembä’ preest
maitsnu’, es taha’ tää ri’, kirätunja’ja vanõmba’
ja ütli’:
juvva’.
55. Aga ku nää’ olli’ 42. Muid om tää avitää risti löönü’, jai’ nää’ tanu’, esihinnäst ei või’
tää rõivit ja heidi’ liisko tää avitada’; ku tää
noidõ peräst, et tõtõs Iisraeli kuningas om,
saasi’, miä om ült proh- astku’ tää nüüd risti
vedi läbi: Nää’ omma’ päält maaha, sis tahami’
mu’rõivit hindä vaihhõl mii’ tääd usku’. Luuk.23,35.

45.
Tää om Jumala
pääle luutnu’, tuu pästku*
taad nuud, ku taa taa
meele perrä om; sest
tää om ülnü': Ma’ olõ
Jumala Poig.
44. Niisama teodi’ tääd
kah rüüvli’, kiä tääga’
olli’ risti puudu*.
45. Aga kuvvõndal tun
nil sai pümehiis üle
kogo maa ütsändä tun
nini*.
46. Ja ütsändäl tunnil
tänit Jeesus suurõ heitiga’
ja titel: Elii! Elii! lamaa sabahtaani, seo om:
Mu’ Jummal! mu* Jum
mal! mille olõt sa minno
maaha jätnü’?
47. Aga ku mõnõ’noist,
kiä sääl saisi’, sedä
kuuli’, ütli’ nää*: Seo
kutst Eeliast.
48. Ja sedämaid juus'k
üts noidõ siäst, võt't
pesso, täiit' sedä ätikega’
ja pan'd pääderuu otsa
ja juut’ tääd.
49. Aga tõsõ* ütli’:
Ooda’, saa nätä’, kas
Eelias tulõ avitama tääd.
50. Aga Jeesus tänit
jäi* suurõ heitiga’ ja heit'
hinge.
61. Ja kae*, ettepuud
tekk, miä templi kogo
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pühämbä iih, kakõs katõs katski* üleväst alla
ja maa värisi ja kaljo’
lahksi* lahki.
52. Ja havva’ lätsi’ vallalõ ja nõssi üles palio
pühhi ihha, kiä olli’
maanu’.
55. Ja peräst tää ülesnõsõmist tulli' nää’ havvost vällä ja lätsi* pähhä
Hina ja näiitsi’ hinnäst
mitmõlõ.
54. Aga päälik ja nuu’,
kiä tääga’ olli’ ja Jeesust
hoisõ’, ku nää* näi’ maa
värisevät ja miä sündii,
pelksi* nää’ väega* ja
ütli*: Tõtõstõ seo om
Jumala Poig.
55. Aga sääl oli palio
naisi kavvõst kaemah,
kiä Jeesusõ peräh olli’
kätinü*
Kaalileamaalt,
ja tääd tiinnü’. Luuk.8,2.3.
56. Noidõ siäh oli
Maarja Magdaleena ja
Maarja, Jaakobusõ ja
Joosõsõ imä, ja Sebedeusõ poigõ imä.
(S. 57-61. Mark. 15. 42-47.
Luuk. 25. 50-55. Joh. 19, 58-42.)

57. Aga ku õdag kätte
sai, tull üts rikas mäs Arimaatsiast, Joosõp nimi,
kiä kah Jeesusõ opja oli.

'

I

58.
Tuu lats Pilatusõ 65. Aga Pilatus ütel
mano ja pallõl hindäle näile: Hoitja*omma’teil,
Jeesusõ ihho; sis käs'k minke’ ja hoitkõ’ höste,
Pilatus iho täile anda’. nii kuis tii’ tunnõt.
59. Ja Joosõp võt't iho 66. Ja nää* lätsi’ är’
ja mähke tää puhta kalli ja hoisõ’ hauda höste
linadsõ rõiva sisse,
hoitjidõga’, ja panni*
60. Ja pan'd seo umma kivi petsadiga’ kinni*.
vahtsõhe hauda, miä tää
oli lasknu* rako* pae
sisse, ja veerüt üte suurõ
28. Päätükk.
kivi havva usso ette ja
Jeesusõ Ulesnõsõmine. Tää ilmu
läts är*.
mise’ peräst Ulesnosõmist. Rist
mise säädmine.
61. Aga Maarja Magda
leena ja tõnõ Maarja (S. 1—10. Mark. 16.1—10. Luuk. 24,
1—10. Joh. 20, 1—18)
olli* sääl istmah havva
kottal.
TV ga ku hingämise päiv
62. Aga tõsõl pääväl,
oli müüdä, ku edi
miä tulõ peräst valmis mäne nädali päivnakas',
tamise päivä, tulli’ ülem- tull Maarja Magdaleena
bä’ preestri* ja variseri’ ja tõnõ Maarja hauda
kokko Pilatusõ mano kaema.
65. Ja ütli*: Esänd, mii’ 2. Ja kae*, suur maa
miilde om tulnu’, et tää, värisemine sündü, sest
petjä, ütel, ku tää viil Issändä engli tull taivast
elli: Ma’ nõsõ kolmõ maaha, läts sinnä*mano
päävä peräst üles.
ja veerüt kivi usso iist
64. Tuuperäst käse* är’ ja istõ sinnä’ pääle.
hauda höste hoita’ kolmada pääväni’, et tää 5. Ja tää nägo oli õkva
opja’ üüse ei tulõ’ ja kui välk ja tää rõiva*
lumi.
tääd är* ei varasta* ja valgõ’ kui
p 17, 2. Ap teg. 1, 10.
ei ütle* rahvalõ: Tää om
kuulust ülesnõsnu*; sis 4. Aga hirmu peräst
om perämäne petüs hal- tää iist värisi* hoitja* ja
võmb kui edimäne.
sai* kui kuulnus.

5. Aga engli kos't ja 11. Aga ku nää’ är’
titel naisilõ: Är’ peläku’, lätsi’,kae’,sis tulli’mõnõ’
sest ma’ tiiä, et tii’ otsit hoitja’ Hina ja kuuludi’
preestridõlõ
Jeesust, kiä risti oli ltiiid. ülembilõ
kõik,
mia
oli
sundunu.
6.
Tää ei olõ’ siih;
sest tää om üles nõsnu’, 12. Ja nää’ tulli’ vanii kuis tää om ülnü’; nõmbidõga’ kokko ja
tulkõ'siiä\ kaegõ’ asõnd, pei’ hindä vaihhõl nõvvo
koh Issänd om maanu’. ja anni’ sõamehile rahha
7. Ja minke’ virgastõ külät
är’, ja ülge’ tää opjilõ, 13. Ja ütli’: Ülge’ et
et tää om kuulust üles tää opja' üüse tulli' ja
nõsnu', ja kae’, tää lätt varasti’ lää är’, ku mii’
p- 27,64.
tii* ette Kaalileamaalõ, magasimi’.
sääl sääl tii’ tääd nätä’. 14. Ja ku maavalitsõja
Kae’ ma’ olõ teile sedä sedä kuulda’ saa, tahami’
ÜlnÜ’.
P- 26, 32.
mu taad meelutada ja
8. Ja nää’ lätsi' ruttu saata’, et tii’ murrõlda’
havva mant är’, pelü ja võit olla’.
suurõ rõõmuga’ ja joosi’ 15. Aga nää’ võti’ raha
sedä tää opjilõ kuulu ja tei’ nii, kuis näid
tama.
opati, ja tuu kõnõ’ sai
9. Aga ku nää' är’ lätsi’ kuulsas Juuda rahva
tää opjilõ sedä kuulu- j man täämbä pääväni’.
tämä, kae’, sis tull Jeesus 16. Aga nuu’ ütstõisnäile vasta ja Utel: Tere’! kümme opjat lätsi’ är’
Aga nää’ tulli’ tää mano Kaalileamaalõ,
sinnä’
ja võti’ tää jalgo ürnbre j mäe pääle, kohe Jeesus
kinni’ ja kumardi’ tääd.10näid oli käsknu minnä’.
10. Sis ütel Jeesus näile: 17. Ja ku nää’tääd näi’,
Är’ peläku’, minke’, kuu- kumardi nää’ tääd. Aga
lutagõ’ mu’ velilõ, et mõnõ’ olli’ katõvaihhõl.
nää’ Kaalileamaalõ läävä’ ja sääl saava’ nää’ 18. Aga Jeesus tull näide
mano ja kõnõl näile ja
minno nätä’.

titel: Mullo om ant kõik 20. Ja näid opatõh
võim taivah ja maa pääl. pidama
kõikõ,
miä
19.
Selle minke’ ja ma’ teile olõ käsknü’.
tekke’ opjas kõik rah- Ja kae » ma’ olõ egava’, näid risteh Esä ja Päiv tii’ man maailma
Puja ja Püha Vaimu otsani’.
nimel

Mark. 16, 15. 16.

AAMEN.

Evangeelium
Pühä Markusõ kirotõt.
1. Päätükk.
Johannõs kuulutas Krlstusõ tulömlst |a rist tääd. Kristust kiusatas.
Kristus Ülles jutust, kuts õpilt |a
tege halglt terves.

Teesusõ Kristusõ Jumala Puja evangeeliumi

}

aloSfUS.

Room. 1, 16.

(S. 2—8. Matt. 3, 1—12.. Luuk. 3,
1—18. Joh. 1, 19—30.)

2. Nii kuis kirotõt om
prohvette kiröh: Kae',
ma* saada uma engli su'
palgõ ette, kiä su’ tiiä
su’ iih valmistas.
5. Hõikaja helü om
laanõh: Valmistagõ* Is
sanda tii’, tekke’ tää tiiraa’ tasatsõs.
Jees. 40,3.
4. Johannõs oli laanõh
ristmäh ja kuulutamah
meeleparandamise ristmist patto andisanmises.
5. Ja tää mano läts
vällä kõik Juudamaa
ja Jeruusalemmä rahvas
ja kõik sai’ tääst ristitüs
Jordani jõõh, kiä uma’
patu* üles tunisti’.

6. Aga Johannõsõ säläh oli särk kaamõli
karvost ja nahkvüü vüül,
ja tää Sei hainaritsikit
ja mõtsmett.
7. Ja tää kuulut ja ütel:
Tuu tulõ peräh minno,
kiä om vägevämb minno,
kelle kängä nüüre kumardõh vallalõ pästmä
ma* väärt ei olõ\
8. Ma’ olõ teid ristati’
viiga’, a’ tää rist teid
Pühä Vaimuga’.
(S. 9-11. Matt. 3, 13—17. Luuk. 3,
21. 22. Joh. 1, 31-34.)

9. Ja noil päivil tull
Jeesus Naatsaretist Kaalileamaaltja las'k Johannõsõl hinnäst Jordanih
risti’.
Luuk. 2, 51.
10. Ja sedämaid, ku
tää viist vällä tull, nägi
Johannõs taiva’ vallalõ
minevät ja Vaimu kui
tuvikõsõ tää pääle maaha tulõvat.
11. Ja helü tull talvast:
Sa’ olõt mu' armas

Poig, kellest mul hüä 18. Ja sissama jäti*
miil om.
p. 9,7- nää* võrgu’ maaha ja
(S. 12. 13. Matt. 4, 1—11. Luuk. 4, käve* tää perrä.
1—13.)
19. Ja ku tää säält
12. Ja sedamaid vei veitkese edesi läts nägi
Püha Vaim tääd laandõ. tää Jaakobust.Sebedeusõ
Id Ja tää oli sääl laa- poiga ja Johannõst, tää
nõh nelikümmend päivä veljä, laivah võrka pa
ja saadan kiusas' tääd randavat.
ja tää oli mõtsaliisi 20. Ja tää kut's näid
man ja engli’ teene* sissama ja nää* jäti* uma
tääd.
Behr. 2, 9.
esä Sebedeusõ tiind(S. 14. 15. Matt. 4, 12—17. Luuk. 4. ridõga’ laiva ja lätsi* är’
14. 15.)
tää perrä.
14. Aga peräst, ku Jo(S. 21—28. Luuk. 4, 31-37.)
hannõs oli är ant vangi,
tull Jeesus Kaalileamaa- 21. Ja nää* lätsi*Kaperlõ ja kuulut Jumala riigi nauma ja tää läts hingämise pääväl kogodusõ
evangeeliumi.
kotta ja opas'.
15. Ja ütel: Aig om
kätte jõudnu’ ja Jumala 22. Ja nää’ heitü* tää
riik om lähkeste tulnu’; oppusõ peräst; sest tää
parandagõ* miilt ja usko* opas' näid kui tuu, kellel
võim oli, ja ei mitte nii,
armuoppust!
kuis kirätunja*.
(S. 16—20. Matt. 4. 18—22. Luuk. 5,
1-11.)
25. Ja näide kogodusõ
16. Aga ku tää Kaalika kuah oli üts inemine,
järve veereb käve, nägi tuul oli roojanõ vaim ja
tää Siimonit ja Andreast tuu tänit
tää veljä võrku järve 24. Ja ülel: Et saisa*t
heitvät; sest nää’ olli’ miä meil om su*ka*
kalamehe*.
tegemist, Jeesus Naatsa17. Ja Jeesus ütel näile: retist? Olõt sa* tulnu*
Tulkõ* mu* perrä ja ma’ meid är’ häötämä? Ma’
taha tetä’, et tii* inemise tunnõ sinno, kiä sa olõt,
püüdjis Saat.
Jumala pühä Poig.

25. Ja Jeesus ähvärd
tääd ja ütel: Olo’ vaik,
ja mine’ tääst vällä!
26. Ja roojanõ vaim
raput tääd kõvastõ, ja
läts suurõ belliga’täniteh
tääst vällä.
p. 9,26
27. Ja nää’ kõik heitü’
väega’, nii et nää’ hindä
vaihhõl kiisse’ ja ütli’:
Miäseoom?Määnevahtsõnõ õppus seo om?
et tää käsk roojatsit
vaimõgi’ võimuga’, ja
nää’ kuulva’ tää sõnna.

52. Aga ku õdag sai,
ku paiv ar lats, toi naa
tää mano kõiki haigit
ja noid, kedä kura’
vaimu’ vaivsi’.
55.
Ja kõik liin oli usso
ette kokko tulnu’.
54. Ja tää tegi palio
terves, kiä olli’ haigõ’
mitmõsugutsõh tõbõh,
ja ai palio kurjo vaimõ
vällä, ja es lasõ’ kuröl
vaimõl kõnõlda’, et nää’
tääd tunsõ’.
Ap. teg. 16, 17. 18.
(S. 35-39.

Luuk. 4, 42 -44.)

Ap. teg. 17, 19.
55. Ja varra hummogu
28. Ja kõnõ läts tääst inne valgõt tull tää üles
sissama lakkä sinad’ ja läts vällä, ja läts ütte
ümbretsõõri läbi kogo tühja paika ja pallõl sääl.
Kaalileamaa
56. Ja Siimon ja nuu’,
(S. 29—34. Matt. 8, 14—17.
kiä
tää man olli’, rutsi’
Luuk. 4, 34—41.)
täile järgi.
29. Ja sissama lätsi’ 57. Ja ku nää’ tääd
nää' kogudusõ kuast löüse’, ütli’ nää’ täile:
vällä ja tulli’ Siimoni ja Kõik otsva’ sinno.
Andreasõ kotta, Jaako58. Ja tää ütel näile:
busõ ja Johannõsõga’.
Minke’ lähembihe liino,
50. Ja Siimoni ämm et ma’ kah sääl või
oli kuumah tõbõh maah, Jumalasõnna kuulutada’,
ja nää’ kõnõli’ täile pia sest tuuperäst olõ ma’
tääst.
vällä tulnu’.
51.
Ja tää läts tää 59. Ja tää pidi jutust
mano ja võt't tää käest näide kogodusõ kuõh
kinni’, ja avit tää üles; tervel Kaalileamaal ja
ja sissama jät't kuum tõbi ai kurjo vaimõ vällä.
tää maaha ja tää tiine näid.
Behr. 12, 25

(S. 40—45.

Matt. 8, 2—4. Luuk. 5,
12-16.)

40 Ja lää mano tull
üts pidalitõbinõ, tuu
palio! tääd, heit' tää ette
põlvilõ maaha ja ütel
täile: Kui sa’ tahat, võit
sa’ minno puhtas tetä\
41. Ja Jeesus halost
tää pääle, sirot uma käe
ja puttõ tää külge ja ütel
täile: Ma* taha, saa’
puhtas.
42. Ja ku tää sedä oli
ülnü’, läts pidalitõbi sissama täästär’ ja tää sai
puhtas.
45. Ja tää kiird tääd
kõvastõ, ja Saat' tää sissama är\
p. 3,12; 7,36.
44. Ja ütel täile: Kae’,
et sa’ ütelegi’ midägi’ ei
kõnõlõ’, a’ mine’, näütä’
hinnäst preestrilõ ja
ohverda’ uma puhasta
mise iist, mis Mooses
om käsknü’ näile tunistusõs.
45. Ja ku tää oli vällä
lännü’, nakas' tää palio
kuulutama ja sedä asja
lakkä laotama, nii et
tää es või* avalikult
Hina minnä’, a’ tää oli
väläh lühäh paigah ja
nää’ tulli’ tää mano kõgõlt puult.

2. Päätükk.
Hälvät inemine. Matteuse kutsmine. Päästmisest. Viläpäie kakmisest hingämise pääväl
(S. 1—12. Matt. 9, 1—8. Luuk. 5,
17-26.)

Ta mõnõ päävä peräst
läts tää jäi* Kapernauma Hina ja saadi
kuulda’, et tää kotoh oli.
2. Ja sissama tull palio
rahvast sinnä’, nii et näil
inäp es olõ’ ruumi välähki’ usso iih, ja tää
kuulut
näile Jumala
sõnna.
5 Ja nää’ tulli’ ja
tõi’ tää mano üte hälvädü, kedä nää’ neläkeske kanni’.
4. Ja ku nää’ es saa’
tää lahkeste rahva pe
räst, kisi’ nää’ säält, koh
tää oli, katusõ vallalõ
ja lasi’ sängü alla, koh
hälvät seeh oli. p- 9.23.
5. Aga ku Jeesus näide
usku nägi, ütel tää hälvätüle: Poig, su' patu’
omma’sullõ andis antu’
6. Aga sääl istõ’ mõnõ’
kirätunja’ ja modi’ umah
süämeh:
7. Miä seosääne nii
Jumala teotuisi kõnõlõs?
Kiä või patto andis an-

j

da’ pääle ainu Jumala 1
ütsindä’.
Jees. 43,25.
8. Ja sissama tuusõ
Jeesus umah vaimuh, et
nää’ esihindäh nii modi’
Ja titel näile: Miä tii’
nii mõtlõtumahsüämeh?

istvat ja ütel täile: Käü’
mu’ perrä. Ja tää tull
üles ja käve tää perrä.
15. Ja ku tää tää kuah
lavvah istõ, istõ kah
palio tölnere ja patatsit
lavvah Jeesusõ ja tää
J oh. 2, 25. opjidõga’; sest noid oli
9. Kumb om kergemb palio, kiä tää perrä käve.
hälvätiile tildä’: Patu’ 16. Ja ku kirätunja’ ja
omma’ sullõ andis antu’ variseri' näi’, et tää töl
vai üldä’: Tulõ’ üles, võta* nere ja patatsidõga’ Sei,
uma säng ja käü’?
ütli’ nää’ tää opjilõ: Miä
10. Aga et tii’ tiiäsi’, i seo om, et tää tölnere
et Inemise Pujal võim ja patatsidõga’ süü ja
om patto maa pääl an j UU?
Luuk. 19. 7.
dis anda’: sis utel tää
i 17. Ja ku Jeesus sedä
hälvädü vasta:
kuuld, ütel tää näile:
11. Ma’ütle sullõ, tulõ’ Noile, kiä terve’ omma’,
üles ja võta’ uma säng ei olõ’ tohtre! vaja, a’
ja mine’ umma kotta.
haigilõ. Ma’ ei olõ’ tulnu’
12. Ja sedämaid tull õigit, a’ patatsit meele
tää üles ja võt't sängü parandamisele kutsina.
ja läts vällä kõiki näteh,
9, 14—17. Luuk. 5,
nii et kõik är’ heitü’ ja (S. 18-22. Mart.
33- 38.)
Jumalat kiti’ja ütli’: Sää- 18. Ja Johannõsõ ja va
nest asja ei olõ’ mii' risere opja’ paasti’ ja
ilmahki’ nännü’.
nää’ tulli’ ja ütli’ täile:
(S. 13—17. Matt. 9, 9-13. Luuk. 5, Miä Johannõsõ ja vari
27-32.)
15. Ja tää läts jäi’ vällä sere opja’ paastva’, a’
järve viirde ja kõik rah su’ opja’ ei paastu’ ?
vas tull tää mano ja 19. Ja Jeesus ütel näile:
Kas pulmarahvas või
tää opas' näid.
14. Ja ku tää müüdä paastu’, ku peigmiis
läts, nägi tää Leevi Al- näide man om? Nii kavveusõ puja, tollimaja iih i va ku peigmiis näide

lugõnu’, miä Taavet tegi,
ku täile vaja oli ja täi
nälg oli ja noil, kiä
tääga’ olli’?
j 26. Kuis tää Jumala
kotta läts ülembä preest
Joh. 16, 20.
ri Abjatari aol ja Sei
21. Ja ütski’ ei panõ’ ettepanmise leibo, midä
vannutamalda’rõiva tük- ütelgi’ es olõ’ luba süvvä’
kü paigas vana särgi pääle preestridõ ja an'd
pääle; muido kakkõs kah noilõ, kiä tääga’
vahtsõnõ
paik vana olli’.
külest är’ ja mulk saa 27. Ja tää ütel näile:
halvõmbas.
Joh. 3, 3.
hingämise päiv om ine
22. Ja ütski’ ei panõ’ j mise peräst olõmah,
värskit viina vannonahk- ei inemine hingämise
anomidõ sisse, muido päävä peräst.
5 Moos. 5, 14.
aja värski viin nahkanoma’ lahki ja viin 28. Tuuperäst om ine
juusk maaha ja nahk- mise Poig kah hingä
anoma’ läävä’ hukka, a’ mise päävä Issänd.
värski viin
pantagu’
vahtsidõ nahkanomidõ
siSSe.
Kaal. 6, lõ.
3. Päätükk.

man om, ei või nää’
paastu’.
20. Aga päävä’ tulõva’,
kuna peigmiis näide
käest är’ võõtas, ja sis
paastva’ nää’noil päivil.

(S.23—28. Matt. 12, 1—8. Luuk. 6, Jeesus tege hingämise päävä’. är'
1—5.)
kuionu* käega’ inemise ja palio
tõbitsit terves, sääd hindäle
25. Ja ütel hingämise tõisi
katstõiskilmme opjat, karistas vari
sere
PUhä Vaimu teotamise peräst
pääväl läts tää vilä vaih- ja nälitäs,
kiä tää õigõ’ sugulasõ'
hõlt läbi, ja tää opja’
omma’.

näksi’
kävvüh
päid (S. 1-6. Matt. 12, 9—14. Luuk. 6,
kakma.
6—11.)
24.
Ja variseri’ ütlfjla tää läts jäi’ kogotälle: Kae’, miä tegevä’ * dusõ kotta, ja sääl
nää* hingämise pääväl, oli üts är’kuionu’käega’
midä tetä’ ei kõlba ?
inemine.
25. Ja tää ütel näile: 2. Ja nää’vahe’ tääd,
Kas tii’ ilmahki’ ei olõ’ kas tää tääd hingämise

pääväl terves tege, et
nää’ tää pääle võisi*
kaivada’.
3. Ja tää ütel inemisele,
kellel
är’
kuionu’
käsi oli: Tillo’ üles ja
astu’ siiä’ kespaika.
4. Ja tõisilõ ütel tää:
Kas hingämise pääväl
kõlbas hüvvä tetä* vai
kurja tetä’, ello pästä’
vai hukada’? A’ nää’
jäi’ vaik.
5. Ja tää kai ümbre
näide pääle vihaga’ ja
oli kurb näide süäme
kangusõ peräst ja ütel
toolõ inemisele: Siroda’
uma käsi. Ja tää sirot,
ja tää käsi sai jäi’ terves
nigu tõnõgi’.
•
6. Ja variserflätsiVällä,
ja pei sedämaid nõvvo
Heroodõsõ seldsiga’ tää
vasta, kuis tääd hukka
saata’.
tees. s, 9.15.
(S. 7—12.

Matt. 12, 15. 16.
Luuk. 6, 17—19.)

Kae’

7. Aga Jeesus läts kõrvalõ ummi opjidõga’
järve poolõ, ja suur
rahva hulk käve tää
perrä Kaalilea- ja Juuda
maalt,
8. Jeruusalemmäst ja
Idumeamaalt ja tõsõlt

puult Jordani ja Tiirusõ
ja <Siidoni ümbrüsest
tull suur rahva hulk tää
mano, ku nää’ kuuli’,
mändsit suuri asjo tää
tegi.
Matt. 4, 25.
9. Ja tää ütel opjilõ,
et üts laivakõnõ täile
valmis peetäsi’ rahva
peräst, et nää’täile pääle
es tükisi’.
10. Sest tää tegi palio
terves, nii et kõik, kiä
vaivadu’ olli’, tää pääle
tüke’, et nää’ tää külge
saasi’ puttu’.
11. Ja ku roojadsõ’
vaimu’ tääd näi’, vissi’
nää’ tää ette maaha ja
tänidi’ ja ülli’: Sa olõt
Jumala Poig.
12. Ja tää kiild näid
kõvastõ, et nää’ tääd
avalikus es teesi’, p. 1. 54
(S. 13—19.

Matt. 10, 1—4.
12—16.)

Luuk. 6,

15. Ja tää läts üles
üte mäe pääle ja kuts
hindä mano, kedä tää
esi’ tahtsõ, ja nää’ tulli’
tää mano.
14. Ja tää sääd' katstõiskümme, et nää’ tää
man olõsi’, ja et tää
naid voisi valla saata
jutust pidämä.

15. Ja et näil võimus
olõsi’ tõpi parandada’ja
kurjo vaimõ valla aia’.
16. Ja pan'd Siimonilõ
nimes: Peetrus.
17. Ja sis saad' tää
Jaakobusõ, Sebedeusõ
puja, ja Johannõsõ, Jaa
kobusõ vele, ja pan'd
näile nimes: Poanerges,
seo om: pikse puja’.
Luuk. 9, 54.

25. Ja tää kut's näid
hindä mano ja ütel näile
tähendämise sõnnoga’:
Kuis või saadan saadanit vällä aia’.
24. Ku üts riik hindä
vaihhõl tiilüh om, sis ei
või’ tuu saista’.
25. Ja ku üts koda
hindä vaihhõl tiilüh om,
ei või’ tuu koda saista’.
26. Ja ku saadan- hindäle vasta pand ja esihindaga’ tülüh .om, ei
või’ tää saista’, a’ täile
tulõ ots.
27. Ütski’ ei või’ üte
vägevä kotta minnä’ ja
tää riisto riisu’, ku tää
sedä vägevät inne kinni’
ei köüdä’, ja sis või
tää tää kota riisu’.

18.
Ja Andreasõ ja
Viilipusõ, Partolomeusõ
ja Matteusõ, ja Tooma
ja Jaakobusõ, Alveusõ
puja, ja Tadeusõ ja Sii
mon! Kaanast.
19. Ja Juuda Iskarioti,
kiä. tää kah är’ an'd.
20. Ja nää’ tulli’ kodo.
Ja rahvas tull jäi* nii
kokko, et nää’ leibägi’
es saa’ võtta’. Luur. 6,19.
Koi. 2, 15. 1 Joh. 3, 8.
21. Ja ku tää umadsõ'
28.
Tõtõstõ
ma’ ütle
tuud kuuli’, lätsi’ nää’
teile:
Kõik
patu’
inemiisi
vällä, tääd är* viimä,
latsilõ
andas
andis,
kah
sest nää’ ütli’: Tää om
Jumala teotusõ’, nii palio
meelest puuduline.
(S. 22-30, Matt. 12,24-32. Luuk.11, ku nää’ iäl teotasõ’.
15-22; 12, 10.)
29.
Aga kiä Pühhä
22. Ja kirätunja’, kiä Vaimu teotas, tuul ei
Jeruusalemmäst olli’ alla olõ’ andisanmist, a’ tää
tulnu’, ütli’: Täi om Pelt- om igävätse kohtu väärt.
sebul, ja kurjo vaimõ
Sest’ nää’ ütli’: Täi
ülembä läbi aja tää 50.
kurjo vaimõ vällä.
om roojanõ vaim.
Joh. 8, 48.

S. 22. Joh. 7, 20.
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Jccsusõ hõimu’.

Mark. 3. 4.

(S 31—35. Matt. 12, 46—50. Luuk. 8,
19-21 )

KUlvjäst.

2. Ja tää opas näid
palio
tähendämise sõnno
51. Sis tulli’ tää imä
läbi
ja
umah oppusõh
ja vele’ ja saisi’ väläh ja
saadi’ tää mano ja kutsi’ ütel tää näile:
5.
Kullõlgõ’! Kae’, üts
tääd.
külvjä
läts vällä külvmä.
52. Ja rahvas istö tää
ümbre ja ütli’ täile: Kae’, 4. Ja ku tää kül'v,
su’ imä ja su’ vele omma’ sattõ mõni tii viirde, ja
väläh ja uutva’ sinno. tsirgu’ taiva alt tulli’ ja
55. Ja tää kos't näile Sei sedä är’.
ja titel: Kiä om mu’ imä 5. Ja mõni sattõ pae
vai mu’ vele’?
pääle, koh täi mulda es
54. ' Ja tää kai ümbre-olõ’, ja tull rutto üles,
tsõõri noide pääle, kiä tuuperäsf et täi es olõ’
tää ümbre istõ’ ja utel: süvvä mulda.
Kae, neo’ omma* mu’ 6. Aga ku päiv nõssi,
imä ja mu’ vele’.
võt't põud seo kinni’ ja,
55. Sest, kiä Jumala et täi juurt es olõ’, kuivi
tahtmise perrä tege, tuu tää är’.
om mu’ veli ja mu’ sõ 7. Ja mõni sattõ uhakidõ sekkä, ja uhagu’
sar ja imä.
Behr. 2, n.
kasvi’ üles ja läpähti’
tää är’, ja tää es anna’
viljä.
4. Päätükk.
8. Ja mõni sattõ hüä
Mltmesugudsõ’ tähendämise sõna’
Jumala riigist. Mere vaigistamine. maa pääle, ja tull üles
(S. 1—20. Mait. 13, 1—23. Luuk. 8, ja kasvi, an'd viljä, ja
4—15)
mõni an'd kolmõkümne
Ta tää nakas' jäi’ järve võrra ja mõni kuvvõveereh oppama, ja kümne võrra ja mõni
palio rahvast korju tää saa võrra.
mano, nii et tää pidi 9. Ja tää ütel näile:
laiva minemä ja sääl Kellel kõrva’ omma’ kuljärve pääl istma; ja kõik lõlda’, tuu kuulgu’.
rahvas sais mäel järve 10. Aga ku tää ütsinveereh.
dä’ oli, sis küsse* nuu’,

y

kiä tää katõtõiskümnega’ sama rõõmuga’ sõna
il tek tää ümbre olli’, tää vasta võtva’, ku nää’
käest seo tähendämise sedä kuulva’.
17. Aga näk ei olõ’
sõna peräst.
juurt hindäh, õnõ sais11.. Ja tää ütel näile: va’veitkesesaos; peräst,
Teile om Jumala riigi ku viletsüs vai kiusa
salajat asja tiidä’ ant; mine sõna peräst tulõ,
a’ noilõ, kiä väläh sis pahandas tuu näid
omma', sünniis seo kõik pia.
Matt 15, 13.
tähendämise sõnno läbi; 18. Ja kiä uhakidõ
12. Et nää’ nä tek nä- sek kä omma’ külvedü’,
gevä’ ja siski ei tunnõ’; omma’ nuu’, kiä sõnna
ja kuuldõh kuulva ja kuulva’.
siski ei mõista’, et nää’ 19. Ja seo maailma
vast ümbre ei käänä’ murrõ ja rikkusõ petüs
ja näile patto andis ei ja himo’ muido asjo
anda’, jees.6,9. 10. joh. 12,40. perrä läävä’ süämehe ja
Ap. teg. 28, 26. läpähtäse’ sõna är’ ja tää
15. Ja tää ütel näile:jääs viläldä’.
Tii’eimõista’sedä tähen p. 10, 23, 24. Matt 19, 22. Luuk. 21,34.
dämise sõnna, ja kuis 20. Ja miä hüä maa
tahattii’kõiki tõisi tähen pääle külvel, omma’ nuu’,
dämise sõnno mõista’? kiä sõnna kuulva’ ja
Joh. 3, 12. vasta
võtva’ ja viljä
14. Külvjä külv sõnna. kanva’, mõni kolme
kümne võrra, mõni kuv15. Aga tiiveeridse’ võkümne võrra ja mõni
omma’: kohe sõna kül- saa võrra.
vetäs ja ku nää’ sedä
(S. 21—25. Luuk. 8, 16—18.)
omma’ kuulnu’, tulõ saa
21.
Ja tää ütel näile :
dan sissama ja võtt
Kas
küünäl tuvvas, et
sõna är’, miä näide süäsedä vaka ala panda
mehe oli külvet.
vai sängü ala ? Kas
16. Ja niisama om noi- ei tuuperäst, et tääd
dõga’, kiä pae pääle küündle jala pääle pan
Matt. 5, 15omma’ külvedii’, kiä sis da’?

22. Sest midagi’ ei olõ’ nä’, sestkäeh om põimsalahuisi, mida es tetäsi’ mise aig.
avalikus, ja midagi’ (S. 30- 34. Matt. 13, 31. 32, 34. Luuk.
13, 18. 19.)
ei olõ’ varjo pant, mia
50.
Ja
tää ütel: Kelle
es tulõsi’ avalikus.
Matt. 10, 26. Luuk. 12, 2. sugumatsõs piämi’ mii’
25. Ku kellelgi’ kõrva’ Jumala riiki arvama?
omma’kullõlda’,tuu kuul Vai mändse tähenda
mise sõnaga’ piämi’ mii’
gu’!
24. Ja tää titel näile: sedä tähendämä ?
Panko’ tähele, mida tii’ 51. Nigu sinebi teräkuulõt! Mändse mõõ kene: ku tää maaha
duga’ tii mõõdat, tuuga’ külvetäs, sis om tää
mõõdõtas teile, ja teile, vähämb kui kõik muu’
kiä tii’ kuulõt, pandas siimne’, miä maa pääl
viil mano.
Matt. 7,2. omma’.
25. Sest kellel om, 52. Ja ku tää külvet
toolõ andas; ja kellel om, tulõ tää üles ja saa
ei olõ’, tuu käest võetas suurõmbas kui kõik aiakah tuu är’, miä täi om. vilä’ ja aja suuri ossõ,
Matt. 13, 12. nii et tsirgu’ taiva all
26. Ja tää titel: Nii om võiva’ tää varöh pessi
Jumala riik, õkva kui ine- tetä’.
mine seemend põllu 55.
Ja mitmõ sändse
pääle viskas,
tähendämise sõnaga’kõ27. Ja maka ja tulõ nõl tää näile sõnno, nii
üles üüse ja päivä, ja kuis nää’jõusõ’ kullõlda’.
Matt. 13, 3. 34.
seeme tulõ üles ja ka
sus, et tää esiki’ ei tiiä’ 54. Aga ilma tähen
dämise sõnolda’ es kõkui muudu.
Jaak. 5,7.
nolo taa
naile mi28. Sest maa kand esi- dägi’; aga hindä vaihhõl
hindähe viljä, edimält selet tää umilõ opjilõ
orast, sis päid, peräst kõik är’.
täüt nissu pää seeh.
(S. 35—41. Matt. 8, 18. 23—27.
Luuk. 8, 22-25.)
29. Aga ku vili näüs j
valmis olõvat, sis Saat 55. Ja tuulsamal päätää sedämaid tsirbi sin- väl, ku õdag käeh oli,

ütel tää näile: Läämi’
tõsõlõ poolõ järve.

5. Päätükk.
Jeesus tege kuräst vaimust vaivadu
inemise ja veretõbidsõ naase terves
ja heränd&s Jairusõ tlitre Üles.

56. ja nää’ lasi’ rahval
8, 28—34. Luuk. 8,
är’ minna’, sis võti’ tää, (S. 1—21. Matt.26—40.)
nii kuis tää laivah oli,
hindäga* üteh; aga tääga’ Ta nää’ sai tõsõlõ poolõ
järve Kadara rahva
oli kah tõisi laivakõisi.
maalõ.
57. Ja kõva tuulepää 2. Ja ku tää laivast
tull, ja ai lainil laiva, vällä läts, tull sissama
nii et tää jo nakas' täüs tää vasta kuuljahavvost
saama.
üts roojadsö vaimuga’
58. Ja tää oli laiva inemine.
peräl magamah, pää 5. Tuu elli kuuljahavpada paal, ja naa ai voh ja ütski’ es või’
tää üles ja ütli* täile: tääd’ ahilidõgagi’ kinni’
Opõtaja, kas sa* seost panda’.
ei hooli’, et mii’ hukka 4. Sest et tää oli mito
läämi’?
korda jalaravvoh ja ahi59. Ja tää tull üles ja lidõga’ kinni’ olnu’ ja oli
ähvärd tuult ja titel jär ahila’ katski’ kaknu’ ja
vele : Olo’ vaik ja vaga! jalaravva’ katski’ hõõrJa tuul jäi maaha ja järv nu’; jaütski’esjõvva’tääd
vagastada’.
iim. 12,12.
jäi kogoni’ vagatsõs.
5. Ja tää oli alati üti’
40. Ja tää titel näile: ja päävä’ mäki pääl ja
Mille olõt tii’ nii pel- kuuljahavvoh ja tänit
gäjä’, kuis ei olõ’ teil ja pes's esihinnäst kivusku?
vega’.
41. Ja nää’pelksi’väe 6. Aga ku tää Jeesust
ga’ ja ütli’ ütstõsõ vasta: kavvõst nägi, juusk tää
Kiä sis seosääne om, ja kumard tääd.
et kah tuul ja järv tää 7. Ja tänit suurõ heitiga’
ja titel: Miä om mul
sõnna kuulda’ võtva’.
su’ka’ tegemist, Jeesus,
Jeer. 5, 22.
kõgõkorgõmba Jumala

\
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Poig? ma* vannuda
sinno Jumala man. et sa’
minno ei vaiva’. p. 1,24.
8. Sest tää oli täile
iilnü’: Mine’ vällä seost
inemisest, sa’ roojanõ
vaim.
Luuk. ii, 14.
9. Ja tää kiisse tää
käest: Kuis su’ nimi om ?
Ja tää kos't ja ütel:
Legion om mu’ nimi,
sest meid om palio.
10. Ja tää pallõl tääd
väega’, et tää näid säält
maalt är* es saadasi’.
11. Aga sääl oli mäki
pite suur tsia kari söömäh.
12. Ja kõik kurä’ vaimu’
palssi* tääd ja ütli’:
Saada’ meid tsiko sisse,
et mii’ näide sisse läämi’.
13. Ja Jeesus an'd näile
sedämaid luba. Ja ku
roojadsõ’ vaimu’ olli 'val
la lännti’, lätsi’ nää’ tsiko
sisse; ja tsia kari heit
hindä üle kaala perve
päält järve, arvada’ pia
katstuhat, ja uppu’ är’
järve.
14. Aga tsia karüsõ’ pagõsi’ ja seledi’ sedä liinah ja maal, ja nää’ tulli’
vällä kaema, miä seo
oli, miä johtu.

15. Ja nää’ tulli’Jeesusõ
mano ja näi’ kuräst vai
must vaivadu istvat ja
rõivil ja targa meelega’
olõvat, kelle seeh Legion
oli olnu’, ja nää’ pelksi’.
16. Ja nuu’, kiä sedä
olli’nännü’, kõnõli’näile
är’, kuis seolõ oli sündünü’, kiä kuräst vaimust
oli vaivat olnu’ja tseost.
17. Ja nää’ näksi’ tääd
pallõma, et tää näide
piirest är’ lääsi’.
18. Ja ku tää laiva
pääle läts, pallõl tääd
tuu, kiä kuräst vaimust
oli vaivat olnu’, et tää
võisi’ tää mano jäiä’.
19. Aga Jeesus es anna’
täile
lupa,
a’
ütel
täile: Mine’umma kodo
umatsidõ mano ja kuu
luda’ näile,
mändsit
suuri asjo Issänd sullõ
om tennü’ ja su’ pääle
halõstanu’.
20. Ja tää läts är’ ja
nakas' Kümneliinamaal
kuulutama, mändsit suu
ri asjo Jeesus täile o!l
tennü’. Ja kõik panni’
sedä immes.
21. Ja ku Jeesus jäi’
laivaga’ siiä’ poolõ üle
järve oli tulnu’, kogosi

palio rahvast tää mano külge saasi’ puttu’, sis
ja tää oli järve veereb. saasi’ ma’ terves.
Matt. 9, 1. ( 29. Ja pia kuivi
tää
(S. 22—43. Matt. 9. 18-26. Luuk. 8. f
vere
läte’
är’,
ja
tää
tunsõ
41—56.)
22. Ja kae’, üts kogo- umast ihost, et tää vaidusõ kaa ülemb, Jairus vast oli vallalõ saanu*.
nimi, tull ja, ku tää tääd 50. Ja sedämaid tunsõ
nägi, visas tää tää jalgo Jeesus, et vägi tääst oli
vällä
lännü’, kään'd
ette maaha,
rahva
siäh
ümbre ja ütel:
25. Ja pallõl tääd väega’
ja Utel: Mu’ tütrekene om Kiä om mu’ rõivastõ
hinge heitmisel; tulõ' ja külge putnu’ ? Luuk. 6, 12.
panõ’ uma’ käe’ tää pääle, 51. Ja tää op ja’ ütli’
et tää terves saasi’ ja elä- täile: Sa’ näet, et rahvas
sullõ pääle lits, ja ütlet:
mä jääsi’.
24. Ja tää läts tääga’ Kiä om mu’ külge putnu’?
sinnä’ ja palio rahvast 52. Ja tää kai ümbre,
kave taa perrä ja tuke et tuud nätä’ saia’, kiä
sedä oli tennü’.
tää pääle.
25. Ja üts naane, kiä 55. Aga naane peläs
oli katstõiskümme aas- ja värisi, selle et tää
takka vere tõbõh olnu’ tiise, miä täile oli sün26. Ja mitmest tohtrest dünü’, tull, heit tää ette
palio kannahtanu’ ja kõik maaha ja kõnõl täile
uma vara oli är’ kulu- kõik är’.
tanu’, ilma et tää mää- 54. Aga tää ütel täile:
nestki’ api saanu’, a’ Tütär, su’ usk om sinno
haigus oli viil halvõm- avitanu’: mine’ rahuga’
ja olõ’ umast vaivast
bas lännü’,
27. Tuu oli Jeesusõst terve’.
kuulnu’ ja tull nüüd 55. Ku tää viil kõnõl,
rahva siäh tää sälä tulli’ mõnõ’ kogodusõ
taadõ ja puttõ tää särgi kua ülembä perrest ja
külge.
ütli’: Su’ tütär om kool
28. Sest tää mõtõl: nu’, miä sa’ inäp opõtaKu ma’ aga tää rõivastõ jalõ vaiva tiit?
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56. Aga ku Jeesus
seda kõnõht kuul'd, üfel
tää sedamaid kogodusõ
kua ülembäle: Är’ peläku’: usu’ õnõ!
57. Ja tää es lasõ’ kedägi’ hindäga’ tulla', kui
ainult Peetrust ja Jakobust ja Johannest, Jakobusõ veljä.
58. Ja tää tull kogodusõ kua ülembä kotta,
ja kuul'd kärrä ja nägi
noid’, kiä väega' iki’ ja
nuutsi’.
59. Ja tää läts sinnä'
sisse ja ütel noilõ: Mia
tii' kärätset ja * ikõt?
Lats ei olõ’ koolnu’, a’
tää maka.
40. Ja nää’ naari' tääd.
Aga tää ai kõik vällä
ja võt't hindäga’ latsõ
esä ja imä ja nuu’, kiä
tää man olli', ja läts
sinnä’ sisse, koh lats
maah oli.
41. Ja tää võt't latsõ
käest kinni’ja titel täile:
Talita kuumi, seo om
är’ seletedült: Tütrekukõnõ, ma' ütle sullõ, tulõ’
üles!
42.
Ja sissama tull
tütrekukõnõüles ja käve,
sest tää oli katõtõis-

kümne aastanõ, ja nää’
heitii’ väega’ är’.
45. Ja tää kiird näid
kõvastõ, et kiäki’ es
tiiäsi’ sedä, ja titel, et
täile süvvä’ andasi*.
6. Päätükk.
Jeesust põlõtas Naatsaretih. Katstõlskllmme opjat saadõtas vällH.
Ristia Johannõs tapõtas är’. Viietuhanda inemise sUUtmine. Jeesus
mere pääl. Tõbitsidõ tervestegemine.
(S. 1—6. Matt. 13.53—58.
15-30.)

Luuk. 4,

Ta tää läts säält vällä
ja tull umalõ perismaalõ, ja tää opja' käve’
tää perrä.
2. Ja ku hingämise
Päiv sai, Hakas' tää kogodusõ kuah oppama. Ja
palio rahvast, kiä tääd
kuuli’, heitii’ väega’ är’,
jatitli': Kost seolõsinätsele kõik seo om tulnu ?
Ja miä tarkus seo om,
miä täile om ant, et kah
sändse’ vägevä' teo' tää
käe läbi sünnüse’?
5. Kas tää ei olõ' seo
puusep, Maarja poig,
Jaakobusõ ja Joosese ja
Juuda ja Siimoni veli?
Ja kas tää sõsarõ’ kah
ei olõ’ siih mii’ man?
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Ja nää’ pahandi’ tää pe
räst miilt.
4. Aga Jeesus üld
näile: Prohvet ei olõ’
nii awalda’ kohki’, kui
Umal perismaal, ja ummi
sugulaisi man, ja umah
kotoh.
5. Ja tää es või’ sääl
üttegi’ vägevät teko tetä’,
muud kui et tää mõnõ
haigõ pääle uma" käe'
pan'd ja noid terves
tegi.
6. Ja tää pan'd immes
näide uskmata’ süänd.
Ja tää käve ümbretsõõri
alõvi’ läbi ja opas'.

10. Ja tää ütel näile:
Kohe kotta tii’sisse läät,
sinnä’ jääge’ nii kavva,
kui tu säält ar laat.
11. Ja kiä teid vasta
ei võta’ega’teid ei kuulo’,
säält minke’ vällä ja
puistakõ’ tolm ummi
jalgo päält är’ näile
tunnistusõs.Tõtõstõ,ma’
ütle teile: Soodoma ja
Komorra rahval om
kohtu pääväl hõlpsamp
põlv kui sändsel liinal.
Ap. teg. 13, 51.

12. Ja nää’ lätsi’ vällä
ja kuuludi’, et vaja miilt
parandada’,
Matt. 9. 35.
15. Ja ai’ palio kurjo
(S. 7—13. Matt. 10, 1. 9—15. Luuk. 9, vaimõ vällä,
ja võiõ’
1-6.)
palio tõbitsit õlliga’ ja
7. Ja tää kut's uma’ tei’ näid terves.
katstõiskümme
hindä (S. 14—29. Matt. 14,1—12. Luuk. 9,
mano, ja nakas' näid
7—9. 3, 19. 20.)
vällä saatma, katsi ja 14. Ja kuningas Herooan'd näile võimu roojat- dõs kuuVd sedä, sest
sidõ vaimõ üle.
tää nimi oli jo kuulus,
8. Ja käske näid, et ja ütel: Ristja Johannõs
nää’ midägi* tii pääle es om koolnust üles nõsnu’
võtasi’ üteh, muud kui ja seoperäst suur vägi,
õnõ kepi ütsindä’, ei miä tää seeh om, tege
kotti ega’ leibä ega* sedä.
rahha vüüle.
15. Mõnõ’ ütli’: Tää
9. A’ kängä’ võisi’ näil om Eelias. Aga mõnõ’
jalah olla’, a’ kattõ ütli’: Tää om prohvet
särki es või’ nää* sälgä vai kui üts prohvetest.
Matt. 16, 14.
panda’.

16. Aga ku Heroodõs
sedä kuul'd, ütel tää:
Seosääne om Johannõs,
kelle pää ma’ olõ otsast
är ragonu’; seo om kool
nust üles nõsnu*.
17. Sest Heroodõs esi’
oli valla saatnu’jaJohannõsõ kinni’ võtnu’ ja tää
vangi torni kinni’ pannu’
Heroodia, uma vele Viilipusõ naase peräst, et
tää tää oli hindäle naases võtnu’.
18. Sest Johannõs ütel
Heroodõsõlõ: Sul ei olõ’
luba uma vele naist hin
däle pitä’.
19. Ja Heroodias oli
tuuperäst vihanõ tää
pääle ja tapnu’ tää är’,
a’ es või’.
20. Sest Heroodõs peläs Johannõst, et tää
tääd õigõ ja pühä mehe
tiise olõvat, ja kaits tääd,
ja tegi, ku tää tääd oli
kuulnu’, palio asjo tää
sõnno perrä ja kullõl
tääd häämeelega’.
21. Ja paras aig tull,
ku
Heroodõs
Umal
sündümise pääväl õdagusüümao tegi umilõ
suurilõ esändile ja päälikilõ
ja Kaalileamaa
ülembilõ.

22.
Ja Heroodia tütär
tull sisse ja tandsõ, ja
tuu oli Heroodõsõ ja
noidõ meele peräst, kiä
lavvah istõ’, sis ütel ku
ningas tütrekulõ: Pallo’
mu’ käest, miä sa’ tahat,
ja ma’ anna sullõ.
25. Ja tää vannõ täile:
Ma’ anna sullõ, miä sa*
iäl mu’ käest pallõt, vai
olõsi’ seo mu’ puul
kuningriiki.
Estr. 5.3. 6.
24. Aga tää läts vällä
ja ütel umalõ imäle:
Midä piä ma* pallõma?
Aga tää ütel: Ristja
Johannõsõ pääd.
25. Ja tää läts sedämaid rutuga* kuninga
mano, pallõl ja ütel:
Ma* taha, et sa’ mullo
sedämaid taldreku pääl
Ristjä Johannõsõ pää
annat.
Roofn. 3,15.
26. Ja kuningas sai
väega*
pahanus,
a’
vandõ ja noidõ peräst,
kiä tääga’ lavvah istõ’,
es taha* tää sedä täile
keeldä’.
27. Ja kuningas Saat'
sissama üte vahimehe
ja käs'k tää pää tuvva*.
28. Ja tää läts är’ ja
rägi vangitornih
tää
pää otsast är* ja tõi

taldreku pääl tää pää 55. Ja ku jo mito tunni
ja an'd tuu tütrekulõ, ja oli müüdä lännu*, tulli’
tüfrukukõnõ an'd tuu tää opja* tää mano ja
umalõ imäle.
ütli*: Seo om üts tühi
29.
Ja tää opja’ kuuli* paik ja aig jääs iltsõs.
p. 8, 1—9.
sedä, tulli’, võti* tää kihä,
55 Lasõ' nää* minemä,
ja panni' tuu hauda.
50.
Ja apostli* tulli* et nää’ võiva* ümbreJeesusõ mano kokko ja tsõõri külli ja alõvihõ
kuuludi* täile kõik, miä minnä* ja hindäle leibä
nää* olli’ tennü* ja opanu*. osta*, sest näil ei olõ*
Luuk. 9, 10. midagi suvva.
51. Ja tää titel näile: 57. Aga tää kos't ja
Tulkõ’ kõrvalõ tühja ütel näile: Ankõ’ tii’
paika ja hingäke* raas- naile suvva. Ja naa
kõsõ; sest tulõjit ja mi- ütli* täile: Kas mii* piänejit oli palio ja nää* mi* minemä ja katõsaa
es saa* õigõhõ aigu teenariraha iist leibä
siivväki*.
ostma ja näile süvvä*
(S. 32-44 Matt. 14, 19—21. Luuk.
anma ?
9, 11—17 Joh. 6, 1—13.)
52. Ja nää’ lätsi* lai- 58. Aga tää ütel näile:
vaga* ütte tühjä paika Mito leibä teil om ?
Minke* ja kaegõ’. Ja
kõrvalõ.
55. Ja rahvas nägi näid nää* kai’ ja ütli’: Viis
minevät ja palio tunsõ’ leibä ja kats kalla,
tääd .ja joosi* sinnä* 59. Ja tää käs'k näid,
kokko jalksi kõigist lii- et nää’ näid saadasi*
nost ja jõusõ’ näide ette kõiki maaha istma, hulk
hulga kõrvalõ, halja
ja sai* tääga’ kokko.
Laul 145,15.
54. Ja ku Jeesus laivast haina pääle.
vällä asto, nägi tää pal 40. Ja nää* istõ* hõõlda
io rahvast ja täi oli maaha, mõnõh riah sa
näide peräst hallo miil, da, mõnõh riah viis
et nää’ olli* õkva kui kümmend.
lamba’, kellel ei olõ* 41. Ja tää võt't nuu*
karüst. Ja tää nakas' viis leibä ja kats kalla,
näid palio oppama.
kai üles taiva poolõ ja
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Jeesus järve pääl.

Mark. 6.

onnist ja mur'd leevä'
ja an'd umilõ opjilõ, et
nää* näile ette panõsi’.
Ja nuu’ kats kalla jagi
tää kõigilõ
42. Ja nää’ Sei’ kõik,
ja näide kõtu* sai’ täüs.
45. Ja nää’ korssi’kokko
katstõiskümmekorvi täüt
raasakõisi ja kalost.
44. Ja noid, kiä leeväst
olli’ söönü’, oli viistuhat
mÜSt.
Laul 54, 9.
(S. 45-56. Matt. 14, 22-36. Joh. 6,
15-21.)

45. Ja sissama sundõ
tää ummi opjit laiva
pääle minemä ja. tää
hindä ette üle järve
Petsaida poolõ minemä,
niikavva ku tää rahva
är’ Saat.
46. Ja ku tää nää' oli
är’ saatnu’, läts tää mäe
pääle pallõma. Laui 9, is.
47. Ja ku õdag jo tull,
oli laiv keset järve ja
tää oli ütsindä’ mäe pääl.
48. Ja tää nägi näil
pistü hädä käeh olõvat
sõudõh, sest et tuul oli
näile vasta; ja neländäl'
üüvahi korral tull tää
näide mano järve pääle
kävvüh ja tahtsõ näist
müüdä minnä\

Jeesus ja tõbidsõ'.

49. A’ ku nää’ tääd
näi’ järve pääl kõnvat,
modi’ nää’ tondi olõvat
ja tänidi’.
50. Sest nää’ kõik näi’
tääd ja heitu’ är’. Ja sis
sama kõnõl tää näidega*
ja utel näile: Olkõ’ julgõ’, ma' olõ seo, är’
peläku’.
51. Ja tää läts näide
mano laiva pääle ja tuul
jai maaha ja naa heitu
väega’ är’ esihindih ja
panni’ sedä immes.
52. Sest nää’ es olõ’
targas saanu’ leibo poolõst; sest näide süä oli
kõvas lännu’.
p. s. 17.
55. Ja ku nää’ üle järve
sai’, tulli’ nää’ Kenetsaretimaalõ ja ai’ mäele;
54. Ja ku nää’ laivasl
är’ tulli’, tunsõ’ nää’ tää
sedämaid är’.
55. Ja joosi’ sääl ümbretsõõri kogo maa läbi
ja näksi’ haigit sängäga’
ümbre kaarna, koh nää’
tää kuuli’ olõvat.
56. Ja kohe tää alõvihõ
vai liino vai külli läts,
sinnä’ panni’ nää’ noid,
kiä põssi’, turgõ pääle
ja palssi taad, et naa
õnõ tää särgi palistusõ

külge saasi’ pullu’; ja mise perrä, a söövä’
nii palio, ku lüa külge leibä mõskmalda’ kös
puttõ’, sai’ terves.
siga’ ?
6. A’ tää kos't ja ütel
näile: Jeesaija om höste
7. Päätükk.
teist salalikõst ette kuuJeesus käsk inemiisi säädmiisi iist lutanu’, nii kuis kirotõt
hoita', tege Kaananlmaa naase tUtre
om: Seosääne rahvas
ja Ute kurttumma terves
avvustas minno huuliga’,
(S. 1-23. Matt. 15, 1—20.)
a’ näide süa om kavvõh
Ta variseri’ ja mõnõ’ mu’ mant.
kirätunja’, kiä Jeruu
salemmast olli’ tulnu’, 7. Nää’ pälvvä’ minno
tulli’ tää mano kokko. ilmaasända’, selle ei nää’
oppasõ’ oppuisi,mändse’
2. Ja ku nää’ mõnt inemiisi käskmise’ om
tää opjist roojastõ, seo ma’. Kool. 2, 18. 20. Tiit. 1, 14.
om mõskmalda’ kässiga’
näi’ leibä võtvat, laidi’ 8. Sest tii’jätät Jumala
käsusõna maaha ja piät
nää’ sedä.
Luuk. n, 38.
inemiisi säädmiisi, puu3. Sest variseri’ ja kõik anomidõ
ja
pikridõ
Juuda rahvas ei süü’ mõskmiisi ja muid säämuido, ku nää’ kässi nest tiit tii’ palio.
inne mito kõrd ei mõsõ’
ja nii vanõmbidõ sääd- 9. Ja tää ütel näile:
Kas höste om, et tii’
musi pidava .
4. Ja turust tullõh ei Jumala käsusõnna tiit
suu naa muido, kui naa tühäs, et ummi säädei olõ’ hinnäst mõsknu’; musi pita ?
ja palio muid asjo om, 10. Sest Mooses om
midä nää’ omma’ võtnu’ ülnü’: Avvusta’ urnma
pitä’, nigu’ pikridõ ja essä ja immä ja, kiä
puuanomidõjavaskriisto essä vai immä surmaga’
sõnõlõs’, toolõ saa surm.
ja sängä mõskmise’.
5. Peräst küsse’ tää 11 Aga tii’ ütlet: Ku
käest variseri’ ja kirä inemine ütles esä vai
tunja’: Mille ei elä’ su’ imä vasta : Korbaan, tuu
opja’ vanõmbidõ sääd- om ohvriannõ’, midä sa’
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mu’ käest võisi’ ülespi
damises saia’,
12. Tol ei lasõ’ tii’ sis
inäp midagi’ hüwa tetä’
umalõ esäle ega’ imäle,
13. Ja tiit nii Jumala
sõna tühäs uma säädmise läbi, midä tii* olõt
säädnü’ ja muid sändsit
asjo tiit tii* palio.
14. Ja tää kut's kõik
rahva hindä mano ja
ütel näile:
Kullõlgõ*
minno kõik ja mõistkõ’.
15. Midägi’, miä välästpuult inemise sisse lätt,
ei või’ tääd roojatsõs tetä’: a’ miä tääst
vällä tulõ, tuu om, miä
inemise roojatsõs tege.
16. Kellel kõrva’ omma’
kuulda’, tuu kullõlgu’.
17. Ja ku tää läts
rahva mant är’ ütte kotta,
küsse’ tää opja’ tää
käest seo tähendämise
sõna peräst.
18. Ja tää ütel näile:
Nii olõt sis kah tii’
mõistmalda’? Kas tii’
ei mõista’, et kõik, miä
välästpuult inemise sisse
lätt, ei või’ tääd roojat
sõs tetä’?
19. Sest seo ei lää’
tääx süämehe, a’ kottu

ja lätt vällä, miä puhas
tas kõik ruvva’.
20. Aga tää ütel: Tuu,
miä inemisest vällä lätt,
tuusama tege inemise
roojatsõs.
Jaak. 3, 6.
21. Sest seestpuult ine
mise süämest tulõva’
vällä kurä’ mõtlõmise’,
abielorikmise’,
huuramise’, tapmise',
22. Vargusõ’, ahnusõ’,
kurjusõ’, kavalus, hatatamine, võhlsilm, teota
mine, kõrkus, ullüs.
23. Kõik sändse’ kurä’
asä’ tulõva’ seestpuult
vällä ja tegevä’ inemise
roojatsõs.
(S. 24—30. Matt. 15. 21-28.)

24. Ja tää läts säält
är’ ja jõusõ Tiirusõ ja
Siidoni piiri pääle, ja
tää läts ütte kotta ja es
taha’, et kiäki’ tuud tiidä’
saa, a’ tää es või’ varöh
olla’.
25. Sest üts naane,
kelle tütrekesel oli roojanõ vaim, sai tääst
kuulda’, tull ja heit tää
jalgo ette maaha;
26. Aga tuu oli üts
Kreeka naane, Sürovöniikiamaal sündünü’,
ja tää pallõl tääd, et

tää kura vaimu tää tüt
rest vällä ajasi’.
27. A’ Jeeeus ütel täile:
Lasõ’ edimält lätsi kõtu'
täüs saia’: sest tuu ei olõ’
hüä, et lätsi leib är’
võõtas ja pinne ette
heidetäs.
28. A* naane kos't ja
ütel täile: Jah, Issänd,
a* kah pinikese’ söövä*
lawa
alt latsõkõisi
raasakõisi.
29. Ja tää ütel täile:
Seo sõna peräst mine’;
kuri vaim om Sir’ tüt
rest vällä lännu’.
50. Ja tää läts umma
kodo ja löüs kurä vaimu
vällä lännü’ olõvat ja
tütre sängüh magavat.
51. Ja ku tää jäi’ Tiirusõ ja Siidoni piirest
vällä läts, tull tää Kaali
ka järve viirde kesk
Kümneliina maid pite.

54. Ja kai üles taiva
poolõ, ohas süämest ja
ütel täile: Keevata! Seo
om: saa’ vallalõ!
55. Ja sedämaid sai’
tää kõrva’ vallalõ, ja
taa keele koute passi
vallalõ ja tää kõnõl
selgehe.
Laui 39, 9.
56. Ja tää kiiVd näid
sedä kellelegi’ kõnõlõmast; a’ midä inämb
tää näid kiird, tuu inämb
kuuludi’ nää’ sedä.
p. 1,45-45.

57. Ja nää’ heitü’ väega’
ar ja uth : Taa om kõik
höste tenäti’, kõrvoldagi’
tege tää kuulma ja
keeleldä’ kõnõlõma.
1 Moos. 1, 31. Ap. teg. 10, 38.

8. Päätükk.

Nelätuhanda mehesliUtmine. Immetähe nõudmine. Varisere jaHeroodõsõ iist hoiatamine.
PUmme
terves tegemine. Peetrusõ teenis
Matt. 15, 29—51. tus. Edimäne kannahtamise ette
kuulutamine.

52. Ja nää’ tõi’ tää
mano üte kõrvolda’,
kellel kida kiil oli, ja
palssi* tääd, et tää uma
käe tää pääle panõsi*.
55.
Ja tää võt't tää
rahva siäst körvalõ ja
pan'd uma* sõnno’ tää
kõrvo ja süläs ja puttõ
tää keele külge

(S. 1—10. Matt. 15, 32—39.)

Ajoti päivil, ku väega’
1N palio rahvast kuuh
oli ja näil es olõ’ midägi’ süvvä’, kut's Jee
sus uma’ opja’ hindä
mano ja ütel näile:
2. Mul om hallo miil
rahva peräst, sest nää’

omma’ jo kolm päivä 10. Ja sedämaid läts
mu' man olnu* ja näil tää opjidõga’ laiva ja
ei olo midagi suvva. jõusõ Talmanutamaalõ.
p. 6. 34—44.

3. Ja ku ma* näid lasõ
kodo minna’ söömäldä’,
sis nõrgahtusõ' näa' är’
tii pääle, selle ei mõnõ’
näist omma’ kavvõst
tulnu*.
4. Ja tää opja’ kosti’
täile: Kost või kiäki*
siih laanõh näid leevägä’
tämä*?
5. Ja tää kiisse näide
käest: Mito leibä teil
om? Ja nää’ütli*: Säidse.
6. Ja tää käs'k rahva
maaha istu* maa "pääle,
ja võt't nuu* säidse
leibä, tennäs, mur'd ja
an'd ummi opjidõ kätte,
et nää* ette panõsi’. Ja
nää* panni’ rahva ette.
7. Ja näil oli veitkese
kallo, ja tää onnist ja
käs'k kah nuu’ ette
panda’.
8. Ja nää’ Sei’ ja näide
kõtu’ sai* täüs ja korssi*
kokko ülejäänii’ palakõisi säidse korvi täüt.
9. A’ noid, kiä olli*
söönu’, oli pia nelitu
hat, ja tää las'k nää’
är* minnä’.

(S. 11-21. Matt. 16. 1-12.)

11. Ja variseri* tulli*
vällä ja näksi* tääga*
vaidlõma ja nõusõ* tää
käest immetähte taivast
tääd kiusatõh. Matt. 12.38.
12. Ja tää ohas umah
vaimuh ja titel: Miä seo
sugu tähte ots?
Tõtõstõ ma* ütle teile: Seolõ
suulõ ei anda* tähte.
13. Ja tää jät't näid
maaha ja asto jäi’ laiva
ja läts är’ tõsõlõ poolõ.
14. Ja nää* olli* unõhtanu* leibä üteh võtta’,
ja näil es olõ* rohkõmb
kui ütsainus leib hindä
man laivah.
15. Ja tää käs'k näid
ja titel: Kaegõ’ ette,
hoitkõ* varisere hapnõ
kohetusõ iist, ja Heroodõsõ hapnõ kohetusõ
iist.
16. Ja nää' modi’ hindä
vaihhõl ja ütli*: Seo om,
et meil ei olõ* leibä.
17. Ja Jeesus mõis7*
sedä ja ütel näile: Miä
tii’ mõtlõt, et teil ei olõ’
leibä? Kas tii* viil ei
tunnõ* ja ei mõista*?

Ja viil iks kõva süa
om ?
18. Silma’ teil omma’,
ja tii’ ei näe’; kõrva’
teil omma’, ja tii’ ei
kuulo’ ja mälehtä*.
19. Kuis ma’ viis leiba
mursõ viieletuhandalõ,
mite korvitäüt palakõisi
tii’ sis korssi’? Nää’
ütli’: Katstõiskümme.
p. 6, 41-44. Matt. 14, 19. 20.

20. A‘ ku ma’ säidse
leiba mursõ nelälefuhandalõ, mito korvi täüt
palakõisi tii’ sis korssi’?
A’ nää’ ütli’: Säidse.

jäi’ uma’ käe’ tää silmi
pääle ja las'k tääd jäi’
üles kala', ja tää sai
jäi’ terves ja nägi kõik
selgehe är*.
26. Ja tää käs'k tääd
umma kodo minnä’ ja
ütel: Är* mingu*alõvihe,
ja är* ülgu* sedä kelle
legi’ alõvih.
(S. 27—9,1. Matt. 16,13—28. Luuk.9.
18-27.)

27. Ja Jeesus ja tää
opja* lätsi’ vällä alõvihe,
Keisarea Viilippusõ Hina
ümbre ja tää küsse ummi
oppdo kaest tu paal ja
s. 6-9. Matt. 15, 34—37.
ütel näile: Kedä ütlese*
21. Ja tää ütel näile: inemise’ mu’ olõvat?
Kuis tii’ sis ei mõista’?
28 Aga nää’ kosti*:
Behr. 5, 12.
Ristja
Johannõsõ; ja
22. Ja tää tull Petsaida,
ja nää’ tõi’ tää mano tõsõ’ Eelia; viil tõsõ’
p- 6, 15.
üte pümme ja palssi’ üte prohvetest.
tääd, et tää tää külge 29. Ja tää ütel näile:
A* tii’, kedä tii* ütlet
putus!’.
25. Ja tää võt't pümmeminno olõvat? Sis kos't
käest kinni’ ja vei tää Peetrus ja ütel täile:
alõvist vällä.
Ja tää Sa* olõt Kristus.
süläs tää silmi ja pan'd 50. Ja tää kiiVd näid
uma* käe’ tää pääle ja kõvastõ, et nää* es kõküsse tää käest, kas tää nõlõsi* kellelegi* tääst.
p. 9, 9.
midägi’ näge.
p. 7, 32. 33. Joh. 9, 6.
51. Ja tää nakas' näid
24. Ja tää kai üles ja oppama: Inemise Poig
ütel: Ma’ näe inemiisi piät palio kannahtama
ja kui kõlbmata’ är’
kõnvat õkvakui puid.
25. Peräst pan'd tää heidetämä vanõmbist ja

ülembist preestridõst ja I 57. Vai määnest lunas
kirätunjist ja är’ tapõ- tamise hindä või inetama ja kolmõ päävä mine uma hinge iist
anda’?
Laut 49, 9.
peräst üles nõsõma.
52. Ja tää kõnõl tuust 58. Sest kiä mu’st ja
julgõhe, ja Peetrus võt't mu’ sõnost seo abielotääd esierälde ja Hakas' rikja ja patatsö sugu
tääd kõvastõ kliima.
siäh häbenes, tuust häbe
55. A* tää kään'd hindanes kah Inemise Poig,
ümbre ja kai ummi op- ku tää pühhi englidõga’
jido paale ja ahvard uma Esä avvuh tulõ.
Peetrust ja ütel: TaMatt. 10, 32. 33. Luuk. 12, 8. 9.
2 Tiim. 2, 12. 1 Joh. 2, 23.
ganõ mu’ mant, saadan,
sest sa’ ei mõtlõ* tuu
pääle, miä Jumala, a*
9. Päätükk.
miä inemiisi meele perrä
Kristusõ
muutmine. KurSst vai
om.
must vaivadu inemise tervestegemine.
Tõnö
kannahtamise ette
54. Ja tää kut's rahva kuulutus. Opiidõ
avvuahnus Õp
hindä mano ummi op- pus alandusõst Ja pahandusõst.
jidõga’ ja ütel näile:
Kiä mu’ perrä taht tulla’, Ta tää ütel näile: Tõtõstõ ma* ütle teile:
tuu salaku’ hinnäst är’
Neist,
kiä siih saisva ,
ja võtku' uma rist hindä
omma’
mõnõ’, kiä ei
pääle ja kaugu mu
maidsa’
surma, kooni’
perrä.
nää’ nägevä’, et Jumala
55. Sest kiä umma riik jõvvuga’ om tulnu’.
ello taht hoita’, tuu kao
Matt. 16, 28. Luuk. 9, 27.
tas tää är’; a* kiä uma I (S. 2—13. Matt. 17, 1-13. Luuk. 9,
28-36.)
elo är’ kaotas mu’ ja
2.
Ja
kuvvõ päävä
armuoppusõ peräst, tuu
peräst võt't Jeesus hinhoit tää alalõ.
Matt. 10, 39. Joh. 12, 25. däga’ Peetrusõ ja Jaa56. Sest määne kasu kobusõ ja Johannõsõ ja
om inemise! tuust, ku vei näid üles üte korgõ
tää kõik maailma kasus mäe pääle kõrvalõ esisaasi’, a’ uma hinge eralde ja tääd muudõti
näide iih.
kaotas!’?

}

5.
Ja tää rõiva* lätsi* hindä vaihhõl: miä tuu
läükämä, väega’ valgõs, tähendäs koolnust üles
õkvakui lumi, mändsit nõsõma?
ütski* rõiva vannutaja 11. Ja nää* küsse* tää
Mille
maa pääl nii valgõs ei käest ja ütli’:
ütlese’,
et
või* tetä*.
Matt. 28, 3. kirätunja*
4. Ja EeliasMoosõsõga’ Eelias tulõ inne?
näütsi* hinnäst näile ja 12. A’ tää kos't ja ütel
kõnõli* Jeesusõga*.
näile: Eelias tulõ kül*
5. Ja Peetrus kos't ja inne ja sääd kõik jäi*
ütel Jeesusõlõ: Rabbi, korda, ja kuis om sis
siih om meil hüä olla’. Inemise Pujast kirotõt,
Teemi* nüüd kolm maia, et tää palio kannahtas,
sullõ üte ja Moosõsõlõ ja et tääd ei peetä* minüte ja Eelialõ üte.
kaski’.
6. Sest tää es tiiä’, 15. A’ ma* ütle teile,
miä täi kõnõlda’, selle et kah Eelias om tulnu’,
et nää* olli* pelgü täüs. ja et nää’ omma’ tääga’
7. Ja pilv tull, tuu va- tennü*, miä nää’ tahtsõ ,
räs näid, ja helü tull nii kuis tääst om kirotõt.
pilvest ja ütel: Seo om (S. 14-29. Matt. 17,14—21. Luuk. 9,
37—42.)
mu* armas Poig, täad
14.
Ja
tää tull ummi
kullõlgõ*!
8. Ja äkitselt, ku nää* opjidõ mano ja nägi
näide
ümbre kai*, es näe’ nää’ palio rahvast
kedägi’ inäp kui õnõ ümbre olõvat ja kiräJeesust ütsindä* hindä tunjit näidega* vaidlõvat.
man.
15. Ja sedämaid,ku kõik
9. A* ku nää’ mäe rahvas tääd näi*, heitü*
päält alla lätsi’, kiird nää’ väega* är*, joosi*
tää näid, et nää* kelle täile vasta ja teredi*
legi’ es kuulutasi’, midä tääd.
nää* olli nännü’, inne 16. Ja tää küsse kiräku Inemise Poig kool tunjidõ käest: Miä tii’
nust üles nõsõs. p- s, 30. näidega’ vaidlõt?
10. Ja nää* pei* seo 17. Ja üts rahva siäst
sõna meeleh ja küsse* kos't ja ütel: Opõtaja,

ma’ olõ uma pu ja su’ võit usku’; kõik või sünmano loonu’, .Ial om düdä* toolõ, kiä usus.
keeleldä’ vaim.
24. Ja poisi esä tänit
18. Ja kosi tää lääs! sissama ja ütel ikkõh:
kinni’ võtt,
kisk tää Issänd, ma’ usu, avida’
tääd ja tää aja Valtu mu’ uskmata’ süänd.
suust ja jürä hambit ja 25. A’ ku Jeesus nägi,
kuios är’ ja ma’ kõnõli et rahvas viil rohkõmb
su’ opjidõga’, et nää’ kokko juusk, ähvärd tää
tää usso ajasi’, ja nää’ roojast vaimu ja ütel
es saa*.
täile: Sa’ keeleldä’ ja
19. A’ tää kos't täile kõrvolda’ vaim, ma’
ja Utel: Oh sa’ usk käse sinno: mine’ tääst
mata’ sugu! Kui kavva vällä, ja är’ tulgu’ inäp
piä ma’ tii’ man olõma? tää sisse.
Kui kavva piä ma’ tii’ka’ 26. Ja vaim tänit ja
kannahtama? Toogõ’ raput tääd väega’ ja läts
tää mu’ mano.
vällä. Ja poiss jäi õkva20. Ja nää’ tõi’ tää tää kui koolnus, nii et mifmano. Ja ku tää tääd mõ’ ütli’, tää om är’
nägi, raput vaim tääd koolnu’.
p. i. se.
ja tää sattõ maaha ja
27.
A’
Jeesus
võt't
tää
väherd maad pite ja ai
käest
kinni’
ja
avit
tää
vattu suust
üles;
ja
tää
tull
üles.
21. Ja tää kiisse tää
esä käest: Kuast aost 28. Ja ku tää kodo tull,
saani’ täi seo om ? Aga küsse’ tää opja’ tää käest
tää Utel: Latsõst saani’. erälde: Mille mii’ es või’
22. Ja tää om tääd mito tääd vällä aia’?
kõrd kül’ tullõ, kül’ vette 29. Ja tää ütel näile:
heitnü’, et tääd är’ hu- Seo sugu ei või’ kuigi’
kada’; a* ku sa’ midägi’ muido vällä minnä’ ku
võit, sis halõsta’ mii’ palvõ ja päästmise läbi.
pääle ja avida’ meid.
(S. 30-32. Matt. 17, 22 23. Luuk.
Laul 65, 5

9, 43-45.)

25. Aga Jeesus ütel 50. Ja säält är’ minneh
täile: Või kül’, ku sa’ lätsi’ nää’ Kaalileamaalt

läbi ja tää es taha’, et
kiäki* seda tiidä’ saasi*.
31. Sest tää opas ummi
opjit ja ütel näile: Ine
mise Poig andas är’
inemiisi kätte ja nää’
tapva* tää är’ ja, ku tää
om är* tapõt, nõsõs tää
kolmadal pääväl üles.

57. Kiä üte sändse lat
sõkõsõ mu’ nimel vasta
võtt, tuu võtt minno
vasta, ja kiä minno vasta
võtt, tuu ei võta* minno,
a’ tuud vasta, kiä minno
om lähätänü*. Matt. 10.40-

58. A* Johannõs kos'f
täile ja ütel: Opõtaia,
p. 8, 51; 10, 32—34.
mii’ näimi* üte su’ nimel
52. A’ nää’ es mõista’ kurjo vaimõ vällä aja
tuud sõnna ja pelksi’ vat, kiä mii’ perrä ei
tää käest küssü*.
käü\ ja mii’ keelimi*
(S. 33- 50. Matt. 18, 1—9. Luuk. 9, tääd, selle et tää mii"
46-50.)
perrä ei käü*.
4 Meos. 11, 27, 28.
55. Ja tää tull Kapernauma. Ja ku tää kodo 59. A’ Jeesus ütel: Är*
sai, küsse tää näide kiilku’ tääd; sest ei olõ’
käest: Miä tii’ tii pääl kedagi, kia ute vageva
hindä vaihhõl vaidli’? teo mu’ nimel tege ja
54. A’ nää’ jäi* vaik; või sedämaid kurja mu’
sest nää’ olli’ tii pääl üle kõnõlda’.
hindä vaihhõl vaiõlnu’,
40. Sest kiä mii’ vasta
kiä suurõmb om.
ei olõ*, tuu om mii’
55. Ja tää istõ maaha puult.
Matt. 12, 30.
ja hoigas nuu* katstõiskümme ja ütel näile: 41. Sest kiä teid juut
Ku kiäki’ taht edimäne pikri tävve viiga’ mu*
olla’, tuu olgu’ kõiki nimel, selle et tii* Krissiäst perämäne ja kõiki tusõ perält olõt, tõtõstõ
tiindre.
p. to, 43.44. ma’ ülle teile: Tuu ei
palgast ilma.
56. Ja tää võt't üte jää’ umast
Matt. 10, 42; 25, 35. 40.
latsõkõsõ ja pan'd tää
näide keskehe saisma ja 42. Ja kiä pahandas
võt't tää üskä ja ütel ütte neist väikeisisr, kiä
näile:
mu’ sisse uskva’, toolõ

Suul om hüä; ku
olõsi’ paremb, et veski 50.
kivi tää kaala pandasi’ suul tuimas lätt, minka’
ja tää merde visatasi’. tahat tji’ sedä soolatsõs
Luuk. 17, 2. tetä’?
Hoitkõ’ hindäh
43. Ja ku su’ käsi suula ja pidäge’ hindä
sinno pahandas, rao’ vaihhõl rahu.
tää är’; paremb om sullõ, Matt. 5, 13. Luuk. 14, 34. Koi. 4, 6.
Behr. 12, 14.
et sa' vigatsõlt ello läät,
kui et sul kats kätt om
ja sa* läät põrguhe kistu10. Päätükk.
malda’ tullõ, Matt. 5, ao.
Abielo lahotamisest. Jeesus õnnis
44. Koh näide vagõl tas latsõkõisi. Rikas nuurmiis.
kannahtusõ ettekuulutus.
är’ ei lõpõ’ ja tuli är’ ei Kolmas
Sebedeusõ pula’. Partlmäus.
kistu’.
Jees. 66, 24.
(S. 1-12. Matt. 19, 1-9.)
45. Ja ku sii’ jalg sinno
pahandas, rao’ tää är’. Ta tää läts säält är* ja
tull Juudamaa piiri
Paremb om sullõ, et sa’
jalolda’ ello läät, kui et pääle, miä tõsõl puul
sul kats jalga- om ja Jordani om. Ja rahvas
sinno heidetas põrguhe tull jäi* tää mano kokko
ja tää opas näid jäi’,
kistumalda tullõ,
46. Koh näide vagõl nigu’ täi muud oli.
är’ ei lõpõ’ ja tuli är’ ei 2. Ja variseri* tulli’ tää
ja küsse* tää
kiStu’.
S. 44. mano,
47. Ja ku su’ silm sinno käest kiusatõh: Kas om
pahandas, kisu’ tää vällä. mehel luba umast naaParemb om sullõ, et sa’ sest hinnäst lahotada’?
üte silmäga’ Jumala riiki 5. A’ tää kos't ja ütel
läät, kui et sul kats näile: Midä om Moosõs
silmä om ja sinno heide- teid käsknü*?
täS pÕrgU tullõ, Matt. 5. 29. 4. Ja nää* ütli*: Moo
48. Koh näide vagõl sõs om luba annu’ lähe
är* ei lõpõ’ ja tuli är’ tamise kirjä kaotada’,
ei kistu*.
s. 44,46. ja hindäst lahotada’.
5 Moos. 24, 1. Matt. 5, 31. 32.
49. Sest ekaütte soolatas tulõga’ ja eka ohvrit 5. Ja Jeesus kos't ja
ütel näile: Tii* süäme
soolatas soolaga*.

\

kõvvusõ peräst om tää
teile seo käsu kirotanu’.
6. A’ loomise alostusõst om Jummal nää’
mehes ja naases loonu’.
1 Moos. 1, 27.

7. Selle jätt inemine
uma esä ja imä maaha
ja hoit kinmähe uma
naase poolõ; i moos. 2,24.
8. Ja nuu’ kats saava
ütes lihas; selle ei olõ’
nää’ inämp kats, a’ üts
liha.
9. Miä nu’ Jummal om
ütte pannu', tuud är’
lahotagu’ inemine.
10. Ja kotoh küsse* tää
opja’ jäi* tää käest seosama asä peräst.
11. Ja tää ütel näile:
Kiä umast naasest hinnäst lahotas ja võtt tõsõ,
tuu rikk abielo är' tää
vasta ;
Luuk. 16. 18.
12. Ja ku naane umast
mehest hinnäst lahotas
ja lätt tõsõlõ, tuu rikk
abielo är’.
(S. 13-16. Matt. 19,13-15. Luuk. 18,
15-17.)15

15. Ja nää’ tõi latsõköisi tää mano, et tää
näide külge putusi’; a
opja* tõrõli’ noid, kiä
tõi* näid tää mano.

14. A’ ku Jeesus sedä
nägi, sai tää miil väega'
haigos ja taa utel naile:
Lasko’ latsõkõsõ’ mu’
mano tulla’ ja är’ kiilku'
näid: sest sändside perält om Jumala riik.
15. Tõtõstõ ma' ütle
teile: Kiä Jumala riiki
vasta ei võta’ kui latsõkõnõ, tuu ei saa’ sinnä'
SiSSe. lPeetr. 2, 2. Matt. 18, 3.
16. Ja tää yõt't näid
üskä ja pan'd uma’ käe’
näide pääle ja onnist
näid.
(S. 17- 51. Matt. 19,16—30. Luuk. 18,
18-30.)

17. Ja ku tää säält är’
läts tii pääle, juus'k üts
tää mano ja heit põlvilõ
tää ette maaha ja küsse
tää käest: Hüä opõtaja,
midä piä ma’ tegemä,
et ma’ igävätse elo peri?
18. A Jeesus ütel täile:
Miä sa minno hääs küt
sii!? ütski ei olõ hüä
kui õnõ üts, tuu om
Jummal.
19. Käsusõnna tiiätsa’:
Är’ rikku’ abiello; är’
tapku’; är’ varastagu’;
är’ tunnistagu’ ülekohut;
är’ petku’; avvusta umma
essä ja immä.

20. A’ tää kos't ja ütel
täile:
Opõtaja, seda
kõikõ olõ ma* umast
noorõst põlvõst saani’
pidand*.
Jim. 3,17.
21. Ja Jeesus kai tää
pääle ja armast tääd ja
ütel täile: Ütte asja om
sullõ vaja: Mine’ ja müü*
kõik är*, miä sul om,
ja anna’ vaesilõ, sis om
sul varandus taivah! Ja
sis tulõ’ võta’ uma rist
ja käü* mu’ perrä.
22. A’ tää sai pahanus
tuu sõna peräst ja läts
pahanu’ meelega’ är*,
sest täi oli paljo varra.
25. Ja Jeesus kai ümbretsõõri ja ütel umilõ opjilõ: Kui rassõ om, et
nuu*, kellel palio varan
dust om, Jumala riiki
saava*.
24. A’ opja’ heitü’ tää
sõnno peräst. A’Jeesus
kos't jäi’ ja ütel näile:
Latsõ*, kui rassõ om
tuu*, et nuu*, kiä uma
lootusõ rikkusõ pääle
panva*,
Jumala riiki
saava’.
25. Tuu om hõlpsamp,
et kaamõl nõglasilmäst
läbi lätt, kui et rikas
Jumala riiki lätt.

26. A* nää’ heitu’ hoo
bis är’ ja ütli* hinda
vaihhõl: Kiä sis või
õnsas saia’?
27. A* Jeesus kai näide
pääle ja titel: Inemiisi
man om tuu võimalda*,
a’ei mitte Jumala man;
sest Jumala mau om
kõik võimalik.
28. Ja Peetrus nakas'
täile ütlema: Kae*, mii’
olõmi’ kõik maaha jätnü’ ja olõmi* su* perrä*
käünü’.
29. A’ Jeesus kos't ja
ütel: Tötõstõ, tõtõ§tõ
ma* ütle teile: ei olõ*
kedägi*, kiä kua vai
vele’ vai sõsarõ* vai esä
vai imä vai naase vai
latsõ* vai põllu’ mu’ ja
armuoppusõ peräst om
maaha jätnü’.
5 Moos. 33, 9.

Luuk. 22, 28— 30.

50. Kiä es saasi’ saa
võrra inämb nüüd sändsel takahkiusamise aol
kotõ ja veljo ja sõsarit
ja essi ja immi ja lätsi ja
põlda, a’ tulõvah ilmah
jgäväiSt ello. Eebr. 10,32-37.
51. A’ palio, kiä omma*
edimätse’, saava* perämätsis, ja kiä perämätse’
omm»*, saava* edimätsis.

(S.3:-34. Matt.20.17—19. Luuk.18,
31-54.)

su’ hüäl ja tõsõl su
kuräl puul su’ avvuh!
58. A' Jeesus ütel näile:
Tii’ ei tiiä’, midä tii’
pallõt; kas tii’ võit sedä
pikrit juvva’, midä ma’
juu ja tuu ristmisega’
hinnäst
lasko’ risti*,
minka’ minno ristitäs?
59. A’ nää’ ütli’ täile:
Jah, võimi’; a’ Jeesus
ütel näile: Sedä pikrit,
midä ma’ juu, juut tii’
kül’ ja tuu ristmisega’,
minka’ minno ristitäs,
ristitäs teid.
40. A’ mu’ hüäl ja
kuräl puul istu’ ei olõ’
mu’ käeh teile anda’,
kellele tuu om valmistõt.

52.
A’ nää’ olli’ iii
pääl üles minemäh Jeruusalemmä ja Jeesus käve
näide üti ja nää’ heitü’
är’ ja nuu’, kiä peräh
käve', olli* täüs hirmu.
Ja tää võt't jäi* uma’
katstõiskümme
hindä
mano ja nakas' näile
kõnõlõma, miä tääga’
saa.
55. Kae’, mii* läämi*
üles Jeruusalemmä; ja
Inemise Poig andas är’
ülembidõ preestridõ ja
kirätunjidõ kätte; ja nää’
mõistva’ tää surma ja
anva’tää paganidõ kätte.
54. Ja nuu’ pilkasõ’
ja pesvä’ tääd ja sülIlm. 3. 21.
gäse’ tää pääle ja tapva’ 41. Ja ku tõsõ’ kümme
tää är’ ja kolmadal pää- sedä kuuli*, nakas' näide
väl nõsõs tää üles.
miil pahanus minemä
(S. 35—45. Matt. 20, 20—28.)
Jaakobusõ ja Johannõsõ
55. Sis lätsi’ tää mano pääle.
Sebedeusõ puja’ Jakobus 42.
A* Jeesus kut's
ja Johannõs ja ütli’: nää* hindä mano ja ütel
Opõtaja, mii’ tahami*, näile: Tii’ tiiä!, et nuu*,
et sa’ meile tiit, midä kedä paganidõ ülembis
mii’ pallõmi’.
peetäs, valitsõsõ näide
56. A’ tää ütel näile: üle ja suurõ’ näide siäst
Midä tii’ tahat, et ma’ võtva’ näid uma võimu
ala.
Luuk. 22, 25-27
teile tii?
57. A’ nää’ ütli’ täile: 45. A’ tii* siäh är olgu’
Anna’ meile istu’ tõsõl seo nii; kiä tii* siäh

Olo’ jalgo, talõ’ üles, tää
kats sinno.
50. A’ tää heit särgi
säläst är’, tall üles, ja
tall Jeesasõ mano.
51. Ja Jeesas kos't ja
ütel täile: Midä sa’ tahat,
et ma’ sallõ tiisi’? A’
pümme ütel täile: Rabbani, et ma’ võisi’ jäi’
nätä’.
52. Ja Jeesas ütel täile:
Joh. 13, 14. VII. 2, 7.
Mine’, sa’ ask om sinno
(S.46—52. Matt.20,29—34. Luuk. 18, avitanu’.
Ja sedämaid
35-43.)
nägi tää jäi’ ja käve
46. Ja naa’ talli’ Jee- Jeesasõ perrä tii pääl.
rigo Hina; ja kä tää
Jeerigost vällä lätsammi
11. Päätükk.
opjidõ ja haiga rahvaga’,
läti Jeruusalemma, niid viigi
sis istõ Timeasõ poig, Jeesus
puu är’, puhastas templit, nõud
pümme Partimäas, tii usku, palvõt ja leplikku miilt, kaits
urnina võimu.
veereh ja koräs.
(S. 1-10. Matt 21, 1—9. Luuk. 19.
47. Ja kä tää kaaVd, et
29—38. Joh. 12, 12—16.)
Jeesas Naatsaretist sääl Ta ku nää’Jerausa!emmä
oli, nakas' tää tänitämä
lähkeste sai’ Peetragõ
ja titlemä: Jeesas, Taa- ja Petaania poolõ, Õlivedi poig, heidä’ arma mäe mano, lähät tää
ma’ pääle!
kats urnist opjist.
48.
Ja mitmõ’ käsi’ 2. Ja ütel näile: Minke’
tääd vaik olla’; a* tää sinnä’ alõvihe, miä tii’
tänit viil inämb: Taa- kottal om, ja sedämaid,
vedi Poig, heidä’ arma ku tii’ sinnä’ sisse Saat,
ma’ pääle!
lövvät tii’ kinni’ köüdet
49. Ja Jeesas jäi saisma eesli, kelle säläh ütski’
ja käs'k tää hindä mano inemine ei olõ’ istnu’;
katsa’, ja nää’ katsi’ pästke’ tää vallalõ ja
pümme’ ja ütli’ täile: toogõ’ siiä\
suurõs taht saia', tua
olgu* tii’ tiinjä.
p- 9. 35.
44. Ja Ria tii’ siäh
kogo ülemb taht olla’,
tua oiga’ kõiki salanõ,
45. Sest kah Inemise
Poig ei olõ’ taina’ hin
nast laskma tiini’, a* esi’
pälvmä ja anma ämma
hinge lanastamise hin
nas mitmõ iist.

}

21.11—22. Luuk. 19,
5. Ja ku kiäki* teile (S.ll—24. Matt.45—48.)
ütles: Mille tii’ tiit seda? 11. Ja Jeesus läts Jeru
sis ülge’, et Issandale salemma ja pühha kotta,
om tääd vaia, sis lähä- ja ku tää kõik oli läbi
täs tää tääd sedämaid kaenu’, ja õdag jo’ käeh
siiä\
p-14, i4.
oli, läts tää vällä Pe4. A* nää’ lätsi’ sinnä’, taaniahe uma katõtõisja löüse’ kinni’ köüdet kümnega’.
eesli usso iist, väläst tii 12. Ja ku nää’ tõsõl
päält, ja pästi’ tää vallalõ. pääväl Petaaniast vällä
5. Ja mõnõ’ noist, kiä lätsi’, oli täi nälg.
sääl saisi, utu naile: 15. Ja ku tää nägi
Miä tii’ tiit, et tii’ eesli kavvõst üte viigipuu
leheh ja läts kaema, kas
vallalõ pästät?
tää
midägi’ tää otsast
6. A’ nää’ ütli’ noilõ,
löüd:
ja ku tää sinnä’
nigu’ Jeesus oli käsknü’,
mano
sai,
es lövvä’ tää
ja naa lasi nail minna.
muud midägi' kui õnõ
7. Ja nää’ vei’ eesli lehti; sest es olõ’ viil
Jeesusõ mano ja panni’ viigimarjo aig.
uma’ rõiva* tää pääle, 14. Ja Jeesus nakas'
ja tää istõ tää sälgä.
kõnõlõma ja ütel täile:
8 A’ palio laodi’ uma’ Är’ söögu’ su st ütski’
rõiva’ tii pääle, ja mõnõ’ igäveste inäp viljä. Ja
rai’ ossõ puist ja heidi’ tää opja’ kuuli’ sedä.
15. Ja nää’ tulli’ Jeru
tii pääle.
salemma.
Ja Jeesus läts
9. Ja nuu’, kiä iih ja
pühha
kotta,
ja nakas'
takah käve', tänidi’ ja
vällä
ajama
noid, kiä
ütli’:
Hosianna; kitet
möi’
ja
osti’
pühäh
kuah,
olgu’tuu, kiä tulõ Issändä
ja
visas
rahavahetajidõ
nimel.
Laul us, 25.26.10
lawa’ ja tuvikõsõ müii10. Kitet olgu’ mii’ esä jidõ pingi’ ümbre.
Taavedi kuningriik, miä 16. Ja es kannahta’,
tulõ
Issändä
nimel, et kiäki* anomit pühäst
kuast läbi kand.
Hosianna korgõht

17. Ja tää opas ja ütel pallõt, usko’, et tii’ tuud
näile: Kas kirotõt ei Saat, sis saa tuu teile.
Jeer. 29. 12. 13.
olõ’, mu* kota kutsutas palvõkuas kõigilõ 25. Ja ku tii’ saisat ja
rahvile? A’ iii* olõt pallõt, sis ankõ’ andis,
tää rüiivli hawas tennü’. ku teil midägi’ kellegi’
18.
Ja kirätunja’ ja vasta om, et kah tii'
ülembä’ preestri’ kuuli’ taivanõ Esä teile andis
seda ja otsõ’, kuis tääd annasi’ tii’ essümise’.
Matt. 5, 23.
hukka saata’, a’ nää’
26.
A’
ku
tii’
andis
ei
pelksi’ tääd, sest kõik
anna’,
sis
ei
anna’
kah
rahvas oli väega’ heilünü’ tää oppusõ peräst. tii’ Esä, kiä taivah om,
19 Ja ku õdag sai, tii’ essümiisi andis.
läts tää liinast vällä.
(S. 27- 33. Mait. 21,23-27. Luuk. 20,
1-8.)
20. Ja varra hummogu
näi’ nää’ miiüdä minneh 27. Ja nää’ tulli’ Jäi’
viigipuu juurõni’ är’kuio- Ueruusalemmä ja, ku tää
nu’ olõvat
pühäh kuah käve, tulli’
21 Ja ku Peetrusõlõ ülembä’ preestri’ ja kirä
miilde tull, ütel tää täile: tunja’ ja vanõmba’ tää
Rabbi, kae’, viigipuu, mano.
mid sa’ är’ vannõ’, om 28. Ja ütli’ täile: Mändse
är’ kuionu’.
võimuga’ tiit sa’ sedä
22. Ja Jeesus kos't ja ja kiä om sullõ seo
ütel näile: Usko’ Jumala võimu annu’ sedä tetä’?
sisse.
25. Sest tõtõstõ ma’ 29. A’ Jeesus kos't ja
ütle teile: Kiä mäe vasta ütel näile: Ma’ taha kah
ütles: Nõsõ’ üles ja tii’ käest ütte asja küssü’,
sata’ merde ja ei mõtlõ’ kostkõ’ mullo, sis taha
katsildõ umah süämeh, ma’ teile kah üldd’,
a’ usus, et seo saa, miä mändse võimuga’ ma’
tää ütles, toolõ saa tuu. sedä tii:
50. Kas Johannõsõ ristmiä tää ütles.
24. Selle ütle ma’teile: mine oli taivast vai ineKõik, miä tii’ palvõh miisist? et kostkõ’ mullo.

/

51. Ja nää’ pei’ hinda
vaihhõl nõu ja tilli': Ku
mii’ ütlemi’: Taivast,
sis ütles tää:
Milleperäst ei olõ’ lii’ tääd
sis usknu'?
52. A’ ku mii’ ütlemi’:
Inemiisist; sis pelksi’
nää* rahvast, sest kõik
arvsi’, et Johannõs tõtõstõ prohvet oli olnu’.
55. Ja nää’ kosti’ ja
ütii’ Jeesusõlõ: Mii’ ei
tiiä*. Ja Jeesus kos't ja
titel näile: Ega’ ma’ki’
teile ei ütle’, mändse
võimuga’ ma’ sedä tii
12. Päätükk.
Viinamäest Kohturahast Koolnuidõ Ulesnõsõmisest. Ülembifst
käsust.
Taavedi puiast.
Läsa
naase veeringist.
(S.1—12. Matt. 21,53—46. Luuk. 20,
9—19.)

Ta tää nakas' näile tähendämise sõnno läbi
titlemä: Ütsinemineistut
viinamäe ja tegi aia
ümbre ja käiv' asõmõ
viinamarä surbmise tõrdulõ ja ehit torni ja an'd
tää vällä maamiihi kätte
ja läts võõralõ maalõ.
2. Ja ku aig käeh oli,
lähät tää üte sulasõ maa
miihi mano maamiihi

}

käest viinamäe viljä
saama.
5.
A’ nää’ võti’ ja
pessi’ tääd ja lähädi’
tää tühält är’.
4. Ja tää lähät jäi’ üte
tõsõ sulasõ näide mano,
ja kah tuud vissi’ nää’
kivvega’ ja lei’ täile
päähä ja lähädi’ tää
teotõdult är’ minemä.
5. Ja tää lähät viil üte
tõsõ: tuu tapi’ nää’ är’
ja palio tõisi, mõnd
pessi’, mõnõ tapi’ nää’
är’.
6. Viil oli täi üts ainus
poig, kiä täile armas oli’,
tollõ lähät tää perämädse näide mano ja
Utel: kül’ nää’ võtva’
mu’ poiga häbenedä’.
7. A’ maamehe’ ütli’
ütstõsö vasta: Seo om
seo perijä. Tulkõ’, tapami’ tää är’, sis jääs
perändüs meile. Laui 2. &
8. Ja nää’ võti’ ja tapi’
tää är’ ja vissi’ tää
viinamäest vällä.
Behr. 13, 12.

9.
Midä tege nüüd
viinamäe esänd? Tää
tulõ ja hukkas maa
mehe är’, ja and viina
mäe tõisi kätte.

10. Kas tii* seda kirja ütel näile: Miä tii’minno
ei olõ* lugõnu’: Kivi, kiusat? toogõ* mullo
mida huunõ ehitaja’ kõr- teenariraha nätä*.
Jeer. 23, 24.
valõ omma’ heitnü’, om
16.
Ja
nää’
tõi’. Ja
nulgakivis saanu’.
Laul 118, 22. 23. tää ütel
näile:
Kelle
11. Issandast om seo, kujo ja päälkiri seo om?
ja om immeasi mii’ A’ nää’ ütli’ täile: Keisri.
Silmi Üh.
Room. 9, 33.
17. Ja Jeesus kos't ja
12. Ja nää* püüse* tääd ütel näile: Ankõ’ keis
kinni’ võtta’, a’ naa’ rile, miä keisri perält,
pelksi* rahvast; sest nää’ ja Jumalalõ, miä Jumala
sai’ arvu, et tää näide perält om. Ja nää’panni’
kottalõ seo tähendämise tääd immes.
sõna oli ülnü* ja nää’ (S. 18—27. Matt.22,23—33. Luuk.20,
jäti’ tää maaha ja lätsi’
27—38.)
är\
18. Ja saduseri’ tulli’
(S. 13—17. Matt. 22,15—22. Luuk.20, tää mano, kiä ei ütle’
20-26.)
ülesnõsõmist olõvat, ja
13. Ja nää’ lähädi’ tää küsse’ tää käest ja ütli’:
inano mõnõ variserest
ja Heroodõsõ seldsist 19. Opõtaja, Mooses
tääd
kõnnest kinni’ om meile kirotanu’, et
ku kellegi’ veli är’ koo
võtma.
14. Ja nää’ tulli’ ja les ja naase perrä jätt,
ütli’ täile: Opõtaja, mii’ a’ lätsi ei jätä’, sis võtku’
tiiämi’, et sa’ tõtõlik tää veli tää naane ja
saatku* umalõ’ velele
olõt ja ei hooli* min- suku.
5 Moos. 25, 5. 6.
kastki*, sest sa’ ei pia’
luku inemiisi suurusõst, 20. Nii oli säidse veljä
a’ sg’ oppat Jumala tiiä ja edimäne võt't naase
tõtõh; kas sünnüs keis ja kuuli är’ ja es jätä’
rile päärahha anda’ vai suku perrä.
ei sünnü’? Kas anda’ 21. Ja tõnõ võt't tää
meil vai ei?
ja kuuli är’ ja es jätä’
15. A* et tää tunsõ suku perrä ja niisama
näide salalikku miilt, kah kolmas.

(S.28-34. Matt. 22,34—40. Luuk. 20,
22. Ja kõik säidse võti’34—40.
Kae’ Luuk. 10, 25—28 ; 20,
39, 40.)
tää ja es jäta’ suku
perrä r kogo peräkõrd 28. Ja üts kirätunja, kiä
näide vaidlõmist päält
kuuli kah naane är’.
oli kullõlnu’ ja tiise, et
25. A’ ülesnõsõmiseh, tää näile höste oli kostku nää’ üles nõsõsõ’, nu’, tull tää mano ja
kelle naane om tää küsse tää käest: Määne
noidõ siäst? sest kõigilõ käsk om kogo ülemb.
säitsmele om tää naases
29.
A’ Jeesus kos't
olnu’.
täile: Kogo ülemb käsk
24. Ja Jeesus kos't ja om seo: Kuulo’ Iisrael,
ütel näile: Kas tii’ tuu- Issänd mii’ Jummal, om
peräst ei essü\ et tii’ üts ainus Issänd.
kirjä ega Jumala väke 50. Ja armasta’ Issänei mõista’?
dät, umma Jumalat kõgõst umast süämest ja
25. Sest ku nää’ koo kõgõst umast hingest ja
lust üles nõsõsõ’, ei
võta* nää’ naist ega’ lää’ kõgõst umast meelest ja
mehele, a’ nää' omma’ kõgõst umast väest: seo
om kogo ülemb käsk.
kui engli’ taivah.
51. Ja tõnõ, tää sugu26. A’ koolnuist, et manõ, om seo: Armasta’
nää’ üles herändedäs, umma lähemäist kui esikas tii’ Moosõsõ raa hinnäst. Töist suurõmmatust ei olõ lugõnu’ bat käsku ei olõ’.
orävitsa võsu lugust, 52. Ja kirätunja ütel
kuis Jummal tääga’ kõ- täile: Opõtaja, sa’ olõt
nõl ja ütel: Ma’ olõ tõtõt ülnü’, et Jummal
Abraham! Jummal ja ainus om ja ei olõ’
Iisak! Jummal ja Jaa muud kui tää.
kob! Jummal.
5$. Ja tääd armastada’
27. Tää ei olõ’ kool- kõgõst süämest ja kõ
nuidõ Jummal, a’ elä- gõst meelest ja kõgõst
vidõ Jummal, selle essüt hingest ja kõgõst väest
ja lähemäist armastada’
tii’ väega’.

kui esihinnast, seo om
inämb kui kõik palotamiseohvri’ ja muu’ ohvri’.
54. Ja ku Jeesus nägi,
et tää targastõ oli kostnu’, titel tää täile: Sa’
ei olõ’ kavvõh Jumala
riigist.
Ja ütski’ es
julgu’ tää käest inäp
küssü’.
(S.35—37. Matt. 22,41—46 Luuk.20,
4t—44)

55. Ja Jeesus kos't ja
Utel, ku tää pühäh kuah
opas: Kuis kirätunja’
ütlese’, et Kristus om
Taavedi poig?
56 Sest Taavet ütles
esi* Pühä Vaimu läbi:
•Issänd om ülnü’ mu’
Issändäle: Istu’mu’hüäle poolõ, kooni’ma’ su’
vainlasõ’ su’ jalgoalotsõs panö
57. Nii kuts sis Taavet
esi’ tääd Issändäs, kuis
tää sis om tää poig?
Ja palio rahvast kullõl
tääd hiiä meelega’.
Ap teg 2, 54.
(S. õa—40.

Matt. 2õ.
45—47.)

Luuk, 20,

58. Ja tää ütel näile
umah oppusõh: Hoitkõ’
kirätunjidõ iist, kiä pikih
rõivih tahtva’ kävvä’ ja
armastasõ’
teretämist
turgõ pääl,

59.
Ja edimäidsi pinke
kogodusõ kuõh ja ülembät paika lavvah õdagusüümaigal.
40. Nää’ söövä’ läski
huunõ’ är’ ja lugõva’
silmäkiräs pikki palvit.
Nää’ saava’ sedä rassõmba hukatusõ.
(S. 41—44.

Luuk. 21, 1—4.)

41.
Ja Jeesus istõ
ohvriraha kirstu kottal
ja kai’, kuis rahvas ohvrirahha kirstu panni’; ja
palio rikkit panni’ palio
sisse.
42. Ja üts vaenõ läsk
naane tull ja pan'd kats
veeringit kirstu, seo om
üts veeränd tingä.
2 Kor. 8, 12

45. Ja tää kut's uma
opja’ hindä mano ja ütel
näile: Tõtõstõ ma’ ütle
teile, et seo vaenõ läsk
naane om inämb ohvrirahha kirstu pannu’ kui
kõik, kiä sisse panni’.
44. Sest nää’ kõik
omma’umast liiast hüändüsest sisse pannu’; a’
seo om umast vaesusõst kõik, miä täi oli,
kõik uma ülespidämise
sisse pannu’.
2 Kor. 9, 7.

Laul 138, 6.

13. Päätükk.
Jeesusõ kenno’ Jeruusalemma häötämisest ia tää avvuriigist. Hoiatusõ’ ja manitsusõ’, esieränis, et
vaja valva1.
(Matt. 24.

Luuk. 21, 5—36.)

Ta ku tää pühäst kuast
vällä läts, ütel üts tää
opiist täile: Opõtaja,
kae’! mändse’ kivi’ ja
mändse’ huunõ* neo’
omma’.
2. A Jeesus kos't ja
ütel täile: Kas sa’ näet
neid suuri huunit? Ei
jätetä’ siiä’ kivvi kivi
pääle, midä ei kisuta’
maaha.
Luuk. 19,44.
5. Ja ku tää Õlimäe
pääl pähä kua kottal istõ,
kiisse’ tää käest esierälde Peetrus ja Jaakobus ja Johannõs ja
Andreas:
4. Ütle’ meile, kuna
seo saa, ja määne tollõ
täht om, ku seo kõik
om täüde minemäh?
5. Ja Jeesus kos't näile
ja nakas' ütlemä: Kaegõ’
ette, et kiäki’ teid ei
essüdä’.
Jeer. 29, 8.
6. Sest palio tulõva’
mu’ nime all ja ütlese’:
Ma’ olõ seo ja essütäse* palio är’. .

}

7. A’ ku tii’ soost kuulõt ja sõa sõnomit, sis
är’ heitügu’; sest seol
kõõl om vaja saia’, a’
ots ei olõ’ viil käeh.
8. Sest rahvas nõsõs
rahva vasta ja kuning
riik kuningriigi vasta
ja saa maavärisemiisi
mitmõh paigah ja nälä
hätä ja segädüisi. Seo
om tõpi alostus.
(S. 9—13. Matt. 10,17-22. Luuk. 21,
12-17.)

9. A’ tii’ kaegõ’ hindäle ette; sest nää’ anva'
teid är’ suuri kohtidõ
kätte ja teid pessetäs
kogodusõ kuõh; ja teid
viiäs maavalitsõjidõ ja
kuningidõ ette mu’ pe
räst näile tunnistusõs.
10. Ja kõigilõ rahvilõ
piät inne evangeelium
kuulutõt olõma. p-16,15
11. A’ ku nää’ teid
veevä* ja är’ anva’, sis
är’ olgu’ ette murrõh,
miä teil kõnõlda’, ja är’
lasku’ umma süänd rassõs minna’; a’ mia teile
tol tunnil andas, tuud
kõnõlgõ’; sest tii’ ei olõ’
nuu’, kiä kõnõlõsõ’, a"
Pähä Vaim.
12. A’ sis and veli
vele är’ surma ja esä

uma latsõ ja latsõ’ panva’ alostusõst saani’, midä
vanõmbilõ vasta ja lähä- lummal om loonu kooni’
täse’ näid surma.
siiä’ maani’ ja ei tulõki’.
Milk. 7, 6.
20. Ja ku Issänd noid
13. Ja kõik vihkasõ’ Päivi es lühendäsi’, sis
teid mu’ nime peräst; es päsesi’ ütski’ liha; a’
a’ kiä otsani’ jääs kan är’valitudõ peräst, kedä
nahtama, tuu saa õn- tää om är’ valinu’, om
SaS. Behr. 10, 38, 39. Ilm. 2, 10.
tää nuu’ päävä’ är’ lühen14. A’ ku tii’ nu’ sedä dänü’.
häötämise jäledüst näet, 21. Ja ku sis kiäki’
mändsit prohvet Taa- teile ütles: Kae’, siih
niel om kõnõlnu’, sääl om Kristus, vai: kae’,
näet saisvat, koh tää es sääl om tää, är’ usku’.*
piäsi’ saisma, — kiä sedä
lugõ, tuu pangu* tähele,— 22. Sest völsskristusõ’
sis pagõgu’ nuu', kiä ja võlssprohvedi’ nõsõJuudamaal omma', mäki sõ’ üles ja tegevä’ immetähti ja immeteka, et nää’
pääle.
essütädä’saasi’
kah noid,
15. Ja kiä katuse pääl
omma’, är’ tulgu’ tuu kiä ärValidu’, ku sedä
maaha kotta ja är’ mingu’ võimalik.
sinnä’ sisse midägi’ är’ 23. A’ tii’ hoitkõ’ hinnäst; kae’, ma’ olõ teile
võtma umast kuast.
sedä kõikõ ette ülnü’.
16. Ja kiä väläh omma’,
1 Teas. 3, 4. 2 Peelr. 3, 17.
är’ mingu’ tuu tagasi 24. A’ noil päivil pe
ummi rõivit är* võtma. räst tuud viletsüst lätt
Luuk. 17, 31.
Päiv pümmes ja kuu ei
17. A’ hädä noilõ, kiä anna’ umma vallu.
noil
päivil rasõhidõ 25. Ja taiva tähe’ sajalgo pääl omma’, ja tasõ’ maaha ja väki,
noilõ, kiä imetäse’!
miä taivah omma’, hõlö18. A’ pallõlgõ’, et tii’ tõdas.
pagõmine talvõl ei johu\ 26. Ja sis nageva naa
19. Sest noil päivil Inemise Puja tulõvat
tulõ sääne viletsüs, mää- pilvih suurõ väe ja avnest ei olõ’ olnu’ loodusõ vuga’.

27. Ja tää Saat sis
uma’ engli’ ja korjas
kokko uma’ ärvalidu’
neläst tuulõst maa ot
sast taiva otsani’.
28. A’ viigipuust opkõ’
seda tähendust: ku tää
ossa' jo’ urvah omma’
ja lehti ajava’, sis tunnõt
tii’, et suvi lähkoh om.
29. Nii kah tii’, ku tii’
näet sedä täüde minevät, sis tunkõ’, et seo
lähkoh om, usso iih.
50. Tõtõstõ ma’ ütle
teile: Seo põlvõ rahvas
ei lõpõ’ är’, inneku seo
kõik saa.
31. Taivas ja maa läävä’ hukka; a’ mu’ sõna’
ei lää’ hukka.
32. A’ tuust pääväst
ja tunnist ei tiiä’ ütski*,
ei engli* taivah ega’
Poig, a’ õnõ Esä ütsindä*.
Ap. teg. i, 7.
33. Kaegõ’ette, valvkõ*
ja pallõlgõ’ Jumalat, sest
tii* ei tiiä’, kuna seo
aig om.
34. Nigu üts inemine,
kiä võõralõ maalõ läts
ja jät't uma kua maaha
ja an'd umilõ sulasilõ
võimu, ja egaütele uma
tüü ja käs'k ussõhoitjal
valva*.

35. Nii valvkõ* kah
tii*, sest tii* ei tiiä’, kuna
kua esänd tulõ, kas
õdagu vai kesküü aigu
vai kikkalaulu aol vai
varra hummogu,
1 Tess. 5, 6. Luuk. 22, 55. 36. 58.

36. Et tää es tulõsi’
äkitselt ja teid es lövväsi’ magamast.
2 Peetr. 3, 10. Ilm. 3, 3, 16. 15.

37. A’ miä ma’ teile
ütle, tuud ütle ma’ kõigilÕ: Valvkõ’! Room. 13,11.
14. Päätükk.
Kristusõ võidmine Petaaniah. Paasa
ja pUhä õdagusöömäaig. Võitlõmine Kefsemanih. Vangivõtmine,
illekullõmine, tunnistus ja kannahtamine Kaiva iih. Peetrusõ salga
mine ja kahitsus.
(S 1.2. Matt 26.1-5. Luuk. 22,1.2.)

A * katõ päävä peräst
rA oli’ paasa ja hapnõmaalda* leibo pühä ja
ülembä preestri’ ja kirätunja’ otsõ*, ku s tääd
kavalusõga’ kinni võtta
ja är tappa’
2. A* nää ütli*: Ei
pühhi aigu, et mässämist rahva siäh es
tulõsi’.
(S.3-9. Matt. 26,6-13. Joh.12,1-8.)

3. Ja ku tää Petaaniah
pidalitõbidsõ
Siimoni

kuah oli, ku tää lavvah
istõ, tull üts naane, tol
oli alabastriannom selge
ja kalli nadrisalviga’, ja
lää mur'd alabastrianoma katski’ ja vali
tuu tää pää pääle.
4. A’ sääl olli’ mõnõ’,
kiä pahadsõ meelega’
ütstõsõlõ ütli’: Minkjaos om seo salv raisat?
5. Sest sedä võinu’
är’ müvvä’ inämb kui
kolmõsaa
teenariraha
iist ja vaesilõ anda’; ja
naa sai kuras taa paale.
6. A’Jeesus ütel: Jätke’
tää rahulõ; mlä tii’ täile
, vaiva tiit? Tää om jo’
hää tüü mullo tennü’.
7. Sest vaesit om alati
tii’ man, ja ku tii’ tahat,
võit tii’ näile hüvvä tetä’;
a’ minno ei olõ’ teil
alati.
8. Tää om tennü’, miä
tää om võinu’. Tää om
võidnu’jo’ettemu’ kehhä
matmises.
9. Tõtõstõ ma’ ütle teile:
Koh kolgõh maäilmah
sedä armuoppust kuulutõdas, sääl kõnõldas
kah tää mälehtüses, midä
tää om tennü’.

(S, 10—11. Matt. 26,14—16. Luuk. 22,
3-6.)

10. Ja Juudas Iskariot,
üts noist katõsttõiskümnest, läts ülembidõ
preestridõ mano, et tääd
noidõ kätte är’ anda’.
11. A’ ku nää’ tuud
kuuli’, sai’ nää’ rõõm
sas, ja toodi’ täile rahha
anda’. Ja tää otsõ, kuis
tää tääd parajal aol
saasi’ är’ anda’.
(S. 12-16. Matt. 26,17—19. Luuk 22,
7-13.)

12. Ja hapnõmalda’ leibo
edimätsel pääväl, ku
paasavoona tapõti, ütli’
tää opja’ täile: Koh sa’
tahat, etmii’ läämi’japaasavoona valmistami’, et
sa’ tuud võit süvvä’?
15.
Ja tää lähät kats
urnist opjist ja ütel näile:
Minke’Iiina; ja üts inemine tulõ teile vdsta,
tuu kand viikruusi; minke’ tää perrä.
14 Ja sääl, kohe tää
sisse lätt, ülge’ kua
esändäle: Opõtaja ütles:
Koh om võõrastõ tarõ,
koh ma’ paasavoona
ummi
opjidõga’ või
süvvä’?
p. ii, 3.
15. Ja tää näütäs teile
üte suurõ ehitedü ja vai-

mistõdu tarõ üleväh;
sääl valmistagõ’ meile.
16. Ja tää opja’ lätsi*
är’ ja sai* Hina ja löüse’
nii, kuis tää näile oli
iilnü’; ja valmisti* paasavoona.

sele inemisele, ku tää
es sündünü*.
22. Ja ku nää’ Sei’,
võf't Jeesus leevä ja õnnist, mur'd ja an'd näile
ja ütel: Võtkõ’, sööge’,
seo om mu’ iho.

(S. 17-25. Matt. 25, 20-29. Luuk.22, j
14—25. Joh. 15, 21—26 )

25. Ja tää võt't pikri,
tenäs ja an'd näile, ja
nää’ jõi’ kõik säält seest.
24. Ja tää ütel näile:
Seo om mu’ veri, vahtsõ
säädüse veri, miä mitmõ
iist är’ valõtas. Behr. 9,14.
25. Tõtõstõ ma’ ütle
teile, et ma’ inäp viina
puu viläst ei juu’ tooni’
pääväni’, ku ma’ sedä
Jumala rägiti vahtsõst
juu.

17. A’ ku õdag sai,
tull tää uma katõtõiskümnega*.
18. Ja ku nää’ lawal)
istõ* ja sei’, titel Jee
sus: Tõtõstõ ma’ ütle
teile: Üts tii’ siäst, kiä
mu'ka* süü, and minno
är’.
Laul 41, 10.
19.
A’ nää’ näksi’
pahanus saama, ütstõsõ perrä täile ütlemä:
Ega’ ma’ ummõhtõ tuu
ei olõ’? ja tõnõ jäi’: Ega’
ummõhtõ ma’ tuu ei
olõ’.
20. A’ tää kos't ja
ütel näile:
Üts neist
katõsttõiskümnest, kiä
mu’ka’ käe taldrekku
pand.
21. Inemise Poig lätt
kül’ är’, nii kuis tääst
om kirotõt; a’ hädä
toolõ inemisele, kelle
läbi Inemise Poig är’
andas; hüä olõsi’ sänd-

1 Kor. 11, 25—25.

(S.26—51. Matt. 26,50—55. Luuk. 22,
51-54. 39.)

26. Ja ku nää’ kittüse
laulu olli’ laulnu’, lätsi’
nää* vällä Õlimäele.
27. Ja Jeesus ütel näile:
Seolsamal üül pahandat
tii’ kõik mu’st: sest kiro
tõt om: Ma’ lüü karüst
ja lamba’pillutasõ’lakkä.
28. A’ peräst umma
ülesnõsõmist lää ma’
tii’ ette Kaalileamaalõ.
29.
A’ Peetrus ütel
täile:
Kui kah kõik

su’st pahandasõ’, a’ ma 56. Ja ütel: Abba Esä!
ei.
Matt. 26, 33. sul om kõik võimalik,
50.
Ja Jeesus titel täile:võta’ seo’ pikri mu’
Tõtõstõ ma’ ütle sullõ: käest är’; a’ ei, miä
täämbä seol üül, inne ma’ taha, a’ miä sa’
ku kikas kats korda tahatl
kirg, salgat sa’ minno 57. Ja tää tull ja löüse
nää’ magavat ja ütel
kolm korda är’.
31. A’ tää kinnit viil Peetrusõlõ: Siimon, kas
inämb: Ku ma’ su’ka’ sa’ makat? Kas sa’ ei
piäsi’ kah kuulma, ei jõvva’ ütte tunnigi’ val
sälgä’ ma’ sinno är’. va’?
Ja niisama ütli’ kah 58. Valvkõ’ ja pallõlgõ’, et tii’ kiusatustõ ei
kõik.
sata’: vaim om kül’ val
(S.32-42. Matt. 26,36-46. Luuk.22, mis, a’ liha om nõrk.
40—46.)
Kaal. 5, 17.
52. Ja nää* tulli’ ütte 59. Ja tää läts jäi’ är,
paika, Ketsemani nimi, ja pallõl tuudsamma palja tää ütel ümilõ op- võt.
jilõ: Istkõ’ siiä’ maaha, 40. Ja tää tull tagasi,
kooni’ ma’ palio.
Joh, 18, 1. ja löüse nää’ jäi’ maga
55. Ja tää võt't Peet- vat, sest näide silmä’
rusõ ja Jaakobusõ ja olli’ rassõ’ unõst, ja
Johannõsõ; ja nakas' naa es tua, rmda nail
väega’ värisemä ja ahas täile kosta’.
41. Ja tää tull kolmat
tust tunma
54. Ja ütel näile: Mu’ korda ja ütel näile:
hing om kurb surmani’; Maakõ’ peräst ja hinjääge’ siiä’ ja valvkõ’. gäke’; aig om müüdä,
tulnu’1 kae’,
Joh. 12, 27. tünn om
55. Ja tää läts veit- Inemise Poig andas är’
kese edesi ja heit' maa patatsidõ kätte.
pääle maaha ja pallõl, 42. Tulkõ’ üles, läämi’
et seo tünn tääst müüdä är’! kae’, tuu, kiä minno
lääsi’, kui seo võimalik är’ and, om lahkeste
olõsi’.
tulnu’.

olõ’ minno kinni’ võtnu’,
a*
seo sünnüs, et kirä’
43. Ja sedamaid, ku
taude laasi.
tää viil kõnõl, tull Juu Mall.
26, 56. 57. Luuk. 22, 52. 53.
das, üts tää katõsttõiskümnest ja tääga’ palio 50. Ja kõik jäti’ tää
rahvast mõõko ja nui- maaha ja pagõsi’ är’.
jõga’, ülembidõ preest- 51. Ja üts nuurmiis
ridõ ja kirätunjidõ ja käve tää peräh, tuul oli
vanõmbidõ puult lähä- kallis linanõ rõivas säläh palja kehä pääl, ja
tedu .
sõamehe’
võti’ tää kinni’.
44. A* tää är’anja oli
näile' tähe annu’ ja ülnü’. 52. A' tää jät't uma
Kellele ma’ suud anna, linadsõ rõiva maaha ja
tuu tää om, tää võtkõ’ pagõsi alastõ näide
kinni’ ja viige* julgõhe käest är’.
är\
I 55. Ja nää’ vei’ Jee
45. Ja ku tää tull, asto susõ är’ ülembä preestri
tää sissama tää mano mano; ja tää mano tulli’
ja ütel: Kabbi, Kabbi! kõik ülembä’ preestri’
ja an'd täile suud.
ja vanõmba’ ja kirä46. Ja nää'panni’ uma’ tunja’ kokko.
käe* tää külge ja võti’ 54. Ja Peetrus käve
tää kinni.
Laul, 22,17. kävvõst tää peräh, kooni’
47. A’ üts noist, kiä tää ülembä preestri moro
sääl man saisi*, tõmmas paale sai, ja taa isto
mõõga vällä ja lei ülembä sulasidõ man ja peesüt
preestri sulast ja rägi hinnast tuliveereh.
tää kõrva är’.
(S.55—65. Matt. 26,59—68. Luuk. 22,
63-71. Joh. 18, 19—24.)
48. Ja Jeesus kos't ja
üjel näile: Tii* olõt vällä 55. A’ ülembä’ preestri’
lännü* õkva kui rüüvli ja kõik suur kohus otsõ’
pääle, mõõko ja nui- tunistust Jeesusõ vasta,
jõga’minno kinni’ võtma. et tääd surmada’, ja es
49. Ma* olõ egapäiv lövvä’ midägi’.
tii man olnu pühäh 5ö. Sest palio tunisti’
kuah oppamah ja tii’ ei võlssi tää pääle’, a’

(S. 43-54. Matt. 26.47-58. Luuk. 22,
47-55. Joh. 18. 2-18.)

9*

näide tunistusõ’ es olõ* miä tii* arvat? A* nää*
kõik mõisti’ kohut tää
ütesugudsõ*.
57.
Ja mõnõ* võti* pääle, et tää om surma
Joh. 19,7.
kätte ja tunisti’ võlssi väärt.
65. Ja mõnõ* näksi'
tää pääle ja ütli’:
58. Mii’ olõmi’ kuulnu tää pääle sülgelemä ja
tääd ütlevat: Ma* kisu tää silmi kinni* katma
seo Jumala kua, miä ja tääd lüümä ja täile
kässiga’ om tett, maaha ütlemä: Mõista* kui proh
ja ehidä kolmõ pää- vet! Ja sulasõ* lei’ tääd
väga’ tõsõ üles, miä ei keppega*.
olõ’ kässiga* tett.
(S.66—72. Matt. 26,69- 75 Luuk. 22,
56-62. Joh. 18, 17, 25—27.)
59. Ja niigi* es lää*
66.
Ja Peetrus oli alah
näide tunistusõ’ ütte.
ussaiah.
Sääl Iuli üts
60. Ja ülemb preestri
ülembä
preestri
tütrekast.
saistas' üles ja asto kes
kele ja küsse Jeesusõ 67. Ja ku tää nägi
käest ja Utel: Kas sa’ Peetrusõ hinnäst piistleinidägi’ ei kosta’? Miä vät, kai tää tää pääle
tunistasõ* neo* su* vasta? ja ütel: Kah sa* olli*
61. A’ tää jäi vaik ja Naatsareti Jeesusega’!
es kosta* midägi*. Jäi* 68. A’ tää salas ja
küsse tää käest ülemb ütel: Ei ma* ei mõista’
preestri ja ütel täile: ja ei tiiä*, miä sa* kõnõKas sa* olõt Kristus, lõt. Ja tää läts vällä
kitet Jumala Poig?
ette ussaida, ja kikas
62. Ja Jeesus ütel: Jah, kirge.
olõ! Ja teil tulõhus nätä’ 69. Ja tütrek nägi tääd
Inemise Poiga istmah jäi’ ja nakas' ütlemä
Jumala väe hüäl puul ja noilõ, kiä sääl man
tulõvat taiva pilviga’!
saisi’: Seo om üts noidõ
65.
A’ ülemb preestri siäst
lahas uma särgi lahki 70. A’ tää salas jäi*.
ja ütel: Miä meile inämb Ja veitkese ao peräst
tunistusmiihi vaja om? ütli’ nuu* jäi’, kiä sääl
64. Tii* olõt tää Ju man saisi* Peetrusõlõ:
mala teotamist kuulnu*: Tõtõstõ sa’ olõt noidõ

siäst; sest sa’ olõt kah
Kaalileamaa miis ja su’
keelemurrõ’ om tuud
värki.
71. A’ tää Hakas' sunma
ja vanma: Ei ma’ ei
tunnõ’ seda inemist, kel
lest tii’ kõnõlõt.
72. Ja kikas kirge töist
kõrd. Sis tull Peetrusõlõ miilde sõna, mia
Jeesus täile oli ülnii :
75. Inne ku kikas kats
korda kirg, salgat sa’
minno kolm korda är’.
Ja tää kat't uma’ silmä’
kinni’ ja ik'k.
15. Päätükk.
Jeesus Pilatusõ iih. Tää hukka
mõistmine, orävitsavanik. ristilUUmine, surm ia matmine.

Ta pia varra hummogu
pei’ ülembä’ preestri’
vanõmbidõ ja kirätunjidõga’ ja kõik suur kohus
nõvvo, ja köüdi’ Jeesusõ
kinni’ ja vei’ tää är’ ja
anni’ tää Pilatusõ kätte.

y

Matt. 27, 1. 2.

Luuk. 22, 66 ; 23, 1.
Joh. 18, 28.

<S- V1» M.alt-27>

Luuk- 2

2-25. Joh. 18, 29-19, 16.)

2Ja Pilatus küss
tää käest: Kas sa ole
Juuda rahva kuningas’

Ja tää kos't ja ütel täile:
Jah, olõ!
5. Ja ülembä’ preestri’
kaipsi’ palio tää pääle.
4. A’ Pilatus küsse tää
käest jäi’ ja ütel: Kas
sa midägi’ ei kosta’?
Kae’, miä nää’ su’ vasta
lunistasõ’.
5. A’ Jeesus es kosta’
inäp midägi’, nii et Pi
latus sedä immes pan'd.
6. A’ pühis las'k tää
näile üte vangi vallalõ,
kedä nää’ vallalõ palssi’.
7. A’ üts miis, kedä
kutsuti Parrabas, oli
kinni’ pant mässäjidõga’,
kiä mässämiseh olli’ üte
inemise är’ tapnu’.
8. Ja rahvas tänit ja
nakas' pallõma, et tää
liisi’ nii, kuis tää alati
näile oli lennu.
9. A’ Pilatus kos't näile
ja ütel: Tahat tii’, et
ma’ teile Juuda rahva
kuninga vallalõ lasõ?
10. Sest tää tiise, et
ülembä’ preestri’ tää
kadõhusõ peräst olli*
är’ annu’.
J<>h- 4811. A’ ülembä’ preestri’
kihodi’ rahvast, et tää
lasknu’ näile innemb
Parraba vallalõ.

Matt.27, 31—56. Luuk.23,
12. Sis kos't Pilatus (S.20—41.
26-49. Joh. 19, 16—30.)
ja ütel näile jäi’: Mia 20. Ja ku nää’ tääd
tii* sis tahat, et m a’ olli* naarnu’, võti’ nää'
seolõ tii, keda tii’ ütle! purpurimäntli tää säläst
Juuda rahva kuninga är’ ja panni’ tää uma’
olõvat?
rõiva’ tää sälgä ja vei’
15.
A’ nää’ tänidi’ jäi’:tää vällä, et tääd risti
Ltiü’ tää ristil
lüvvä’.
14. A'Pilatus ütel näile: 21. Ja nää’sunnõ’vägiMiä tää sis kurja om hüsi üte müüdäminejä
tennü’? A’ nää tänidi’ Küreeni Hina mehe Siiviil inämb: Lüü’ tää monit, kiä väläst tull,
Aleksandre ja Ruhvi esä,
ristil
15. A’ Pilatus tahtsõ tää risti kaarna.
rahva meele perrä tetä’ 22. Ja nää’ vei’ tää
ja an'd näile Parraba Kolgata paika, seo om
vallalõ, ja Jeesust las'k är’seletedült: päälae asõ.
tää piidsaga’ pessä' ja 25. Ja nää’ anni’ täile
an'd tää är’ risti lüvvä*. juvva’ mirriga’ siätüt
viina; a’ tää es võta’.
16. A’ sõamehe’ vei
Laul 69, 22.
tää är’ sinnä’ kotta, miä 24. Ja ku nää’ tää olli’
om kohtupaik, ja kutsi’ risti löönü’, jai’ nää’ tää
kõõ väehulga kokko.
rõivit ja heidi’ liisku
17. Ja panni’täile pur- noidõ peräst, midä kelgi’
Laul. 22, 19.
purimäntli sälgä ja koi’ Saia’.
orävitsa vanigu ja panni’ 25. A’ seo oli kolmas
tünn, ku nää’ tää risti
tuu täile päähä.
lei’.
18. Ja näksi’ tääd tere- 26. Ja päälkiri tää sur
tämä:
Tereh, Juuda ma süüst oli tää pää
rahva kuningas!
kottalõ kirotõt: Juuda
19. Ja nää’ lei pääde- rahva kuningas.
ruuga täile päähä, süiks!’ 27. Ja nää’ poi’ tääga’
taa paale ja heidi pol- üteh kats rüüvlit risti,
vilõ maaha ja kumardi’ tõsõ hüäle ja tõse kutääd.
Laul 22. 7. ralõ poolõ.

28. Sis sai kiri tõtõs, kuuldõh: Kae’, tää kuts
mia ütles: Ja tää om Eeliat,
ülekohtuistõ sekka arvat. d6. Sis juus'k üts ja
29. Ja müüda mineja’ täiit' käsnä ätikega’ ja
teodi’ tääd, nõõgudi’ pan'd tää pääderuu otsa,
pääd ja ütli’: Vai! Ju juut tääd ja utel: Uutkõ’,
mala kua maaha kiskjä saami’ nätä’, kas Eelias
ja kolmõ pääväga’ üles tulõ tääd maaha võtma.
Laul. 69, 22.
ehitäjä!
50. Avida’ hinnäst ja d7. Ja Jeesus tänit suurõ
astu’ risti päält maaha. helüga’ ja heit hinge.
dl. A’ niisama naari’
tääd kah ülembä’preestri’ d8. Ja Jumala kua vahehindä vaihhõl kiratunji- tekk kogo pühämbä
dõga’ ja ütli’: Muid om paiga iih kakõs katõs
tää avitanu’, hinnäst ei tüküs mäeveerest alla.
saa’ tää avita’.
52. Kristus, Iisraeli ku d9. A’ ku päälik, kiä
ningas, astku’ tää nu’ tää kottal sais', nägi,
risti päält maaha, et et tää nii täniteh hinge
mii’ näesi’ ja ususi’. heit, ütel tää: Tõtõstõ seo
Kah nuu’, kiä tääga’üteh inemineoll Jumala Poig.
olli’ risti puudu’, teodi’ 40. A’ sääl oli kah
tääd.
Matt.16> !•4- naisi kavvõst päält kaedd. A’ kuvvõndal tun mah, kelle siäh kah oli
nil läts pümmes üle kogo Maarja Magdaleena ja
maa ütsändä tunnini’.
Maarja, väikese Jaakod4. Ja ütsändäl tunnil busõ ja Joosõsõ imä,
tänit Jeesus suurõ heiti ja Saalome, Luuk-8-2-8ga’ ja ütel: Eili! Eili
lamaa sabahtaani, seo 41. Kiä kah olli’ tää
om är’ seletedült: Mu’ peräh käünü’ ja tääd
Jummal! mu’ Jummal! tiinnü’, ku tää Kaalileamille olõt sa’ minno maal oli, ja palio muid
naisi, kiä tääga’ üteh
maaha jätnü’?
35. Ja ku mõnõ’ sääl olli’ üles lännü’ Jeruuman saisja’ ütli’ sedä salemmä.

(S. 42—47. Matt. 27,57—61. Luuk.
23, 50-55. Joh. 19, 38- 42.)

16. Päätükk.

Kristusö Ulesnõsõmine. Tää kolm
42. A’ ku jo’ õdag kättenäUtämist.
Ristmise säädmine.
Taivahe minek.
oli tulnu’, selle et val
Matt. 28, 1—8. Luuk. 24,
mistamise päiv oli, tuu (S. 1—8.1-12.
Joh. 20, 1-10.)
om pühi puulpäiv,
Ta ku hingämise päiv
45.
Sis tull Joosõp oli müüdä lännü\ osti’
Arimaatiast, üts ausa Maarja Magdaleena ja
kohtuesänd, kiä esi’ kah Maarja, Jaakobusõ imä,
uut' Jumala riiki, ja julas ja Saalome kaliif ruuhi,
Pilatusõ mano minnä’ ja et tääd võidma minnä’.
pailõl hindäle Jeesusõ 2. Ja edimätsel nädali
kehä.
pääväl lätsi’nää’ väega’
varra
päävä nõsõngu
44. A’ Pilatus pan'd
aol
havva
mano
immes, et tää jo’ oli är’
5.
Ja
ütli’
hindä
vaihhõl:
koolnu’, ja kuts pääligu
Kiä
höörütäs
meile
kivi
hindä mano ja küsse
taa kaest, kas taa jo havva usso iist är’?
ammu’ är’ kuuli.
4. Ja ku nää' sinnä’
kai’, näi’ nää’, et kivi
45. Ja ku tää tuud pää oli jo’ är’ höörütet; sest
ligu käest oli tiidä’ saa tää oli väega’ suur.
nu’, an'd tää tää kehä
5. Ja nää’ lätsi’ hauda
Joosõpilõ.
Matt. 27, 58.
ja näi’ üte noorõ mehe
46. Ja tää os't kalli hüäl puul istvat, tuul oli
linadsõ rõiva ja võft pikk valgõ’ rõivas sätää maaha ja mähke läh, ja nää’ heitü’ väega’.
tää kalli linadsõ rõiva 6.
tää ütel näile:
sisse ja pan'd tää sinnä’ Är’ heitügu’. Tii’ otsit
hauda, miä pae sisse Jeesust Naatsaretist, kiä
oli raot, ja höörüt kivi oli risti lüüd;- tää om
havva usso ette.
üles nõsnu’, tääd ei olõ’
siih,
kaegõ’ asõnd, kohe
47. A’ Maarja Magda
leena ja Maarja, Joo- nää’ tää olli’ pannu’.
sõsõ imä, kai’, kohe 7. A’ minke’, ülge* tää
tää panti.
Room. 8, 38. 39. opjilõ, kah Peetrusõlõ,

}

K

Luuk. 24, 36—49. Joh.
et tää teile ette latt (S. 14—18. 20,
19-23.)
Kaalileamaalõ, sääl näet
tääd, nii kuis tää teile 14. Peräkõrd, ku tää
ütstõiskümme
lavvah
om iilnü’.
p. h, 28.
istõ’, näüdäs tää hinnäst
8. Ja nää’ tulli’ ruttu ja nuumõ näide usk
vällä ja joosi' havva mata’ ja kõwa süänd,
mant är’, sest näide et nää’ noid es usu’,
pääle oli väristüs ja kia taad olli nannu
heitümine tulnu’, ja es üles nõsnu’ olõvat.
ütle’ kellelegi’ midägi',
15. Ja tää ütel näile:
sest nää* pelksi*.
Minke’ kõikõ maailma
9. A’ ku tää edimätsel ja
kuulutagõ’ armunädäli pääväl varra oli oppust kõgõlõ
eläüles nõsnu’, näüdäs tää väle.
Mau. 28, 18—20.
hinnästkõgõinneMaarja
Magdaleena^,kellest tää 16. Kiä usus ja kedä
säidse kurja vaimu oli rislitäs, tuu saa õnsas;
vällä ajanu’.
a’ kiä ei usu’, tuud mõis10. Tuu läts ja kuulut tõtas hukka.
Joh. 3, 18. 36. Ap. teg. 2, 38.
sedä noilõ, kiä tääga*
olli* olnu', kiä murõhi’
17. A’ noidõga’, kiä
ja iki’.
Joh. 20. is.
ususõ’, käüvä’ sändse’
11. Ja nuu’, ku sedä tähe*: Mu* nimel aja
kuuli*, et tää eläs ja tää va* nää’ kurjo vaimõ
tääd oli nännü’, es usu’ vällä, kõnõlõsõ’ vahtsit
tuud.
Luuk. 24, 11.
kiili.
12. Peräst tuud näüdäs 18. Nõstva’ siugõ üles;
tää hinnäst tõsõl näol ja ku nää’ määnest surkatõlõ noidõ siäst, ku majuuki piäsi juuma, ei
nää’ kõnnõ’ ja küllä lätsi *. tii* tuu näile midägi’
Luuk. 24, 13—38.
vika;
haigidõ pääle
15. Ja kah nuu* lätsi’ panva’ nää’ käe’, sis
ja kuuludi’ tõisilõ; noid saava’ nää* terves.
ki* es usu* nää’.
Matt. 10, 8.

(S. 19.

Luuk. 24, 50—55.
1, 4-11.)

Ap. teg.

20. A* nää’ lätsi’ vällä
ja kuuludi’ armuoppust
19. Ja ku Issand näi- kõigih paigoh ja Issänd
dega’ seda oli kõnõlnu’, avit näid ja kinnit sõnna
võõti tää üles taivahe immetähti läbi, miä sääl
ja tää istõ Jumala hüäle man sündü’.
poolõ.
Ap. teg. 3, 16; 14, 3.
AAMEN.

Evangeelium
püha Luukasõ kirotõt.
tää naene oli Aaroni
tütrist, Eliisabet nimi.
6. Ja nää’ olli’ mõlõmba’ õigõ’ Jumala iih ja
elli’ kõiki käska ja Isp t mitmõ’ omma’ kätte sändä säädmiisi perrä.
I—' võtnu* ütte luku üles
kirotada* noidõ asjo ju 7. Ja näil es olõ’ last;
tustamist, mink pääle mii’ selle et Eliisabet oli siesi’ hindäh julgõ’ olõmi’, gimäldä’, ja nää’ mo2. Nii kuis mii’ kätte! lõmba’ olli’ vana’.
omma* aunu* nuu', kiä 8. Ja seo sündü, ku tää
esi alostusõst nägijä* ja preestri amõtih oli uma
sõna sulasõ* omma’ kõrra aol Jumala iih,
olnu’,
1 Joh. 1, 1. 2. 3. 9. Ja tää kõrd tull
5. Sis olõ ma’ kah preestri amõdi kumbõ
hüäs arvanu’, et ma’ peräst sautada’, sis läts
alostusõst kõik olõ õigõ tää Issändä kotta.
höste är’ kullõlnu’, ütte 10. Ja kõik rahvas oli
luku sullõ kirotanu’, kal väläh Jumalat pallõmah
lis Teovilus.
sautamise aol.
3 Moos. 16. 17.
4. Et sa’ pidi’ är’ tuu
ma noidõ oppuisi tävve 11. Aga Issändä engli
õigusõ, miä sullõ om näüt hinnäst täile ja sais'
auusõnaga’ opat.
sautamise altri hüäl puul.
2 Tiim. 3, 16
5. Heroodõsõ, Juuda 12. Ja ku Saakarias
maa kuninga, aol oli tääd nägi, heitü tää är’
üts preestri, Saakarias ja hirm tull tää pääle.
nimi, Aabia korrast, ja 15. A’ engli ütel täile:
1. Päätükk.

Sissejuhatus.
Ristia Johannõsõ
ja Jeesusõ Kristusõ siindllmise
ettekuulutus. Maarja kittUse laul.
Johannõsõ sUndllmlne ja Saakaria
kiituse laul.

Är’ peläku’, Saakarias,
sest su’ palvõ om kuult,
ja su’ naane Eliisabet
tuu sullõ puja ilmalõ,
ja sa* panõt täile nimes
Johannõs
14. Ja sull saa rõõm
ja väega* hää miil ja
palio rõõmustasõ’ tää
siindümise peräst.
15. Sest tää saa Issändä iih suur ja viina
ja vägijuuki ei juu*
taa ja taad taudetas
jo’ uma imä ihoh Pähä
Vaimuga*.
Kohtum. 13, 4. 5.

Matt. 11, 9. 11.

16. Ja tää piiürd palio
Iisraeli lätsi Issändä,
näide Jumala; poolõ.
17. Ja tää käü tää iih
Eelia vaimuh ja väeh,
et pöördä* essi süäme’
lätsi poolõ, ja noid, kiä
sõnakuulmalda*, õigidõ
tarkusõ poolõ, et tää valmistasi* Issändäle üte
valmistõdu rahva.
Mak 3, 1. 23. 24.

Matt. 17. 11-13.

18. Ja Saakarias ütel
engli vasta: Kost ma*
tuud tunnõ, sest ma’ olõ
vana ja mu* naane om
väega* vana?
19. Ja engli kos't ja
ütel täile: Ma’olõKaabriel, kiä Jumala iih sais

ja minno om lähätet
! sullõ kõnõlõma ja sullõ
neid rõõmu sõnomit kuu
lutama.
20 Ja kae’, sa* jäät
keeleldümäs ja ei saa’
kõnõlda’ tooni’ pääväni',
kooni’ seo sünnüs: selle
et sa* ei olõ mu* sõnno
usknu’, miä Umal aol
täüde läävä*.
21. Ja rahvas oodi’
Saakariast ja panni’
immes, et tää nii kavva
Jumala kotta jäi.
22. A* ku tää vällä tull,
es saa tää näidega’ kõ
nõlda*, ja nää’ mõisti’,
et tää nägemist oli kuah
nännü*. Ja tää esi’ näüdäs näile käega’ ja jäi
keeleldümäs.
25. Ja seo sündü, ku
taa teenistuse paava
täüs sai’, läts tää umma
kodo.
24. Ja peräst noid päivi
sai tää naane Eliisabet
käümä pääle ja hois
hinnäst varöh viis kuud
ja ütel:
25. Nii om Issänd
mullo tennü’ noil päivil,
kuna tää mu* pääle om
kaenu*, et võtta* mult
teotusõ inemiisi siäst är’.

26. A’ kuvvõndal kuul
lähätjummal engli Kaabrieli Kaalileamaalõ, ütte
Hina, Naatsaret nimi,
27. Üte neitsi mano,
kiä oli kihlat ütele me
hele, Joosõp nimi, Taavedi suust; ja tuu neitsi
nimi oli Maarja.
p. 2, 5. Jees. 7, 14 Matt. 1, 16—18.

28. Ja engli tull tää
mano ja ütel: Tereh, kiä
sa’ olõt armu saanu’.
Issand olgu su’ka’, sa’
õnnistõt naisi siäh!
s. SO, 42.

29. A’ ku tää tääd nätä’
sai, heitü tää tää sõna
peräst väega’ är’ ja mo
tol, määne teretämine
seo oli.
50. Ja engli ütel täile:
Är’ peläku’, Maarja, sest
sa’ olõt armu löüdnü’
Jumala mant.
51. Ja kae’, sa’ Saat
käümä pääle ja tuut puja
ilmalõ ja sa’ panõt täile
nimes Jeesus.
52. Seo saa suur ja
kutsutas Kõgõkorgõmba
Pujas; ja Issänd Jummal
taht täile anda’ tää esä
Taavedi avvujäre.
55. Ja tää valitsõs kui
kuningas Jaakobi suu

üle igaveste ja tää ku
ningriigil ei olõ’ otsa.
Laul 45, 7.

Mik. 4, 7.

54. A’ Maarja ütel englile: Kuis seo sündüs,
selle et ma’ mehest ei
tiiä’?
55. Ja engli kos't ja
ütel täile: Pühä Vaim
tulõ su’ pääle ja Kõgõ
korgõmba vägi varjas
sii’ üle, selle kah Pühä,
kiä su’st sünnüs, kutsu
tas Jumala Pujas.
56. Ja kae’, Eliisabet,
su’sugulanõ, om kah pujaga’ käümä pääl umah
vanah iäh ja seo om
täile kuvvõs kuu, kedä
Übi sigimäldä’ olõvat,
57. Sest Jumala man
ei olõ’ ütski’ asi või
malda’. 1 Moos. 18,14. Hiiob.42,2.
Jeer. 32, 17. 27.

58. A’ Maarja ütel:
Kae’, siih om Issändä
näädsik; mullo sünku’su’
sõna perrä. Ja engli
läts tää mant är’.
59. A’ noil päivil võt'!
Maarja kätte ja läts ru
tuga’ mägidsele maalõ
Juuda Hina.
Jos. 21,11.
40. Ja tää tull Saakaria
kotta ja teret Eliisabeti.
Mait. 18, 20.

41. Ja seo sündü, ku
Eliisabet Maarja teretä-

mist kuu!'d, karas' lats põlvõst põlvõni’ noide
tää ihoh. Ja Eliisabet üle, kiä tääd pelgäse’.
Laul 103, 13. 17.
sai täüs Pühha Vaimu,
s. 15.
51. Tää om uma käe42. Ja tänit suurõ he varrõga’ suurt väke üles
itiga’ ja titel; Õnnistõt näüdänü’, tää om lakkä
olõt sa’ naisi siäst ja piinu’ noid, kiä suurõõnnistõt om su’ iho sugu! litse’ omma’ uma stiäme
45. Ja kost seo mullo meelest. 2saam.22.28. jees. 51,9
1 Peetr. 5, 5
sünntis, et mu’ Issanda
52.
Tää
om
maaha
ima mu’ mano tulõ ?
44. Sest kae’, ku su’ tonganu’ vägevit avvuteretamise heiti mu’ kõr- järgi päält ja alandlikka
vo sai, sis karas' Ial- ülendänü’.
1 Saam. 2. 7. 8 Laul 147, 6.
sõkõnõ suurõ rõõmuga’ 55. Nälätsit om tää
mu’ ihoh.
s. 15.
tätitnü’ annõtõga’ ja rik
45. Ja õnnis om luu, ku tühält är’ saatnu’.
Laul 34, 11; 107, 9.
kiä om usknu’, sest seo
saa tõtõs, mia täile Is 54. Tää om vasta võt
sand om tilnti’.
nu’ uma sulasõ Iisraeli,
46. Ja Maarja titel: Mu’ et miilde tuetada’ umma
hing avvustas väega’ halõstust igäveste,
Jees. 50, 18; 41, 8—12.
Issändät,
55. Nii kuis tää om
1 Saam. 2, 1—10. Laul 145, 1—6.
47. Ja mu’ vaim om kõnõlnu’ mii’ vanõmbilõ,
väega’ rõõmus Jumala, Abrahamilõ ja tää suulõ.
1 Moos. 17, 7; 18, 18
mu’ Õnnistegijä, peräst;
56 A’ Maarja jäi tää
48. Sest tää om kaenu’ mano pia kolm kuud ja
uma näädsigu alandusõ läts peräst tagasi umma
pääle; sest kae’, seost kotta.
aost kitvä’ minno õnsas
57. A’ Eliisabeti aig sai
kogo põlvõ rahvas.
täüs, et maaha saia’, ja
49. Sest mullo om tää tõi pu ja ilmalõ.
suuri asjo tennü’ väkev
ja kelle nimi Pühä om 58. Ja tää lähemädse’
Laul 126, 2. 3. ja sugulasõ’ kuuli’,
et
50. Ja tää halõstus kest Issänd uma halõstusõ

oli suurõs termil’ tää mehe ja ütli’: Miä saa
vasta, ja olli’ rõõmsa’ kül’ seost latsõst? Ja
Issändä käsi oli tääga’.
taaga’.
59. Ja seo sündü, et 67. Ja Saakarias, tää
nää’ tulli’ katsandal pää- esä, sai täüs Pühhä
väl latsõkõist ümbre lõi Vaimu, kõnõl prohvedi
kama; ja nää’ tahtsõ’ viisi ja ütel:
nimetädä’ tääd tää esä
68. Kitet olgu’ Issänd,
nimega’ Saakarias.
Iisraeli
Jummal, et tää
60. A’ tää imä kos't
om
tulnu’
kaema ja är’ja ütel: Ei, a’ tää nimi
lähätänü’
om Johannõs.
s. 13. lunastamise
61. Ja nää’ ütli’ täile: umalõ rahvalõ;
Su’ suguvõsah ei olõ’ 69. Ja om meile heränkedägi’, kellel sääne nimi dänü’ õnnistusõ sarvõ,
om.
uma sulasõ Taavedi
62.
A’ nää’ näütsi’ SUUSt,
Laul 132, 17.
käega’ tää esä poolõ,
kuis tää tahasi’ tääd 70. Nii kuis tää om
kõnõlnu’ ummi pühhi
kutsu’.
65.
Ja tää kiisse üte prohvette suu läbi, kiä
lavvakõsõ ja kirot: Jo maailma alõstusõst om
olnu’,
hannõs om tää nimi; ja ma’
Jees. 35, 4. leer. 23, 6. Os. 1, 7.
nää’ kõik panni’ sedä
71. Et tää meid är’
immes.
päst
mii’ vainlaisi käest,
64. A’ sedämaid pässi
kiä
meid
vihkasõ’,
taa suu ja taa kiu valLaul 106, 10. 2. Tiim. 4, 18.
lalõ ja tää kõnõl ja kit't
72. Ja mii’ vanõmbidõ
Jumalat.
pääle
halõstas, ja umma
65. Ja pelg tull kõiki
pühhä
säädüst miilde
pääle, kiä näide lähtulõtas,
koh elli’, ja kõigist
1 Moos. 17, 7. 3. Moos. 26, 42.
noist asöst kõnõldi kõgõl Juuda mägidsel maal. 75. Vandõ perrä, miä
5 Moos. 11, 18. tää om vannu’ mii’ esäle
66. Ja kõik, kiä sedä Abrahamilõ, and meile,
kuuli’, võti’ sedä süä1 Moos. 22, 16. 17. Mik. 7, 20.

74. Et mii’ ummi vainlaisi käest är’ pästedü’,
ilma pelüldä’ tääd pidimi’ tiinmä.
Kaal. 1, 4. Tiit. 2, 12. 14. Behr. 9,14.

2. Päätükk.
Kristusõ sllndUmine, Umbrelõikamine ja templihe viimine Siimeon
ja Anna. KatõtõiskUmne aastanõ
Jeesus templih. Jeesusõ nuurusõ
alg Naatsaretih.

A ’ seo sündü noil päi75. Pühäliseh ja õiguvii, et käsk keisri
sõh tää iih kogo uma Augustusõ puult vällä
eloaO.
Koi. 1,22. lPeetr. 1,15.
läts kõikõ maailma üles
76. Ja sa’, latsõkõnõ, kaotada’.
sinno kutsutas Kõgõ- 2.
Seo kirotus oli
korgõmba
prohvetis; edimäne tuul aol, ku
sest sa’ kaht Issanda Kireenius Siiriamaa üle
palgõ iih ja valmista! valitseja oli.
tää tiid,
5. Ja kõik lätsi’ hin
77. Et õnnistusõ tun- näst laskma üles kao
mist anda’ tää rahvalõ tada’, egaüts umma Hina.
näide patto andisanmi- 4. Sis läts kah Joosõp
Se läbi;
.
Jeer. 51, 34.
Kaalileamaalt Naatsareti
78. Mii’ Jumala süäme- liinast üles JuudamaalÕ
liku
halõstusõ läbi, Taavedi Hina, midä kut
minka’ meid om tulnu’ sutas Petlemmäs, selle
kaema tuu, kiä nõsõs et tää oli Taavedi kuasf
ja suust,
korgõst,
4 Meos. 24,17. Jees.60,1.2. Mol. 3,20.
5. Et hinnäst lasko’
üles
kaotada’ Maarja,
79. Paistma noilõ, kiä
istusõ’ piimehüseh ja uma kihlat naasega’,
surma varöh, et mii’ kia oli kauma paal.
p. 1, 27. Matt. 1, 18.
jala’rahu tii pääle saata’.
Jees 9, 1. Matt. 4, 16.
6. A’ seo sündü, ku
naa
saal olli, sai
80. A’ latsõkõnõ kasvi,
aig
täüs,
et maaha
ja sai kangõs vaimuh,
Kaal. 4, 4.
ja oli laanõh tooni’ pää- Saia’.
väni’, kooni’ tää näüdäs 7. Ja tää tõi uma edihinnäst Iisraeli rahvalõ. mätse Puja ilmalõ ja

mähke tääd ja pan'd tääd
maaha seime, sest näil
es olõ’ muud asõnd majah.
8. Ja säälsamah väläh
olli’ kariisõ’ öidsih ja
hoisõ’ üiise umma karja
9.
Ja kae’, Issanda
engli sais' näide man ja
Issanda au pais't näide
ümbre, ja nää’ pelksi
väega’.
10. Ja engli ütel näile:
Är’ peläku’! sest kae’,
ma’ kuuluda teile suurt
rõõmu, miä kogo rahvalõ saa,
tees. 52, 10.
11. Sest teile om täämbä
Taavedi liinah Õnnistegijä sündünii’, kiä om
Issänd Kristus.
Jees. 9, 5. 6

Joh. 3, 16.

12. Ja seo olgu’ teile
tähes: Tii’ lövvät latsõ
mähidü ja seimeh maga
vat.
15. Ja äkitselt oli engliga’ taiva sõaväe hulk,
nuu’ kiti* Jumalat ja ütli’:
14. Au olgu* Jumalalõ
korgõh, maa pääl rahu
ja inemiisist hää miil.
P- 19, 38. Jees. 57, 19. Room. 5,1.
Eeves. 2, 14. 17.

15. Ja seo sündii, ku
engli’ näide mant är’
lätsi’ taivahe, sis ütli’

karüsõ’ ütstõsõlõ:
Et
läki’ nüüd Petlemmä ja
kaemi’ sedä asja, miä
om sündünü’, miä Is
sänd meile om teedä’
annu’.
16. Ja nää’ tulli’ ru
tuga’ ja löüse’ Maarja
ja Joosõbi ja latsõkõsõ
seimeh magavat.
17. A’ ku nää’ olli’
nännü’, laodi nää’ asä’
lakkä, miä näile seost
latsõkõsõst oli kõnõld,
S. 10—12. 1 Joh. 1, 1. 2. 3.

18. Ja kõik, kiä sedä
kuuli’, panni' sedä im
mes, miä karüsõ’ näile
olli’ kõnõlnu’.
19 A’ Maarja pidi kõik
neo’ sõna’ meeleh ja
mõtõl näide pääle umah
süämeh.
s. si.
20. Ja karüsõ’ lätsi’
tagasi, avvusti’ ja kiti*
Jumalat kogo seo iist,
miä nää’ olli’ kuulnu’
ja nännü’, nii kuis näile
oli ült.
21. Ja ku katõsa päivä
täüs sai, et last ümbre
lõigata’, sis panti täile
nimi Jeesus, miä engli
oli pannu’, inne ku tää
imä ihho sai. p- i, ai. 59.
22. Ja ku näide puhas
tamise päävä* Moosõsõ
to

Siimeon ja

Luuk. 2.

prohvet Anna.

käsuoppusõ perrä täüs 29. Issand, nüüd lasõt
sai’, sis vei’ nää’ tääd sa’ uma sulasõ rahuh
Jeruusalemma, et tääd är’ minnä’ uma sõna
perrä.
1 Moos. 46, 30.
Issändä ette säädä’.
3 Moos. 12.
50. Sest mu’ silmä’
23. Nii kuis Issändä omma’ nännü su’ õnnis
käsuoppusõho om kiro- tust,
tõt: Ega poisslats, kiä
imä edimäne lats om, 51. Miä sa’ olõt valkutsutas Issändäle pü- mistanu' kogo rahva
näteh,
häs.
2 Moos. 13, 2
24. Ja et nää pidi’ 32. Valgusõs, paganit
ohvri anma tuud pite, valgustama, ja uma Iis
kuis Issändä käsuoppu- raeli rahva avvus.
Jees. 42, 6: 49. 6.
sõh om ült: Üts paar
33.
Ja
Joosõp
ja tää
hüttä vai kats tuvipoiga.
imä panni’ immes, miä
25. Ja kae’, üts ine tast kõnõldi.
mine oli Jeruusalemmäh.
Siimeon nimi, ja tuu 54. Ja Siimeon onnist
inemine oli õigõ ja näid ja ütel Maarjalõ, tää
jumalapelglik ja uut' imäle: Kae’, seo sais
Iisraeli rõõmu, ja Püha sääl sadamises ja ülesnõsõmises mitmõlõ IisVaim oli tää pääl.
26. Ja tää oli sõna raelih ja tähes, kellele
saanu’
Pühä Vaimu könõldas;
käest, et tää ei näe’ 35. A’ su’ki’ umast hin
surma, inne ku tää är’ gest tüküs mõõk läbi,
näge Issändä Kristusõ. et saasi’ mitmõ süäme
27. Ja tää tull Vaimu mõtlõmise’ avalikus.
läbi pähhä kotta. Ja ku 56. Ja sääl oli Anna,
vanõmba’ latsõkõsõ Jee- üts naistõrahvas, kiä
susõ sinnä’ tõi’, et nää’ prohvet, Vanueli tütär,
tää peräst teesi’ käsu Asseri suguharost, tuu
oppusõ kumbõ perrä.
oli väegä’ elänü’, ja oli
28. Sis võt't tää esi’ uma mehega’ säidse aas
tää hindä üskä ja kit't tat elänü’ peräst umma
Jumalat ja ütel :
neitsipõlvõ.

salemmä, ja Joosõp ja
tää imä es tiiä’ tuud.
44. A’ ku nää’ modi’
tääd tiikäüjidõ siäh olõvat, käve’ nää’ üte pää
vä tiiä ja otsõ’ tääd
1 Tiim. 5, 5. sugulaisi ja tutvidõ man.
58. Ja tuu tull sinna’ 45. Ja ku nää’ tääd
tuulsamal tunnil ja tu- es lövvä’, lätsi’ nää’
nist Issanda avvu üles tagasi Jeruusalemmä ja
ja kõnõl kõigilõ, kiä är- otsõ’ tääd.
lunastamist Jerusalem- 46. Ja tuu sündü kolmõ
mäh oodi’.
päävä peräst, et nää’
59. Ja ku nää’ kõik tää löüse pühäh kuah
lõpõdi’, mia Issanda istvat kesk opõtajidõ
käsuoppusõ perrä pidi siäh ja näid kuulvat ja
sündümä, lätsi nää’ ta näide käest küsüvät.
gasi Kaalileamaalõ, um- 47. A’ kõik, kiä tääd
kuuli’, heitü’ är’ tää
ma Naatsareti Hina.
mõistusõ ja kostmistõ
40. A’ latsõkõnõ kasvi peräst.
ja sai kangõs vaimuh, 48. Ja ku nää’ tääd
läüs tarkust ja Jumala näi’, heitü’ nää' är’, ja
arm oli tää pääl.
tää imä ütel täile: Poig,
S. 52. p. 1, 80.
miä sa* meile nii olõt
41. Ja tää vanõmba’ tennü’? Kae’, su’ esä ja
käve’ ega aasta Jeruusa- ma’ olõmi’ sinno valuga’
lemmäh paasapühis.
otsnu’.
42. Ja ku tää katõ- 49. Ja tää ütel näile:
tõiskümne-aastatsõs sai Miä seo om, et tii’
ia nää’üles lätsi’Jeruusa- minno olõt otsnu’? Kas
lemmä, paasapühä kom- tii’ es tiiä’, et ma’ tuuh
bõ peräst,
piä olõma, miä mu’
45. Ja ku pühä’ müüdä Esä perält om?
olli’, et nää’ jäi’ kodo 50. Ja nää’ es mõista’
poolõ lätsi’, sis jäi tuud sõnna, miä tää
poisslats Jeesus Jeruu- näile kõnõl.

37. Ja tää oli katsakümne nelä aastanõ
läsk; tua es tulõ’ ial är’
pühast kuast, tiine Juma
lat päästmise ja palvidõga’ üü’ ja päävä’.

to*
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Luuk. 2. 3.

jutus.

mise ristmist patto andisanmises.
4. Nii kuis Jeesaja proh| vedi sõnno raamatuke
om kirotõt, kiä ütles:
5, 19. j
52.
Ja Jeesus kasvi Hõikaja helü om laa
tarkusõh ja pikkusõh nõh: valmistagõ* Issändä
ja armub Jumala ja ine- tiiä; tekke’ tää tiiraa’
tasatsõs.
miisi man.
5. Kõik Oro’ saagu’
1 Saam. 2, 26. Op. sõn. 3, 4.
taus ja kõik mae ja
mäekingo’ saagu’ alambas ja, miä kõvvõr om,
3. Päätükk.
saagu’
õgvas ja, miä
Johannõsõ patustpUUrmise jutus ja
tunistus Kristusõst. Kristusõ rist- mätlik om, saagu’ tasat
mine ja suguvõsa.
sõs tiis.
TV ’ viietõiskümnendä- 6. Ja kõik liha näge
mäl keisri Tibeeriusõ Jumala õnnistust.
valitsusõ aastal,
ku 7. Sis ütel tää rahPontsius Pilatus Juuda valõ, kiä vällä tull hinmaa valitsõja, ja Heroo- näst täi laskma risti’:
dõs Kaalileamaa neli- Tii’ vihatsõmpi hussõ
vürst, a’ Vilippus, tää sugu! kiä om teile näüveli, Iturea ja Trakoniti dänü’, et võit är’ paeda’
nelivürst, ja Lisanias tulõvatsõ viha iist?
Abilenemaa nelivürst oli,
8. Selle kankõ’ õigõt
2. Ku Annas ja Käi meeleparandamise vilja,
vas ülembä’ preestri* ja är’ mõtõlgu’ esihindäh
olli*, sai Jumala sõna üldä’: Meil om Abraham
Saakaria puja Johan esäs! Sest ma* ütle teile,
nõsõ kätte laanõh.
et Jummal või neist kiAbrahamilõ lätsi
(S. 3—18. Matt. 3, 1—12. Mark. 1, vest
1-8.)
saata’.
Joh. 8, 39. Room. 9, 6. 7. 8.
5. Ja tää tull kogo Jordani ümbretsõõri maalõ 9. A’ kirvõs om kah
ja kuulut meeleparanda- jo’ puiõ juurõ külge

61. Ja tää läts näidega’
alla ja tull Naatsaretti ja
kullo! näide sõnna, ja
tää imä pidi kõiki neid
sõnno umah süämeh.

r\

pant; selle ega puu, mia I väärt tää kängä nüürä
hüvväviljaei kanna’,rao- vallalõ tegemä; tuu rist
tasmaahajavisatastullõ. teid Püha Vaimu ja tuMatt. 7, 19; 15. 13. Joh. 15, 2. 6. lõga’.
to. Ja rahvas kiisse 17. Tää visklapjo om
täit ja ütel: Mia mii’ tää käeh ja tää võtt
teemi’ sis?
umma rehealost pühhi’
11.
A’ tää kos't ja ja nisu' umma aita
ütel näile! Kellel kats kokko panda’: a’ agana’
särki om, tuu anku’ võtt tää kistutamalda’
toolõ, kellel ei olõ’, ja tulõga’ är’ palotada’.
kellel stiüki um, tuu 18.
Kah mitu muud
tekku’ niisama. 1 Joh. 3,17. asja manitsõdõh, kuulut
12.
A’ tölneri’ tulli’ tää rahvalõ armuoppust.
kah hinnast laskma 19. A’ neli vürst Herooristi’ ja ütli’ täile: Opõ- dõs, ku tääd tää nuum'
taja, mia mii’ teemi?
Heroodia, tää veleVilip.15. A’ tää ütel näile: pusõ naase peräst ja
Är’ nõutku’ inämb, kui kogo kurä peräst, miä
teile om säet.
p- 19- s. Heroodõs oli tennu,
Matt. 14, 3. 4. Mark. 6, 17. 18.
14. Sis kiisse’ täit kah
20.
Tegi pääle kogo
sõamehe’ ja ütli’: Ja
seo
kah
sedä, et tää
mii’, miä sis mii’ teemi’?
pan'd
Johannõsõ
vangi
Ja tää ütel näile: Är’
tekku’ ütelegi’ liiga ega’ torni kinni’.
Matt. 3, 13—17. Mark. 1,
petüst ja olkõ’ uma pal (S. 21, 22.9-11.
Joh. 1, 32.)
gaga’ rahul.
21.
A’
tuu
sündü, ku
15. A’ ku rahvas uut',
kõikõ
rahvast
ristiti ja
ja kõik umah süämeh
Jeesus
kah
oli
ristit ja
mõtli’ Johannõsõst, vai
Jumalat
palio],
et
taivas
tää vast om Kristus,
Joh. 1, 19—28. vallalõ tetti,
Ja Pühä Vaim
16. Sis kos't Johannõs 22.
ja ütel kõigilõ:
Ma’ maaha tull iholikul näol
risti teid viiga’; a’ tuu kui tuvi tää pääle, ja
tulõ, kiä mu’st väge- üts helü tull taivast, tuu
vämp om, ja ma’ ei olõ’ ütel: Sa’ olõt mu’armas

Poig, sii st om mul hüä Joosõbi, kiä oli Joonani,
miil!
kiä oli Eliakimi poig,
(S. 23-38. Matt. 1. 1—17.)
51.
Kiä oli Meelea,
25.
Ja Jeesus oli kiä oli Mainani, kiä oli
piakolmkümmend aastat Mattata, kiä oli Natani,
vana, ku tää umma kiä oli Taavedi poig,
amõtit alost ja oli — 52. Kiä oli Jesse, kiä
nii kui arvati — Joosõbi oli Oobedi, kiä oli
poig, kiä oli Eeli poig, Poase, kiä oli Saima,
24.
Kiä oli Mattati, kiä oli Naasoni poig,
kiä oli Leevi, kiä oli 55.
Kiä oli Aminadabi,
Meiki, kiä oli Jaana, kiä oli Arami, kiä oli
kiä oli Joosõbi poig,
Esromi, kiä oli Peeretsi,
25. Kiä oli Mattatia, kiä oli Juuda poig,
kiä oli Amosi, kiä oli 54. Kiä oli Jaakob!,
Nahumi, kiä oli Esli, kiä oli Isaaki, kiä oli
kiä oli Nangi poig,
Abraham!, kiä oli Taara,
26. Kiä oli Maati, kiä kiä oli Naori poig,
1 Moos. 21, 2. 3; 11, 10—26.
oli Mattatia, kiä oli Sii1 Äia r. 1, 24—27.
mei, kiä oli Joosõbi, 55. Kiä oli Saaruki,
kiä oli Juuda poig,
kiä oli P agavi, kiä oli
27. Kiä oli Johanna, Vaaleki, kiä oli Eeberi,
kiä oli Käsa, kiä oli kiä oli Saaia poig,
1 Äia r. 1. 24. 25.
Sorobaabeli, kiä oli
Sealtjeli, kiä oli Näri 56. Kiä oli Kainani,
kiä oli Arvaksadi, kiä
poig,
oli
Semm!, kiä oli Noa,
28. Kiä oli Meiki, kiä
oli Addi, kiä oli Koo- kiä oli Leemeki poig,
sami, kiä oli Elmodami, 57. Kiä oli Metuusala,
kiä oli Eenoki, kiä oli
kiä oli Ärmi poig,
29. Kiä oli Joosõsõ, Jeeredi, kiä oli Maalakiä oli Elietseri, kiä oli leli, kiä oli Keenani poig,
Joreimi, kiä oli Mattati, 58. Kiä oli Eenosi,
kiä oli Leevi poig,
kiä oli Seti, kiä oli
50. Kiä oli Siimeoni, Aadama, kiä oli Jumala
1 Moos. 5, 1—3.
kiä oli Juuda, kiä oli poig.

anna sedä, kellele ma’
Kristust kiusatas.
Tää alostas taha.
umma oppamise amõtit, pida Naat7. Ku sa’ nüüd mu’
saretih ja Kapernaumah jutust, tege
Peetrusõ ämma ja pallö haigit ette kumardat, sis om
terves.
kõik su’ perält.
(S. 1—13. Matt. 4, 1—11. Mark. 1,
8. Ja Jeesus kos't täile
12. 13.)
ja ütel: Taganõ’ mu’
7V ’ Jeesus, täüs Pähä
saadan, sest kiro
-rA. Vaimu, tull tagasi mant,
tõt om: Kumarda’ IssänJordanist, ja tääd aeti dät, umma Jumalat ja
Vaimu läbi laandõ.
teeni’ õnõ tääd.
2. Ja kurat kiusas neli- j 9. Ja tää vei tääd Jekümmend päivä, ja tää ruusalemmä ja pan'd
es süü’ midagi* noil tää pühä kua harä pääle
päivil; ja ku neo’ mööda saisma ja ütel täile: Ku
sai’, sis tull täile peräst sa* Jumala Poig olõt,
nälg kätte.
sis viska’ hinnäst siist
5. Ja kurat ütel täile: maaha.
Ku sa* Jumala Poig JO. Sest kirotõt om:
olõt, sis ütle seolõ ki- Tää taht uma’ engli’ su’
vilõ, et tää leeväs saasi’. peräst käske’, et nää’
hoiasi*:
4. Ja Jeesus kos't täile sinno
11. Ja nää võtva* sinno
ja ütel:
Kirotõt om, kässi pääle, et sa’ umma
et inemine ei elä’ õno jalga vasta kivvi es
leeväst, a’ egastütest
toukasi’.
Jumala sõnast.
12. Ja Jeesus kos't ja
5. Ja kurat vei tää üte ütel täile: Ült om: Är*
korgõ mäe pääle ja näüt kiusaka* Issändät, umma
täile kõiki maailma ku- Jumalat.
ningriike silmäpilgahta- 15. Ja ku kurat lõpõt
mise aol.
kõik kiusatuse, tagasi
6. Ja kurat ütel täile: tää tää mant tüküs aos.
Kõik meelevalla näide (S. 14, 15. Matt. 4, 12—17. Mark. 1,
14-15.)
üle taha ma’ sullõ anda’
14.
Ja
Jeesus
läts ta
ia näide avvu; sest seo
om mullo ant ja ma’ gasi Vaimu väeh Kaali-

4. Päätükk.

leamaalõ; ja kõnõ’ tää
üle vi di lakka kõgõlõ
ümbretsõõri maalõ.
15. Ja tää opas näide
kogodusõ kuõh, ja tääd
avvustõdi kõiki puult.
(S. 16—30. Mait. 13. 53-58. Mark. 6,
1-6.)

20. Ja ku tää pan'd
raamadu kinni’, an'd tää
tuu sulasõ kätte ja istõ
maaha, ja kõiki silmä*
kogodusõ kuah kai’
ütsisilmi tää pääle.
21. Ja tää nakas' ütlemä näile: Täämbä om
seo kiri tõtõs saanu’ tii
kuuldõh.
22.
Ja nää’ tunisti’
kõik tääst ja panni’im
mes tää armsit sõnno,
miä tää suust vällä tulli’,
ja ütli’: Kas seo om
JOOSÕbi poig? Joh. 6, 42.

16. Ja tää tull Naatsaretli, koh tää oli üles
kasunu’, ja läts uma
viisi perrä hingämise
pääväl kogodusõ kotta
ja saist üles kirja lugõma.
17. Ja tää kätte anti
prohvedi Ieesaja raamat; 25. Ja tää ütel näile:
ja ku tää raamadu val Kül’ tii’ mullo seo
lalõ tegi, löüs tää tuu vanasõna ütlet: Arst
kotusõ, kohe kirotõt oli: avida’ esihinnäst! miä
18. Issändä Vaim om mii’ olõmi’ kuulnu’ Kamu* pääl; selle om tää pernaumah johtunu’ olõminno võidnu’; tää om vat, sedä tii’ kah siih
minno saatnu’ vaesilõ Umal perismaal.
armuoppust kuulutama, 24. A’ tää ütel: Tõnoid parandama, kiä tõstõ ma’ ütle teile:
süäme poolõst rõhudu’, Ütski’ prohvet ei olõ*
vangõlõ vallalõ lask armas Umal perismaal.
mist kuulutama ja püme- 25. A’ tõtõ poolõst
hilõ nägemist, ja vaiva- ütle ma’ teile:
Mitu
tuid andisanmise läbi läskänaist oli Bella aol
vallalõ laskma, Matt. 11,5. Iisraelih, ku taivas oli
19. Ja kuulutama Is kolm aastat ja kuus
sändä meeleperälist aas kuud kinni’ pant, ku
tat.
suur nälg oli üle maa.

54. Ja ütel: Pia’! miä
meil om su’ka’ tegemist,
Jeesus Naatsaretist? Kas
sa’ olõt tulnu meid är’
häötämä? ma’ tunnõ
sinno, kiä sa’ olõt, Ju
mala Pühä.
55. Ja Jeesus tõrõl
tääd ja ütel: Olo’ vaik
ja mine tääst vällä! Ja
kuri vaim visas tääd
kesk näide sekkä maaha,
läts tääst vällä ja es
tii’ täile üttegi’ kaihho.
56. Ja suur heitümine
tull kõiki pääle ja kõnõli’ ütstõsõga’ ja ütli':
Määne lugu seo om, et
tää roojatsit vaimõ käsk
meelevalla ja väega’, ja
Joh. 8, 44.
nää* läävä’ vällä?
50.
A’ tää läts näide 57. Ja kõnõ’ tää üle
siäst läbi ja läts är\
läts vällä kõgõlõ poolõ
Joh. 8, 59.
sinnä’
ümbretsõõri.
(S. 31-57. Mark. 1, 21—28 )
(S. 38-44. Matt. 8, 14—17. Mark. 1,
31. Ja tull alla Kaper29-34.)
nauma, Kaalileamaa Hi 58. A’ tää saist üles
na, ja opas näid hingä- kogodusõ kuast ja läts
mise päivil.
Siimoni kotta; a’ Sii52. Ja nää’ heitü’ tää mona ämm oli haigõ
oppusõ peräst, selle et kangõh kuumah tõbõh
tää sõnal oli võim.
ja nää* palssi’ tääd tää
53. Ja sääl kogodusõ peräst.
kuah oli üts inemine, 59. Ja tää asto tää
tuul oli üts roojadsõ mano, kumard tää üle
kuradi vaim, ja tuu tä- ja ähvärd kuuma tõpõ,
ja tuu läts lääst är’; a’
nit suurõ heitiga’.

26. Ja ülegi’ mano
noide siäst es saadõta’
Eeliast, kui õnõ Sarepta
Hina Siidonia maalõ üte
läsänaase mano.
27. Ja palio pidalitõbitsit oli Iisraelih prohvedi
Eliisa aol, ja ütski’ noist
es saa* puhtas, kui õnõ
Naaman, Siiria miis.
28. Ja kõik sai’ täüs
vihha, kiä kogodusõ
kuah olli’, ku nää’ seda
kuuli’,
29. Ja saisti’ üles ja
touksi’ tää Minast valla
ja vei’ tää üles mäe
otsa, mändse pääle näide
liin oli ehitet, et tääd
üle kaala maaha heitä’.

sedamaid tull tää üles,
ja tiine näid.

5. Päätükk.
Peetrusõ rikas kala loomus; Jee
sus tege pidalitõbidsõ ja hälvädii
terves; Matteust kuts opias. Kris
tus kost ummi opiidõ iist pääst
mise peräst.

40. A’ ku päiv är’ läts,
sis vei’ kõik nuu’, kel
4. i8—11. Mark. 1.
haigit oli mitmõsugutsõh (S. 1—11. Matt.16-20.)
tõbõh, näid tää mano;
ja tää pand egaüte pääle 7V ’ seo sündü, ku rahvas tää mano tükke
uma’ käe’ ja tegi näid
Jumala sõnna kuulma ja
terves.
tää esi’ sais' Kenetsa41. Kah kurä' vaimu’ reti järve veereb
lätsi’ mitmõst vällä 2. Ja nägi kats laiva
tänitädeh ja ütli’: Sa’ järve veereb saisvat, a’
olõt Kristus,
Jumala kalamehe’ olli’ noist
Poig. Ja tää tõrõl näid vällä lännü’ ja lopudi’
mitte kõnõlda’, sest nää’ võrka;
tunsõ tääd Kristusõ olõ- 5.
Sis läts tää üte
Vat. Mati. 8, 29. Mark. 3. 11. 11. laiva pääle, miä Siimona
42. A’ ku valgõ sai, perält oli ja pallõl tääd,
läts tää vällä ja läts et tää veitkese veerest
är’ sõvvasi’; ja tää istõ
ütte tühja paika, ja rah maaha ja opas rahvast
vas otsõ’ tääd ja tulli’
tää mano ja pei’ tääd laivast.
4. A’ ku tää lõpõt kõkinni’, et tää näide mant nõlõmist, ütel tää Siies lääsi’ är’.
monalõ: Sõvva’ sinnä’
45. A’ tää iitel näile: süvä kotusõ pääle ja
Ma’ piä kah muilõ lii- lasõ’ uma’ nooda’ sisse
Joh. 21, 6.
nolõ armuoppust kuulu loOmUSÕlÕ.
5.
Ja
Siimon
kos't
ja
tama Jumala riigist, sest
ütel
täile:
Opõtaja,
mii’
tuu tarbis olõ ma’ lähätet.
p. 8,2. olõmi’ kogo seo üü tüüd
tennü’ ja ei olõ’ üttegi’
44. Ja tää ütel jutust saanu’, a’ su’ sõna pääle
Kaalileamaa kogodusõ taha ma’ nooda sisse
kuÕh.
Matt. 4, 23. lasko’.

6. Ja ku naa’ seda tei’,
sai’ nää’ suurõ hulga
kallo; a* näide nuut
kakõs katski’.
7. Ja nää’ näütsi’ käega’
ummi seldsimiihi poolõ,
kiä tõsõh laivah olli’,
et nää’ tulõsi’ ja näid
avitasi’. Ja nää’ tulli’
ja täüdi’ mõlõmba’ laiva’ täüs, nii et nää’
vaoma näksi*.
8. A’ ku Siimon Peetrus sedä nägi, heit' tää
Jeesusõ põlvi ettemaaha
ja titel: Issänd, mine’
mu’ mant är*, selle et
ma’ olõ patunõ ineminet
9. Selle et suur heitu
mine oli tää pääle tulnu’
ja kõiki pääle, kiä täägä’
olli’, kala saagi peräst,
miä nää’ olli’ saanu’.
10. Niisama kah Jaakobusõ ja Johannõsõ,
Sebedeusõ poigõ pääle,
kiä Siimona seldsimehe’
olli’. Ja Jeesus ütel Siimonilõ:
Är’ peläku’,
sest aost piät sa’ inemiisi püiidmä.
11. Ja nää’ ai’ laiva’
viirde ja jäti’ kõik
maaha ja käve’ tää
perrä.

(S. 12—16. Matt. 8, 1—4. Mark. 1,
40—45.)

12.
Ja seosiindü, ku
tää titeh liinah oli,kae’,
sääl
oli üts mäs täüs
pidalitõpõ; ja ku tää
Jeesust nägi, heit' tää
kummalõ maaha, pallõl
tääd ja titel: Issänd, ku
sa’ tahat, võit sa’ minno
puhtas tetä’.
15, Ja tää sirot uma
käe ja puttõ tää külge,
ja titel: Ma’ taha, saa’
puhtas! ja sedämaid läts
pidalitõbi tääst är’.
14. Ja tää kiird tääd
sedä kellelegi’ üldä’, a’
titel: Mine’ ja näüdä’
hinnäst preestrilõ ja oh
verda’ uma puhastamise
iist, nii kui Mooses om
käsknü’, näile tunistusõs.
15. A’ kõnõ’ tää üle
lagosi lakkä, ja palio
rahvast tulli’ kokko tääd
kullõma ja tää man ter
ves saama urnist topist.
16. A’ tää läts kõrvalõ
tühjo paiko ja palio!
Jumalat.
(S. 17-26. Matt. 9. 1—8. Mark. 1,
1—11.)

17. Ja seo siindü titel
pääväl, et tää opas, ja
sääl oli varisere ja

käsutunjit istmah, kiä
olli’ tulnu’ kõigist Kaalilea- ja Juudamaa alõvidõst ja Jeruusalemmast;
ja Issanda vägi oli sääl
haigit terves tegemäh.
18. Ja kae’, üte’ mehe'
tõi* sängü pääl ine
mise, kiä oli hälvät; ja
nää’ püüse’ tääd sisse
viiä’ ja tää ette panda’.
19. Ja ku nää’ rahva
peräst maad es lövvä’,
kost tääd sisse viiä’,
lätsi’ nää üles katusõ
pääle ja lasi’ tääd katusõst läbi kogo sängüga’
alla õkvalt Jeesusõ ette.
20. Ja ku tää näide
usku nägi, ütel tää
täile: Inemine, su’ patu’
omma’ sullõ andis antu’.
21.
Ja kirätunja’ ja
variseri’ näksi’ mõtlõma
ja titli’: Kiä om tuu,
kiä Jumala teotust kõnõlõs? Kiä või patto an
dis anda’, muud kui
Jummal ütsindä’?
Jees. 43, 25.

22. A’ ku Jeesus näide j
mõtlõmist tunsõ, kos't
tää ja ütel näile: Miä
tii’ mõtlõt umah süämeh?
Eebr. 4, 12. 13.

25. Kumb om kergemb
üldä’: Su’ patu’ omma’
sullõ andis antu’; vai
üldä’: Nõsõ’ üles ja käü’?
24.
A’ et tii’ teedä’
saasi’, et Inemise Pujal
meelevald om maa pääl
patto andis anda’, —
ütel tää toolõ, kiä oli
hälvät: Ma’ ütle sullõ,
nõsõ üles ja võta’ uma
säng ja mine’ umma
kotta.
25. Ja sedämaid tull
tää üles näide näteh,
võt't uma sängü, mink
pääl tää oli olnu’, ja
läts umma kodo Juma
lat kitteh.
26. Ja suur heitümine
tull kõiki pääle, ja avvusti’ Jumalat ja sai’
täüs pelgü ja ütli’: Mii’
olõmi’ täämbä imelikka
asjo nännü’.
(S. 17—31. Matt. 9, 9—13. Mark. 2,
13—17.)

27. Ja peräst sedä läts
tää vällä ja nägi üte
tölneri, Leevi nimi, tollimaja iih istvat ja ütel
täile: Käü’ mu’ perrä!
•28. Ja tää jät't kõik
maaha, tull üles ja käve
tää perrä.

29.
Ja Leevi tegi I 56. A’ tää titel kah
talle suurõ kostitamise näile üte tähendämise
umah majah, ja suur sõna: Ütski’ ei panõ'
hulk tölnere ja tõisi vahtsõ rõiva paika vana
olli’ tääga’ lavvah ist- särgi pääle, muido vahtmah.
p. i5, i. sõnõ
kakk vana, ja
vahtsõ
rõiva paik ei
50. Ja kirätunja’ ja
variseri’ nurisi’ tää op- sünnii’ vana pääle.
jidõ vasta ja ütli’: Mille 57. Ja ütski’ ei panõ’
süiit ja juut tii’ tölnere värskit viina
vanno
ja patatsidõga’?
nahkanomidõ sisse, mui
51. Ja Jeesus kos't ja do aja värski viin nahktitel näile: Noilõ’ kiä anoma’ lahki ja tää
terve’ omma’, ei olõ’ juusk maaha ja nahktohtret vaja, a’ haigilõ. anoma’ läävä’ hukka.
52. Ma’ ei olõ’ tulnu’ 58. A’ värski viin pan
õigit, a patatsit meele das vahtsidõ nahkano
parandamised Kutsina. midõ sisse, sis saisva’
1 Tiim. 1, 15. mõlõmba’ terve’.
(S. 30—39. Matt. 9, 14—17. Mark. 2,
59. Ja ütski’, kiä vanna
18-22.)
om
joonu’, ei taha’
55.
A’ nää’ ütli’ täile:
Mille Johannõsõ opja’ sedämaid värskit, sest
paastva’ nii ütteluku ja tää ütles: Vana om
tegeva’ palvit, niisama paremb.
kah varisere opja’: a’
su’ opja’ sööva’ ja joova ?
6. Päätükk.
54. A’ tää titel näile: Opja’ kakva’ päid piihäpääväl.
tege är’kuionu’ käe terves.
Kas tii’ võit pulmarahva Kristus
Katstõiskiimme apostlit valitas.
Kristusõ mäejutus.
panda’ peästma, nii kav
va kui kosilanõ näide (S. 1—5. Matt. 12, 1—8. Mark. 2,
23-28.)
man om?
55. A’
tulõva’, Ya seo sündü paasakuna kosilanõ näide } pühä tõsõl pääväl, et
käest är’ võõtas, sis tää läbi vilä käve; ja
paastva’ nää’ noil Päi tää opja’ käki’ päid,
vi!.
Joh. 16, 5. 6. 20. 22 hõõri’ kässiga’ ja Sei’.

pääwa
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Är’kuionu’ käega1

Luuk. 6.

saa terves.

2. A’ mõnõ’ variseri’
ütli’ näile: Mille tiit tii’
seda, mia ei sünnü’ hin
gamise päivil tetä’?
õ. Ja Jeesus kos't ja
ütel näile: Kas tii’ sedä
ei olõ’ lugõnu’, miä
Taavet tegi, ku täi nälg
oli ja noil, kiä tääga’
olli’?
4. Kuis tää Jumala
kotta läts ja võt't ettepanmise leevä’ ja Sei ja
an'd kah noilõ, kiä
tääga’ olli’, midä ütelgi’
es olõ’ luba stivvä*, muil
kui preestridõl.

kuionu’ käsi oli: Tulõ’
üles ja astu’ siiä’ kespaika; ja tää tull üles
ja sais' sääl.
9. Sis ütel Jeesus näile:
Ma’ taha tii’ käest midägi’ küssü: Kas hingä
mise pääväl slinnüs hüvvä tetä' vai kurja tetä’?
ello pästä’ vai hukada’?
10. Ja tää kai ümbre
näide kõiki pääle, ja
ütel toolõ inemisele:
Siroda’ uma käsi vällä,
ja taa tegi nn; ja taa
käsi sai jäi’ terves nii
3 Moos. 24, 9. kui tõnõ.
5. Ja tää ütel näile: 11. A’ nää’ jäi’ kogoni’
Inemise Põig om kah meeleldä’ ja pei’ ütshingämise päävä Issänd. tõsõga’ nõvvo, miä Jeesusõlõ tetä’.
(S. 6—11. Matt. 12, 9—14. Mark. 3,
1-6.)

(S. 12—16. Mark 3, 13—19.)

6. A’ seo sündü ütel
tõsõl hingämise pääväl,
et tää kogodusõ kotta
läts ja opas; ja sääl oli
üts inimene, kelle hüä
käsi oli är* kuionu’.
7. A’ kirätunja’ ja vari
seri’ vahe’ tääd, kas
tää hingämise pääväl
tege terves, et kaibust
tää pääle löüdä’.
8. A’ tää tiise näide
mõtlõmise’ är’ ja ütel
toolõ inemisele,
kel

12. A’ noil päivil sündü,
et tää vällä läts üte mäe
pääle Jumalat pallõma,
ja tää jäi palvõhõ Ju
mala poolõ kogo tuu üü.
Id. Ja ku valgõ sai,
kut's tää uma’ opja’
hindä mano ja valits
näide siäst katstõiskümme, noid nimet tää
kah apostlis.
Matt. 10, 2—4. Ap. teg. 1, 13.

14. Nuu’olli’: Siimon,
kedä tää kah Peetrusõs

nimitäs, ja tää veli 21. Õnsa’olõt tii’, kel
Andreas, Jaakobus ja nüüd nälg om, sest tii’
Johannõs, Vilippus ja Saat täüs. Õnsa’ olõt
tii’, kiä tii’ nüüd ikõt,
Partolomeus,
tii’ naarat.
15. Matteus ja Toomas, sest Jim.
7, 16. 17. Laul. 126, 5. 6.
Jaakobus, Alveusõ poig,
Jees. 61, 3.
ja Siimon, keda Selo- 22. Õnsa’ olõt tii’, ku
tesõs kutsutas,
inemise’ teid vihkasõ’
16. Juudas, Jaakobusõ ja ku nää’ teid vällä
poig, ja Juudas Iskariot, heitvä’ kogodusõst ja
kiä kah sai ar’anjas.
laimasõ’ ja põlgva’ tii’
(S.17—19. Matt. 4,23-25,1. Mark.3, nime är’ kui üte halva
7—12.)
nimelnemise Puja peräst.
17. Ja ku tää näidega’
25. Rõõmustagõ’ seol
alla tull, sais' tää lakõ pääväl
ilotõlgõ', sest
pääl ja tää opja’ ja suur kae’, tii’ja palk
om suur
hulk rahvast kõgõlt taivah; sest näide
vaJuuda maalt, Jeruusa
nõmba’
tei’
niisama
lemmast ja mereviirtsest
Tiirusõst ja Siidonist, prohvetele.
24. A’ hädä teile, kiä
18. Kiä olli’ tulnu’ tääd tii’ rikka’ olõt; sest tii’
kuulma ja et nää* võisi’ rõõmustamine om jo’ tii
terves saia’ umast hai käeh.
gusest, ja kedä roojat- Aamos 6, 1. Luuk. 16. 25. Jaak. 5,1.
sist vaimõst vaivati; ja 25. Hädä teile, kiä tii’
nää’ sai’ terves.
täüs olõt, sest tii’ olõt
19. Ja kõik rahvas näläh. Hädä teile, kiä
püüs tää külge puttu’, tii’ nüüd naarat; sest
sest vägi läts tääst vällä tii’ kurvastat ja ikõt.
ja tegi kõik terves.
Jees. 5, 2M; 65, 13. 14.
(S. 20-23. Matt. 5, 3. 4. 11. 12.)
26. Hädä teile, ku kõik
20. Ja tää nõs't uma’ inemise’ hüvvä teist kõj silmä’ opjidõ pääle, ja nõlõsõ’; sest näide vaütel: Õnsa’ olõt tii’ vai nõmba’ tei’ niisama
must vaesõ’; sest tii’ võlssprohvetele.
perält om Jumala riik.
Jaak. 4, 4. Miik. 2, 11.

patadsõ’ tegevä’ tuudsamma kah.
54. Ja ku tii’ noilõ
lainat, kelle käest loodat jäi’ kätte saia’,
määne teno teil tuust
Room. 12, 14. 20.
om? Sest patadsõ’ lai28. Önnistago’ noid, nasõ’ kah patatsilõ, et
kiä teid är’ vanva’, pal- nää’ tuu võrra jäi’ saasi’.
lõlgõ’ noidõ iist, kiä
3 Moos. 25, 35. 36.
teile liiga tegevä’.
55. A’ armastagõ ummi
29.
Kiä sullõ tõse vihamiihi ja tekke’ hüvvä
kõrva pääle lüü, toolõ ja lainakõ’, et tii’ mipaku’ kah töist; ja toolõ, dägi’ tuu vasta ei looda’;
kia su särgi ar võtt, sis om tii’ palk suur,
är’ kiilku’ kah hamõht. ja tii’ olõt KõgõkorgõmRoom. 12, 17. ba latsõ’; sest tää om
50.
A’ anna’ egalõ- helde tennämäldä’ ja
Laul 37.26.
ütele, kiä sinno pallõs kurjo vasta.
ja kiä Sir’ käest su* uma 56. Selle olkõ’ armuär’ võtt, tuu käest är* litse’, nii kuis tii’ Esä
küsügu’ tagasi.
kah armuline om.
(S. 27—36. Matt. 5, 39—48.)

27. A’ teile, kiä tii’
kuulõt, ütle ma*: Armastagõ’ ummi vihamiihi, tekke’ hüwa noilõ, kiä teid vihkasõ*.

5 Moos. 15, 7.

(S. 37-49. Matt. 7.)

dl. Ja nii, kuis tii’ tahat, et inemise’ teile 57. Ja är’ mõistku’ ko
teesi’, niisama tekke’ tii’ hut, sis ei mõistõta’ kah
tii’ pääle kohut; är’
kah näile.
Matt. 7,12.
mõistku’ hukka, sis ei
52. Ja ku tii’ noid ar mõistõta’ kah teid hukka.
mastaw kiä teid armasRoom. 2, 1.
tasõ’, määne teno teil 58. Ankõ’ andis, sis
tuust om? Sest patad- andas teile andis; ankõ’,
sõ’ armastasõ* kah noid, sis andas teile; üts hüä
kiä näid armastasõ’.
kinni’ litsut ja kuhäga’
55. Ja ku tii’ uma hää ja raputõt mõõt andas
tegija hüvvä tiit, määne tii’ rüppü; sest tuusama
teno teil tuust om? Sest mõõduga’, minka’ tii’

moõdat, mõõdõtas jäi*
teile.
59. A’ tää titel näile
tähendamise sõna: Kas
sokõ või sõkõlõ tiiä
juhatada’?
Kas nää’
molõmba’ hauda ei sata’?
Matt. 15, 14.

45. Hää inemine tuu
hüvvä vällä uma süäme
hääst varandusõst; ja
kuri inemine tuu kurja
vällä uma süäme kuräst
varandusõst, sest midä
süä täüs om, tuust kõnõlõs suu.

Matt. 12, 34. 35. Mark. 7, 21
40. Ei opja olõ’ ülemb
kui tää oppaja; a’ ega- 46. A’ miä tii’ minno
üts tävveste opat om hõikat: Issänd, Issänd!
ja ei tii’, miä ma’ ütle?
kui tää oppaja.
Maal. 1, 6.
Matt. 10, 24. 25. Joh. 15, 20.

41. A’ miä sa’ pindu 47. Egaüts, kiä mu*
uäet uma vele silmäh, mano tulõ ja kuuld mu’
a’ palki su’ umah silmäh sõnno ja tege noidõ
perrä, tuud taha ma’ teile
ei panõ’ sa’ tähele?
näüdädä’, kelle sugunõ
42. Vai kuis võit sa’ tää Om. Joh. 7,17. Jaak. 1, 22.
uma vele vasta üldä’:
Veli, lasõ’, ma’ kisu pin 48. Tää om inemise
nu su’ silmäst vällä ja sugunõ, kiä maja ehit,
esi’ ei näe’ sa’ palki ja käiv' ja süvvä käiv',
umah silmäh? Oh sa’ ja pan'd tää alosõ kaljo
salajanõ! kisu’ inne palk pääle; a’ ku suur vesi
umast silmäst vällä ja tull, käve juuskja vesi
sis viil kae’ pind vällä tuu maja pääle, ja es
kisku’ uma vele silmäst. või* tuud liigutada’, sest
tää alos oli kaljo pääle
45. Sest tuu ei olõ’ hääpant.
Puu,miä halva viljä kand,
ega’ halv puu, miä hüvvä 49. A’ kiä kuuld ja ei
viljä kaud.
Matt. 12,33. tii’, tuu om üte inemise
44. Sest eka puud sugunõ, kiä maja ehit
tundas tää viläst; sest maa pääle ilma alosõlorävitsost ei koräta’ da\ ja juuskja vesi käve
viinamarjo ega’ ohtjist tää pääle ja sedamaid
sattõ tää maaha, ja tuu
viinamarä tsäuko.
Kaal. 5, 19. maja sadamine oli suur.
tl

7. Päätükk.

7. Selle ei olõ’ kah
ma’ hinnäst väärt arvanu’ su’ mano tullaki’;
a’
ütle üts sõnagi’, sis
(S. 1—10. Matt. 8, 5—15.)
saa mu’ sulanõ terves.
7V ’ peräst, ku tää kõik
uma’ kõnnõ’ rahva 8. Sest ma’ki’ olõ inekuuldõh oli lõpõtanu’, mine, tõsõ valitsusõ ala
lats tää Kapernauma. säet, ja mu’ all om sõa2. Ja üte pääligu su- miihi ja ma’ ütle ütele:
lanõ, kiä tää meelest Mine’, ja tää lätt; ja
kallis oli, tuu oli haigõ tõsõlõ: Tulõ’, ja tää tulõ;
ja umalõ sulasõlõ: Tii’
ja kuulmise pääl.
sedä, sis tää tege.
5. A’ ku tää Jeesust
kuul'd, lähät tää Juuda 9. A’ ku Jeesus sedä
rahva vanõmba’ tää kuuVd, pan'd tää tääd
mano ja pallõl tääd, et immes ja kään'd ümbre
tää tulõsi’ ja tää sulasõ ja ütel rahvalõ, kiä perrä
i käve: Ma’ ütle teile,
terves tee,si’.
säänest usku ei olõ’ ma’
4. A’ ku nää’ Jeesusõ lisraelistki’ löüdnü’!
mano sai’, palssi’ nää’
tääd väega' ja ütli’: Tää 10. Ja ku nuu’, kiä vällä
om sedä väärt, et sa’ lähätedü’, jäi’ kodo sai’,
lousi naa haigo sulaso
täile sedä tiit.
terve
olõvat.
5. Sest tää armastas
11.
Ja
tuu sündü tõsõl
mii’ rahvast ja kogodusõ kua om tää esi’ pääväl, et tää ütte Hina
läts, midä kutsutas Naimeile üles ehitänü’.
6. Ja Jeesus läts näi- nis ja tääga’ läts palio
dega’; a’ ku tää es olõ’ tää opjit ja palio rahvast;
inämp majast kavvõh, 12. A’ ku tää Hina välähät päälik uma’ sõbra’ rehti lahkeste sai, kae’,
tää mano ja käs'k täile sis kanti koolnut vällä,
üldä’: Issänd, är’ võtku’ tuu oli uma imä ütsik
sedä vaiva nätä’; sest poig ja imä oli läsk; ja
ma’ ei olõ’ väärt, et sa’ palio liina rahvast oli
mu’ katusõ ala tulõt.
tääga’.
Üte pääligu sulasõst. Naini noorõst mehest. Johannõsõ Iähätedliist. Patutsõst naasest.

13. Ja ku Issand tääd
nägi, sis oli täi väega*
hallo miil tää peräst ja
ütel täile: Är* ikku’.
14. Ja ku tää lähkeste
sai, Hakas' tää kirstust
kinni’, a* kanja’ saisi’,
ja tää ütel: Nuurmiis,
ma’ ütle sullõ, tulõ* üles!
15. Ja koolnu* istõ üles
ja Hakas' kõnõlõma ja
lää an'd tääd tää imäle.
16. A’ hirm tull kõiki
Pääle ja avvusti' Jumalat
ja ütli’: Üts suur prohvet
om mii* siäh nõsnu’ ja
Jummal om umma rah
vast tulnu’ kaema.
17. Ja seo kõnõ’ tää
üle viidi lakkä läbi kogo
Juudamaa ja kõiki paiko
sääl ümbretsõõri.
(S. 18—35. Matt. 11, 2—19.)

18. Ja seda kõik kuuludi* Johannõsõlõ tää
opja*; ja Johannõs kut's
hindä mano kats urnist
opjist,
19. Ja lähät näid Jeesusõ mano ja käs'k talle
üldä’: Kas sa’ seo olõt,
kiä piät tulõma, vai om
meil töist uuta’?
20. A’ ku mehe’ tää
mano sai*, ütli’ nää’:
Ristjä Johannõs om meid

su’ mano lähätänü* ja
käs'k üldä’: Kas sa’ tuu
olõt, kiä piät tulõma,
vai om meil töist uuta’?
21. A* tuulsamal tunnil
tegi tää mitu terves tõbõst ja mitmõst vaivast
ja kuröst vaimõst ja
mitmõlõ sõkõlõ kinke
tää nägemise.
22. Ja Jeesus kos't ja
ütel näile: Minke’ ja
kuulutagõ' Johannõsõlõ,
miä tii’ olõt nännü’ ja
kuulnu’, et sõkõ’ nägeva , jalolda kauva , pidalitõbidsõ’ saava’ puh
tas, kõrvolda kuulva’,
koolnu’ nõsõsõ’ üles,
vaesilõ kuulutõdas armuoppust.
Jees. 35, 5.
23. Ja õnnis om tuu,
kiä hinnast mu’ peräst
ei pahanda*.
24. A* ku Johannõsõ
käskjala’ olli’ är’ lännü’,
Hakas' tää Johannõsõst
rahvalõ kõnõlõma: Miä
tii’ olõt vällä lännü
laandõ kaema? Pääderuugu, midä tuul liigu
tas?
25. Vai midä tii’ olõt
kaema lännü’ vällä?
Ütte inemist pehmidõ
rõivastõga’ ehitet? Kae',
tl*

kiä kallih rõivih ja liha
hellütämiseh eläse’, nuu’
omma’ kuniglikah kuõh
26. Vai mida iii’ olõt
kaema lännu’ vällä ?
Ütte prohvetit? Tõtõslikult, ma’ ütle teile:
Kiä viil inämp om, kui
prohvet.
p. i> 76.
27. Tää om tuu, kellest
om kirotõt: Kae’, ma’
saada uma engli su’
palgõ ette, kiä sii’ tiid
su’ iih valmistas.
Maal. 3, 1.

28. Sest ma’ ütle teile:
Noidõ siäst, kiä naasest
omma’ sündünii’, ei olõ'
suurõmbal prohvetit kui
Ristja Johannõs; a’ kiä
vähämb Jumala riigih,
om suurõmb tääd.
29. Ja kõik rahvas, kiä
tääd kuuVd ja tölneri’,
kiä Johannõsõ ristmisega’ olli’ ristidü’, kiti’
Jumalat õigõs.
p. 3. 7. 12. Matt. 21, 32.

50. A’ variseri’ ja käsutunja’ põli’ är’ Jumala
nõu näide hindä vasta
ja es lasõ’ hinnäst täi
risti’.
51. A’ Issänd ütel:
Kelle sugutsõs piä ma'
sedä inemiisi suku ja

kelle sugudsõ’ omma’
nää’?
52. Nää’ omma’ lätsi
sugudsõ’, kiä turu pääl
istusõ’ ja hõikasõ’ tõsõlõ seldsilõ ja ütlese’:
Mii’ olõmi' teile villu
ajanu’ ja tii’ ei olõ’ tandsnu’; mii olõmi’ teile
iku laulu laulnu’ ja tii’
ei olõ’ iknu’.
55. Sest Ristja Johan
nõs om tulnu’, es tää
süü’ leibä, es juu’ viina;
ja tii’ ütlet: Täi om kuri
vaim.
Matt. 3, 4.
54. Inemise Poig om
tulnu’, süü ja juu ja tii’
ütlet: Kae’, seo inemine
om söödik ja viinajoodik, tölnere ja patatsidõ
sõbör.
p-15,2.
55. Ummõhtõ mõistõtas tarkus õigõs kõigist
urnist latsist.
56. A’ üts variserest
pallõl tääd, et tää tääga’
leibä võtasi’; ja tää läts
variseri kotta ja istõ
lauda maaha. p. 11. 37.
57. Ja kae’, üts naane
oli liinah, tuu oli patunõ;
ku tää teedä’ sai, et tää
variseri majah lavvah
istus, tõi tää üte ala-

bastri-anoma kalli sal lele tää inämb om kinknü*. A* tää ütel täile:
viga’.
Matt. 26, 7—13. Joh. 12, 5—8. Sa’olõt õigõhõ mõistnu’.
58. Ja tää sais' takah 44. Ja tää kään'd hintää jalgo man, ik'k ja näst naase poolõ ja ütel
Hakas' tää jalgo häm- Siimonilõ: Kas sa’ sedä
memä silmäviiga
ja naist näet? Ma’ olõ
kuivat näid ummi hiu- su* maija tulnu*, sa’ ei
sidõga* ja an'd tää ja- olõ’ mu’ jalgo jaos vett
lolõ suud ja määre näid annu*: a* seo om silmä
salviga’.
viiga* mu' jalgo häm59. A’ ku variser, kiä menü’ ja hindä hiusidõtääd oli kutsnu’, tuud ga* kuivatanu*.
nägi, mõtõl tää esihindäh ja titel: Ku seo 45. Sa* ei olõ’ mullo
olõsi’ prohvet, kül’ tää suud annu’; a’ seo, sissis mõistasi’, kiä ja sama, ku tää sisse tull,
määne naane seo om, es jäta’ perrä mu jalolõ
kiä tää külge putus; suud andmast.
46. Sa’ ei olõ* mu’
sest tää om patunõ.
pääd
olliga maarnu, a
40. Ja Jeesus kos't ja
ütel täile: Siimon, mul seo om mu’ jalgo sal
om midägi’ sullõ kõ viga* määrnü’
ndida*; a’ tää ütel: Opõ- 47. Selle ütle ma’sullõ,
tää palio patto om an
taja, kondid*.
41. Ütel rahalainajal dis ant, sest tää om
oli kats võlglast, tõsõl palio armastand; a* kel
oli võlgu viissada tee- lele veitkese andis an~
nari-raha, a* tõsõl viis das, tuu armastas veit
kese.
kümmend.
42. A’ ku nää’ es jõv- 48. Ja tää ütel täile:
va’ massa’, kinke tää Su’ patu* omma* sullõ
mõlõmbilõ tuu; ütle’ andis antu’.
p. 5, 20. 21. Matt. 9, 2.
nüüd, kumb näist võit
49.
Ja
nuu’, kiä tääga*
tääd inämb armastada ?
45. A* Siimon kos't ja lavvah istõ’, näksi* esiütel: Ma’ arva tuu, kel hindäh mõtlõma: Kiä

seo om, Ria kah patu* liinost tää mano rühe’,
kõnõl tää tähendämise
andis and?
50.
A' tää ütel naa- sõna läbi:
selõ: Su’ usk om sinno 5. Üts külvjä läts vällä
avitanu’; mine* rahuga*. umma seemend ktilvmä
p. 8. 48; 17, 19; 18, 42. Mark 5, 54. ja ku tää küVv, sattõ
mõni tii viirde ja sõkuti
är\ ja tsirgu’ taiva alt
8. Päätükk.
Jeesusõ perräkälijä’ naase’.
Tä sei* seo är*;
hendamise sõna killviäst.
Kiä
omma’ Kristusõ umadso’. Mere
6. Ja mõni sattõ pae
ja maru vaigistamine. Kuräst vai
must vaivaou terves tegemine. Jai- pääle,
ja ku taa üles
rusõ tlltre Ulesherändämine ja haigõ
tull, kuivi tää är’; selle
naase tervestegemine.
Ta peräst sündiw, et tää et täi es olõ’ likõt;
läts ütest liinast ja 7. Ja mõni sattõ ohtalõvist tõistõ ja titel ju jidõ sekkä, ja ohtja'
tust ja kuulut armuop- tulli* üteh üles ja läpust Jumala riigist; ja pähti’ tuu är’;
nuu’ katstõ.iskümme olli* 8. Ja mõni sattõ hää
tääga’
p 4,45.
maa pääle, ja ku tää
2.
Ja mõnõ’ naase’, üles tull, kan'd tää sadakedä tää oli terves tenäti* kõrdsõt viljä. Ku tää
kuröst vaimõst ja topist, sedä titel, hoigas tää:
Maarja, kedä kutsutas Kel kõrva’ omma’ kuul
Mahdaleenas,
kellest da’, tuu kuulgu*!
säidse kurja vaimu oli
9. A’ tää opja’ kiisse’
vällä lännü’,
Mark. 15, 40. 41; 16, 9. tää käest ja ütli’, määne
5. Ja Johanna, kiä oli tähendämise sõna seo
Heroodõsõ varahoitja oli?
Huusa naane, ja Susanna 10. A’ tää titel: Teile
ja palio muid, kiä tääd om ant Jumala riigi salajit asjo mõista*; a* tõiavidi’ uma varaga’.
(S 4-15. Matt. 15, 1-25. Mark. 4, silõ tähendämise sõnno
1—20.)
läbi, et nää* näteh ei
4. A* ku palio rahvast näe* ja kuuldõh ei kuu
ütehkuuh oli ja kõigist ld’.

}

11. A* seo om seo kinni’ ja ei panõ’ kah
a’ pand
tähendamise sõna: See | lawa ala;
| küündlejala pääle, et
me om Jumala sõna.
1 Peetr. 1, 25. nuu’, kiä sisse tulõva’,
12. A’tiiveeridse’omma’ valgõt nägevä’. Mau. 5,15.
nuu’, kiä sedä kuulva’; 17. Sest midägi’ ei olõ’
peräst tulõ kurat, võtt salajah, miä ei tulõ’ ava
sõna näide siiämest är’, likus; ei olõ’ kah mi
et nää’ ei usu’ ega’ saa’ dägi’ varöh, miä ei saa
õnsas.
teedä’ ja ei tulõ’ nättäMatt.10-2615.
A’ paepäälidse’ väle.
omma’ nuu’, kiä, ku 18. Selle kaegõ', kuis
nää’ kuulva’, sõna rõõ tii’ kuulõt; sest kel iäl
muga* vasta võtva’; a’ om, toolõ andas, ja kel
näil ei olõ’ juurt; veit- ei olõ’ tuu käest võõtas
kese aigu uskva* nää’, kah är’, miä tää mõtlõs
ja kiusamise aol taga- hindäl olõvat.
p. 19, 26. Matt. 15, 12.
nõsõ’ nää’ är*.
(S. 19—21. Matt. 12, 46—50. Mark. 5,
14.
A’ miä ohtjidõ
51-55.)
sekkä satas, nuu omma’ 19. A’ tää mano tulli’
nuu’, kiä kuulva’ ja är’ tää imä ja vele’ ja es
läävä’, ja näid läpähte- või’ tää lähkeste saia*
däs är’ maailma mur- rahva peräst.
rõst ja rikkusõst ja seo 20. Ja täile kuulutõdi
elo himmast, ja ei ja ülti: Su’ imä ja su’
kanna’ valmist viljä.
vele’ saisva’ väläh, ja
15. A* miä hää maa tahtva’ sinno nätä'saia’.
seeh om, nuu’ omma’ 21. A’ tää kos't ja
nuu’, kiä sõnna kuulva’, ütel näile: Mu* imä ja
ja kauni ja hää süämeh mu’ vele’ omma’ nuu’,
Pidävä’ ja kanva’ viljä kiä Jumala sõnna kuul
kannahtadõh.
va’ ja tuu perrä tegevä’.
(S. 16-18.

Mark. 4, 21—25.)

(S.22—25. Matt. 8,18.25—27. Mark. 4,

55-41.)
16. A’ ütski’ ei läüdä’
Ja ütel pääväl
küünält palama ja ei 22.
kata’ sedä anomaga’ sündü, et tää laiva läts

ja tää opja’, ja ütel särki säläh, ja es saisa’
näile:
Läämi’ tõsõlõ kotoh, a’ kuulja havvoh.
poolo järve; ja nää’
28. A’ ku tää Jeesust
lätsi’ är’.
qx ,a k|. nää’ laivaoa’ nägi’ S'S fänif tää väega’
vtd-.,Ja...ku "aa *aiva8a ja heit' tää ette maaha
lätsi jai taa magama, -a ütcj suurõ heitiga’:
ja tuulepää nakas järve Miä om mul su’ka’ tege
pääl; ja lainõ’ lei laiva mist, Jeesus, kõgõkorja näil oli hädä käeh. gõmba Jumala Poigi
24, A’ nää’ tulli’ tää ma’ palio sinno, et sa’
mano ja ai’ tää üles ja minno es vaivasi’.
ütli’: Opõtaja, opõtaja, 29.
Sest tää käs'k
mii’ läämi’ hukka! A' halva vaimu inemisest
taa tull üles ja ahvard vajjä minnä’; sest tää
tuult ja läind ja naa 0jj fgacj kavva aigu
jai va^k, sis sai seo vajVanu’; ja tää oli ahivagatsos.
lidõga’ kinni’ ja tääd
25. A’ tää ütel näile: hoiõti jalaravvoh, ja tää
Koh om t-ii’ usk? A’ kis'k ravva’ katski’, ja
nää’ pelksi ja imehteli kurivaim ai tää laandõ.
ja ütli’ ütstosõlõ: Kiä
sis om, et tää kah tuult 50. Ja Jeesus küsse
jT Velt käsk" Ta" nuu:!,ä= käesl 'a “,el;, ?.ia
võtva’ tää sõnna kuul su nimi om? A taa
ütel: Legion. Sest palio
da’?
kurjo vaimõ oli timmä
(S. 26—59.

Mait.8. 28—54. Mark. 5, lännii’
1—20.)
1 Iam,u •

26. Ja nää’ lätsi’ laivaga’ Kadara rahva
maalõ, tuu om Kaalilea
kottal.
27. A’ ku tää mäe
pääle läts, tull liinast
tää vasta üts miis, tuul
olli’ kurä’ vaimu’ am
must aost, ja täi es olõ’

51. Ja nää’ palssi’ tääd,
et tää näid es käsesi’
süvvä minnä’.
52. A’ sääl oli suur
tsiakari mäe pääl söömäh; ja nää’ palssi’
tääd, et tää näile luba
annasi’ noihhõ minnä’,
ja tää an’d näile luba.

55. A’ ku kura’ vaimu* jäiä*; a* Jeesus Saat' tää
inemisest olli* vällä tul minemä ja Utel:
nu*, lätsi* nää’ tsiko 59. Mine* umma kotta
sisse, ja tsiakari heit' tagasi ja kõnõlõ’ üles,
hinnast üle kaala perve miä suuri asjo Jummal
Päält järve ja uppu är’. sullõ om tennü’. Ja tää
54. A* ku tsiakarüsõ* läts ja kuulut läbi kogo
näi’, miä sündü, pagõsi’ Hina, miä Jeesus täile
nää* är* ja lätsi* ja kuu- oli tennü*.
ludi’ sedä liinah ja maal. (S.40—56. Matt. 9, 18—26. Mark. 5,
21-43.)
55. Sis lätsi* nää* vällä 40. A* seo sündü, ku
sedä kaema, miä oli Jeesus tagasi tull, võt't
sündünü’, ja tulli* Jeesusõ | rahvas tääd vasta, sest
mano ja löüse* inemise, nää* oodi* tääd kõik.
kelles! kurä’ vaimu’ olli*
vällä lännu*, Jeesusõ 41. Ja kae’, üts miis
jalgo man istvat, rõivih Jairus nimi, tull, ja tää
ja targa meelega*; ja oli kogodusõ kua ülemb,
ja tää heit* Jeesusõ jalgo
nää* pelksi*.
ette maaha ja pallõl tääd
56. Ja nuu*, kiä sedä hindä kotta tulla*.
kah olli* nännü*, kuu- 42. Sest täi oli üts
ludi’ näile, kuis kuräst ainus tütär, arvada* katõvaimust vaivat oli ter tõiskümne aasta vanuves saanu*.
nõ, ja tuu oli kuulmah.
57. Ja kõik rahva hulk, A’ ku tää sinnä* läts,
kiä sääl Kadara rahva lit's rahvas kõvastõ tää
maal ümbretsõõri olli’, pääle.
pallõl tääd, et tää är’ 45.
Ja üts naane, kiä
laasi’ näide mant; sest katstõiskümme
aastat
et suur hirm oli näide veretõbõh oli olnu*, kiä
pääle tulnu*. Ja tää läts kõik uma päätoidusõ
laiva ja läts tagasi.
tohtrilõ oli är’ kulutand,
58
A’ miis, kellest ja es või’ ütegi’ käest
kurä’ vaimu’ olli* vällä tervüst saia’,
Tuu tull tää sälä
lännu*, pallõl tääd, et 44.
tää saasi’ tää mano taadõ ja puttõ tää särgi

palistusõ külge, ja seda
maid lõppi tää veretõbi
är\
45. Ja Jeesus Utel: Kiä
om mu’ külge putnu’?
A’ ku kõik salksi’, ütel
Peetrus ja nuu', kiä tää
man olli’: Opõtaja, rah
vas tükis su mano, ja
litsva’ sinno ja sa’ ütlet: Kiä tuu om, kiä
mu’ külge om putnu’?

nu', är’ tekku’ opõtajalõ
vaiva.
50. A’ ku Jeesus sedä
kuul’d, kos't tää täile ja
ütel: Är’ peläku’, usu’
õnõ, sis saa tää abi.

51. A’ ku tää kotta sai,
es lasõ’ tää kedagi’ sisse
minnä’ muid kui Peetrusõ ja Jaakobusõ ja Johannõsõ ja latsõ esä ja
imä.
46. A’ Jeesus ütel: Üts
om mu’ külge putnu’; 52. A’kõik iki’jaleinsi’
sest ma* olõ tunnu’, et tääd takah a’ tää ütel :
vägi mu’st om vällä Är’ ikku’, tää ei olõ’
lännü’.
koolnu’, a’ tää maka.
47. A’ ku naane nägi,
et tää es või’ salgustõ 55. Ja nää’ naari’ tääd,
jäiä’, sis tull tää väri- sest nää’ tiise’, et tää
sedeh ja heit' tää ette oli är’ koolnu’.
maaha, tunist täile kogo
rahva iih üles, mändse 54. A’ tää ai kõik vällä
asä peräst tää tää külge ja nakas' tää käest kinni’
oli putnu’, ja kuis tää ja hoigas ja ütel: tütärnii sedämaid oli terves lats, nõsõ* üles!
saanu’.
55. Ja tää hing tull jäi’
48. A’ tää ütel täile: tagasi’ ja timä nõssi seOlo’ julgõ, tütär, su’ usk dämäid üles; ja tää käs'k
om sinno avitanu’; mine täile süvvä’ anda’.
rahuga’.
p-7’50
49. Ku tää viil kõnõl, 56. Ja tää vanõmba’
Iuli üts kogodusõ kua heitü’ är’; a’ tää kiirel
ülembä perrest ja ütel näid ütelegi’ sedä kõnõtäile: Su’ tütär om kool lõmast, miä oli sündünü’.

9. Päätükk.
KatõtõiskUmne apostli välläsaatmine. Viie tuhanda mehe sUUtminc.
Peetrusõ tunistus. Edimäneja tõnõ
kannahtamise ettekuulutus. Jeesusõ muutmine. Kurast vaimust
vaivadu terves tegemine. Opjidõ
avvuahnus.
Jeesusõ perräkälimine.
(S. 1—6. Matt. 10, 1. 7. 9—11. 14.
Mark. 6, 7—13)

(S. 7—9.

Matt. 14, 1. 2.
14-16.)

Mark. 6,

7. A* nelivürst Herooroodõs kuul*d kõik, miä
tää tegi, ja oli katõvaihhõl, selle et mõnõ* ütli*:
Johannõs om kuulust
üles nõsnu*;
A ’ tää kut's uma kats- 8. A’ mõnõ’, et Eelias
tõistkümme opjat om hinnäst näüdänii’;
kokku ja an'd näile väe mõnõ*, et üts vanost
ja võimu kõiki kurjo vai- prohvetest om üles nõs
mõ üle ja tõpi paran nu’.
9. Ja Heroodõs ütel:
dada’?
Johannõsõ
pää olõ ma’
2. Ja Saat' näid vällä
käsknü’
otsast
är’ rako’;
kuulutama Jumala riiki, j
a*
kiä
seo
om,
kellest
ja haigit terves tegemä,
Matt. 10, 5- 8. ma* säänest kuulo? Ja
3. Ja ütel näile: Är" tää püüse tääd nätä*
võtku* midägi’ tii pääle, saia*.
ei keppi,ega’ pauna, ei (S. 10—17. Matt. 14 13—21. Mark. 6,
30-44. Joh. 6, 1-13.)
le bä ega’ rahha; är’ ol
10.
Ja ku apostli’ ta
gu’ kah ütelgi’ kattõsärki.
gasi tulli’, kõnõli’ nää’
4. Ja kohe kotta tii* täile, miä nää’ olli* tennü’.
läät, sinnä’ jääge* ja Ja tää võt't näid hindä
säält minke* tiile.
p* 10, 5—7. mano ja läts är’ ütte
5. Ja kiä teid vasta ei tühjä paika kõrvalõ, sin
võta*, tuust liinast minke* nä’ Hina poolõ, midä
vällä, puistakõ’ tolmgi’ kutsutas Petsaidas.
ammi jalgo päält är’ 11. A’ ku rahvas seda
näile tunistusõs.
teedä’ sai, käve’ nää’
6. Ja nää’ lätsi* vällä, tää perrä; ja tää võt’t
käve’ alõvit pite ja kuu- näid vasta ja kõnõl näi
judi* armuoppust ja tei* le Jumala riigist; ja kel
haigit terves kõigih pai- lele parandamist vaja
gOh.
Laul 68, 10. 11. 12. oli, noid tegi tää terves.

16,13—28. Marks,
12. A’ päiv nakas' mi (S. 18-27. Matt.
27—9. 1.)
nema, ja nuu katstõis- 18. Ja seo sündü, ku
klimme tulli’ tää mano tää ütsindä oli palvõt
ja ütli’ täile: Lasõ’ rah tegemäh, olli’ opja’ täävas är’, et nää’ alõvidõ ga’; ja tää küsse näide
ja külli sisse ümbre- käest ja ütel: Kedä min
tsõõri võiva’ minnä üü- no rahvas ütles olõvat?
majolõ ja süüki löüdä’:
sest mii’ olõmi’ siih tü- 19. A’ nää’ kosti’ ja
ütli’: Ristja Johannõsõ;
häh paigah.
15. A’ tää utel näile: a’ mõnõ’: Eelia; a’ tõsõ’,
Ankõ’ tii’ näile süvvä’! et üts vanost prohveA’ nää’ ütli’: Meil ei test om üles nõsnu’.
olõ' inäp kui viis leibä 20. A’ tää ütel näile:
ja kats kalla: olgu’ sis, A’ tii’, kedä tii’ minno
et mii’ läämi’ ja süvvä’ ütlet olõvat? Sis kos't
ostami’ kõgõlõ seolõ Peetrus ja ütel: Jumala
rahvalõ.
Kristusõ.
14. Sest näid oli ligi 21. Ja tää ähvärd
viis tuhat miist. A’ tää näid kõvastõ ja kiil'd
ütel opjilõ: Lasko’nää’ ütelegi’ sedä kõnõlõrnaaha istu’hõõlda, viis mast,
kümmend ekka ütte.
22. Ja ütel: Inemise
15. Ja nää’ tei’ nii, ja Poig kannahtas palio
lasi’ kõik maaha istu’. ja heidetäs är’ kui
16. A’ tää võt't nuu’ kõlbmata’ vanõmbist
viis leibä ja kats- kalla, ja ülembist preestridõst
kai üles taiva poolõ ja ja kirätunjist ja tapõtas
onnist noid ja mur'd ja är’ ja kolmadal pääväl
an'd opjilõ, et rahva nosos jal üles.
S. 44. p. 18. 52. 33.
ette panda’.
17. Ja nää’ Sei’, ja kõiki 25. Tää ütel kõigilõ:
kõtu’ sai’ täüs, ja raasa- Ku kiäki’ mu’ perrä taht
köisi, mia naile oli ule tulla’, tuu salaku’ esijäänü’,koräti kokko kats- hinnäst är’ ja võtku’
uma rist egapäiv hindä
tõiskümme korvi täüt.

pääle ja käügu’ mu’
perrä!
24. Sest kiä umma
ello taht hoita’, tuu kao
tas tää är’; a’ kiä iäl
uma elo är’ kaotas mu’
Peräst, tuu hoit tääd.
25. Sest määne kasu
om inemesel tuust, ku
tää olõsi’ kõik maailma
kasus saanu’ ja kaotasi’
esihinnäst vai teesi* hindäle kaihho?
26. Sest kiä mu’ üle
la mu’ sõnost om häbenenü’, tuu üle taht
Inemise Poig häbenedä’,
ku tää tulõ uma ja pähä
englidõ avvuh. Matt. to. 33
27. A* ma ütle teile
lõtõstõ: Mõnõ’ neist,
kiä siih saisva’, ei maidsa' surma, kooni’ nää’
nägevä’ Jumala riiki.
(S. 28-36. Matt. 17, 1—9. Mark. 9.
2—9.)

tää rõiva’ lätsi* valgõs
ja läüksi*.
50. Ja kae’, kats miist
kõnõli’ tääga*, nuu’ olli’
Moosõs ja Eelias.
51. Näid nätti avvuh
olõvat ja kõnõli’ tuust,
miä tää Jeruusalemmäh
otsani’ täüt.
52. A’ Peetrus ja nuu’,
kiä tääga’ olli*, olli’ rassõh unõh; a’ ku nää*
üles heräsi*, näi* nää’
tää avvu ja nuu’ kats
miist tää man saisvat.
55. Ja seo sündü, ku
nuu’ tää mant är minemäh olli’, ütel Peetrus
Jeesusõlõ: Opõtaja, siih
om meil hüä olla*. Teemi’
kolm maia, üte sullõ
ja üte Moosõsõlõ ja
üte Eelialõ; ja tää es
tiiä*, miä tää ütel.
54. A* ku tää sedä
kõnõl, tull pilv ja varas
näide üle; a’ nää’ pelksi’,
ku nää’ pilve sisse sai’.
55. Ja helü tull pilvest
ja ütel: Seo om mu’
armas Poig, tääd kül-

28- A* arvada’ katsa
Päävä peräst, peräst noid
kpnnit johtu, et tää
hindä mano võt't Peetiuso ja Johannõsõ ja
Jaakobusõ ja läts mäe lõlgõ*!
p. 3, 22. Matt. 3, 17.
Pääle pallõma.
56. Ja ku helü sai, sis
29. ja ku tää pallõl, löüti Jeesus ütsindä; ja
läts tää nägo tõsõs ja : nää* jäi* vaik ja es

kuuluda’ noil päivil üte- vaimu ja tegi poisi ter
legi’midagi* noist asöst, ves, ja an'd tääd tää
esäle.
mia naa olli nannu.
45. A’ kõik heitü’ Ju
(S. 37—45. Matt. 17,14—23. Mark. 9,
14-32.)
mala suurõ avvu peräst;
57. A’ tõsõl pääväl a’ ku kõik immes panni’,
johtu, ku nää’ mäelt alla miä Jeesus tegi, ütel tää
lätsi’, et palio rahvast umilõ opjilõ.
tää vasta tull.
44 Panko’ tii’ neo’
58. Ja kae’, üts miis kõnnõ’ ummi kõrvo.
rahva siäst tänit ja ütel: Sest Inemise Poig anOpõtaja, ma’ palio sinno das är’ inemiisi kätte.
S. 22.
kae’ mu* puja pääle; sest
tää om mu’ ainussün- 45. A’ nää’ es mõista’
dünü’ poig.
sedä sõnna ja seo oli
59. Ja kae’, vaim Ha näide iist varjo pant,
kas tääst kinni’, ja tää et nää’ sedä es tunnõ’;
tänitäs sedämaid ja vaim ja nää’ pelksi’ seo sõna
raputas 1ääd nii, et tää peräst tää käest küssü’.
vattu aja; ja tää lätt (S. 46—50 Mait. 18, 1—5. Mark. 9,
33-40.)
tääst vaivalt är’, ku tää
46.
A’
näide
siäh tull
tääd piinas.
arvamine,
kiä
kül’ om
40. Ja ma’ olõ su’
näide
siäst
suurõmb?
opjit pallõlnu’, et nää’
taa valla ajasi, ja naa 47. A’ ku Jeesus näide
es või’.
süäme mõtlõmist nägi,
41. A’ Jeesus kos't ja sis võt't tää üte latsõütel: Oh sa’ uskmata’ kõsõ ja pan'd tuu hindä
ja hull sugu! Kui kavva kõrvalõ saisma
piä ma’ iii’ man olõma 48. Ja ütel näile: Kiä
ja tii’ka’ kannahtama? seo latsõkõsõ mu’ nimel
Tuu’ uma poig süa’!
vasta võtt, tuu võtt
42. A’ ku tää viil tu- minno vasta; ja kiä iäl
lõmah oli, kis'k tääd minno vasta võtt, tuu
kuri vaim ja raput tääd; võtt seo vasta, kiä minno
a’ Jeesus tõrõl roojast om saatnu’; sest kiä teist
•ee

eeeef
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kõigist vähämb om, tuu naid ar haotada. mi
Matt. 10, 40. kuis Eeliaski tegi ?
2 Kun. 1, 10—12.
49. A’ Johannõs kos't
ja titel: Opõtaja, mii’ 55. A’ tää kään'd hindä
näimi’ üte kurjo vaimõ ümbre, tõrõl näid ja ütel:
su’ nimel vällä ajavat; Tii’ ei tiiä’, mändse
latsõ tii’ olõt.
ja mii’ olõmi’ tääd kiil- vaimu Kaal.
5, 22. Eeves. 5, 9.
uü’, sest et tää mii’ka’
56.
Sest
Inemise
Poig
su’ perrä ei käü’.
ei olõ’ tulnu’ inemiisi
50. Ja Jeesus ütel täile: hingi hukka saatma, a’
Ar’ kiilku’, sest kiä mii’ är’ pästmä. Ja nää’ lätsi’
vasta ei olõ’, tuu om tõistõ alõvihe.
mii’ puult.
(S. 57-60. Matt. 8, 19—22.)
51. A’ seo sündü, ku
57.
A’ seo sündü, ku
auu’ päävä’ kätte sai’,
nää’
sinnä’
lätsi’, et üts
et tääd üles võõtas, sis
tii
pääl
täile
ütel:
Issänd,
Püürd tää julgõhõ uma
ma’
taha
su’
perrä
kävPalgõ
Jeruusalemmä
vü’,
kohe
sa’
iäl
läät.
Poolõ minemä.
Mark. 10, 32.
58. Ja Jeesus ütel täile:
52. Ja tää lähät hindä Rebäsil omma’ oosõ’ ja
ette käskjala’ ja nuu’ tsirgal taiva all omma’
käve’ ja lätsi’ ütte Saa pesä’; a’ Inemise Pujal
mana rahva alõvihe, ei olõ’ asõnd, kohe tää
täile üümaia valmis pää võisi’ panda’.
2 Kor. 8, 9.
tama.
59.
A’
tää
ütel
ütele
55. Ja nää’ es võta’
tõsõlõ:
Käü’
mu’
perrä;
tääd vasta, selle et tää
°11 Jeruusalemmä poolõ A’ tuu ütel: Issänd, anna’
mullo luba minnä’ ja
minemäh.
54. A’ ku tää opja’ uma esä inne maaha
Jaakobus ja Johannõs matta’.
sedä näi’, ütli’ nää’: 60. A’ Jeesus ütel täile:
Issänd, tahat sa’, sis Lasõ’ kuuluil uma’ kuu
tahami’ mii‘ käske’ tulõ lu’ matta’; a’ sa’ mine’
täivast maaha tulla’ ja ja kuuluda’ Jumala riiki.
Om SUUr.

61. la tiis tõnõ ütel
kah: Issand, ma’ taha
su’ perrä kävvü’; a’ anna’
luba inne Jumalaga* jät
ta* noid, kiä mu’ majah
omma*
62. A* Jeesus Utel täile:
Ei ütski*, kiä uma käe
adra külge pand ja kaes
tagasi, ei kõlba* Jumala
riigile.
Behr. 10, 38. 39.
10. Päätükk.
Säitsmekümne opja välläsaatmine.
Jeesusõ tenopalvo. Tähendamise
sõna Saamaria mehest. Marta ja
Maarja.
(S. 1—12. Kae’ Matt. 10, 7-16.)

7V ’ peräst sedä sääd'
Issand kah töist
säidsekümmend ja Saat'
näid katõ kaupa hindä
ette ekka Hina ja paika,
kohe tälgi* oli minek.
2. Sis ütel tää näile:
Põimmist om palio, a*
veidü’ tüütegijit; selle
pallõlgõ* põimu Issändät, et tää tüütegijit
hindä põimulõ võtasi*
vällä saata’.
Matt. 9, 37. 58. Joh. 4, 35.

3. Minke’! Kae’ ma’
saada teid kui voonakõisi’ sussõ sekkä.
4. Är’ kanku’ raha
kotti ega’ pauna ega*

kängi ja är’ teretägur
kedägi’ tii pääl.
5. Kohe maija tii’sisse
läät, sääl ülge’ edimält:
Rahu olgu’ seolö majalõ.
6. Ja ku sääl om üts
rahu lats, sis hingäs tii
rahu tää pääl; a* ku ei
olõ’, sis tulõ seo tii*
pääle tagasi.
7. A’ sinnä’ maija jää
ge*, sööge’ ja joogõ*,
miä näil om; sest tüütegijä om uma palga
väärt*; är* käügu* ütest
majast tõistõ. i xor. 9,14.
8. Ja kohe Hina tii’
läät, ja nää* teid vasta
võtva’, sääl sööge*, miä
tii’ ette pandas;
9. Ja tekke’ tuu kotusõ
haigõ* terves ja ülge’
näile: Jumala riik om
tii lahkeste tulnu*.
10. A* kohe Hina tii*
läät, ja nää’ ei võta*
teid vasta, säält minke*
vällä tää
huulitsidõ
pääle ja ülge’: Mark. 6,11.
11. Kah tolmu, miä tii’
liinastom mii külge naanu’, pühimi’ mii* är’ teile;
Ummõhtõ piät tii’ sedä
tiidmä, et Jumala riik tii*
man om olnu*.

12. A’ ma’ ütle teile,
et seol pääväl om soo
doma rahval hõlpsamp
Põlv kui sändsel Minal.
13. Häda sullõ Koratsin, häda sullõ Petsaida t
sest ku Tiirusõh ja Siidonih neo’ vägevä’ teo’
olõsi’ sündünü’, miä tii’
nian omma’ sündünü’,
kül’nää’ olõsi’ innemuisfõ kotirõivih ja tuhah
istuh miilt parandanu*.
Mati. 11, 21-23.

14. Selle om Tiirusõl
ja Siidonil hõlpsamp
Põlv kohtuh kui teil.
15. Ja sa’, Kapernaum,
kiä sa’ taivast saani’
olõt ülendet, sinno tõu
tas põrguni’ maaha.
16. Kiä teid kuuld,
luu kuuld minno, ja kiä
leid är’ põlg, tuu põlg
uiinno är’; a’ kiä minno
är’ põlg, tuu põlg tuu är’,
kiä minno om saatnu’.
Matt. 10, 40. Joh. 13, 20.

17. A’ nuu’ säitsekümmend tulli’ rõõmuga’
lagasi ja ütli’; Issand,
kurä’ vaimuki’ omma’
Plii’ võimu all su’ nimel.
18. A’ tää ütel näile:
Ma’ näi saadani kui välgi taivast maaha sada
vat.
Joh. 12, 31. Ilm. 12, 8. 9.

19. Kae’ ma’ anna teile
võimu matõ ja korpionõ
pääle astu’ ja vainlasõ
kogo väe pääle; ja midägi’ ei tii’ teile kaihho.
Laul. 91, 31. Mark. 16, 18.

20. Ummõhtõ är’ olgu’
selle rõõmsa’, et vaimu’
tii’ võimu all omma’, a’
olkõ’ inämb rõõmsa’, et
tii’ nime’ taivahe omma’
kirja pantu’.
(S. 21. 22. Matt. 11, 25-27.)

21. Tuulsamal tunnil oli
Jeesus vaimuh väega’
rõõmsa ja ütel: Ma’ tunista su’ avvu üles, Esä,
taiva ja maa Issänd, et
sa’ sedä tarko ja mõistlikka iist olõt varjo pan
nu’ ja olõt sedä avaldanu’ vähämbilõ. Tõtõstõ,
Esä, seo om nii su’
meeleperäst olnu’! Ja
tää kään'd hinnäst opjidõ poolõ ja ütel:
22. Kõik om mullo mu’
Esä annu’ ja ütski’ ei
tunnõ’, kiä Poig om, kui
õnõ Esä ja kiä Esä om,
kui õnõ Poig ja kellele
Poig sedä taht avaldada’.
Matt. 28, 18. Joh. 1, 18.

25. Ja tää kään'd hindä
opjidõ poolõ ja ütel näile
esierälde: Õnsa’ omma’
nuu’ silmä’, kiä nägevä’,
miä tii’ näet:
12

24. Sest ma’ ütle teile,
et palio prohvette ja
kuningit om tahtnu’ na
ta’, mia tii’ näet, ja ei
olõ’ nännü’, ja kuulda',
mia tii kuulõt, ja ei olõ’
kuulnu’.
1. Peetr. 1, 10.
(S. 25-28. Kae* Matt. 22, 35—40.
Mark 12, 28-34.)

25. Ja kae’ üts käsutunja asto ette, kiusas
tääd ja ütel: Opõtaja,
mia pia ma’ tegema, et
ma’ igävätse elo peri ?
p. 18, 18—-0.

26. A’ tää ütel täile:
Mia om käsuraamatuhe
kirotõt? Kuis sa’ loet?
27. A’ tää kos't ja ütel:
Armasta’ Issändät, umma
Jumalat kõgõst umast
süämest ja kõgõst umast
hingest ja kõgõst umast
väest ja kõgõst umast
meelest ja umma lähemäist kui esihinnäst.
28. A’ tää ütel täile:
Sa’ olõt õigõhõ kostnu’;
tii* sedä, sis om sul
elämist.
3 Moos. 18, 5.

Matt. 19. 17.

29. A’ tää tahtsõ esi
hinnäst õiendada’ ja ütel
Jeesusõlõ: Kiä sis om
mu’ lähemäne?
50. A’ Jeesus kos't ja
iitel: Üts inemine läts
Jeruusalemmäst alla Jee-

rigo poolõ ja sattõ rüüvlidõ kätte; ku nuu’ tää
rõiva’ olli* är’ riisnu’ ja
päälegi’ lüüke annu’,
lätsi’ nää’ är* ja jäti’ tää
puulkuulult maaha.
51. A’ üts preestri läts
johtumiisi tuud tiiä alla
ja ku tää tääd nägi, läts
tää müüdä;
52. Ja niisama kah üts
Leevit, ku tää sinnä’
paika sai, tull tää ja
kai ja läts müüdä.
55. A’ üts Saamaria
miis käve tuud tiiä ja
tull tää mano; ja ku tää
tääd nägi, sai tää süä
hallõs.
54. Ja tää asto lahkeste
ja mähke tää haava’
kinni’ ja vali olli ja viina
sisse, nõs't tää kah uma
eläjä sälgä ja vei tää
üümajalõ ja kan'd huult
tää iist.
55. Ja ku tää tõsõl pääväl är’ läts, võt't tää
kats teenarirahha vällä
ja an'd perremehele ja
ütel täile: Kanna’ huult
tää iist ja miä sa’ viil
kulutat, tuud taha ma’ ta
gasi tullõh sullõ massa’.
56. Kedä sa’ nüüd noist
kolmõst arvat selle lä-

11. Päätükk.
hembä olõvat olnu’, Ria
rüiivlidõ kätte oli sa jeesus oppas palvõt tegemä ja aja
1 Ute kurä vaimu vällä. Joona täht.
dant?
Nuummise jutus varisere ja kiräja salaja meele
37. A’ tää ütel: Tuu, j lunjidõ tigõhusõ
vastu.
kiä tää pääle halost.
Sis ütel Jeesus täile: Ta seo sündü, et tää
üteh paigah oli palMine’ ja tii sa’ niisama.
Joh. lõ, 17. lõmah ja ku tää oli lõ38. A’ seo siindii, ku põtanu’, ütel üts tää
nää’ käve’, sis läts tää opjist täile: Issänd, opütte alõvihe; a’ üts naa- pa’ meid pallõma, nii
ne, Marta nimi, võt't tää kui Johannõs ummi opjit
om opanu’.
vasta umma maija.
(S. 2-4. Matt. 6, 9-13.)
39. Ja täi oli sõsar,
kedä Maarjas kutsuti, 2. A’ tää ütel näile:
tuu istõ kah Jeesusõ Ku tii’ pallõt, sis ülge’:
jalgo iih ja kullõl tää Mii’ Esä, kiä sa olõt
taivah! pühendedüs saa
kõnõht.
40. A’ Martal oli palio gu’ su’ nimi, su’ riik
tegemist mitmesugudsõ tulgu’; su’ tahtmine süntüüga’ ja tää tull sinnä* dügu’ kui taivah nii kah
ja ütel: Issänd, kas sa’ maa pääl;
seost ei hooli’, et mu’ 5. Mii' igapääväst leibä
sõsar minno lask ütsin- anna’ meile egapäiv;
dä’ vaiva nätä’? Et ütle’ 4. Ja anna’ meile andis
nüüd täile, et tää minno mii’ patu’, sest mii’ kah
annami’ andis kõigilõ,
kah avitasi’.
41. A’ Jeesus kos't ja kel mii’ka’ võlgu om;
ütel täile: Marta, Marta, ja är’ saatku’ meid kiusa’ murõhtat ja tiit hin- satustõ, a’ pästä’ meid
däle tülü mitmõ asä pe är’ kuräst.
5. Ja tää ütel näile:
räst,
Kellel
tii’ siäst om sõ42. A’ ütte asja om
vaja: Maarja om hüä bõr ja tuu tulõsi’ kesk
osa valinu’, sedä ei vöö üüse tää mano ja ütlesi’
täile: Sõbõr, läind’ mullo
ta’ tää käest är’.
Matt. 6, 33. kolm leibä;
12*
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6. Sest mu’ sõbõr om
tii päält mu’ mano tulnu’,
ja mul ei olõ’, miä ma*
tää ette võisi’ panda’.
7. Ja tää tarõst kostasi’
ja ütlesi*: Är’ tekku’
mullo vaiva; jo* uss om
tappa pant ja mu’ latsõkõsõ’ omma mu’ka’
sängüh; ma’ei või* üles
tulla’ ja sullõ anda’.
8. Ma’ ütle teile: Ku’
tää kah selle üles es
tulõsi’ ja täile es annasi’,
et tää tää sõbõr om, sis
tulõ tää ummõhtõ tää
kangõ pääle käümise
peräst üles ja and täile
nii palio, kui täile vaja
om.
(S. 9-13. Matt. 7, 7—11.)

tää and täile hussi kala
asõmõlõ?
12. Vai kah, ku tää
munna pallõs, kas tää
and täile korpioni?
13. Ku nüüd tii’, kiä tii
kurä’ olõt, mõtlõt hüvvi
andit anda’ umilõ latsilõ; kui palio inämb
and taivanõ Esä Pühhä
Vaimu noilõ, kiä tääd
pallõsõ’.
(S. 14-26. Matt. 12, 22—30. 43-45.
Mark. 3, 22—27.)

14. Ja tää ai üte kurä
vaimu vällä ja tuu sama
oli keeleldä’. A' ku kuri
vaim oli vällä lännü’,
sis johtu, et keeleldä’
kõnõl ja rahvas pan'd
sedä immes.
15. A’ mõnõ’ noidõ
siast uth : Taa aja kurjo
vaimõ vällä Peeltsebuli,
kurä vaimõ ülembä, läbi.
16. A’ tõsõ’ kiusi’ tääd
ja küsse’ tää käest imme
tähte taivast.

9. Ja ma’ ütle teile kah:
Pallõlgõ’, sis andas tei
le; otskõ’, sis lövvät
tii'; koputagõ’, sis tetäs
teile vallalõ.
10. Sest egaüts, kiä
Matt. 16, 1. Mark. 8, 11.
pallõs, tuu saa, ja kiä
17.
A’
tää mõis't näide
ots, tuu löüd, ja kiä ko
putas, toolõ tetäs vallalõ. mõttõ är’ ja ütel näile:
Joh. 14, 13. Ega kunigriik, miä hindä
11. A’ määne esä om vaihhõl tülüh om, lätt
tii’ siäh, kelle käest poig hukka ja koda satas
leibä pallõs, kas and kua pääle.
tää täile kivi? Ku tää 18. A’ ku saadan kah
kah kalla pallõs, kas esihindäga’ tülüh om,

kuis või tää kuningriik
jäiä’ saisma ? et tii* ütlet minno Peeltsebuli
läbi kurjo vaimõ vällä
ajavat.
19. A’ ku ma’ Peeltse
buli läbi kurjo vaimõ
vällä aja, kelle läbi aja
va’ tii’ puja* näid vällä?
Selle omma’ nää’ teile
kohtumõistjis.
20. A’ ku ma’ Jumala
sõrmõ läbi kurjo vaimõ
vällä aja, sis om Jumala
riik tii’ mano tulnu*.
21. Ku üts sõariistoga’
ehitet väkev umma kota
hoit, sis om tää vara
rahul.
22. A* ku üts vägevämp tääd tää pääle
tulõ, ja tääd är* võit,
sis võtt tää är* kõik tää
sõariista*,» mink pääle
tää luut', ja jaga tää
saagi vällä.
25. Kiä mu’ puult ei
olõ*, tuu om mu’vasta;
ja kiä mu’ka’ ei korja*,
tuu pill är*.
p. 9. so.
24. Ku ropunõ vaim
inemisest om vällä lännu, sis kau taa kuivo
paiko läbi ja ots hingämist; ja ku tää ei lövvä*,
sis ütles tää: Ma* taha

ümbre käändä’ umma
kotta, kost ma* olõ vällä
tulnu*.
25. Ja ku tää tulõ, sis
löüd tää tuu luvvaga’
pühidü ja ehitedü.
26. Sis lätt tää ja võtt
hindäga’ töist säidse
vaimu, kiä kurõmba’
omma* tääd hinnäst, ja
ku nää* sinnä’ sisse tulõva*, sis eläse’ nää’
sääl, ja lätt tuu inemise
perämäne lugu halvõmbas kui edimäne.
27. A* seo sündü, ku
tää sedä kõnõl, nõs't
üts naane rahva siäh
umma hellü ja ütel täile:
Õnnis om iho, miä sinno
om kannu’, ja rinna*,
midä sa* olõt imenü*.
p. 1, 28. 48.

28. A’ tää ütel: Jaht
õnsa' omma’ nuu*, kiä
Jumala sõnna kuulva’ ja
tuud alalõ hoitva’.
p. 8, 15. 21. Joh. 15, 7. Jaak. 1,21.
(S. 29—32. Matt. 12, 38—42.)

29. A* ku rahvas oli
kokko tulnu*, nakas' tää
ütlemä: Seo sugu om
tikõ, ots immetähte, ja
täile ei anda’ tähte, muud
kui õnõ prohvedi Joona
täht.
Matt. 16, 4.

50. Sest nii kuis Joo 55. Selle kae’, et val
nas Niinevi rahvalõ om gus,
miä su’h om,
tähes saanu’, nii om pümehüs ei olõ’.
kah Inemise Poig seolõ 56. Ku nüüd kõik su’
SUUlÕ.
Joon. 3, 1. 2. n. t. s.
iho selge om, et täi
51.
Kuninga imänd sukugi’ pümehüst ei
lõuna puult tulõ üles olõ’, sis om tää kõik
kohtuhe seo suu rah selge, nii kuis küünäl
vaga’ ja mõist näid uma valgõga’ sinno val
hukka; sest tää tull gustas.
maa otsast Saalomoni 57. A’ ku tää viil kõtarkust kuulma; ja kae’, nõl, pallõl tääd üts vari
siih om inämb kuiSaalo- ser, et tää tää man lõu
mon.
1 Kiin. JO, 1.
nat süüsi’; ja tää läts
52. Niinevi Hina mehe’ sisse ja istõ lauda.
p. 7, 36; 14, 1.
tulõva üles kohtuhe seo
suuga’ ja mõistva’ sedä 58. A’ variser pan'd
hukka; sest nää’ pä immes, ku tää nägi, et
randi’ miilt Joona jutusõ tää inne lõuna-söömäpääle; ja kae’ siih om aigu hinnäst es mõsõ’.
Matt. 15, 2.
inämb kui Joonas.
Joon. 3, 5.

55. A’ ütski’ ei pariõ’
küünält palama, ei panõ’
sedä varjo ega’ anoma
ala, a’ küündlejala pääle,
et nuu’, kiä sisse tulõva',
valgõt näesi’.
p. 8, 16.

Matt. 5, 15.

(S. 34- 36. Matt. 6, 22. 23.)

54. Silm om iho küünäl; ku nüüd su’ silm
selge om, sis om kah
kõik su* iho selge; ku
tää halv om, sis om
kah su’ iho pümme.

(S. 39-52.

Kae’ Matt. 23, 1-36.)

59.
A’ Issänd titel
täile: Tii’ variseri’ tiit
kül’ välästpite pikri ja
liwa puhtas; a’ seestpite olõt tii’ täüs riismist ja tigõhust.
40. Tii’ rumala’, kas
tuu, kiä välästpididse
om tennü’, kah seest
pidi! ei olõ’ tennü’?
41.
Ummõhtõ ankõ’
vaesilõ, miä sääl seeh
om, ja kae’, sis om teil
kõik puhas.

42. A’ häda leile vari et teil hüä miil om ummi
serele, et tii’ kümnest vanõmbidõ tekast; sest
massat mündist ja ruu nää’ omma’ näid kül’
dist ja kõgõst aia vi tapnu’, a’ tii’ ehität näide
last, ja läät kohtust havva’.
ja jumala armastusest 49. Selle om kah Ju
müüda!
Seda piäsi’ mala tarkus ülnü’: Ma’
tegema ja töist es piäsi’ saada näide mano proh
maaha jätmä.
vette ja apostlit, ja nää’
45. Hädä teile, vari tapva’ mõnõ’ noist är’
serele! Sest tii’ armas- ja kiusasõ’ näid takah.
tat edimäst pinki kogo- 50. Et kõiki prohvette
dusõ kuõh ja teretämist verd, midä maailma asoturgõ pääl.
p- so, 46. tamisest om är’ valõt,
44. Hädä teile, oh kirä- seo suu käest kütunja’ ja variseri’! Tii’ sütäs,
salaliku’! kiä tii’ olõt 51. Aabeli verest Saakui tiidmäldä’ havva’, karia vereni’, kiä hukka
kost üle rahvas käü ja sai altri ja Jumala kua
ei tiiä’ sedä.
vaihhõl. Tõtõstõ ma’
45. A’ üts käsutunjist ütle teile, sedä küsütäs
kos't ja ütel täile: Opõ- seo suu käest.
taja, et sa’ sedä ütlet, 52. Hädä teile käsu
sis teotat sa' meid kah. tunjilõ! Sest tii’ olõt
46. A’ tää ütel: Hädä tunmise võtmõ är’ võt
kah teile, käsutunjilõ, nu’; esi’ ei olõ’ tii’ sisse
sest tii’ panõt inemiisi lännü’, ja keelät noid
pääle
kuurma’,
miä ar, kia sisse laasi.
rassõ’, ja esi’ ei putu’ 55. A’ ku tää sedä
tii’
noidõ
kuurmidõ näile ütel, näksi’ kiräkülge ei ütegi’ sõrmõga’. tunja’ ja variseri" kõ47. Hädä teile! Sest vastõ tää pääle käümä
tii’ ehität prohvette hav ja tää suust sõnno vällä
va’; a’ tii’ vanõmba’ sunma mitmõst asäst.
omma’ näid är’ tapnu’. 54. Ja nää’ vahe’ tääd
48. Selle tunistat tii’, ja püüse’ midägi’ tää

süüsi kätte saia’, et nää’ 5. A’ ma taha teile
saasi* tää pääle kai- näüdädä’, kedä pelädä*;
vada’.
p- so, 20. peläke’ tääd, kel peräst
är’tapmist võim käeh
om põrguhe heitä*. Tõtõstõ ma’ ütle teile, tuud
12. Päätükk.
Hoiatamine salaliku meele, pelg peläke*.
likkuse ja ahnusõ iist. Manitsus
6. Kas viis varblast
valva’ ja leplik olla'. Tähe’ aost.
katõ veeringi iist ei
O is, ku mitu tuhat rah- müvvä’, ja ütte ainust
O va siäst olli’ kokko ei olõ’ Jumala iih är*
tulnu’, nii et nää’ üts unõhtõt.
töist soki’, nakas' tää
kõnõlõma umilõ opjilõ: 7. A* tii* hiusõki* pääh
Kogo inämb hoitkõ* va omma’ kõik är’ loedu*.
risere hapnõ kohetusõ Selle är’ peläku*; tii*
iist, miä salalik miil om. olõt ülembä’ kui mitu
Matt. 16, 6. Mark. 8, 15. varblast.
8. A* ma’ ütle teile:
(S. 2—9. Matt. 10, 26—55.)
Kiä minno üles tunistas
2. A’ midägi’ ei olõ’ inemiisi iih, tuud taht
kinni’ katõt, miä avali kah Inemise Poig tuniskus es tulõsi’; ega’ olõ’ tada’ Jumala englidõ iih.
salajah, midä teedä* es 9. A’ kiä minno ine
saiasi*. p- s, 17. Mark- 4>22 miisi iih är* salgas, tuu
5.
Selle, miä tii’ pü- salatas är* Jumala eng
mehüseh kõnõlõt, tuud lidõ iih. p.9,26. 2 Tiim. 2, 12.
kuuldas valgusõh; ja 10. Ja egaüts, kiä Ine
miä tii’ kambrõh üts- mise Pujalõ kõnõlõs
tõsõ kõrva olõt kõnõl- sõna, toolõ andas seo
nu’, tuud kuulutõdas ka andis; a’ toolõ, kiä
tust pääl.
Pühhä Vaimu teotas, ei
anda*
andis.
4. A’ ma’ ütle teile,
umilõ sõbrolõ: Är’ pe- 11. A’ ku nää’ teid
läku’ näid, kiä iho är’ viivä* kogodusõ kotto
tapva* ja ei või* peräst ja ülembidõ ja valitsõjidõ ette, sis är’ murõhinäp midägi’ tetä*.

tagu’, kuis vai mia tii’ 19. Ja taha uma hin
hinda iist kostat vai mia gele ülda’: Hing, sul om
tii’ ütlet;
p. 21,14.15. kokko pant suur vara
Matt. 10.19. 20. Mark. 13,11. mitmõs aastas; olõ’ nüüd
12. Sest Püha Vaim rahul, süü’, juu’ ja olõ’
oppas teid tuulsamal rõõmsa.
tunnil, mia teil kõndida’. 20. A’ Jummal ütel täile:
13. A’ üts rahva siäsl j Sa rummal, seolsamal
ütel täile: Opõtaja, ütle’ üül nõudas su’ hing su’
mu’ velele, et tää mu’- käest är’; a’ kellele saa,
miä sa’ olõt valmistanu’?
ka* jaasi* perändüst.
Behr. 9, 27.
14. A’ tää ütel täile: 21. Nii om tollõ lugu,
Inemine, kiä minno om kiä hindäle varra kogos
kohtumõistjas vai jaga ja ei olõ’ rikas Jumalah.
jas tii’ üle säädnü’?
Matt. 6, 20.
(S. 22—31. Matt. 6, 25-33.)
15. A’ tää ütel näile:
Kaegõ’ ette ja hoitkõ’ 22. A’ tää ütel umilõ
ahnusõ iist; sest ütski’ opjilõ: Selle ütle ma’
ei elä* tuust, et täi väega’ teile: Är’ murõhtagu’
ülearvu varandust om. uma elo iist, miä teil
1 Tiim. 6, 9. 10. süvvä’, ega’ iho iist, miä
16. A' tää kõnõl näile teil sälgä panda’.
tähendämise sõna ja ütel: 25. Elo om inämb kui
Üte rikka mehe põld oli toit ja iho inämb kui
höste viljä kasutanu’.
rõiva’.
17. Ja tää mõtõl esi- 24. Panko’ tähele kaar
hindäh ja ütel: Miä mul na; sest nää’ ei külvä’
tetä’? Sest mul ei olõ’ ega’ Põima’; näil ei olõ’
kotust, kohe ma’ uma kambrit ega’ aita ja
vilä võisi’ kokko panda’. Jummal toit näid um18. Sis ütel tää: Kae’, mõhtõ; kui palio ülemmiä tetä’; ma’ taha uma’ bä’ olõt tii’ kui tsirgu’!
aida’ maaha kisku’ ja 25. A’ kiä om tii’ siäsl,
suurõmba’ ehitädä’ ja kiä uma murrõga’hindä
taha sinnä’ koko’ kõik pikkusõ mano või üte
uma vilä ja uma vara, küündre jakada’?

26. Ku iii’ nu’ kogo
vähämbät ei või’, mia
tii’ sis murõhtat muu iist?
27. Panko* lillikeisi tä
hele, kuis nää’ kasusõ’:
Nää’ ei tii’ tülid ega’
ketra’; a’ ma’ ütle teile:
Ei Saalomongi’ kõgõh
umah avvuh ei olõ* nii
ehitet olnu’ kui üts neist.
28. Ku nüüd Jummal
haina, mia täämbä väläh
om ja hummõn ahjo visatas, nii ehitas: kui
palio inämb teid, tii’
nõrgausulise’.
29. Ja tii'ki’, är’ küsügu’,
mia teil süvvä’ vai
mia teil juvva’, ja är*
mõtõlgu’ kattõ muudu.
50. Sest seda kõikõ
nõudva’ seo maailma
rahva’; a’ tii’ Esä tiiä,
et teile seda vaja latt.
31. A’ nõutkõ’ Jumala
riiki ja seda kõik andas
teile päälegi’.
32. Är’ peläku’, sa’ väi
kene karäkõnõ, sest tii’
Esä hüä miil om teile
kuningriiki anda’.

miä ei lää’ vanas; saatkõ’ hindilõ varandus taivah, miä ei vähäne’,
kohe varas lähkeste ei
saa’ ega’ midä kari ei
riku’.
p-18,22.
34. Sest koh tii’ va
randus om, sääl om kah
tii’ süä.
(S. 35—46.

Matt. 24, 42-51.)

35. Tii’ puusa’ olgu’
vüüga’ ümbre pantu’, ja
tii’ küündle’ palagu’;
36. Ja olkõ’ inemiisi
sugudsõ’, kiä umma
esändät uutva’ kuna tää
pulmast är’ lätt, et ku
tää tulõ ja koputas, nää’
pia täile võiva’ ust vallalõ tetä’.
37. Õnsa’ omma’ nuu’
sulasõ’, kedä esänd tul
leb löüd valvvat; tõtõstõ
ma’ ütle teile, et tää köüt
hindäle vüü vüüle ja
noid pand lauda istma
ja tulõ ja tiin näid.
38. Ja ku tää tulõ tõsõl üüvahi korral ja tulõ
kolmadal üiivahi korral
ja
nii löüd, õnsa’ omma’
p. 22, 29. Jees. 41, 14. Matt. 11,
25-27. nuu’ sulasõ’.
(S. 35. 34. Matt. 6, 20. 21.)
39. A’ sedä tiitke’, et ku
33. Müüge’ är’, miä teil perremiis tiiäsi’, mändom ja ankõ’ armuandit; sel tunnil varas tulõ,
tekke’ hindilõ punga’, kül* tää sis valvasi’ ja
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es lasõsi’ umma maija
mulku kisku’.
40. Selle olkõ’ iii’ kah
valmi’, sest Inemise Poig
tulõ tuul tunnil, kuna tii’
ei mõtlõ’.
41. A’ Peetrus iitel
täile: Issänd! ütlet sa’
seda tähendamise sõnna
mii’ vai kõiki vasta?
42. A’ Issänd iitel:
Kiä om nüüd üts usu
tav ja mõistlik majapidäjä, kedä esänd uma
perre üle pand, näile
õigõl aol säetütruuga
anma?
45. Õnnis om tuu sulanõ, kedä esänd tullõh
nii löüd tegevät!
44. Tõtõstõ ma’ ütle
teile, et tää tääd kogo
uma vara üle pand.

täile osa noidõga’, kiä
omma’ uskmata’, p-19,27.
47. A’ tuu sulanõ, kiä
tiise uma esändä taht
mist ja ei olõ’ hinnäst
valmistanu’ ega’ tää
meele perrä tennü', tuu
saa palio huupõ.
Jaak. 4, 17.

48. A’ tuu, kiä ei olõ’
tiidnü’ ja huupõ väärt
om tennü’, saa veidü
huupõ A’ palio küsütäs egaüte käest, kelle
kätte palio om ant; ja
kelle huuldõ palio om
ant, tuu käest nõvvõtas
viil inämb.
Room. 2,6.
49. Ma’ olõ tulnu’ tuld
viskama maa pääle; ja
midä ma’ inämb tahasi’,
kui et seo jo olõsi’ pa
lama pant?
50. A’ minno ristitäs
Matt. 25, 21.
üte ristmisega’ ja kuis
45. A’ ku tuu sulanõ om mul kitsas käeh,
umah süämeh mõtlõs: kooni’ seo om lõpõtõt.
Mu’ esänd viibüs tulla’;
(S. 51—55. Matt. 10, 34—36.)
ja nakas pesmä sulasit
ja tütrekka ja süümä ja 51. Mõtlõt tii’, et ma’
juuma ja joobahanus olõ tulnu’ rahhu anma
maa pääle?
Ei, ütle
saama;
ma’
teile,
a’
tüllü.
46. Tuu sulasõ esänd
tulõ tuul pääväl, kuna 52. Sest seost aost
tää tääd ei ooda’, ja tuul omma’ viis üteh majah
tunnil, kuna tää ei tiiä’, tülüh, kolm katõ vasta,
ja pess tääd ja and ja kats kolmõ vasta.

55.
Esä om tiilüh 59. Ma’ ütle sullõ: Sa’
pu jaga' ja poig esäga’; ei päse’ säält vällä, inne
imä tütrega’ ja tütar ku sa’ viimädse tingä
imäga’; ämm uma mini- är’ massat.
jaga’, ja minnij uma
ämmaga’.
mür. 7, 6.
13. Päätükk.
54. A* tää ütel kah Jeesusõ meeleparandamise jutus
Kaalilea miihi hukatusõ; peräst.
rahvalõ: Ku tii’ näet Tõbidsõ
terves tegemine, kiä katõaastat haigõ oli ol
pilve nõsõvat õdagu satõiskUmme
nu’. Tähendämise sõna* ja kõnno"
puult, sis ütlet tii’ pia: Jumala riigist. Heroodõsõ perrä
Jerusalemma
Kasso sado tulõ ja seo vahtmise’. Kalbus
Ule.
om nii.
Matt. 16,2.3.
A ’ tuulsamal aol tulli’
55. Ja ku tii* näet lõunõ
mõnõ’ sinnä’ ja kuutuulõ puhkvat, sis ütlet ludi’ täile Kaalilea mi
tii’: Kuum tulõ; ja seo llist, kelle vere Pilatus
om nii.
näide ohvridõga’oll se56. Tii’ salaliku’, maa gänü’.
ja taiva näko mõistat 2. Ja Jeesus kos't ja
tii’ är’ arvada’, kuis sis ütel näile: Mõtlõt tii’,
tii’ sedä aigu är’ ei et neo’ Kaalilea rahvah
suurõmba patudsõ’ om
tunnõ’?
ma’ olnu’ kui kõik muu
57. Ja kuis tii’ kah esi- Kaalilea rahvas, et nää’
hindist ei mõista’, miä sedä omma kannahÕigÕ Om?
1 Kor. 11, 31.
tanu’?
Joh. 9,2.
58. Selle ku sa’ uma 5.
Ma’ ütle teile: Ei;
vihamehega’ ülembä ette a’ ku tii’ miilt ei pa
läät, sis pia* nõvvo tii randa’, sis läät tii’ nii
pääl, et sa’ tääst päse- sama kõik hukka.
si’, et tää sinno ei viä- 4.
Vai mõtlõt tii’, et
si’ kohtumõistja ette, ja neo’ katõsatõiskümme,
kohtumõistja sinno är’ kelle pääle Siloa torn
es annasi’ kohtusulasõ sattõ ja tap'p näid är’,
kätte, ja kohtusulanõ suurõmba’süüdläse’ olli’
sinno es heidäsi’ vangi kui kõik inemise’, kiä
torni.
Matt. 5, 25. 26. Jeruusalemmäh elli’?

5. Ma’ ütle teile: Ei; kugi’ hinnäst õgvas siroa’ ku tii’ miili ei tada’.
paranda’, sis läät tii’ 12. A’ ku Jeesus tääd
niisama kõik hukka.
nägi, kut's tää tääd
1 Kor. 10. 11.
hindä mano ja ütel täile:
6. Ja tää ütel seo tä Naane, sa’ olõt vallalõ
hendamise sõna: Ütel saanu’ umast haigusõst.
inemise! oli viigipuu, 15. Ja tää pan'd uma’
tuu oli tää viinamäele käe’ tää pääle, ja sedäistutõt, ja tää tull ja otsõ maid sai tää õgvas ja
viljä tää päält ja es avvust Jumalat.
lÖVVä’.
Matt. 21, 19.
14. A’ kogodusõ kua
7. Sis ütel tää viina ülemb, kellel miil halv
aidnigulõ:
Kae’, ma’ oli, et Jeesus hingämise
tulõ kolm aastat ja otsi pääväl oli terves tennü’,
viljä seost viigipuust ja kos't ja ütel rahvalõ:
ei lövvä’: rao’ seo Kuus päivä om, kuna
maaha; miä tää viil tüüd om tetä’,
sis
maad rikk?
tulkõ’ noil päivil ja lasko’
8. A’ tää kos't ja ütel hindit terves tetä’, ja ei
talle: Issand, jata taa hingämise pääväl.
viil seos aastas, kooni’ 15. A’ Issänd kos't
ma’ kaiva tää ümbre ja täile ja ütel: Sa’ sala
lik, kas egaüts tii’ siäst
ja panõ sõnnikut.
2 Peetr. 3, 9. 15. Jeer. 18, 20. uma härä vai eesli seime
9. Et tää vast viljä külest vallalõ ei pästä’
kannasi’; a’ ku ei, sis hingämise pääväl ja ei
rao tää peräst maaha. vii’ tääd juuma? p.m, 15.
10. Ja tää opas üteh 16. Kas sis toolõ, kiä
kogodusõ kuah hingä- Abrahami tütär om, kedä
saadan, kae’ katõsatõis
mise pääväl.
11. Ja kae’, üts naane kümme aastat oli kinni’
oli, tuul oli üts haigusõ köütnü’, es olõ’ vallalõ
vaim katõsatõiskümme pästmist seost köütest
aastat olnu’, ja tää käve hingämise pääväl?
kumarusi ja es või’ su- 17. Ja ku tää seda

ütel, sis
häbü, kiä
panni’; ja
oli rõõmsa
liisi teka
tää tegi.

sai kõigilõ
täile vasta
kõik rahvas
kogo avvuperäst, mia

{S.18—21. Matt.13, 31-33. Mark. 4.
30-32.)

24. Võidõlgõ’, et tii*
võisi* kitsast värehtist
sisse minnä’; sest palio,
ütle ma* teile, püüdvä*
sisse minnä*, ja ei või*.
Matt. 7, 13. 14.

Viil. 3, 12.

25. Sest aost, ku perremiis om üles tulnu’ ja
usso tappa pannu’, sis
nakat tii’ moro pääl
saisma ja usso pääle
koputama, üldeh: Issänd,
Issänd! tii* meile vallalõ! Sis kost tää ja üt
les teile: Ma’ ei tunnõ*
teid, kost tii* olõt.

18. Ja tää ütel: Kelle
sugunõ om Jumala riik?
ja kelle sugutsõs om
mul tääd pitä'?
19.
Tää om sinebi
teräkese sugunõ, midä
inemine võt't ja visas
umma aida, ja tää kasvi
Matt. 25, 11, 12
ja sai suurõs puus, ja
26.
Sis
nakat
tii’ üttsirgu’ taiva all tei’ pessi
lemä:
Mii’
olõmi’
su’
tää ossõ pääle.
iih
söönü*
ja
joonu’,
ja
20.
Ja tää ütel jäi’:
Kelle sugutsõs om mül’ mii* huulitsidõ pääl olõt
sa’ opanu*. Matt. 7,22.23.
Jumala riiki pitä’?
21.
Tää om hapnõ 27. Sis ütles tää: Ma’
kohetusõ sugunõ, miä ütle teile, ei ma* tunnõ*
üts naane võt't ja pan'd teid, kost tii* olõt; tagäkülmo vaka jahu sekkä, nõgõ mu* mant är*, kõik
kooni* kõik läts hap- tii’ ülekohtutegijä’.
Matt. 25, 41.
nõma.
(S. 28. 29. Matt. 8, 11. 12.)
22. Ja tää käve liino
ja alõvit pite, opas ja 28. Sääl om undamine
läts umma tiid Jeruusa ja hammastõ käristälemma poolõ.
mine, ku tii’ näet Ab
25.
A* üts ütel täile:raham* ja Isaaki ja Jaa
Issänd, kas veidü noid kob! ja kõik prohvedi*
om, kiä õnsas saava*? Jumala riigih, a’ hindit
A* tää ütel näile:
vällä tougat.

Prohvetfe surm

Luuk. 13. 14.

Jeruusalemmäh.
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29.
Ja tõse’ tulõva’ I tahtnu’ su’ lätsi koko’
hummogu ja
õdagu i aigu’ kana ummi’ poigõ
puult, põhä ja lõuna siiva ala, ja tii’ ei olõ’
puult, ja istusõ’ Jumala tahtnu’.
riigih lavvah.
55. Kae’, tii’ koda jätep. 14, 15. Jees. 2, 2. 5.
tev teile tühäs; a’ tõ50. Ja kae’, perämätsi tõstõ ma’ ütle teile, et
om, kiä saava’ edimät- tii’ minno ei näe’, inne
sis, ja edimätsi om, kiä ku aig tulõ, kuna tii’
saava’ perämätsis.
ütlet: Kitet olgu’ tuu,
Matt. 19, 30. Mark. 10, 31.
kiä tulõ Issändä nimel.
31.
Tuulsamal pääväl
tulli’ mõnõ’ variseri’ ja
ütli’ täile: Mine’ vällä
14. Päätükk.
ja rühi siist är’, sest
Viitõbidsõ terves tegemine hingäHeroodõs taht sinno är’ mise pääväl. Nuummine, et vaja
om alandlik olla' ja hiivvä tetti’.
tappa’.
Tähendamise sõna suurõst õdaguär’ salga
52. Ja tää Utel näile: söömäaost. Esihindä
misest.
Minke’ ja ülge’ seolõ
rebäsele: Kae’, ma’ aja Ta seo sündü, ku tää
tull hingämise pääväl
kurjo vaimõ vällä, ja
tii terves täämbä ja üte variseri ülembä kotta
hummõn, ja kolmadal Ieibä võtma, sis vahe’
pääväl olõ’ ma’ valmis. nää’ tääd. p. 6,6—11:11, 37.
55. Ummõhtõ om mul 2. Ja kae’, üts viitõbinõ
viil kaumist taamba ja inemine oli tää iih.
hummõn ja üle hum 5. Ja Jeesus kos t ja
mõn ; sest seo ei sünnü’, kõnõl käsutunjidõlõ ja
et prohvet muial hukka variserele ja ütel: Kas
saa kui Jeruusalemmäh. hingamise pääväl sünnüs terves tetä’ ?
((S. 34. 35. Matt. 23, 37-39.)
54. Jeruusalem, Jeruu- 4. A’ nää’ jäi’ vaik. Ja
salem, kiä sa’ tapat tää Hakas' tääst kinni’
prohvette ja viskat noid ja tegi tää terves ja las'k
kivvega’ kuulus, kiä su’ tääd minnä’.
mano omma’ saadõdu’! 5. Ja tää kos't näile ja
kui mitu kõrd olõ ma’ ütel: Kiä om tii’ siäst,
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kelle eesli vai härg kaivo
satas, et tää tääd pia
vällä ei tõmba’ hingamise paaval?
6. Ja nää* es või’ täile
tuu pääle kesta’.
p. 13, 15.

Matt. 12, 11.

7. A’ tää Utel noilõ, kiä
olli’ kutsudu’, tähendämise sõna, et tää tähele
pan'd, kuis nää’ püüse’
ülembähe paika istu’ ja
ütel näile:
Matt. 23, 6.
8. Ku sa’ kellegi’ puult
pulma olõt kutsut, sis
är’ istku’ ülembähe paika
maaha, et ei olõsi’ vast
kiäki’ ausamp sinno tää
kutsutuist,
9. Ja tuu, kiä sinno ja
tääd om kutsnu’, es tulõsi’ ja ütlesi’ sullõ:
Anna’ seolõ maad! ja
sis om sul häbüga’
alambahe paika istmine.
10. A* ku sa’ olõt kut
sut, sis mine’ ja istu*
alambahe paika maaha,
ja ku tuu tulõ, kiä sinno
om kutsnu* ja ütles sullõ:
Sõbõr, mine’ sinnä ülem
bähe, sis om sul au
näide iih, kiä su’ka’ lavVäh istUSÕ’. Op. sõn. 25, 6. 7.
11. Sest egaüts, kiä
hinnäst esi’ ülendäs,

tuud alandõdas: ja kiä
hinnäst esi’ alandas,
tuud ülendedäs.
p. 18, 14.

Matt. 23, 12.

12. A’ tää ütel kah
toolõ, kiä tääd oli kuts
nu’ : Ku sa’ lõuna vai
õdagusöömäao tiit, sis
är’ kutsku’ ummi sõpro
ega’ ummi veljo *ega’
ummi sugulaisi ega’ rik
ku lähemäidsi, et nää*
sis sinno hindä mano
jäi’ es kutsusi’ ja sedä
sullõ es tasosi’; p- 6, 33.
15. A’ ku sa’ pido tiit,
sis kutsu’ vaesit, vigatsit, jaloldaid, sõgõhit.
5 Meos. 14, 29.

14. Sis olõt sa’ õnnis,
sest et noil ei olõ’ midägi’ sullõ tasso’; sest
tuu tasotas sullõ õigidõ
ülesnõsõmiseh.
15. A’ ku üts noist, kiä
tääga’ lavvah istõ, sedä
kuul'd, ütel tää täile:
Õnnis om tuu, kiä leibä
süü Jumala riigih.
p. 13, 29.
(S. 16-24. Matt. 22, 2—10.)

16. A’ tää ütel täile:
Üts inemine tegi suurõ
õdagusöömäao ja kut's
palio,
17. Ja lähäl uma sulasõ õdagusöömäao tun-

nii ütlema noilõ, kiä
olli' kutsudu': Tulkõ’,
sest kõik om jo’ valmis.
18. Ja nää* näksi’ hin
nast kõik Utest suust
vabandama.
Edimäne
ütel täile: Ma’ olõ põllu
ostnu’ ja mul om vaja
minna’ ja seda kala';
ma* palio sinno, va
banda’ minno.
19. Ja tõnõ ütel: Ma’
olõ viis paari hargi
ostnu’ ja lää noid kaema;
ma’ palio sinno, va
banda’ minno.
20. Ja kolmas jäi’ ütel:
Ma’ olõ naase võtnu’,
ja selle ei või’ ma’ tulla’.

saada’ noid sisse tulõma,
et mu’ koda täüs saasi’:
1 Kor. 1, 28

24. Sest ma’ ütle teile,
et ütski’ noist kutsutuist
ei maidsa’ mu’ õdagusöömäaigu: sest palio
om kutsut, a’ veitkese
är’ Valit.

Jees. 65, 11—14.

25. A’ tääga’ läts palio
rahvast, ja tää kään'd
hinnäst ümbre ja ütel
näile:
Saakar. 8, 22.
(S. 26. 27.

Matt. 10, 17. 38.)

26. Ku kiäki’ mu’ mano
tulõ ja ei vihka’ umma
essä ja immä ja naist
ja lätsi ja veljo ja sõsarit ja viil päälegi’ umma
1 Kor. 7, 33.
ello, tuu ei või’ mu’
21. Ja sulanõ tull ta opja olla’.
gasi ia kuulut sedä
umalõ esändäle.
Sis 27. Ja, kiä umma risti
vihast kua esänd ja ütel I ei kanna’ ja mu’ perrä
umalõ sulasõlõ: Mine’ ei käü’, tuu ei või mu’
pia valla Mina laiohuulit- opja olla’. P 9, 23. Mark. 8,34.
sidõ ja risthuulitsidõ 28. Sest kiä om tii’
pääle, ja tuu’ siiä’ sisse siäst, kiä torni taht ehivaesit ja vigatsit ja tädä’, kas tää ei istu’
jaloldaid ja sõgõhit.
inne maaha ja ei arva’
22.
Ja sulanõ ütel: kullu, kas täi kõik om,
Esänd, seo om tett, nii miä ehitämises vaja
kui sa’ käsi’: a’ viil om latt?
29. Et ku tää alosõ
maad.
25. Ja esänd ütel sulaom’ pannu’ ja ei jõvva’
sõlõ: Mine’ vällä teie lõpõtada’, kõik nägijä’
pääle ja aido viirde, ja tääd ei naka’ naarma
15

30. Ja ütlema: Seo miis 2. Ja variseri’ ja kiräHakas' ehitama, ja ei tunja’ nurisi’ ja ütli’: Seo
jo wa’ valmis tetä'.
võtt patatsit vasta ja süü
,.31. Vai määne kunin näidega’. p. 5, so. Matt. n, 19.
gas latt sõtta tõse ku 3. A’ tää kõnõl näile
ninga vasta, kas tää seo tähendämise sõna
inne maaha ei istu’, ja ja ütel:
ei pia’ nõvvo, kas tää
(S. 4-7. Matt. 18, 12—14.)
kümne tuhandega’ tuu
vasta või minnä’, kiä 4. Määne inemine tii’
katõkümne tuhandega’ siäst om, kel sada lam
tää pääle tulõ?
mast om, ja ku tää üte
32. A’ ku ei, sis lähä- noist är’ kaotas, kas
täs tää käskjala’, ku tää ei jätä’ nuu’ ütesätõnõ viil kavvõh om, ja kümmend ütesä laandõ
pallõs rahu.
ja kas tää ei lää’ toolõ
33. Nii kah egaüts tii’ perrä, miä om är’ kaosiäst, kiä ei jätä’ maaha nu’, kooni’ tää tuu löüd?
p. 19, 10. Esek. 34, 11. 16.
kõik, miä täi om, tuu
ei või* mu' opja olla’.
5. Ja ku tää om löüdnü’,
34. Suul om hüä asi, sis pand tää tuu ummi
a’ ku suul tuimas saa, olgo pääle rõõmuga’.
minka’ tetäs sedä soo- 6. Ja ku tää kodo saa,
lätSÕS? Matt. S, 13. Mark.9,50. sis kuts tää kokko sõbra’
35. Ei tuu ei kõlba’ ei ja naabri’ ja ütles noilõ:
maa ega’ sõnniku jaos; Olkõ’ mu’ka’ rõõmsa’,
tuu heidetäs är’. Kellel sest ma’ olõ löüdnü’
kõrva’ omma’ kuulda’, uma lamba, kiä oli är'
kaonu’.
1 Peetr. 2, 25.
tuu kuulgu’.
7. Ma’ ütle teile, et nii
om rõõm taivah üte
15. Päätükk.
Tähendamise sõna’ är’kaonust patadsõ peräst, kiä miilt
lambast, trahma-rahast ja pinast.
parandas, inämb kui
7V ’ kõik tölneri’ ja pa- ütsäkümne ütsä õigõ pe
tatsõ’ tulli’ tää mano räst, kellele meeleparan
lääd kullõma.
damist ei olõ’ vaja.
Matt. 9, 10.

Mark. 2, 15.

p. 5, 32.

8. Vai määne naane om,
kel kümme trahma-rahha
om, ku tää üfe trahmaraha är’ kaotas, kas tää
küünält ei panõ’ palama
ja kas tää kota ei pühi’
ja kas tää hoolõga’ ei
otsi’, kooni’ tää tuu
löüd?
9. Ja ku tää löüd, sis
kuts tää kokko sõbra’
ja lähemädse’ ja ülles:
Olkõ’ mu’ka’ rõõmsa’,
sest ma’ olõ trahma-raha
löüdnü’, miä ma’ olli
är’ kaotanu’.
10. Nii, ütle ma’ teile,
om rõõm Jumala englidõ
iih üte patadsõ peräst,
kiä miili parandas.

maalõ kangõ nälg; ja
tühi nakas' tää kätte
tulõma.
15. Ja tää läts ja jäi
üte elotsõja mano sääl
maal, ja tuu lähät tää
uma välä pääle tsiko
hoitma.
16. Ja tää püüse umma
kottu täütä’ tühost lõstost, midä tsia’ Sei’, ja
ütski’ es anna’ täile.
Op. sõn. 23, 21.

17. A’ ku tää paremba’
mõttõ’ sai’, ütel tää:
Mitu palgalist om mu’
esäl, kel leibä külät om,
a’ ma’ lää hukka nälä
peräst?
18. Ma’ taha üles nõssõ’
Eeves. 3, 10. Behr. 1, 14.
ja uma esä mano min11. A’ tää ütel: Ütel nä’, ja taha täile üldä’:
inemise! oli kats poiga. Esä, ma’ olõ pattu ten12. Ja noorõmb näi^ nü’ taiva vasta ja su’ iih,
ütel esäle: Esä, anna’
mullo vara, miä mu’ 19. Ja ma’ ei olõ inäp
jaos tulõ. Ja tää jagi väärt, et minno su’ pujaskutsutas; piä’ minno
näile vara.
Id. Ja ei kavva peräst kui ütte umma palgalist.
sedä aigu koräs noo 20. Ja tää nõssi üles
rõmb poig kõik kokko ja läts uma esä mano;
ja läts är’ kavvõndõlõ a’ ku tää viil kavvõh oli,
maalõ; ja sääl raisas nägi tääd tää esä ja
tää uma vara är’ ja täile sai hallo miil; ja
elli kõlbmata’ ello.
tää juus'k ja nakas' tää
14. A’ ku tää kõik oli kaala ümbre ja an'd
är’ hukanu’, tull sinnä’ täile suud.
15*

21. A’ poig üld täile: sis läts tää esä vällä ja
Esä, ma’ olõ pattu ten pallõl tääd.
äti’ taiva vasta ja su’ 29. A’ tää kos't ja ütel
iih ja ei olõ' inäp väärt, esäle: Kae’, nii mitu
et minno su’ pujas tat aastat teeni ma’ sinno
sutas.
ja ei olõ' iäl üle su*
22. A’ esä titel umilõ sõna astnu’, ja sa’ ei
sulasilõ: Toogõ’ kõgõ- olõ’ mullo kunagi’ ütte
kallimb särk ja panko’ sikkagi’ annu’, et ma’
tää sälgä ja ankõ’ täile olösi’ võinu’ ummi sõpsõrmus sõrmõ ja kängä’ roga’ rõõmus olla’.
50. A’ Ku seo su’
jalga,
25. Ja toogõ’ ja tapkõ’ poig om tulnu’, kiä su’
tits nuumvasik, ja söömi’ vara huurõga’ nahka
pannu’, olõt sa’ nuumja olõmi’ rõõmsa’:
vaska
tää peräst tapnu’.
24. Sest seo mu’ poig
oli koolnu’ ja om jäi’ 51. A’ tää ütel täile:
eläväs saanu’; ja tää oli Poig, sa olõt iks mu’
är’ kaonu’ ja om löiit. man, ja kõik, miä mu’
Ja nää’ näksi’ rõõmsa’ uma om, om su’ perält.
52. -Nüüd piäsi’ su’
olõma.
miil hüä ja rõõmsa olõ25.
A’ tää vanõmb ma, et seo su’ veli oli
poig oli välä pääl; ja koolnu’ ja om jäi’ elä
ku tää tull ja kodo lah väs saanu’; ja et tää
keste sai, kuuVd tää oli är’ kaonu’ ja om löüt.
laulmist ja kargamist.
26. Ja tää kut's üte
16. Päätükk.
sulasõ hindä mano ja
kullõl, miä seo olnõs. Tähendamise sõna Ulekohfutsõst
majapidajast. Rikas miis ja vaenõ
Laatsarus
27. A’ tuu ütel täile:
Su’ veli om tulnu’, ja
tää ütel kah umilõ
su’ esä om üte nuumopjilõ: Üts inemine
vaska tapnu’, et tää om oli rikas; täil oli majasaanu’ tää jäi’ tervelt. pidäjä, ja tuu pääle oli
28. Ja tää sai vihatsõs nõstõt tää ette kõnõ’, et
ja es taha’ sisse minnä’; tää tää vara är’raiskavat.

2. Ja tää kut's tääd ja et tää targaste oli ten
titel täile: Kuis ma’ seda äti’, sest seo maailma
su’st kuulo? Tii’ arvo latsõ’ omma’ uma sugu
umast majapidamisest, rahva siäh mõistlikumsest sa’ ei või’ inäp ba’ kui valgusõ latsõ’.
maia pitä’.
9. Ja ma’ki’ ütle teile:
5.
A’ majapidäjä mõtõlTekke’ hindilõ sõpro
esihindäh: Miä mul tetä’? iilekohtudsõst mammo
Mu’ esänd võtt maja- nast, et, ku tii’ kõgõst
pidämise mu’ käest är’; vallalõ Saat, nää’ teid
kaiva' ei jõvva’ ma’: vasta võtva’ igäväidsi
maijo.
häbil om mul santi’.
p. 14. 14. Mait. 6, 20; 10, 40; 19, 21.
4. Ma’ tiiä, miä ma’
1 Tiim. 6, 19.
tii, ku ma’ majapidämi- 10. Kiä kõgõvähämbäh
sest vallalõ saa, et nää’ usutav om, tuu om kah
mu’ vasta võtva’ ummi suurõh usutav; ja kiä
maijo.
kõgõvähämbäh ülekoh5. Ja tää kut's hindä tunõ om, tuu om kah
mano egaüte uma esän- suurõh ülekohtunõ.
p. 19, 17.
dä võlglaisist ja titel
edimätsele: Pallo sul 11. Ku tii’ nu’ ülekohmu’ esändaga’ võlgu om? tudsõh mammonah usu
6. Ja tuu titel: Sada tava’ ei olõ’, kiä või
vaati olli. Ja tää titel tõtõt varandust tii’ käite
täile: Võta’ uma raamat usku’?
ja istu’ maaha ja kiroda’ 12. Ja ku tii’ võõrah
asäh usutava’ ei olõ’,
ruttu viiskümmend.
7. Peräst titel tää tõ- kiä või teile tii’ umma
sõlõ: A’ palio sul võlgu kätte anda’?
om? Tää titel: Sada 15. Ütski’ sulanõ ei
vakka nissu.
Ja tää või’ katte esändät tiini’;
titel täile: Võta’ uma sest vai tää vihkas töist
raamat ja kiroda’ katõsa- ja armastas töist; vai
hoit tõse poolõ ja põlg
kümmend.
tõsõ är’; tii’ ei või’ Ju
8. Ja esänd kit't tuud malat tiini’ja mammonat.
ülekohtuist majapidäjät,
Matt. 6, 24.
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Rikas niiis

Luuk. 16.

14. A’ seda kõik kuuli’
kah variseri’, kiä raha
pääle ahnõ’ olli’; ja nää’
irve* tääd.
Matt. 23,14.
15. Ja tää ütel näile:
Tii* olõt nuu’, kiä hinnäst
õigõs panva’ rahva iih;
a* Jummal tund tii’ süämit; sest miä inemiste
siäh korgõ om, tuu om
Jumala iih üts hirmus
asi.
p. ts. 9-H.
16. Käsuoppus ja prohvedi’ kuulutasõ’ Johannõsõni’;
tuust
aost
kuulutõdas armuoppust
Jumala riigist ja egaüts
tükk vägühüsi sinnä’
sisse.
Matt- 11, 12. 13.
17. A’ kergemp om, et
taivas ja maa hukka
lätt, kui et üts tähekene
käsuoppusõst är’ kaos.
p. 21. 33.

Matt. 5, 18.

18. Egaüts, kiä umast
naesest lahku lätt ja
võtt tõsõ, tuu rikk abiello; ja egaüts, kiä me
hest är’ lahutõdu naase
võtt, tuu rikk abiello.
Matt. 5, 32; 19. 9.

1 Kor. 7, 10.

19. A’ üts rikas inemine
oli ja tuu ehit hinnäst
purpuri ja kalli linadsõ
rõivaga’ ja elli igapäiv
rõõmsahe ja suurõstõ.

ja vaenõ Laatsarus.

20. A’ üts vaenõ oli
Laatsarus nimi, tuu oli
maah tää värehti iih
täüs paisit,
21. Ja püüse umma
kottu täütä’ leevä raasakõisist, miä rikka lawa
päält maaha sattõ’; a’
pini’ tulli* ja laki* tää
paisit.
22. A’ seo sündü, et
vaenõ kuuli, ja et tääd
engli* kauni* Abraham!
üskä; a* rikas kuuli kah
ja matõti maaha.
25. Ja ku tää põrguh
suurõh valuh oli ja uma*
silmä’ üles nõs't, sis nägi
tää Abrahami kavvõst
ja Laatsarust tää üsäh.
24. Ja tää hoigas ja
ütel: Esä Abraham, heidä* armu mu* pääle ja
lähädä* Laatsarus, et tää
uma sõrmõ otsa vette
kastasi’ ja mu’ kiilt jahutasi*, sest minno vaivatas väega* seoh tulõleegih.
Jees. 66. 24
25. A* Abraham ütel:
Poig, mõtlõ*, et sa* uma
hüä põlvõ umah eloh
olõt kätte saanu’ ja nii
sama Laatsarus kurä; a*
nüüd rõõmustõdas tääd
siih ja sinno vaivatas.

17. Päätükk.
26. Ja päälegi’ om mii*
ja tii’ vaihhõl suur vahe’ P^handusõsl ja leplikust meelest,
jo usu tekast. KUmne pidalikinnitet, et neo’, kiä siist usust
tõbidsõ terves tegemine. Jumala
riigi tulõmisest.
tahtva’ sinna’ tii’ mano
minna’, ei või’, ega’ nuu’, la tää ütel opjilõ: Tuu
kiä sääl omma’, ei saa
ei olõ’ võimalik, et
säält siiä* mii’ mano pahanduisi ei pia’ tulõtulla’.
Jees. 50. 53. ma: a’ hädä toolõ, kelle
läbi nää’ tulõva’.
27. Ja tää ütel: Ma’ 2. Tuu om täile kasu
palio sis sinno, esä, et likum^ et
veskikivi
sa’ tääd lähätäsi’ mu’ tää kaala pääle pandasi*
esä kotta,
ja tää merde visatasi’,
kui et tää üte neist väi28. Sest mul om viis keisistpiäsi’ pahandama.
veljä, et tää noilõ kinniMatt. 18, 6. 7.
täsi’, et nääki’ es saasi’ 5. Hoitkõ’ hinnäst! A’
siiä’ valu paika.
ku su’ veli su’ vasta
essüs, sis noomi' tääd;
29. Abraham ütel täile: ja ku tää sedä kahitsõs,
Näil omma’ Moosõs ja sis anna’ täile andis.
Matt. 18, 15.
prohvedi’: kullõlgu’ nää’
4. Ja ku tää säidse
noid.
Jees. 8. 20. Joh. 5. 39. 2 Tiim. 3,16 kõrd pääväl su’ vasta
essüs ja säidse kõrd
50. A’ tää ütel: Ei, esä pääväl jäi’ su’ mano tulõ
Abraham, a’ ku kiäki’ ja ütles: Ma’ kahidsõ
kuulnuist näide mano sedä; sis anna’ täile
Matt. is, 21.22.
lääsi’, sis parandasi’ andis.
5. Ja apostli’ ütli’ Isnää’ miilt.
sändäle: Kasuda’ mii’
Mark. 9, 24.
dl. A’ tää ütel täile: usku !
Ku nää’ Moosõst ja 6. A’ Issänd ütel: Ku
prohvette ei kullo’, ega’ teil usku olõsi’ kui sinebi
nää’ iälgi’ ei võta’ nõvvo, teräkene, ja tii’ ütlesi’
ku kiäki’ kuulnuist üles seolõmõtsviigipuulõ: Ki
nõsõsi’.
Jees. 25, 3. 4. su’ hinnäst juuriga’ vällä,

}

ja istuda’ hinnast merde; bist miist, kiä ette poolõ
sis kuulõsi’ tää tii’sõnna. saisma jäi’.
Matt. 17, 20; 21, 21.

7. A’ kiä tii* siäst,
kel sulanõ künmäh om
vai karja hoitmah, ku
tää väläst tulõ, ütles
täile: Tulõ’ ruttu siiä’ ja
istu’ maaha lauda.
8. Kas tää inne ei ütle’
täile: Valmista’, miä mul
õdagus süvvä* ja panõ’
vüü vüüle ja talida* min
no, kooni’ ma' süü ja
juu; ja pääle tuu süü’ ja
juu’ sa’.
9. Kas tää tuudsamma
sulast tennäs, et tää sedä
om tennü', miä täile oli
käst? Ma’ ei arva’.
10. Nii kah tii’, ku tii’
olõt kõik tennü’, miä teil
om käst, sis ülge’: Mii’
olõmi’ kõlbmata’ sulasõ’, sest mii’ olõmi’
tennü’, miä mii’ kohus
oli tetä’.
Room. 11, 35.
11. Ja seo sündü, ku
tää Jeruusalemmä läts,
sis käve tää Saamaria
ja Kaalileamaa vaihhõlt
läbi.
p. 9. 51; 13, 22.
12. Ja ku tää ütte alõvihe sai, sis tulli’ tää
vasta kümme pidalitõ

3 Moos. 13, 45. 46. Jees. 59, 2.

15. Ja nää’ nõsti’ umma
hellü ja ütli’: Jeesus,
opõtaja, heidä’ armu mii’
pääle 1
14. Ja ku tää näid nägi,
ütel tää näile: Minke’ ja
näüdäke’ hinnäst preestridõlõ. Ja seo sündü,
ku nää’ är lätsi’, sai’
nää’ puhtas.
p. 5, 14. 3 Moos. 14, 2. 3. Matt, 8, 4.

15. A’ üts noide siäst,
ku tää nägi, et tää oli
terves saanu’, läts tagasi
ja avvust Jumalat suurõ
helüga’:
2 Kun. 5, 15.

Laul 50, 14.

16. Ja heit' tää jalgo
ette kurnmalõ maaha ja
tenäs tääd ja tuusama
oli Saamaria miis.
Laul 50, 23.

17. A’ Jeesus kos't ja
ütel: Kas ei olõ’ kümme
puhtas saanu’? A’ koh
nuu’ ütesä omma’?
18. Kas muid ei olõ’
löüt, kiä olõsi’ tagasi
tulnu’ Jumalalõ avvu
anma, kui õnõ seo võõra
maa miis ?
5 moos. 32,6
19. Ja tää ütel täile
Tulõ’ üles ja mine’, su
usk om sinno avitanu’.
p. 7, 50.

20. A’ ku variseri’ kiis
se’ tää käest: Kuna tulõ
Jumala riik? sis kos't
tää näile ja titel: Jumala
riik ei tulõ’ nättävält.
Joh. 18, 36. 1 Kor. 4, 20.

tooni’ pääväni’, kooni’
Noa laiv läts ja viiuputus tull ja kaot näid
kõiki är’.
28. Niisama kah, kuis
Loti päivil oli: nää’ sei’,
jõi’, osti’ ja möi’, istudi’
ja ehidi’ huunit.
29. A’ tuul pääväl, ku
Lot Soodomast vällä
läts, sis sattõ tuld ja
viivlit talvast ja kaot
näid kõiki är’.

21. Ei tilda’ kah: Kae’,
siih, vai: kae’, sääl seo
om; sest kae’, Jumala
riik om seestpite tii’
seeh.
Matt. 24, 23.
22. Ja tää titel opjilõ:
Päävä’ tulõva’, kuna tii’
tahat kas vai ütte Ine
1 Moos. 19, 15. 24. 25.
mise Puja päivist nätä’, 50. Sedä viisi om tuul
ja tii’ ei saa’ sedä nätä’. pääväl, kuna Inemise
25. Ja üldäs teile: Kae’,Poig tulõ.
siih, vai: kae’, sääl! Är’ 51. Kiä tuulsamal pää
minku’ ja är' nõutku’ väl katusõ pääl om ja
sedä takah.
p. 21, s. tää riista’ kuah, är’ tul
24. Sest nigu välk, miä gu’ tuu maaha näid är’
tõsõlt puult taiva all võtma; ja niisama, kiä
lüü, tõsõlõ poolõ taiva väläh om, är’ mingu’
all paist: nii om kah tuu jäi’ tagasi.
Matt. 24, 17. 18.
Inemise Poig Umal pää
52. Mõtõlgõ’ Loti naase
vä 1.
Matt. 24, 26. 27.
1 Moos. 19, 26.
25. A’ inne om täi pääle !
palio kannatada’ ja 55. Kiä umma hinge
olla’ põlõt seo suu puult püüd hoita’, tuu kaotas
taa ar ja kia taa ar
kui kõlbmata’.
p. 9, 22. Matt. 16, 21. kaotas, tuu hoit tää eloh!
26. Ja nii kuis Noa p. 9, 24. Matt. 16, 25. Joh. 12, 15.
päivil oli, nii om kah 54. Ma’ ütle teile: tuul
samal üül om kats üteh
Inemise Puja päivil.
Matt. 24, 37—39. sängüh;
tõnõ võõtas
27. Nää’ sei, jõi’, võti’ vasta ja tõnõ jätetäs
naisi ja lätsi’ mehele maaha.

55. Kats naistõrahvast esihindäh: Vai ma’ kül
jahvatasõ’ üteliisi; tõnõ Jumalat ei pelgä’ ja ine
võõtas vasta ja tõnõ mist ei häbene’,
jätetäs maaha.
5. Ummõhtõgi', et seo
Matt. 24, 40. 41.
56. Kats omma* väläh : läsk mullo vaiva tege,
tõnõ võõtas vasta ja taha ma’ täile õigust
saata’, et tää alati es
tõnõ jätetäs maaha.
tulõsi’ ja minno är’ es
57. Ja nää' kosti’ ja väsüdäsi’.
p. ii, 7.8.
ütli’ täile: Issänd, koh?
6.
Sis
ütel
Issänd:
A’ tää ütel näile: Koh
koolnu’ kehä om, sinnä’ Kuulkõ’, miä ülekohtunõ
kohtumõistja ütles.
korjosõ’ kotka’.
Matt. 24, 28.
7. Kas sis Jummal es
piäsi’ õigust saatma noilõ, kiä tää är’ validu’
18. Päätükk.
omma’ ja tää poolõ täLäsk ja kohtumõistja. Variser ja mtase uu ja paava, et
tölner. Latsõkõisist. Utest rikkast. tää kül’ pikä meelega’
Kolmas kannahtamise ettekuulutus.
näide peräst kannahtas.
Sõkõ terves tegemine.
Laul 145, 19.

A ’ tää ütel näile kah 8. Ma’ ütle teile: Kül’
-fA tähendämise sõna, tää näile pia Saat õigust.
et alati piät Jumalat pal- Siski’, ku Inemise Poig
lõma ja ei är’ väsümä. tulõ, kas tää usku löüd
Room. 12, 12. Eeves. 6, 18.
5 Moos. 32, 45.
Kolos. 4, 2. 1 Tess. 5, 17. maa päält?
2. Ja ütel: Üts kohtu 9. A’ kah mõnõ vasta,
mõistja oli üteh liinah, kiä esihindä pääle loodi’,
kiä Jumalat es pelgä’ et nää’ omma’ õigõ’ ja
ega’ inemist es häbene’; muid põlksi’, ütel tää
5. A’ üts läsk naane oli seo tähendämise sõna:
sääl liinah ja tull tää 10. Kats inemist lätsi’
mano ja ütel: Saada’ üles pühhä kotta palvust
mullo õigust mu’ viha pidämä, tõnõ oli variser
mehe vasta.
ja tõnõ tölner.
4. Ja tää es taha’ kav- 11. Variser sais' ja
va; a’ peräst mõtõl tää pallõl esihindäh sedä:

Oh Jummal! ma’ tenna
sinno, et ma’ ei olõ’ nii
kui muu’ inemise', riisjä',
ülekohtudsõ’, abielo rikja’ ega’ nii kui seo tölner.

näid, sest sändside perält om Jumala riik.
17. Tõtõstõ ma’ ütle
teile: Kiä Jumala riiki
vasta ei võta’ kui latJees. 58, 2. 3. Ilm. 3, 17.
12 Ma’ paastu kats sõkõnõ, tuu ei saa’ sinkõrd nädalis, ma’ anna nä' sisse.
Matt. 18, 3. 1 Peetr. 2, 2.
kümnest kõigist, mia (S. 18—30. Matt 19, 16—29. Mark.
mul om.
10, 17-30.)
15. A’ tölner sais' kav- 18. Ja üts ülemb küsse
võmbah ja es taha'ummi tää käest ja ütel: Hüä
silmigi’ taiva poolõ üles opõtaja, midä om mul
nõsta’, lei hindäle vasta tetä’, et igäväist ello
rindo ja ütel: Oh Jum Perri’ ?
mal, olõ’mullo patudsõlõ
19. A’ Jeesus ütel täile:
armuline!
Miä sa’ minno hüäs kut
14. Ma’ ütle teile: Seo sut? Ütski’ ei olõ’ hüä
lats alla umma kotta kui õnõ üts, tuu om
inämb õigõs mõistõt Jummal.
kui tõnõ. Sest egaüts,
kiä hinnast esi’ ülendas, 20. Käska tiiätsa’: Är’
tuud alandõdas; a’ kiä rikku’ abiello. Är’ taphinnäst esi’ alandas, ku’. Är’ varastagu’. Är’
tunistagu’ võlssi. Avtuud ülendedäs.
umma essä ja
p. 14, 11. Matt. 23, 12. vusta’
umma immä.
(S. 15-17. Matt. 19. 13-15. Mark.
10, 13-16.)
21. A’ tää ütel: Sedä
15 A’ ku nää’ tõi’ kah kõik olõ ma’ pidänü’
latsõkõisi tää mano, et umast noorõst põlvõst
Jees. 58, 2.
tää näide külge putus!'; saani’.
a’ ku opja’ sedä näi’, 22. A’ ku Jeesus sedä
toroli naa naid.
kuiiVd, ütel tää täile:
16. Ja Jeesus kut's näid Ütte asja om sulllõ viil
hindä mano ja ütel: vaja: müü’ kõik är’, miä
Lasko’ latsõkõsõ' mu’ sul om ja jaa’ vaesilõ,
mano tulla’, ja är’ kiilku' sis om sul varandus

taivah; ja tulõ’, kali'
mu* perrä.
25. Ja ku tää seda
kuuVd, sai tää kogoni’
kurvas, sest tää oli väe
ga’ rikas.
24. A’ ku Jeesus nägi,
et tää kogoni* kurvas
sai, titel tää: Kui vaivalt
saava’ nuu* Jumala riiki,
kel palio varandust om.
25. Sest hõlpsamp om,
et kaamõl nõgla silmäst
läbi lätt, kui et üts rikas
Jumala riiki lätt.
26. A* nuu’, kiä kuuli’,
ütli’: Kiä sis või õnsas
saia’?
27. A’ tää ütel: Miä
inemise man om või
malda', tuud või Jummal
tetä’.
28. A* Peetrus ütel:
Kae’, mii’ olõmi’ kõik
maaha jätnü* ja olõmi*
su* perrä käünü*.
29. A’ tää ütel näile:
Tõtõstõ ma* ütle teile,
et ei olõ’ kedägi’, kiä
om maaha jätnü’ kua
vai vanõmba’ vai vele’
vai naase vai latsõ’ Ju
mala riigi peräst,
6 Moos. 53, 9.
50. Kiä es saasi* jäi’
mitmõ võrd seol aol ja

tulõvah ilmah igäväist
ello.
(S. 31—34. Matt. 20, 17—19.
Mark. 10, 32—34.)

31. A’ tää võt't nuu’
katstõiskümme
hindä
mano Ja ütel näile: Kae’,
mii’ läämi’ üles Jeruusaleminä, ja kõik lätt
täüde, miä prohvette
läbi om kirotõt Inemise
PujaSt.
P- 9, 22. 44.
52. Sest tää andas är’
paganidõ kätte, ja tääd
naardas ja teotõdas är’,
ja taa paale suleldas,
p. 23, 1.

55. Ja ku Hää’ pesvä
piidsaga’, sis tapva’
nää’ tää är’, ja kolmadal
pääväl nõsõs tää üles.
54. Ä’ nää’ es mõista’
seost midägi’ ja seo
kõnõ’ oli näide iist varöh, ja nää’ es mõista’,
miä Übi.
Mark. 9, 32.
(S. 35-43. Matt. 20, 29—34.
Mark. 10, 46—52 )

55. A’ seo sündü, ku
tää Jeerigo lähkeste sai,
sis istõ üts sõkõ tii vee
reb ja koräs.
56. A’ ku tää rahvast
kuul'd müüdä minevät,
kullo! tää, miä tuu om.
57. A’ nää* kuuludi’
täile: Jeesus Naatsaretist lätt müüdä.

58. Sis tänit tää väega* 2. Ja kae*, sääl oli üts
ja titel: Jeesus, Taavedi miis, Sakkeus nimi, ja
poig, heida* armu mu* tuu oli tölnere ülemb ja
oli rikas,
päälel
39. A* nuu*, Ria iih 3. Ja tää püüse Jeesust
käve*, tõrõli’ tääd, et tää nätä* saia*, määne tää
vaik olõsi’; a* tää tänit om; ja tää es saa* rah
viil palio inäp: Taavedi va peräst, et tää oli
Poig, heidä’ armu mu* matal miis. ‘Joh. 12,21.22
pääle!
4. Ja tää juus'k ette, ja
40. A* Jeesus jäi saisma läts üte mõtsviigipuu
ja käs'k tää hindä mano otsa, et tää tääd nätä’
tuvva’; a* ku tää lah saasi’; sest täi oli mi
keste sai, kiisse tää tää nek sedä tiiä pite.
käest.
41. Ja titel: Miä sa* 5. Ja ku Jeesus sinnä’
tahat, et ma* sullõ teesi’? paika sai, kai tää üles
A’ tää titel: Issänd, et ja nägi tääd ja Utel
täile: Sakkeus, tulõ’ ruttu
ma* võisi’ jäi* nätä’.
42. Ja Jeesus iitel täile: maaha, sest täämbä om
Et näe’ jäi’! Su’ usk mul su’ kotta jäämine.
6.
Ja tää tull ruttu
om sinno avitanu’!
p. 17. 19. maaha
ja võt't tääd
rõõmuga* vasta.
43. ' Ja sedämaid nägi
Joh. 1, 11. 12.
tää jäi', ja käve tää
7.
Ja
kõik,
kiä sedä
perrä Jumalat avvustõnäi*,
nurisi*
ja
ütli*:
Tää
dõh. Ja kõik rahvas,
kiä sedä nägi, an'd Ju- om üte patudsõ mehe
mano sisse lännu*.
malalõ kiitust.
p. 15, 2.

8. A’ Sakkeus saistas'
üles ja ütel Issändäle:
Sakkeus. Tähendamise sõna raha Kae’, Issänd, ma* anna
naglost. Jeesus latt Jeruusalemma, uma
poolõ varandust
■kk taa peräst ja puhastas templit
vaesilõ; ja ku ma’ kelle
Tu ku tää tull Jeerigo gi* olõ ülekohut tennü’,
Hina, läts tää säält anna ma’ nelä võrra
läbi.
tagasi.
19. Päätükk.
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9. A’ Jeesus ütel täile:
Täämbä om seolõ kualõ
õnnistus tulnu’, sest et
seo kah Abrahami poig
om.
10. Sest Inemise Poig
om tulnu’ otsma ja õnsas tegemä, kiä är' kaonu* omma*.

15. Ja seo sündü, ku
tää tagasi tull ja oli
tuu riigi saanu’, sis käs'k
tää nuu’ sulasõ’ hindä
mano kutsu’, kelle tää
raha oli annu’, et tää
teedä’ saasi*, mändse
kasu egaüts kaubõldõh
oli saanu*.
p. 5. 32. Matt. 18, 11.1. Tiim. 1, 15.
16. A’ edimäne tull ja
(S. 11—27. Matt. 25, 14—30.)
ütel: Esänd sii’ nagõl
11. A* ku nää’ sedä rahha om kümme nakla
kuuli’, ütel tää viil sinnä’ kassu toonu*.
mano üte tähendämise
sõna, selle et tää Jeruu- 17. Ja tää ütel täile: Seo
om hüä, sa* hüä sulanõ,
salemmä lähkeseh oli,
ja et nää’ mõtli’, et et sa* kõgõvähämbäh
Jumala riigil pia om tu- olõt usutav olnu’, selle
olgu* sul kümne Hina
lõk.
üle võim.
p. iö, to.
12.
Selle ütel tää:
Üts suurt suku inemine 18. Ja tõnõ tull ja ütel:
lats är’ kavvõ maalõ, Esänd, su’ nagõl om
et saia’ hindäle kuning viis nakla saatnu’.
19. A’ tää ütel toolõgi*:
riiki ja tagasi tulla*.
Mark. 13, 34. Ja sa* olõ* viie Hina üle.
Id. A* tää kut's uma’
20. Ja üts tõnõ tull ja
kümme sulast ja an'd ütel:
Esänd, kae*, siih
näile kümme nakla rahha om su’ nagõl, miä ma*
ja ütel näile: Kaubõlgõ’, higirätih olõ hoitnu*;
kooni* ma* tagasi tulõ.
p. 12, 48.
21. Sest ma’ pelksi
14.
A* tää alamba* sinno, et sa* kuri ine
põli* tääd ja lähädi* mine olõt; sa' võtat,
käskjala’ täile perrä ja midä sa* ei olõ* är’ pan
ütli’: Mii* ei taha’, et nu’, ja põimat, midä sa*
seo mii’ üle kui kunin- ei olõ’ külvnü*.
gas valitsõs. joh.1,11; 19.15 22. A’ tää ütel täile:

Matt. 21, 1-9. Mark. 11.
Su’ suust mõista ma* (S. 29—38.
1—10. Joh. 12, 12—16.)
kohut su’ pääle, sa' 29.
Ja ku tää Peetrage
kuri sulanõt Ku sa’ ja Petaania lähkeste sai
tüse', et Ina’ kuri miis mäe mano, miä Õlimäes
olõ, ja võta, midä ma’ kutsutas, lähät tää kats
ei olõ är’ pannu’, ja urnist opjist
Põima, midä ma’ ei olõ’
50. Ja ütel: Minke’
külvnii’,
Matt. 12, 37.
sinnä’ alõvihe, miä tii’
25. Milleperäst ei olõ’ kotal om, ja ku tii’ sin
sa’ sis mu’ rahha kasu nä’ sisse Saat, sis lövpääle vällä annu’? Kül* vät tii’ kinni’ köüdedü
ma’ sis tagasi tullõh varsa, kelle säläh ütski
olõsi* sedä kasuga’ ta inemine iäl ei olõ istgasi nõudnu’.
i nu’, pästke’ tää vallalõ
24. Ja tää Utel näile, ja toogõ’ tää siiä’.
kiä sääl man saisi’: 51. Ja ku kiäki’ tii’
Võtkõ’ nagõl tää käest käest küsüs: Miä tii’
är’, ja ankõ’ toolõ, kel tääd vallalõ pästät? sis
kümme nakla om.
ülge’ täile nii, et Issän25. Ja nää’ ütli’ täile: däle om sedä vaja.
Esänd, täi om kümme 52. A’ ku nuu’, kiä
olli’ lähädedü’, olli’ är
nakla.
26. Sest ma’ ütle teile: lännü’, löüse’ nää’ nii,
Kel om, toolõ andas: kuis tää näile oli ülnü".
a’ kel ei olõ’, tuu käest 55. A’ ku nää’ varsa
võõtas är’ kah tuu, miä vallalõ pästi’, sis ütli
täi om. p. 8, 18. Matt. 13, 12. tää esändä’ näile: Miä
27. A’ neo’, mu’ vain- tii’ varsa vallalõ pästät?
lasõ’, kiä es taha’, et 54. A’ nää’ ütli’: Issänma’ näide üle kui ku däle om sedä vaja.
ningas olõsi’, toogõ’ siiä’ 55. Ja nää’ tõi’ sedä
ja iapkõ’ näid’ mu’ iih är’. Jeesusõ mano ja heidi
28. Ja ku tää sedä oli uma’ rõiva’ varsa sälgä
kõnõlnu’, läts tää edesi, ja panni’ Jeesusõ tää
pääle istma.
Jeeruusalemmä poolõ.

56. A’ ku tää oli mine- 45. Sest aig tulõ su’
mäh, laodi’ nää’ uma’ pääle, et' su’ vainlasõ’
rõiva’ iii pääle.
su’ ümbre valli tegevä’
ja su’ ümbre piirvä’ ja
57. A’ ku tää jo sin- sinno kõgõpidi vaivasõ’;
nä’ lähkeste sai, kost
Esek. 21, 22.
Õlimäelt maaha kätidi,
sis Hakas' kõik opjidõ 44. Ja nää’ löövä’ sin
hulk rõõmustõdõh suurõ no maaha ja su’ latsõ’
heitiga’ Jumalat kitmä su’ seeh ja ei jäta’ kivvi
kõiki vägevidõ teka pe kivi pääle, selle et sa’
räst, miä nää* olli’ ei olõ’ tunnu’ umma
nännü’,
armukaemise aigu.
58. Ja iitli’: Kitet olgu’
kuningas, kiä tulõ Issändä nimel, rahu taivah
ja au korgõh!

p. 21, 6.

Matt. 24, 1.

Miik. 3, 12.

(S. 45—48. Matt. 21, 12—16. Mark.
11, 15—18. Kae* Joh. 2, 13—16.)

45. Ja tää läts pähhä
ja Hakas' vällä
59. Ja mõnõ’ variseri’ ajama noid, kiä sääl
rahva siäst ütli’ täile: seeh möi’ ja osti’,
Opõtaja, tõrõlõ’ ummi
opjit.
46. Ja ütel noilõ: Ki40. Ja tää kos't ja titel rotõt om: Mu’ koda
näile: Ma’ ütle teile, et, om palvõkoda; a’ tii’
ku neo’ vaik jääsi’, piäsi’ olõt tää rüüvli hawas
tennü’.
kül kivi tamtama.
kotta

Habak. 2, 11. Matt. 3, 9.

47. la tää oli egapäiv
41. Ja ku tää lähkeste pühäh kuah oppamah;
sai ja Hina nägi, ik'k a’ ülembä’ preestri’ ja
tää tää peräst
kirätunja’ ja rahva ülem
42. Ja ütel: Ku sa’ki’ bä’ püüse’ tääd hukka
saata’,
tiiäsi’ ja viilgi’ seol Umal
pääväl, miä su’ rahus
vaja lätt; a’ nüüd om
seo su’ silmä iist varjo

pant.

48. Ja es lövvä’, miä
näil tetä'; sest kõik
rahvas, kiä tääd kuuli’,
hoisõ’ tää poolõ.

Jeesus ptlhäh kuah.

Luuk. 20.

20. Päätükk.
Kristus kost hindä iist. Tähenda
mise sõna viinamäest.
Kohturahast ja kuuluidõ Ulesnõsõmisest.
Kelle poig om Kristus?
(S. 1—8. Matt. 21, 23-57. Mark. 11,
27-33.)

Ta seo johtu ütel neist
päivist, ku tää rah
vast opas pühäh kuah
ja armuoppust kuulut,
tulli’ ülembä’ preestri’
ja kirätunja’ vanõmbidõga’ sinna’ mano
2. Ja ütli’ täile: Üt
le* meile, mändse või
muga* tiit sa' seda, vai
kiä tuu om, kiä sullõ
seo võimu annu’?
5. A’ tää kos't ja ütel
näile: Ma’ taha kah tii*
käest üte sõna küssü*;
ülge* mullo:
4. Kas Johannõsõ ristmine oli taivast vai inemiisist?
5. A* nää* modi’ hindä
vaihhõl ja ütli’: Ku mii*
ütlemi’: Taivast, sis üt
les tää: Mille ei olõ’
tii* sis tääd usknu’?
6. A’ ku mii* ütlemi*:
Inemiisist, sis viskas
meid kõik rahvas kivvega*; sest nää’ olli’
julgõ* tuu pääle, et Johannõs oli prohvet.
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7. Ja nää* es ütle’ tiidvät, kost.
8. Ja Jeesus ütel näile:
Ega’ ma’ki’ teile ei ütle’,
mändse võimuga* ma’
sedä tii.
(S.9—19. Matt. 21,33-46. Mark. 12,
1-12.)

9. A* tää nakas' rahvalõ sedä tähendämise
sõnna ütlemä: Üts inemine istut viinamäe ja
an'd tuu vällä aidnikka
kätte ja läts võõralõ
maalõ tüküs aos.
10. Ja ku aig oli, lähät tää üte sulasõ aid
nikka mano, et nää’ annasi’ täile viinamäe viläst; a' aidnigu’ pessi*
taad ja lahadi taa tuhält är*.
11. Ja tää lähät viil
tõsõ sulasõ; a’ nää*
pessi* kah tuud ja teodi’
ja lähädi’ tää tühält är*.
12. Ja tää lähät viil
kolmada; a’ nää* haavsi’ kah tuud, ja touksi*
tää vällä.
15.
A’ viinamäe esänd
ütel: Miä mul tetä*?
Ma’ taha uma armsa
puja lähätä*, vast nää*
häbenese’, ku nää’ tääd
nägevä*.
Joh. 3,16.
14

14. A* ku aidnigu’ tääd
näi*, modi’ nää’ hinda
vaihhõl ja iifli': Seo om
seo perijä: tulkõ’, tapami’ tää är’, et perändüs meile saasi*.
15.
Ja nää’ touksi’
tää viinamäest vällä ja
tapi* tää är’.
Miä nu*
tege viinamäe esänd
näile?
16. Kül’ tää tulõ ja
hukkas nuu’ aidnigu’
är’ ja and viinamäe
tõisi kätte. A’ ku nää’
sedä kuuli*, ütli* nää’:
Är* sedä saagu’1
17. A* tää kai näide
pääle ja ütel: Miä seo
sis om, miä om kirotõt: Seo kivi, miä huunõ ehitäjä’ kui kõlbmalda* är* omma’ heitnü*,
om
nulgakivis
saanu’.
18. Egaüts, kiä seo
kivi pääle satas, tuu
lätt purulõ; a’ kelle
pääle tää satas, tuu
pitstäs tää är*. Jees. 8,15.
19. A’ ülembä’ preestri’
ja kirätunja’ püüse' tuulsamal tunnil kässi tää
külge panda’; a’ nää’
pelksi’ rahvast, sest nää’
moisti, et taa näme

kottalõ seo tähendämise
sõna oli ülnü’.
(S.20—26. Matt.22,15—22. Mark. 12,
13—17.)

20. Ja nää’ vahe’ tääd
ja lähädi’ kavalit kullõjit vällä, kiä hinnäst
vaas tei*, et tääd kõn
nest kinni* saia’ ja tääd
är* anda’ maavalitsõja
võimusõ ja meelevalla
ala.
p- h.54.
21. Ja nää’ küsse* tää
käest ja ütli’: Opõtaja,
mii’ tiiämi*, et sa’ õigõhõ kõnõlõt ja oppat
ja ei piä’ ei ütegi’ suurusõst luku, a’ oppat Ju
mala tiiä õigust pite;
22. Kas meil sünnüs
keisrile kohturahha an
da’ vai ei sünnu ?
25.
A* et tää näide
kurä kavalusõ är’ mõis't,
ütel tää näile: Miä tii’
minno kiusat?
24.
Näüdäke’ mullo
teenarirahha: Kelle kujo
ja päälkiri om täi? A’
nää’ kosti'ja ütli*: Keisri.
25. Sis ütel tää näile:
Selle ankõ’ keisrile, miä
keisri kohus om, ja Jumalalõ, miä Jumala ko
hus om.
26. Ja nää* es või*
tääd rahva iih kõnnest

kinni’ saia’ ja panni’ latsõ’ võtva* naisi ja
immes tää kostmist ja läävä’ mehele;
35. A’ kiä väärt om
jäi’ vaik.
arvat
töist maailma saa
(S. 27-40. Matt. 22. 23-35. 46.
Mark. 12, 18-27. 34.
ma ja kuulnust üles
27. A* tää mano tulli’ nõsõma, ei nuu’ võta’
mõnõ’ saduseri’, kiä üt- naist ega’ lää’ mehele.
lese’, et ülesnõsõmist ei 36. Sest nää* ei või*
olõki’, ja kiisse* tää käest inäp är* koolda*; sest
28. Ja titli’: Opõtaja, nää* omma* englidõ suMoosõs om meile kiro- gudsõ’, ja nää’ omma’
tanu’: Ku kellegi* veli, Jumala latsõ’, et nää’
kel naane om, är’ koo- ülesnõsõmise latsõ* om
lõs, ja tää koolõs är* ma’.
latsõlda*, sis piät võtma 37. A’et kuulu’üles nõtää veli tuu naase ja uma- sõsõ’, näütäs kah Moo
lõ velele suku saatma. sõs orävitsa võso man,
29. Nu’ oli säidseveljä, ku taa Issandat mmitas
ja edimäne võt't naase Abraham! Jumalas ja
Isaaki Jumalas ja Jaa
ja kuuli latsõlda*.
30. Ja tõnõ võt't tuu kob! Jumalas.
naase ja kuuli kah är’ 38. A* Jummal ei olõ’
kuuluidõ, a*elävidõ Jum
latsõlda’.
31.
Ja kolmas võt't mal; sest kõik eläse*
tääd ja niisama kah kõik täile.
säidse, ja es jää’ lätsi, 39. A’ mõnõ’ kirätunja’
kosti* ja ütli’: Opõtaja,
ja kuuli’ är*.
sa’ olõt höste kõnõlnu’..
32. A’ kogo peräkõrd
40. Ja nää’ es julgu’
kuuli kah naane är*.
tää käest midägi’ inäp
53. A* ülesnõsõmiseh, küssü’.
kelle naane tää om näi (S.41—44. Matt. 22,41—45. Mark. 12,.
de siäst? sest tää om
35-37.)
näile säitsmele naases 41. A’ tää ütel näile:
olnu*.
Kuis nää’ ütlese* Kris34. Ja Jeesus kos't ja tusõ Taavedi Puja olõutel näile: Seo /naailma vat?
14*

2. A’ tää nägi kah üte
vaesõ läsä naase kats
veeringit sinnä’ panvat.
5. Ja tää ütel: Tõtõstõ
ma’ ütle teile, et seo
vaenõ läsk naane om
inämb kui kõik muu’
sisse pannu’,
4. Sest neo’ kõik omma’
umast liiast varandusõst
sisse pannu’ Jumalalõ
(S.45—47. Matt.23,1. 5—7. Mark. 12, andõs; a’seo om umast
38—40.)
45. A’ tää ütel kogo vaesusõst kõik toidusõ,
rahva kuuldõh umilõ miä täi oli, sisse pannu’.
opjilõ:
(S. 5—24. Matt. 24,1—21. Mark. 13,
1-19.)
46. Hoitkõ’ kirätunjidõ
5.
Ja
ku
mõnõ’ kõnõli’
iist, kiä pikib rõivih
pühäst
kuast,
et tää ilotahtva’ kävvä’, ja armastasõ’ teretämist tur- sidõ kivvega’ ja andiga’
gõ pääl, ja edimäidsi oll ehitet, sis ütel tää:
pinke kogodusõ kuõh, 6. Kül’ päävä’ tulõva’,
ja ülembät otsa lavvah et seost kõgõst, miä tii’
õdagusöömäaigoh.p 11.13. naet, ei jateta kiwi
47. Nää’ söövä’ läski kivi pääle, mida ar ei
p-19,44.
huunõ’ är’ ja lugõva’ kista’.
silmäkiräs pikki palvit; 7. A’ nää’ küsse’ tää
nuu’ saava’ sedä ras- käest ja ütli’: Opõtaja,
kuna om tuu sis? ja miä
sõmba hukatusõ.
om täht, kuna tuu johus?
21. Päätükk.
8. A’ tää ütel: Kaegõ’,
Läsä naase veeringist. Jeesusõ
et
teid är’ ei essütädä’;
kõnõ’ Jeruusalemma häötämisest
ja tää hindä jäi’ tulõmisest.
sest palio tulõva’ mu’
(S. 1—4. Mark. 12, 41-44.)
nime all ja ütlese’, et
A
taa kai ja nagi ma’ seo olõ, ja aig om
rikkit ummi andit lähkeste saanu’; selle
ohvriraha kirstu panvat. är’ mingu' näide perrä.
42. Ja Taavet esi' üt
les lauluraamatuh: Is
sand om mu' Issandale
ülnü’: Istu’ mu’ hüäle
poolõ,
45. Kööni’ ma’ su’
vainlasõ panõ’ su’jalgoalodsõ järes.
44. Nüüd kuts Taavet
tääd Issandas, kuis tää
sis om tää Poig?

9. A’ ku tii’ sõtost ja
segätsist asöst kuulol,
är’ heitügu’; sest seo
lohus inne; a’ ots ei olõ’
viil nii pia käeh.
10. Sis titel tää näile:
Rahvas nõsõs rahva
vasta ja kuningriik ku
ningriigi vasta.
11. Suurõ’ maavärise
mise’ omma* kah mõnõh paigah, ja nälg ja
katsk ja hirmsa’ asä’,
ja suurõ’immetähe’saa
va’ taivast.
12. A’ inne kõikõ sedä
panva' nää’ uma’ käe’
tii’ külge, ja kiusasõ’
teid takah, ja anva’ teid
är’ kogodusõ kotto ja
vangi, ja viivä’ teid kuningidõ ja maavalitsijidõ ette mu’ nime pe
räst.
P- 12. u.
15. A’ tuu saa tunistusõs.
14. Selle panko’ umma
süämehe, et tii’ inne ei
mõtlõ’tuu pääle, miä teil
hindä iist kosta’;
Matt. 10, 19.

15. Sest ma’ taha teile
suu ja tarkusõ anda’,
mink vasta ei või’ kõnõlda’ ega’ panda’ ütski’
noist, kiä tii’ vastadsõ’
omma’.
Ap. teg. 6.10.

16. A’ teid andas är’
kah tii’ vanõmbidõ ja
veljö puult ja sugulaisi
ja sõpro puult ja nää’
tapva’ mõnd tii’ siäst är’.
17.
Ja teid vihatas
kõiki puult mu’ nime
peräst. Matt. 10,21.22. Joh. 15,18.
18. A’ hiusõ karvagi’
ei saa’ tii’ pääst hukka.
p. 12, 17.

19. Jääge’ kinmäs, sis
pästat tii’ uma hinge.
2 Aja r. 15, 7. Behr. 10, 36.

20.
A’ ku tii’ näet
Jeruusalemmä sõaväest
ümbre piiridü olõvat, sis
tunkõ’, et tää häotämine
om lahkeste tulnu’.
21. Sis pagõgu’ nuu’,
kiä Juudamaal omma’,
mäki pääle, ja nuu’, kiä
kespaigah sääl seeh
omma’,
nuu’ mingu’
vällä;
ja
kiä
väläh
om,
• #S
e
•
••
•
•• J
ar mingu naa sinna
sisse.
22. Sest nuu’ omma’
kättemaksmise päävä’,
et kõik tõtõs saasi’, miä
om kirotõt.
25.
A’ hädä noilõ, kiä
käümä pääl omma’, ja
noilõ, kiä imetäse’ noil
päwil; sest sääl maal
tulõ suur hädä ja viha
seo rahva pääle.

24.
Ja nää’ satasõ’
mõõga tera läbi, ja näid
viiäs vangi kogo paganidõ sekkä, ja Jeruusalem saa paganidõ sõkutus, kooni’ paganidõ aig
saa täüs.
(S.25—28. Matt. 24.29.30. Mark. 13,
24—26.)

50. Ku näide urva’ lää
vä’ vallalõ minemä ja
tii’ sedä näet, sis tunnõt
tii esihindist, et suvi jo’
lähkeseh om.
51. Nii kah tii', ku tii’
näet sedä johuvat, sis
tunkõ’, et Jumala riik
lähkeseh om. Luuk. 17.20.
52. Tõtõstõ ma’ ütle
teile, et seo põlvõ rah
vas ei lõpõ’ är’, kooni’
seo kõik saa.
55. Taivas ja maa lää
vä’ hukka; a’ mu’ sõna
ei lää’ hukka.
p. 16,17.
54. A’ hoitkõ’, et tii’
süäme’ ei saa’ vaivatus
liia süümise ei liia juumise ega’ päätoidusõ
murõhtõga* ja et seo
Päiv äkitselt tii’ pääle
ei tulÕ*.
Mark. 4, 19.
55. Sest ku kiil-nüür
tulõ tää kõiki pääle, kiä
kogo maa pääl omma’.

25. Ja pääväh, kuub
ja tähih saava’ märgitähe’, ja maa pääl saa
rahval hädäldämine ja
nää' ei tiiä* kohe ilma
nõvvolda’, mere ja vii
viluga’ kohisõmise iist
minnä’.
26. Ja inemise’ läävä’
rammõhtumbas pelü ja
asjo’ uutmise peräst,
miä maailma pääle tulõva’; sest taiva väki
hõlötõdas.
27. Ja sis nägevä’ nää’
Inemise Puja tulõvat piiveh suurõ väe ja avvuga’.
28. A’ ku seo kõik
nakas saama, sis kaegõ’
1 Tess. 5, 2. 3.
üles ja nõstkõ’ uma’ 56. Selle valvkõ’ ja
pää’ üles, selle et tii’ pallõlgõ’ egal aol, et
är’lunastamine lähkeste teid väärt arvatas är’
tulÕ.
Viil. 4, 4. 6.
pagõma kogo tuu iist,
(S. 29—33. Matt. 24, 32-33. Mark. miä
saa ja sais Ine
15, 28—51.)
mise
Puja Üh. Matt. 24, 42.
29. Ja tää ütel näile
üte tähendämise sõna: 57. A’ tää opas päivä
Kaegõ’ viigipuud ja kõiki pühäh kuah, a’ üüses
läts tää vällä ja oli üüpuid.

majah mäe pääl midä
kutsutas Õlimäes.
58. Ja kõik rahvas tull
varra hummogu tää
mano, tääd pühäh kuah
kullõma.

(S. 7-23. Matt. 26, 17—29.
14. 12-25.)

22. Päätükk.
Är'anja Juudas.
Paasavuun ja
õdagusöömäaig.
Opiidõ avvuahnus. Jeesusõ kannahtamine Õli
mäel Ja Kaiva iih. Peetrusõ är'salgamine.
(S. 1, 2. Matt. 26. 1—5.
1. 2.)

Mark. 14.

TV ’ hapnõmalda’ leibo
pähä tull lähkeste,
midä kutsutas paasapühäs.
2. Ja ülembä’ preestri’
ja kirätunja’ otsõ’, kuis
nää’ tääd saasi’ är' tap
pa’; sest nää’ pelksi’
rahvt st.
(S. 5—6.

p. so. i9.

Matt. 26, 14—16.
14, 10. 11.)

5. Ja nää’ sai’ rõõmsas
ja lepe’ tääga’, et nää’
täile rahha anva’.
6. Ja tää tõot ja otsõ
parast aigu tääd näile
är’ anda’ ilma rahva
tiiolda’.

Mark.

5. A’ saadan oli lännu’
Juuda sisse, kedä väärnimega’ kutsutas Iskariotis, kiä noidõ katõtõiskümne arvust oli.
4. Ja tää läts är’ ja
kõnõl ülembidõ preestridõ ja sõapäälikidõga*
tuud, kuis tää tääd näi
de kätte tahtsõ är* anda’.

Mark.

7. A’ hapnõmalda* leibo
Päiv tull, kuna oli paasavoona tapmine.
8. Ja tää lähät Peetrusõ
ja Johannõsõ ja Utel:
Minke’ ja valmistagõ*
meile paasavuun, et mii*
sedä võimi’ süvvä*.
9. A’ nää* ütli* täile:
Koh sa* tahat, et mii*
sedä valmistand’?
10. A’ tää Utel näile:
Kae*, ku tii* Hina sisse
läät, sis tulõ 'tii* vasta
üts inemine, tuu kand
viikruusi, minke* tää
perrä sinnä’ kotta, kohe
tää sisse lätt
11. Ja ülge’ tuu kua
esändäle: Opõtaja ütles
sullõ: Koh om võõrastõ
tarõ, koh ma* paasavoona ummi’ opjidõga*
või süvvä’?
12. Sis näütäs tää teile
üte suurõ ehitedü tarõ

üleväh; sinna’ valmistagõ’.
15. A’ ku nää’ är’ lät
si’, löüse’ nää’ nii, kui
tää näile oli iilnü’; ja
nää’ valmisti’ paasavoona.
14. Ja ku tünn tull, istõ
tää maaha ja nuu’ katstõiskümme apostlit tääga’,
15. Ja tää ütel näile:
Ma’ olõ siiämest himostanu’ sedä paasavuuna
tii’ka’ süvvä', inne ku
ma* kannahta.
16. Sest ma’ ütle teile,
et ma’ seost inäp ei
süü’, kooni’ kõik johus
Jumala riigih.
p. is, 29.
17. Ja tää võt't pikri,
tenäs ja ütel: Võtkõ’
seo ja jagagõ’ hindä
vaihhõl.
18. Sest ma’ ütle teile,
et ma’ ei juu’ viinapuu
viläst, kooni’ Jumala riik
om tulnu’.
19. Ja tää võt't leevä,
tenäs ja mur'd ja an'd
näile ja ütel: Seo om
mu’ iho, miä tii’ iist
andas, seda tekke’ mu’
mälehtüses. 1 Kor. 11,23-25.
20. Tuulsamal kumbõl
kah pikri peräst söömä-

aigu ja ütel: Seo pikri
om vahtsõnõ säädüs
mu’ vereh, miä tii’ iist
är’ valõtas.
21. Siski’ kae’, mu’
äranja käsi om mu’ka’
lavvah.
Joh. 13, 21. 22.

Laul. 41. 10.

22. Ja Inemise Poig
lätt kül’, nii kui om
säet; siski’ hädä toolõ
inemisele, kelle läbi tää
är’ andas.
25. Ja nää’ näksi’ ütstõsõ käest küsütelemä,
kiä tuu kül’ om näide
siäst, kiä sedä tege.
24. A’ näide siäh tull
kah tülü, kedä näist suurõmbas arvada’?
Matt. 18, 1.

p. 9, 46.

(S. 25. 26. Kae’ Matt. 20. 25-27.
Mark. 10, 42—44 )

25. A’ tää ütel näile:
Paganidõ kuninga’ valitsõsõ’ näide üle ja kiä
näide pääle võimust võt
va’, noid kutsutas armulitsis esändis;
26. A’ tii’ ei nii, a’ suurõmb tii’ siäst olgu’ kui
noorõmb, ja ülemb kui
tiinjä.
27. Sest kiä om suurõmb: lavvah istjä vai
tiinjä? muidogi’ lavvah

istjä? a’ ma’ olõ iii’ ku sa’minno kolm korda
är’ salgat.
Joh. 13,58.
siäh kui tiinjä.
Joh. 13, 4-14. Matt. 20, 28.
35. Ja tää ütel näile:
28. A’ tii’ olõt nuu’, Ku ma’ teid olõ saatnu’
kiä mu’ mano omma* pungalda’ ja paunalda’
jäänü’ mu’ kiusatusih.
ja kängäldä’, kas om
29. Ja ma’ sää teile teil midägi’ vaja olnu’?
kuningriigi, nii kuis mu’ A’ nää’ ütli’: Ei midägi’.
Esä seda mullo om 36. Sis ütel tää näile:
säädnü',
A’ nüüd, kellel pung om,
30. Et tii’ süüsi’ ja tuu võtku’ tää, niisama
juusi’ mu’ lavvah mu’ kah paun, ja kellel ei
kuningriigih ja istusi’ olõ’, tuu müügu’ uma
avvujärgi pääl ja mõis- särk är’ ja ostku’ mõõk.
tasi’ katõtõiskümne Iis 37. Sest ma’ ütle teile,
raeli suguharo pääle et tuu viil mullo saa,
kohut.
Matt. 19, 28.
miä kirotõt om: Tääd
(S. 31—34. Matt. 26, 31—35. Mark. om kah ülekohtustõ sek14, 27—31. Joh. 13, 36—38.)
kä arvat, sest, miä mu’st
31. A’ Issänd ütel: Sii om, saa otsa.
mon, Siimon, kae’, saa 38. A’ nää’ ütli’: Issänd,
dan om teid väega’ kae’, siih om kats mõõ
püüdnü’ sõklu’ kui nissu: ka; a’ tää ütel näile:
2 Kor. 2, 11. 1 Peetr. 5, 8. Külät seost.
32. A’ ma’ olõ su’ iist (S. 39—46. Matt. 26, 30. 36-46.
Mark. 14, 26. 32—42.)
pallclnu’, et su’ usk är’
es lõpõsi’ ja ku sa’ pe 39. Ja tää läts vällä,
räst iimbre käänät, sis ja läts uma viisi perrä
Õlimäele; a’ tää opja’
kinnidä’ ummi veljo.
käve’ kah tää perrä.
33. A’ tää ütel täile:
Joh. 18, 1.
Issänd, ma’ olõ valmis 40. Ja ku tää sinnä’
su’ka’ nii höste vangi paika sai, ütel tää näile:
kui surma minemä.
Pallõlgõ’ Jumalat, et tii’
34. A’ tää ütel: Ma’ kiusatustõ ei saa’.
ütle sullõ, Peetrus: Ki 41. Ja tää läts näist
kas ei kire’ täämbä inne, är’ nii kavvõ, kui kiviga’

või visada’ ja heit' põl- anmisega’ Inemise Puja
vilõ maaha ja pallõl är’?
Jumalat
49. A’ ku nuu’, kiä tää
42. Ja ütel: Esä, ku ümbre olli’, näi’, miä
sa’ tahasi’ seo pikri mu’ saa, ütli’ nää’ täile: Iskäest är’ võtta’! urn- sänd, kas mii’ mõõga
mõhtõ är’ sündügu’ mu’, ga’ sekkä löömi’?
a’ su* tahtmine!
50. Ja üts näist lei
45. A’ üts engli näüdäs ülembä preestri sulast,
hinnäst täile taivast ja ja rägi tää hüä kõrva
kinni! tääd.
1 Kun. 19,5. är’.
44. Ja ku tää surmaga’ 51. A’ Jeesus kos't ja
oli võitlõmah, pallõl tää ütel: Jätke’ seost saani’.
Jumalat kangõmbahe; a’ Ja tää puttõ tää kõrva
tää higi oli kui vere- külge ja tegi tää terves.
tsilga’, nuu’ sattõ’ maa
52. A’ Jeesus ütel ülempääle.
bidõ
preestridõ ja pühä
4õ. Ja tää tull üles Ju
kua
päälikilõ
ja vanõmmalat pallõmast ja tull
bilõ,
kiä
tää
pääle
tulli’:
ummi opjidõ mano ja
Tii’
olõt
vällä
lännü’
löüs nüid kurbusõs ma
õkva kui rüüvli pääle
gavat.
46. Ja tää ütel näile: mõõko ja nuiõga’.
Miä tii’ makat ? Tulkõ’ 55. Et ma’ kül’ egapäiv
üles ja pallõlgõ’ Jumalat, tii’ man olõ olnu’ pühäh
et tii’ kiusatustõ ei saa’. kuah, ei olõ’ tii’ mu’
(S. 47-55. Matt. 26, 47-56. Mark. külge kässi pannu’; a’
14, 43— 49. Joh. 18, 2-11.)
seo om tii’ tünn ja pü47. A’ ku tää viil kõ- mehüse võimus.
nõl, kae’, palio rahvast
54-62. Matt. 26, 57. 58. 69-75.
ja tuu, kedä kutsuti Juu (S.
Mark. 14, 53. 54. 66—72. Joh. 18,
12-18, 25-27.)
das, üts noist katõsttõiskümnest, käve näide 54. A’ nää’ võti’ tää
iih ja tull Jeesusõ lah kinni’ ja vei’ ja saadi'
keste täile suud anma. tää ülembä preestri kot
48. A’ Jeesus ütel täile: ta; a’ Peetrus käve kavJuudas, annat sa’ suu võst perrä.

£55. A’ ku nää’ keset
morro tulõ üles tei’ ja
nää* üteh maaha istõ\
sis istõ Peetrus näide
siäh.
56. A’ üts näädsik nägi
tääd tuliveereh istvat ja
kai ütsisilmi tää pääle
ja ütel: Kah seo oli
tääga’.
57. A’ tää salas tääd
är’ ja ütel: Naane, ma*
ei tunnõ’ tääd.
58. Ja veitkese ao pe
räst nägi tääd üts tõnõ
ja ütel: Sa’ki’ olõt näide
siäst; a’ Peetrus ütel:
Inemine, ma’ ei olõ\
59. Ja pia üte tunni ao
peräst kinni! sedä üts
tõnõ ja ütel: Tõtõ poolõst, seogi’ oli tääga’;
sest tää om kah Kaalileamaa miis.
60. A’ Peetrus ütel:
Inemine, ma’ ei mõista’,
miä sa’ kõnõlõt; ja
sedämaid, ku tää viil
kõnõl, kirge kikas.
61. Ja Issänd püür'd
hinnäst ümbre ja kai
Peetrusõ pääle ja Peet
rusõ miilde tull Issändä
sõna, kuis tää täile oli
ülnü’: Inne ku kikas
kirg, salgat sa’ minno
kolm korda är’.
s. 34.

62. Ja Peetrus läts
vällä ja ik'k valusahe.
(S. 63-65. Matt. 26, 67. 68. Mark.
14, 65.

65. A’ mehe’, kiä Jee
sust kinni’ pei’, naari’
ja pessi tääd.
64. Ja nää’ kah’ tää
näo kinni’ ja lei’ täile
vasta silmi ja küsse’
tää käest ja ütli’: Mõista’
kui prohvet, kiä tuu om,
kiä sinno lei.
65. Ja palio muid asjo
kõnõli’ nää’ tää vasta
ja teodi’ tääd.
(S. 66-71.

Matt. 26, 59-66. Mark.
14, 53-64.)

66. Ja ku valgõs läts,
tulli’ rahva vanõmba’,
ülembä’ preestri’ ja kirätunja’ kokko ja vei’ tää
üles uma suurõ kohtu
ette,
Matt. 27, 1. Mark. 15,1. Joh. 18, 24.

67. Ja ütli’: Olõt sa’
Kristus? ütle’meile; a’
tää ütel näile: Ku ma’
teile ütlesi’, ei ususi’ tii’
ummõhtõ.
68. A' ku ma’ kah küsüsi’, sis es kostasi’ tii’
mullo ega’ lasõsi’ minno
vallalõ.
69. Seost aost om Ine
mise Pujal istmine Ju
mala väe hüäl puul.

70. A' nää’ ütli’ kõik: tegi’ süüdü seost ineSis olõt sa’ Jumala I misest.
Poig? A’ tää ütel näile: 5. A’ nää’ ai’ pääle ja
Jah olõt
ütli’: Tää and rahvalõ
71. A’ nää’ ütli': Mia halva nõvvo ja oppas
meile inäp tunistust vaja kõikõ Juudaipaad pite
om? sest mii’ olõmi’ ja om alostanu’ Kaaliseda esi’ tää suust kuul leamaast siiä’ maani’.
uu’.
6. A’ ku Pilatus Kaalileamaad kuuVd, küsse
tää, kas seo inemine
23. Päätükk.
Kaalileamaa miis om?
Kristusõ kannahtamine ja teota
7. Ja ku tää teedä’ sai,
mine Pilatusõ ja Heroodõsõ iih ;
tää surmamõistmine, ristilUUmine, et tää Heroodõsõ valitsurm ja matmine.
susõ alt oli, lähät tää
(S. 1-25. Matt. 27,2.11-51. Mark. tääd Heroodõsõ mano,
15, 1—20. Joh. 18, 28—59. 16)
kiä noil samol päivil
fa kõik näide hulk saist Jeruusalemmäh oli.
üles ja vei* tääd Pi 8. A’ Heroodõs sai
latusõ mano.
väega’ rõõmsas, ku tää
2. Ja nää’ näksi’ tää Jeesust nätä’ sai; sest
pääle kaibama ja ütli’: tää olõsi’ tääd hüä mee
Mii’ olõmi’ löüdnü’, et lega’ jo’ ammuki’ näntää rahvast är’ püürd nü’, selle et tää oli palio
ja kiild keisrile kohtu- tääst kuulnu’ ja tää luut'
rahha anmast ja ütles ütte immetähte nätä’
hinnast Kristusõ, üte saia’, miä tää tege.
kuninga olõvat.
9. Kül’ tää küsse tää
5. A’ Pilatus küsse tääkäest mitmõ sõnaga’;
käest ja ütel: Olõt sa’ a’ tää es kosta’ täile
Juuda rahva kuningas? midägi’.
A’ tää kos't täile ja ütel: 10. A’ ülembä’ preestri’
Jah, olõ.
ja kirätunja’ saisi’ ja
4. A’ Pilatus ütel ülem-kaipsi’ väega’ kõvastõ
bilõ preestridõlõ ja rah- taa paale.
valõ: Ma’ ei lövvä’ üt 11. A’ ku Heroodõs

y

tsus'k ja naar'd ummi tää är’ ja lasõ’ meile
sõamiihiga’ tääd, sis Parrabas vallalõ,
pan'd tää valgõ rõiva 19. Kiä oli üteh liinah
tää ümbre ja lähät tää sündünü’, mässämise ja
jäi’ Pilatusõ mano.
tapmise peräst vangi
12. Ja tuul pääväl sai’torni heidet.
Pilatus ja Heroodõs tõ- 20. Sis tänit Pilatus
nõ tõsõga’ sõbras; sest jäi’ näile, et tää tahtsõ
inne olli’ nää’ tõnõ tõsõ Jeesusõ vallalõ lasko’;
pääle vihadsõ’ olnu’.
21. A’ nää’ tänidi vasta
15. A’ Pilatus kut's ja ütli’: Lüu risti! lüu
kokko ülembä’ preestri’ tää risti!
ja rahva ülembä’ ja
22. A’ tää ütel kolmarahva
dat korda näile: Miä
14. Ja ütel näile: Tu’ seo sis kurja om ten
olõt seo inemise mu’ äti’? Ma’ ei olõ’ tääst
mano toonu’ õkva kui üttegi’surma süüdü löüd
rahva är’püürjä; ja kae’, nü’, selle taha ma’ tääd
ma’ olõ tääd tii’ iih üle nuhelda’ja vallalõ lasko’.
kullõlnu’; ja ma’ ei olõ’
seost inemisest üttegi’ 25. A’ nää’ ai’ pääle
süüdü löüdnü’, miä tii’ suurõ tänitämisega’ ja
palssi’, et tääd risti lüvtää pääle kai ha t,
väsi’, ja näide ja ülem15. Ega’ Heroodõs; bidõ preestridõ tänitäsest ma’ olõ teid tää mine võt't võimust.
mano lähätänü’ ja kae’, 24. Ja Pilatus mõis't
taa ei Olo midagi tennu , kohut, et näide palvõ
miä surma väärt olõsi’. perrä saasi’.
16. Selle taha ma’ tääd 25. Sis las'k tää näile
nuhelda’ ja vallalõ lasko’. tuu vallalõ, kiä mässä
17. A’ täi oligi’ näile mise ja tapmise peräst
pühis ütte vaja vallalõ oli vangitorni heidet,
lasko’.
kedä nää’ vallalõ palssi’;
18. A’ kõik hulk tänit a’ Jeesusõ an'd tää’ är’,
väega’ ja ütel: Hukka’, nii ku nää’ tahtsõ’.

26.
Ja kui nää’ tää
vällä vei’, sai’ nää* kätte
üte Küreni Hina mehe,
Siimon nimi, kiä vaiast
tull, ja tää pääle panni’
nää’ risti, et tää’ sedä
Jeesusõ perrä kannasi’.
Matt. 27, 32.

Mark. 15,21.

27. A’ tää peräh käve
suur hulk rahvast ja
naisi, kiä kah kaipsi’ ja
tääd iki’.
28. A’ Jeesus kään'd
hinnäst ümbre näide
poolõ ja utel: Jeeruusalemmä tütre’, är’ ikku’
minno, a’ ikkõ’ esihindit ja ummi lätsi.
29. Sest kae’, päävä’
tulõva’, kuna üldäs:
Õnsa’ omma nuu’, kiä
sigimäldä’, ja iho’, miä
ilmalõ ei olõ’ kannu’,
ja rinna’, miä ei olõ’
imetänü’.
p. 21,23
50. Sis nakasõ’ nää’
ütlemä mäile: Sadagõ’
mii’ pääle; ja mäekingalõ’: Katko’ meid!
Os. 10, 8.

Ilm. 6, 16; 9, 6.

51. Sest ku sedä tuurõlõ puulõ tetäs, miä
sis kuivalõ saa?
1 Peetr. 4, 17.

52. A’ tääga’ viidi töist
kats kurätegijät vällä
är’ hukada’.
tees. 53,12.

S. 33—49. Matt. 27,33-56. Mark. 15,
22-41. Joh. 19, 17—30.)

55. Ja ku nää’ sinnä’
paika sai’, miä kutsutas
päälae asõmõs, lei’ nää’
tää ja nuu’ kurätegijä’
sinnä’ risti, tõsõ hüäle,
tõsõ kuralõ poolõ.
54. A’ Jeesus ütel: Esä,
anna’ näile andis, sest
nää’ ei tiiä’, miä nää’
tegevä’. A’ nää’ jai’ tää
rõiva’, ja heidi’ liisko
noidõ peräst.
55. Ja rahvas sais sääl
kaemah, ja ülembägi’
irvidi’ tääd noidõga’ ja
ütli’: Muid om tää a\itanu’, avitagu’ tää esihinnäst, ku tää om Kris
tus, Jumala är’ valit.
56. A’ kah sõamehe’
naari’ tääd ja lätsi’ tää
mano ja vei’ täile ätiket,
57. Ja ütli’: Ku sa’
olõt Juuda rahva kunin
gas, sis avida’ esihinnäst.
58. A’ päälkiri oli kah
tää pää kottalõ kirotõt,
kreeka, ladina ja eebrea
keele tähtiga’: Seo om
Juuda rahva kuningas.
59. A’ tõnõ kurätegijist, kiä oli üles puud,
teot tääd ja ütel: Ku

sa’ olõt Kristus, sis avi- tää Jumalat ja titel: Seo
da’ esihinnast ja meid inemine oli tõtõstõ õigõ.
40. A’ tõnõ koszt ja 48. Ja kõik rahvas, kiä
tõrõl tääd ja titel: Kas sinnä’ tull sedä kaema,
sa’ kah ei pelga’ Juma ku nää’ näi', miä johtu,
lat, sest et sa’ seohsa- lei’ nää’ hindäle vasta
mah hukatusõh olõt.
rindo ja lätsi' tagasi.
41. Ja mii’ kül’ õigusõ 49. A’ kõik tää tutva'
poolõst, sest mii* saami’ saisi’ kavvõh ja naase’,
katte, mia mu tuu Vaart kia taa perah olli kau
om; a’ seo ei olõ’ midagi’ nil’ Kaalileamaalt, näi'
halva tenäti'.
sedä.
42. Ja tää titel Jeesu- (S. 50—56. Matt. 27, 57—61. Mark.
15, 42-47. Joh. 19, 38—42.)
sõlõ: Issand, mõtlõ’ mu’
50.
Ja kae’, üts miis,
pääle, ku sa' umma
Joosõp
nimi, suurõ kohtu
kuningriiki tulõt.
liigõ’,
hüä
ja õigõ miis,
45. Ja Jeesus titel täile:
51.
Tuu
es
olõ' näideTõtõstõ ma’ ütle sullõ,
täämbä olõt sa’ mu’ka’ ga’ titel nõul ja es kita’
näide tuud huas. Tuu
paradiisih.
oli
Arimaatiast, Juuda
44. A’ ku jo’ kuvvõs
rahva
liinast, kiä kah
tünn lähkeseh oli, sis
Jumala
riiki uut\
sai pümehüs üle kogo
52. Tuu läts Pilatusõ
maa ütsändä tunnini’.
mano ja pallõl hindäle
45. Ja päiv läts püm- Jeesusõ kehhä.
mes ja tekk kogo pühämbä paiga iih templih 55. Ja tää võt't tää
maaha ja mähke tää
lahes keskelt lahki.
kalli linadsõ rõiva sisse
46. Ja Jeesus tänit suu- ja pan'd tää ütte hauda,
rõ heitiga’ ja titel: Esä, miä kivi sisse oli raot,
su' kätte anna ma’ uma kohe es olõ’ viil iäl kevaimu. Ja ku tää sedä dägi’ pant.
oli tilnü’, heit' tää hinge. 54. Ja tuu oli valmis
47. A' ku päälik nägi, tamise päiv ja hinga
mia sündü, sis avvust mise päiv tull pääle.

55. A’ naase’, kiä olli’
tääga’ Kaalileamaalt tul
nu’, käve’ kah perrä ja
kai’ hauda ja kuis tää
keha sinna panti.
56. A’ nää’ lätsi’ tagasi
ja valmist!’ kaliif ruuhi
ja salvi ja hingämise
pääväl saisi’ nää’ rahul
käsu perrä.

5. A’ ku nää’ väega’
pelksi’ ja uma’ silmä’
maaha lei’, sis ütli’ nuu’
näile: Miä tii’ elävät
kuuluidõ mant otsit?
6. Ei tää ei olõ’ siih,
a' tää om üles nõsnu’,
tulõtagõ’ miilde, kuis
tää teile om kõnõlnu’,
ku tää viil Kaalileamaal
oli, ..

24. Päätükk.
Jeesusõ Ulesnõsõmine. Tää näUtäs hinnast opjilõ. kiä Emmausõ
poolõ läävä* ja sis apostlidõlõ.
Tää taivahe minek.
<S. 1—12. Matt. 28, 1—8. Mark.
16, 1—8. Joh. 20, 1—13.)

TV ’

edimätsel nädäli
pääväl ao aigu lät
si’ nää’ havva mano ja
kauni’ kaliif ruuhi, midä
nää’ olli’ valmistanu’; ja
mõnõ’ tõsõ’ olli’ näidega’.
2. A’ nää’ löüse’ kivi
havva päält är’ höörütedü olõvat.
5. Ja ku nää’ sisse lät
si’, es lövvä’ nää’ Issändä Jeesusõ kehhä.
4. Ja ku nää’ tuuperäst
katõvaihhõl olli’, kae’,
sis saisi' kats miist
näide kõrval läükvih
rõivih.

7. Üldeh: Inemise Poig
andas är’ patatsidõ inemiisi kätte ja lüvväs
risti ja nõsõs kolmadal
pääväl jäi’ üles.
8. Ja tää sõna’ tulli’
näile miilde.
9. Ja nää’ lätsi havva
mant tagasi ja kuuludi’
sedä kõik noilõ üteletõiskümnele ja kõigilõ
tõisilõ.
10. A’ Maarja Magda
leena ja Johanna ja
Maarja, Jaakobusõ imä
ja muu’ naase’ näidega’
olli’ nuu’, kiä sedä apost
lidõlõ kõnõli’.
11. Ja näide kõnõ’ oli
noidõ meelest õkva kui
tühi jutt ja naa es usu
näid.
12. A’ Peetrus saist
üles ja juus'k havva
mano, ja ku tää kuma-

rusi sisse kai, nägi tää
kuulja lina’ õnõ maah
olõvat ja tää läts är’ ja
pan'd sedä esihindäh
immes, miä oli sündünü’
(S. 13-35. Mark. 16, 12. 13.)

19. Ja tää ütel näile:
Miä sis? A’ nää’ iitli’
täile: Sedä, Jeesusõst
Naa tsaretist, kiä oi I proh
vet, väkev tekast ja sõ
nast Jumala ja kogo
rahva iih,
20. Kuis mii’ ülembä’
preestri’ ja vanõmba’
tääd omma’ surma kohtu
ala är’ annu’ ja tääd
risti löönü’.
21. A’ mii’ loodimi’, et
tää’ om tuusama, kiä
Iisraeli rahva är’ lunas
tas ja pääle kogo seo
om täämbä kolmas päiv,
ku seo johtu.
22 A’ kah mõnõ’ naa
se’ mii’ siäst omma’
meid är’ heidülänü’, kiä
olli’ varra hummogu
havva man.
s. i—n.
25. Ja ku nää’ tää kehhä
es lövvä’, tulli’ nää’ ja
ütli’ hindit kah englidõ
nägemist nännü’, kiä
ütlese’ tääd elävät.
24. Ja mõnõ’ mii’ siäst
lätsi’ havva mano ja
löüse’ nii, kuis naase’
olli’ ülnü’; a’ tääd hinnäst es näe’ nää’.

Id. Ja kae’, kats näist
olli’ minemäh tuulsamal
pääväl
ütte alõvihe,
miä Jeruusalemmäst pia
kuuskümmend
vakomaad oli, tollõ nimi oli
Emmaus,
14. Ja nää’ kõnõli*
hindä vaihhõl kõigist
noist asöst, miä oli
johtunu’.
15. Ja ku nää’ tõnõ
tõsõga’ juttu ai’ ja tõnõ
tõsõ käest Hüsse’, sis
tull kah Jeesus esi’ näide
mano ja käve näidega’.
16. A’ näide silmi peeti,
et nää’ tääd es tunnõ’.
17. Ja tää ütel näile:
Mändse’ kõnnõ* neo’
omma’, miä tii’ hindä
vaihhõl kõnõlõt kävvüh
ja olõt kurvanäolidse’?
18. A’ üts, Kleopas ni
mi, kos't ja ütel täile:
Kas sa’ ütsindä kui võõ
ras elät Jeruusalemmäh
s. 12. Joh. 20, 3—10.
ja ei olõ’ teedä’ saanu’,
miä neil päivil säälsa- 25. Ja tää ütel näile:
Oh! iii’ rumala’ ja süämah om johtunu’?
15

55. Ja nää’ tulli’ tuulsamal tunnil üles ja lät
si’ tagasi Jeruusalemmä
ja löüse’ nuu’ ütstõiskümme ja noid, kiä
näide man olli’, kuuh
olõvat,
54. Kiä ütli’: Issänd om
tõtõstõ iiles nõsnu’ ja
hinnäst Siimonalõ näüdänÜ’.
1 Kor. 15, 4 5.
mia tääst oli kirotõt.
55. Ja nää’ kõnõli’ sedä
5 Moos. 18, 15. Laul 22. Jees. 55
28. Ja nää’ sai* alõvi üles, miä tii pääl oli
lahkeste, kohe nää’ lät johtunu’ ja kuis nää’
si’ ja tää tegi hinnäst tääd leevä murdmisest
olli’ är’ tunnu’.
edesi minevät.

mest pikälidse’ seda koikõ uskma, mia prohvedi’ omma’ kõnõlnu’.
26. Kas Kristusõl seda
es olõ* kannahtada’ ja
umma avvu minna’?
27. Ja tää Hakas' Moosõsõst pääle ja kõigist
prohvetest ja selet näile
är’ kõiki kiröst tund,

(S. 56-49.

Matt 16, 14-18. Joh.

29. Ja nää’ palssi’ tääd
20, 19-25. 1 Kor. 15, 5.)
vaguhusi ja uth: Jaa 56. A’ ku nää’ sedä
mii' mano, sest õdag kõnõli’, sais' Jeesus esi’
jõud ja päiv latt; ja tää näide keskel ja ütel näi
läts sisse ja jäi näide le: Rahu olgu’ teile l
mano.
57. A’ nää’ heitü’ ja
50. Ja ku tää näidega’ pelksi’ ja modi’ vaimu
lavvah istõ, võt't tää nägevät.
leevä, onnist ja mur'd ja 58. Ja tää ütel näile:
an'd näile.
p. 22,19.
Miä tii’ olõt nii väega’
31. Sis pässi’ näide är’ heitünü’? Ja mink
silmä’ vallalõ ja nää’ peräst nõsõsõ’ sändse’
tunsõ’ tääd ja tää kattõ mõtlõmise’ tii’süämeh?
näide ust ar.
59. Et kaegõ’ mu’ kässi
52. Ja nää’ ütli’ tõnõ ja mu’ jalgo, et ma’
tõsõlõ: Kas mii’ süa tuusama olõ; kumpkõ’
mii’ seeh es pala’, ku minno kässiga’ ja kae
tää mii’ka’ kõnõl tii gõ’, sest vaimul ei olõ’
paal ja ku taa meile lihha ega’ luid, nii kuis
tii’ näet mul olõvat.
kino är’ selet?
•eel

ee

«

eef

40. Ja ku lää seda oli 47. Ja tää nimel oli
ülnii’, näüdäs lää näile kuulutada’ meeleparan
damist ja patto andisummi kässi ja jalgo.
41. A’ ku nää’ rõõmu amnist kogo rahva siäh,
peräst viil es usu’ ja alostadõh Jeruusalem
immes panni’, sis ütel mast.
tää näile: Kas teil om 48. A’ tii’ olõt noide
siih midägi* stivvä’?
asjo tunistaja’.
42. Ja nää’ panni’ tää 49. Ja kae’, ma’ lähädä
ette tükii küdsetiit kalla tii’ pääle uma Esä tõotusõ; a’ tii’ jääge’ jeruu
ja vahamett.
45. Ja tää võt t ja Sei salemma Hina nii kavvani’, ku teid ehitedäs
näide iih.
44. A’ tää ütel näile: väega’ korgõst.
16, 19. Ap. leg.
Neo’ omma nuu’ kõnnõ’, (S. 50—53. Mark.
1, 4-14.)
miä ma’ teile kõnõli, ku
ma’ viil tii man olli; 50. A’ tää vei näid
sest kõik saa tõtõs, miä vällä Petaaniani’ ja nõs't
om kirotõt rnu’st Moo- uma’ käe’ üles ja onnist
sõsõ käsuoppuistõ ja näid.
prohvette kino ja laulu- 51. Ja ku tää näid on
nist, läts tää näist är’
raamatuhe.
ja
tää võõti üles taivahe.
45. Sis tegi tää näide
52.
Ja nää’ kumardi’
möistusõ kirjo mõistmi
ses vallalõ.
tääd ja lätsi’ tagasi Je46. Ja tää ütel näile: ruusalemmä suurõ rõõ
Nii om kirotõt ja nii oli muga'.
Kristusõl kannatada’ ja 55. Ja nää’ olli’ alati
üles nõssõ’ kuulust kol- pühäh kuah, kiti’ ja tensi’ Jumalat.
madal pääväl.
AAMEN.
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Evangeelium
Püha Johannõsõ kirotõt.
1. Päätükk.
Jumala jgäväne sõna om lihas
saanu’ Ristia Johannõsõ (unistus
Jumala Voonast Jeesusõ edimätse’
op ja’.

! anda’, et kõik. tää läbi
i ususi’.
8. Tää es olõ* valgus,
a* et tunistust anda’
ValgUSÕSt.

s 20. p. 5, 35.

A lostusõh oli Sõna ja
■fA Sõna oli Jumala 9. Tõtõnö valgus, kiä
man ja Sõna oli Jum valgustas kõiki inemiisi,
oli tuu, kiä maailma pidi
mal.
P- 9, 5; 12, 46.
p. 17, 5. 1. Joh. 1, 1. 2. Ilm. 19, 13. tulÕma.
2. Seosama oli alos- 10. Tää oli maailmah
tusõh Jumala man.
ja maailm om tää läbi
Op. sõn. 8, 22.
tett ja maailm es tunnõ’
5. Koik asä’ omma’ tääd.
s. 3—5. Behr. I, 2.
tää läbi tettii’ ja ilma
tääldä’ ei olõ’ midagi’ 11. Tää tull umadsidõ
sekkä ja umadsõ^ es
tett, mia lett om.
Koi. 1, 16. 17. Behr. 1, 2. võta’ tääd vasta;
4. Tääb oli elo ja elo 12. A’ nii mitu, kiä
tääd vasta võti*, noilõ
oli inemiisi valgus,
p. 5, 26; 8, 12. an'd tää võimusõ Jumala
5. la valgus paist pü- lätsis saia’, noilõ, kiä
mehüseh ja piimehüs es tää nime sisse usõsõ’,
võta’ seda vasta, p- 3. i»Id. Kiä ei olõ’ verest,
6. Üts inemine, Johan- ei liha tahtmisest ega’
nõs nimi, saadõti Juma mehe tahtmisest, a’ Ju
last.
Matt. 3, 1. Mark. 1, 4: malast sündünü’.
Luuk. 1, 13—17. 57—80.
7. Tuu tull tunistusõs, 14. Ja Sõna sai lihas
et valgusõst tunistust ja võt't kui üteh majah

mii’ siäh eila’ ja mii’ Eelias? Tää titel: Ei
näimi’ tää avvu kui olõ’. Olõt sa’ prohvet?
Esäst ainusündiinii’ Puja Ja tää kos't: Ei.
avvu, täüs armu ja tõtõt. 22. Sis iitli’ nää’ täile:
Jees. 7, 14; 60, 1. p. 3, 16.
2 Peetr. 1, 16—17. Kiä sa’ sis olõt? et mii’
15. Johannõs tunist vastusõ võimi’ viiä’ noitääst, hoigas ja titel: lõ, kiä meid omma’ läSeo oli, kellest ma’ olõ hätänü’. Miä sa’ iitlet
iilnti’: Kiä peräst minno esihindäst?
tulõ, tuu om inne minno 25. Tää ütel: Ma’ olõ
olnu’, sest tää oli inne hõikaja heiti laanõh:
kui ma’.
Tekke’ tasatsõs Issändä
s. 27, 30. Matt. 3, 11. Mark. 1, 7.
tii, nii kuis prohvet J ee
16. Ja tää tävveiisest saju om iilnti*.
olõmi’ mii’ kõik võtnu’
24. Ja nuu’, kiä olli’
armu armu pääle.
Iähädedti’, olli’ varisere
17. Sest käsuoppus om siäst.
ant Moosõsõ läbi; arm
ja tõtõ om saanu’ Jee- 25. Ja nää’ kiisse’ tää
käest ja iitli’ täile: Mille
susõ Kristusõ läbi.
sa’ sis ristit, ku sa’ ei
18. Ütski’ ei olõ’ iäl olõ’ Kristus ega’ Eelias
Jumalat nännü’; ainu- ega’ prohvet ?
siindiinii’ Poig, kiä Esä
iisäh om, tuu om meile 26. Johannõs kos't näile
ja titel: Ma’ risti viiga’;
är’ seletänii’.
a’ tuu sais keset teid,
19. Ja seo om Johan kedä tii’ ei tunnõ’.
nõsõ tunistus, ku Juuda
Matt. 3, 11. Mark. 1, 7. 8.
rahvas lähät Jeruusa- 27. Tuu om tuusama,
lemmäst preestri’ ja Lee- kiä peräst minno tulõ,
vidi’ tää käest kiisiimä: kiä inne minno om ol
Kiä sa’ olõt?
nu’, kelle kängä niitire
20. Ja tää tunist ja es vallalõ pästma ma’ väärt
sälgä’ ja tunist Ma’ ei ei olõ’.
Olo’ Kristus. Luuk. 3, 15. 16. 28. .Seo johtu Peeta21. Ja nää’ kiisse’ tää sarah, tõsõlpuul Jordani,
käest: Miä sis? olõt sa’ koh Johannõs riste.
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Ristia Johannõs

Joh. 1.

29. Tõsõl pääväl näge
Johannõs Jeesusõ hinda
mano tulõvat ia ütles:
Kae’, seo om Jumala
Vuun, kiä maailma patu
är’ kand. s. 56. jees. 55,7.
50. Seo om, kellest ma’
olõ iilnü’: Peräst minno
tulõ üts miis, kiä inne
minno om olnu’, sest
tää oli inne kui ma’
s. 15. 27.

51. Ja ma’ es tänno’
tääd; a’ et tää saasi’
Iisraelilõ avalikus, selle
olõ ma’ tulnu’ Tistma
viiga’.
p. 3, 28.
52. Ja Johannõs tunist
ja ütel: Ma näi Vaimu
õkvalt kui tuvi taivast
maaha tulõvat ja tää
jäi tää pääle.
55. Ja ma’ es tunnõ’
tääd; a’ kiä minno lähät
viiga’ ristmä, tua ütel
mullo: Kelle pääle sa’
näet Vaimu maaha tulõ
vat ja tää pääle jäävät,
tuusama om, kiä pähä
Vaimuga’ rist.
54. Ja ma’ olõ nännü’
ja tunistanu’, et seo om
Jumala Poig.
1 Joh.

4,

14. 15.

55. Tõsõl pääväl sais'
Johannõs sääl ja kats
tää opjist.

ja Jeesus.

56. Ja ku tää nägi Jeesusõ kõnvat, ütel tää:
Kae’, seo om Jumala
Vuun!
57. Ja nuu’ kats opjat
kuuli’ tääd kõnõlõvat
ja käve’ Jeesusõ peräh.
58. A’ Jeesus kääiVd
hinnäst ümbre ja nägi
naid hinda peräh kauvät ja ütel näile:
59. Miä tii’ otsit? A’
nää’ iitli’ täile: Kabbi t
(seo om: opõtaja) koh
sa’ elät?
40. Tää ütel näile:
Tulkõ’ ja kaegõ’. Nää’
tulli’ ja kai’, koh tää elli
ja jäi’ tuul pääväl tää
mano; a’ tuu oli arvada’
kümnes tünn.
41. Tõnõ noist katõst,
kiä Johannõsõ käest
kuuli* ja Jeesusõ peräh
käve’, oli Andreas, Siitnona Peetrusõ veli.
42. Tuusama löüd edimalt uma vele Siimona
ja ütles täile: Mii’ olõmi’ Messia löüdnü’, seo
om är’seletedült: Kristus.
45. Ja tää vei tääd Jee
susõ mano. A’ ku Jee
sus tääd nägi, ütel tää:
Sa’ olõt Siimon, Joona
poig, sinno kutsutas

Keevas, seo om är* seletedült: Peetrus.
44. Tõsol pääväl taht- i
!/
i.i
iso Jeesus Kaalileamaalo
minnä’ja loud Viilippusõ
ja ütles täile: Käü’ mu’

Utel täile: Opõtaja, sa'
olõt Jumala Poig, sa’
olõt Iisraeli kuningas.
p 6, 69. 2 Saam. 7, 14. Laul 2, 7.
K
Mau. u, 33; 16,16.
51. Jeesus kos't ja iitel
täile: Et ma’ sullõ olõ
Pei*äh.
ülnü’: Ma’ näi sinno vii45. A’ Viilippus oli peri gipuu all, sis usut sa’;
Petsaidast, Andreasõ ja sa’ näet suurõmbit asjo
Peetrusõ liinast.
kui neid.
p. 20,29.
46. Viilippus loud Naa- 52. Ja titel täile: Tõtanaeli ja ütles täile: tõstõ, tõtõslõ ma’ ütle
KellestMoosõs kirotanu’ teile: Seost aost näet
käsuraamatuhe ja proh- • tii’ taiva vallalõ olõvat
vedi’, tääd olõmi’ löüd- ja Jumala engli’ üles ja
nü’, Jeesusõ, Joosõbi maaha astvat Inemise
puja Naarsaretist.
Puja pääle.
5 Moos. 18, 18. Jees. 7, 14: 85, 2.
Jeer. 23, 5. Esek. 34, 23.

47. Ja Naatanael ütel
täile: Kas Naatsaretist
Või midägi’ hüwä tulla ?
Viilippus ütel täile: Tulõ’
ja kae !
48. Jeesus nägi Naatanaeli hindä mano tulõvat
ja ütel täile: Kae’! üts
tõtõnõ Iisraeli miis, kelleh ei olõ’ kavalust.
AQ XT
.
1
"r:.5n 2.
49.
Naatanael
utel
talle:
Kost sa minnotunnot?
Jeesus kos t ja utel talle:
Inne ku Viilippus sinno
kutzs, näi ma* sinno, ku
sa’ viigipuu all olli’.
50. Naatanael kos't ja

2. Päätükk.
Kaä"a pulma-. Templi puhastamine.
Ta kolmadal pääväl sai’
pulma* Kaanah, Kaalileamaal ja Jeesusõ imä
sääl.
2. A* Jeesus ja tää op1ja* olli* kah pulma kutsudu*.
dku viina
puudus
tu||
üfe|
jeesusõ
imä
|ä||e; Näj| ej o|õ> viina

}

4. Jeesus ütel täile:
Naane, miä mul om su
ka* tegemist? mu’ tünn
ei olõ* viil tulnu*.
p. 19, 26. Mau. 12, 48.

5. Tää imä titel tiinjilõ:
Mia tää teile iäl ütles,
tuud tekke’.
6. A’ sinnä’ olli’ pantu’
kuus kivist viianomat
Juuda rahva puhastamise
peräst y egaüte sisse
iäts katfwai kolm mõõtu.
7. Jeesus ütel näile:
Täütke’ viianoma’ viiga’;
ja nää’ täüdi’ noid vee
reni*.
8. Ja tää ütel näile:
Võtkõ* nüüd noidõ seest
ja viige* pulma rahva
talitajilõ. Ja nää’ vei’.
9. A* ku pulmarahva
talitaja vett mait's, miä
viinas oli saanu’ ja es
tiiä*, kost seo oli; a*
tiinjä’ tiise’, kiä vii oli
toonu’, sis kut's pulma
rahva talitaja kosilasö,
10. Ja ütel täile: Ega
miis and inne hüä viina,
ja ku nää* külät saanu’,
sis laihõmba; sa’ olõt
hüä viina siia’ maani’
hoitnu’.
11. Seo oli immeteka
alostus, miä Jeesus tegi
Kaanah, Kaalileamaal ja
näüdäs umma avvu üles;
ja tää opja’ usksõ* tää
sisse.
12. Peräst tuud läts tää

alla Kapernauma, tää ja
taa mia ia taa vele ja
tää opja*; ja es jää’
sinnä* hawas aos.
15. Ja Juuda rahva
paasapühä oli lähkoh;
ja Jeesus läts Jeruusalemmä.
(S. 14—16 Kae' Mait. 21, 12 ld.
Mark. 11, 15-17. Luuk. 19, 45. 46.)

14. Ja löüse pühäh kuah
istvat noid, kiä härgi ja
lambit ja tuvikõisi möi’
ja rahavahetajit.
15. Ja tää tegi noorest
piidsa ja ai kõik pühäst
kuast vällä lammastõ ja
härgiga’ üteh ja rahavahetajidõ raha pill tää
lakkä ja tougas näide
lawa* ümbre.
16. Ja ütel noilõ, kiä
tuvikõisi möi’: Viige’
seo siist är’; är’ tekku*
mu* Esä kota kaubakuas.
17. A’ tää opja* mälehti’, et kirotõt om:
Pühä viha su* kua pe
räst süü minno.
Laul 69, 10.

18. Sis kosti’ Juuda
mehe* ja ütli* täile: Miä
tähte näütät sa* meile,
et sa’ sedä tiit ?
Matt. 21, 23.

19. Jeesus kos't ja ütel

näile: Kiskõ’ seo templi
maaha ja ma’ taha seda
külmo pääväga’ üles
ehitada’. Matt. 26,6i; 27,40.
20. Sis ütli’ Juuda
mehe’; Seo templi om
neläkümne kuvvõ aas
taga’ üles ehitet ja sa’
tahat seda üles ehitada’
kolmõ pääväga’?
21. A’ tää kõnõl uma
iho templist.
1 koi-. 6,19.
22. A’ ku tää oli koolnuist üles nõsnu’, sis
tull tää opjilõ mulde, et
tää sedä näile oli ülnü’
ja nää’ usksõ’ kirja ja
sõnna, miä Jeesus oli
ülnü’.
Luuk. 24, 8.

3. Päätükk.
Kristusõ kõnõ’ Nikodeemusõga’.
Johannõs and Kristusõst tunistust.

~A ’

üts inemine oli varisere siäst, Niko
deemus nimi, Juuda rahva
ülemb.
p 7, so; 19,39.
2.
Tuu tull Jeesusõ
mano üüse ja ütel täile:
Opõtaja, mii’ tiiämi’, et
sa’ olõt Jumalast tulnu’
opõtajas; sest ütski’ ei
või’ neid immetähti tetä’,
miä sa’ tiit, ku Jummal
ei olõ’ tääga’.
5. Jeesus vastas' ja
ütel täile: Tõtõstõ, tõtõstõ ma’ ütle sullõ, ku
kiäki’ ei sünnü’ üleväst,
ei või’ tää Jumala riiki
nätä’.
s. 5. 1 Peetr. 1, 23
25. A’ ku tää Jeruusa- 4. Nikodeemus ütel
lemmäh oli paasapühäl, täile: Kuis või inemine
sis usksõ’ palio tää nime sündüdä’, ku tää vana
sisse, ku nää’ näi’ tää om? Kas tää või töist
immetähti, miä lää tegi. kord uma imä ihho
p. 4, 45.
minnä’ ja sündüdä’?
24. A’ Jeesus esi’ es 5. Jeesus vastas': Tõ
usu’ hinnäst näide kätte, tõstõ, tõtõstõ ma’ ütle
selle et tää kõik är’ sullõ, ku kiäki ei sünnü’
tunsõ;
p. 6,64
viist ja Vaimust, sis ei
25. Ja et täile es olõ’ või’ tää Jumala riiki
vaja, et kiäki’ annasi’ saia’.
ütest inemisest tunistust; 6. Miä lihast om sünsest tää mõistsõ, miä dünü’, tuu om liha ja
miä Vaimust om süninemiseh oli.
Mark. 2, 8. Behr. 4, 12. 13. dünü’, tuu om vaim.

7. Är’ pangu’ immes, ei
ma’ sii Ilo olõ iilnü’: Tii’
piät ülevast siindiimä.
8. Tuul puhk, koh iää
taht, ja sa’ kuulõt tää
hellii, a’ sa’ ei tiiä’, kosi
iää iulõ ja kohe iää läti,
nii om egaüfs, kiä Vai
must om sündünü’.
9. Nikodeeinus vastas'
ja iiiel täile: Kuis seo

14. Ja nii kuis Moosõs
hussi om laanõh ülendänü’, nii piät Inemise
Poig ülendet olõma,
15. Et ütski’, kiä tää
sisse usus, ei saa’ hukka,
a’ et täi saa igäväne

p. 62. Eeves. 4, 9.

p. 1. õ. 9-11.

elo.

Mark. 16. 16.

16. Sest nii om Jummal
maailma armastanu’, et
tää uma ainusündünü’
Puja om annu’, et ütski’,
VÕi SÜndÜdä’? Esek 36, 26. kiä tää sisse usus, ei
10. Jeesus kos'l ja titel saa’ hukka, a’ et täi
täile: Sa’ olõt Iisraeli olõsi’ igäväne elo.
Room. 5, 8; 8, 32. 1 Joh. 4, 9.
opõtaja ja ei mõista’
17. Sest Jummal ei olõ’
seda ?
Eebr. 5, 12.
umma Poiga lähatänii’
11. Tõtõstõ, tõtõstõ ma’ maailma, et tää maailma
ütle sullõ: Mii’ kõnõlõ- pääle kohut mõistasi’,
mi’, mia mii’ tiiämi’ ja a’ et maailm tää läbi
tunistami’, mid mii’ olõ- õnsas saasi’.
mi’ nännü’ ja tii’ ei võta’
p. 12, 47. 1 Joh. 4, 14.
mii’ tunistust vasta.
18. Kiä tää sisse usus,
p 7, 16; 8, 26. 28.
tuu pääle ei mõistõta’
12. Ku ma’ teile kõnõlõ kohut; a’ kiä ei usu’,
neist asöst, miä maa tuu pääle om jo’ kohus
pääl om ja tii’ ei usu’; mõistõt, sest tää ei olõ’
kuis võtasi’ tii’ usku’, usknu’ Jumala ainusün
ku ma’ teile kõnõlõsi’ dünü’ Puja nime sisse.
noist asöst, miä üleväh
s. 36, p. 5, 24; 6, 40. 47.
taivah om ?
Eebr. 5.13
19. A’ tuu om kohtu
15. Sest ütski’ ei olõ’ mõistmine, et valgus om
taivahe lännü’, ku õnõ tulnu’ maailma, ja ine
luu, kiä taivast maaha mise’ armasti’ pümehiist
om tulnu’, Inemise Poig, inämb kui valgust; sest
näide teo’ olli’ kurä’.
kiä taivah om.

20. Sest ega ii ts, Ria
kurja tege, vihkas val
gust ja ei tulõ’ valgusõ
mano, et tää teka es
laidõtasi’.
Eeves. s, id.
21. A’ Ria tõtõt tege,
tuu tulõ valgusõ mano,
et tää teo’ võisi’ avali
kus saia’; sest nää’
omma’ Jumalah tettii’.
22. Peräst seda tull
Jeesus ja tää opja’Juudamaalõ; ja sinnä’ viibü
tää näidega’ ja riste.
25. A’ Johannõs riste
kah Ainonih, Saalimi
lähkoh, et sääl palio
vett oli, ja sinnä’ tulli’
rahvas, ja näid ristiti.
24. Sest Johannõs es
olõ’ viil vangitorni hei
det.
2ö. Sis näksi’ Johan i
nõsõ opja’ Juuda miihiga’ küslitelema puhas
tamise peräst.
26. Ja tulli’ Johannõsõ
mano ja tilli’ täile: Opõtaja, kiä su’ka’ oli tõsõlpuul Jordani, kellest sa’
tunistust anni’, kae’, rist
ja kõik tulõva’ tää mano.
27. Johannõs vastas'
ja titel: Inemine ei või’
midägi’ võtta’, ku seo
ei olõ’ täile ant taivast.
9

p. 19, II. Behr. 5, 4.

28. Tii’ esi’ olõt mu’
tunistaja’, et ma’ olõ
tilnti’: Ma* ei olõ Kris
tus, a’ et ma’ olõ tää
ette lähätet.
29. Kellel mõrsja om,
tuu om kosilanõ; a’
kosilasõ sõbõr sais ja
kuuld tääd ja om väega’
rõõmsa kosilasõ heiti
peräst; seo mu’ rõõm
om nüüd täüs saanu'.
30. Tää pidi kasuma,
a’ ma’ piä vähänemä.
31. Kiä tileväst tulõ,
tuu om kõiki üle; kiä
maast om, tuu om maast
ja kõnõlõs maast; kiä
taivast tulõ, tuu om kõiki
üle,
32. Ja tunistas sedä,
miä tää om nännü’ ja
kuulnu’, ja ütski’ ei võta’
tää tunistust vasta.
s. 11. p. 5, 20; 8, 26. 28; 12, 49.

33. Kiä tää tunistusõ
vasta võtt, tuu kinnitäs,
et Jummal tõtõnõ om.
1 Joh. 5, 10.

34. Sest, kedä Jummal
om lähätänü’, tuu kõnõ
lõs Jumala sõna; sest
Jummal ei anna’ Vaimu
mõõdu perrä.
35.
Esä
armastas
Poiga ja om kõik tää
kätte annu’.

36.
Kiä usus Pu ja 7 Sis tull üts Saa
sisse, tuul om igäväne maria naane vett tuuma.
elo; a' kiä ei usu* Puju Jeesus ütles täile: Anna’
sõnna, tuu ei näe’ ello, mullo juvva’. i moos. 24,17
a’ Jumala viha jääs tää 8. Sest tää opja’ olli’
pääle.
är’ lännü’ liina, et ruuga
s. 18. Mark. 16, 16. 1 Joh. 5, 10.
osta’.
9. Sis ütel Saamaria
naane
täile: Sa’ olõt
4. Päätükk.
Juuda miis, kuis küsüt
Jeesus kõnõlõs Saamaria naasega’
ja tege kuningamehe puja terves. sa’ sis mu’ käest juvva’,
ja ma’ olõ Saamaria
t/u nüüd Issänd teedä’ naane?
Sest Juuda
sai, et variseri’ olli’ rahvas 'ei lepü’ kokko
kuulnu’, et Jeesus inämb Saamaria maa rahvaga’.
opjit kokko korjas ja 10. Jeesus vastas' ja
rist kui Johannõs;
ütel täile: Ku sa’tiiäsi’
2. Et kül’ Jeesus esi’ Jumala andi, ja kiä seo
es risti’, a’ tää opja’.
om, kiä sullõ ütles:
3. Sis jät't tää Juuda Anna’ mullo juvva’; sa'
maa maaha ja läts jäi’ olõsi’ tääd pallõlnu’, ja
Kaalileamaalõ.
tää olõsi’ sullõ elävät
p. 7, 38.39.
4. A’ täi oli Saama- vett annu’.
riast läbi minek.
11. Naane ütel täile:
5.
Sis tull tää ütte Esänd, anomat ei olõ’
Saamaria liina, miä kut- sul, ja käiv om süvä;
sutas Siigaris, põllu kost sis om sul seo
lähkoh,
miä Jaakob elläv vesi ?
umalõ pujalõ Joosõpilõ 12. Kas sa’suurõmb
oli annu’.
olõt, kui mii’ esä’ Jaa
6. A’ säälsamah oli kob, kiä meile seo kaivo
Jaakob! käiv. Ku nüüd om annu’, ja tää esi’
Jeesus tiikäümisest oli om säält seest joonu’
väsünü’, istõ tää kaivo ja tää puja’ ja tää eläjä’?
mano maaha; ja tuu oli 13. Jeesus kos't ja ütel
arvada’ kuvvõs tünn.
täile: Egaüts, kiä seost

viist juu, tuu tund joogi
hala jäi’.
p- 6,58.
14. A’ Ria ial juu seost
viist, mia ma’ täile anna,
tuu ei tunnõ’ joogi hätä
igäveste; a’ seo vesi,
miä ma’ täile anna, saa
tää seeh vii Raivos, miä
juusR igävätse ello.
p. 6, 27. 55.

paiR om, Roh piät Ju
malat Rumardama.
21. Jeesus ütel täile:
Naane, usu’ minno, et
tünn tulõ, et tii’ ei Rumarda’ ei seo mäe
pääl ega’ Jeruusalemmäh
Essä.
22. Tii’ Rumardat, midä
tii’ ei tiiä’; a’ mii’ Rumardami’, miä mii’ tiiämi’, sest õnnistus tulõ
Juuda rahva siäst.
25. A’ tünn tulõ ja om
jo’ nüüd, et tõtõdsõ’
Rumardaja’ Rumardasõ’
Essä Vaimuh ja tõtõh,
sest Esä ots Rah sändsit, Riä tääd nii Rumardasõ’.
24. Jummal om Vaim,
ja Riä tääd Rumardasõ’,
nuu piät Vaimuh ja tõ
tõh Rumardama.

15. Naane ütel täile:
Esänd, anna* mullo sedä
vett, et ma* es tunnõsi’
joogi hätä ega’ mullo
vaja es olõsi’ süa’ tulla’
vett tuuma.
16. Jeesus ütel täile:
Mine’, Rutsu’ uma miis,
ja tulõ’ siiä’.
17.
Naane Ros't ja
ütel: Mul ei olõ’ miist.
Jeesus ütel täile: * Sa’
ütlet õigõhõ, mul ei olõ’
miist;
2 Kor. 5, 17.
18. Sest viis miist om
sul olnu’, ja Riä nüüd 25. Naane ütel täile:
sul om, • tuu ei olõ’ su’ Ma’ tiiä, et Messias
miis; sedä olõt sa’ õi tulõ, Redä nimitedäs
gõhõ ülnü’.
iKristusõs; Ru tää om
19. Naane ütel täile: tulnu’, sis Ruulutas tää
Issänd, ma näe, et sa’ meile RõiR.
prohvet olõt.
p. 6,
26. Jeesus ütel täile:
20. Mii’ vanõmba* om Ma’ olõ seo, Riä su’Ra’
p. 8, 25; 9, 37.
ma’ mäe pääl Jumalat Rõnõlõs.
Rumardanu’, ja tii’ üt 27. Ja pääle tuu tulli’
let, ef Jeruusalemmäh tää opja’ ja imehteli’, et

u.

tää naasega’ kõnõl; sis- silmä’ üles ja kaegõ’
ki’ es ütle’ ütski’: Mia põlda, sest nää’ omma’
sa’ küsüf, vai mia sa’ jo’ valgõ' põimulõ.
kõnõlõt taaga’?
56. Ja, kiä põim, tuu
28.
Naane jäi’ jät't saa palka, ja korjas
uma viikruusi sinna* ja ! vilja igävätseš elos, et
lats är* Hina ja utel rah- nii höste tuu, kiä külb,
kui tuu, kiä põim, ütehvalõ:
29. Tulkõ’, kaegõ’ ine- kuuh võisi’ rõõmsa’ olla’.
mist, kiä mullo kõik om 57. Sest siih om seo
ülnü’, mia ma’ olõ ten- sõna tõtõ, et tõnõ om,
nü’, kas seo ei olõ’ Kris kiä külb, ja tõnõ, kiä
tus 7
põim.
SO.
Sis lätsi’ nää’ 58. Ma’ olõ teid lähä
liinast vällä ja tulli’ laa j tänü’
sedä põimma,
mano.
mändse man tii’ ei olõ’
31. A’vaihhõpääl palssi’ I tüüd tennii’, tõsõ’ omma’
opja’ tääd ja titli’: Opõ- lüüd tennü’ ja lii’ olõt
taja, süü’.
näide tüü pääle tulnu’.
55. A’ tää ütel näile: 59. A’ palio Saamaria
Mul om ruuga süvvä’, rahvast seost liinast
mia tii ei tiiä’.
usksõ’ tää sisse naase
55. Sis iitli’ opja’ hindä- kõnnõ peräst, kiä tunist:
vaihhõl: Kas om kiäki’ Tää om mullo kõik ül
nü’, miä ma’ olõ tennü’.
täile süvvä’ toonu’?
54. Jeesus ütel näile: 40. Ku nu’ Saamaria
Mu’ ruug om seo, et rahvas tää mano tulli’,
ma’ lii tuu tahtmise palssi nää’ tääd, et tää
perrä, kiä minno om näide mano jääsi’; ja tää
lähätänü’ ja lõpõda tää jäi sinnä’ katõs pääväs.
tÜÜ.
P- 5, 30; 6. 38; 17, 4
41. Ja palio inämb
55. Kas tii’ esi* ei usksõ’ tää sõna peräst,
iitle’, et viil neli kuud 42. Ja ütli’ naaselõ:
om, sis tulõ põimmine Mii’ ei usu’ inäp su’
käite? Kae’, ma’ ütle kõnnõ peräst; sest mii’
teile:
Nõslkõ’ uma oiõmi’ esi’ kuulnu’ ja

tiiämi, et seoom tõtõs- 48. Sis ütel Jeesus täi
tõ maailma Õnnistegija le: Ku tii' ei näe’ immeKristus.
p. i7, s. tähti ega’ immeteka, sis
ei usu’ tii’.
45. A’ katõ päävä pe
p 2, 12. I Kor. 1,21.22.
räst tull tää säält vällä,
ja lätsär’ Kaalileamaalõ. 59. Kuningamiis ütel
Matt. 4, 12. täile: Issänd, tulõ’ alla,
44. Sest Jeesus esi’ oli inne ku mu’ pujakõnõ
tunistanu’, et prohvedil koolõs.
Umal perismaal avvu ei 50. Jeesus ütel täile:
Mine’, su’ poig eläs; ja
olõ’.
Matt. 13, 57. Mark.6, 4. Luuk. 4, 24. inemine usksõ
sõnna,
45. Ku tää nu’ Kaali miä Jeesus täile ütel, ja
leamaalõ tull, võti’ Kaa- läts är’.
lileamaa rahvas tääd 51. Ku tää jo’ oli alla
vasta, kiä kõik olli’ tulõmah, tulli’ tää sulanannu, mia taa õn Je- sõ’ täile vasta ja kuuruusalemmäh tennü’ suu- ludi’ ja ütli’: Su’ poig
rõl pühäl, sest nää' olli’ eläs.
kah pühis sinnä’ lännu’.
52. Sis kullõl tää näide
P, 2 ,23.
käest
tunni, kuna tää oli
46. Sis tull Jeesus jäi'
Kaana, Kaalileamaa Hi parembas saanu’, ja nää’
na, koh tää vii oli vii ütli’ täile: Eelä’, säitsmendäl tunnil läts kuumnas tennü’.
p- 2,1.9.
tõbi tääst är’.
47 Ja üts kuningamiis
oli, tollõ poig oli haigõ 55. Sis mõis't esä, et
Kapernaumah; ku tää i seo oli stindünü’ tuuloli kuulda’ saanu’, et samal tunnil, kuna Jee
J_esus oli tulnu’ Juuda sus täile ütel: Su’ poig
maalt
Kaalileamaalõ, eläs. Ja tää usksõ ja
läts tää tää mano ja kõik tää pereh.
pallõl tääd, et tää alla 54. Seo tõsõ immetähe
tulõsi’ ja tää puja terves tegi Jeesus jäi’, ku tää
teesi’, sest tää oli kuul-1 Juudamaalt tull Kaalilea
mah.
tees. 26, 16. maalõ.
p. 2,11.23.

38 aastat olnu’

Joh. 5.

5, Päätükk.
Jeesus tege Peetesta tiigi man haiõ terves. Taa tunistus esihinäst, et tää kohtumõistja ja kuuluidõ Ulesherändäjä om.

Iiaigö saa terves.

| inemist, Ria minno avitasi’ tiiki, ku vett siätäs;
a’ seeni’, ku ma’ tulõ,
astus tõnõ mu ette sisse.
Laul 72, 12. 13.

peräst luud oli Juuda
* rahva püha, ja Jeesus 8. Jeesus ütel täile:
Tulõ’ üles, võta’ uma
lats Jeruusalemma.
Mau. 9,6.
3 Moos. 23, 2. asõ ja käii*.
2. A’ Jeruusalemmäh 9. Ja inemine sai pia
om lambidõ värehli läh- terves ja võt't uma asõkoh üts tiik, tuud kut- mõ ja käve; a’ tuu oli
sutas Eebrea keeli Pee- hingämise päiv.
testas, seol om viis kä10. Selle ütli’ juudi’
tõt hoonõht.
toolõ, kiä oli terves
5. Noih magasi suur saanu': Hingämise päiv
hulk haigit, sõgõhit, ja- om, sul ei sünnü’ asõnd
lolduid, är’ kuionuisi, kanda’.
Ria oodi’ vii liigutamist.
Jeer. 17, 21. Luuk. 6, 2.
4. Sest üts engli tull 11. Tää kos't näile:
maaha Umal aol tiiki ja Kiä minno terves tegi,
segas vett; Ria nu' edi- tuu ütel mullo: Võta’
mätses peräst viisegä- uma asõ ja käü’.
mist sisse asto, sai ter 12. Sis küsse’ nää’ tää
ves, mia haigus tal ial käest: Kiä om tuu ine
oli.
mine, kiä sullõ ütel:
5. A’ sääl oli üts ine- Võta’ uma asõ ja käü’.
mine kolmkümmend ka- 15. A’ tuu, kiä oli ter
tõsa aastat haigõ olnu’. ves saanu’, es tiiä’, kiä
6. Ku Jeesus tääd nägi tuu oli olnu’; sest Jee
maah magavat ja teedä’ sus oli kõrvalõ lännü’,
sai, et tää jo* kavva et palio rahvast sääl
aigu oli maah olnu’, ütel paigah oli.
tää täile: Kas sa* tahat 14. Peräst löüd Jeesus
terves saia’?
tää pühäst kuast ja üt
7. Haigõ kos't täile: les täile: Kae’, sa’ olõt
Jssänd, ei olõ* mul sedä terves saanu’, är’ tekku’

inäp pattu, et sullõ mi
dagi’ kurembat ei jobu’.
15. Inemine lats är’,‘ ja
kuulut Juuda rahvalõ, et
Jeesus tuu oli', kiä tää
terves tegi.
16. Ja selle kiusas'
Juuda rahvas Jeesust takah, ja püüs tääd är’
tappa*, et tää sedä oli
tennü’ hingämise pääväl.

kõik, miä tää tege, ja
taht täile suurõmbit teka
näüdädä’, kui neo* om
ma’, et tii’ panõt sedä
immes.
21. Sest õkvalt kui Esä
kuuluid üles herändäs
ja tege eläväs, nii tege
Poig kah eläväs, kedä
tää taht.
s. 25.28.
22. Sest Esägi’ ei mõis
Matt 12, 14. ta’ kohut ütegi’ pääle, a’
17. A’ Jeesus kos't kõik kohtumõistmise om
näile: Mu’ Esä tege tää Püia kätte annu’,
Taan. 7, 13. 14. Ap. teg. 17, 31.
tüüd täämbäni’, ja ma’
25.
Et kõik Poiga avtÜ tÜÜd.
p. 9, 4; 14,10.
vustasi’,
nii kuis nää*
18. Selle püüsi* Juuda
Essä
avvustasõ’;
kiä ei
mehe’ viil inämb tääd
är’ tappa’, et tää õnõ avvusta* Poiga, tuu ei
hingämise päivä es olõ’ avvusta’ Essä, kiä tääd
?
teotanu’, a* et tää oli om lähätänü’
Viil. 2, 10. 11. 1 Joh. 2. 23.
kah ülnü’ Jumala hindä Esä olõvat ja hin- 24. Tõtõstõ, tõtõstõ
näst Jumala sugutsõs ma’ ütle teile: kiä mu’
sõnna kuuld ja usus
tennü*.
sedä, kiä minno om lä
19. A' Jeesus kos't ja hätänü’, tuul om igäütel näile: Tõtõstõ, tõ- väne elo, ja tuu ei saa’
tõstõ ma’ ütle teile, kohtu ala, a’ om sur
Poig ei või’ midägi’ esi- mast ello lännü’.
hindäst tetä’, kui õnõ
p. 3, 16. 18; 8, 51.
kiud, miä tää näge Es- 25. Tõtõstõ, tõtõstõ
sä tegevät; sest miä ma’ ütle teile, et tünn
tuu ial tege, tuud tege tulõ, ja nüüd jo’ om, et
Poig kah niisama.
kuulu’ kuulva’ Jumala
20 Sest Esä armastas Puja hellü, jä kiä sedä
Poiga ja näütäs täile kuulnu’, nuu’ eläse’.
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26. Sest, õkvalt kui
Esäl om elo esihindäh,
nii om tää kah Pujalõ
armu’, et elo olõsi’ tääb
hindab.
p. 1.1—4; 10, so.
27. Ja om täile kah
võimusõ annu’ kohut
mõista’, et tää Inemise
Poig om.
28. Är’ panku’ sedä
immes, sest tünn tulõ,
kuna kõik, kiä havvoh
omma’, kuulva’ tää hellii.

om, miä tää mu’st tu
nistas.
s. 56—57. Jees. 42, 1. Matt. 5, 17.

55. Tii’ olõt lähätänü’
Johannõsõ mano, ja tää
om tõtõlõ tunistust an
nu’.
P- 1, 19-54.
54. A’ ma’ ei võta’
tunistust inemisest; a’
sedä ütle ma’, et tii’
õnsas saasi’.
55. Tää oli üts küünäl, miä palli ja pais't;
s. 25. 1 Kor, 15, 52. 1 Tess.4, 16. a’ tii’ tahtsõ’ veitkeses
29. Ja tulõva’ vällä, aos tää valgusõh väega’
kiä omma’ hiivvä ten- rõõmsa’ olla'.
Matt 5, 5; 21, 26.
nü’, elo ülesnõsõmises,
56.
A’
mul
om suua’, kiä omma’ halva
tennü’, hukkamõistmise rõmb tunistus kui Jo
hannõsõ tunistus; selle
ülesnõsõmises.
p. 6, 40. Taan. 12, 2. et teo’, miä Esä mullo
50. Ma’ ei või’ esi- om annu’ lõpõtada’,
hindäst midägi’ tetä’; neo’sama’ teo’ miä ma’
ma’ mõista kohut nii tii, tunistasõ’ must, et
kuis ma’ kuulo, ja mu’ Esä minno om lähä
kohus om õigõ, sest ma’ tänü’. 1 Joh. 5, 9. p. 1, 55; 5, 2*
ei otsi* umma tahtmist, 57. Ja Esä, kiä minno
a’ Esä tahtmist, kiä om lähätänü’, tuusama
om mu’st tunistanu’; tii’
minno om lähätänü’.
s. 19. p. 6, 58. ei
olõ’ iäl tää hellii
51.
Ku ma’ tunista kuulnu’ ega’ tää näko
s. 52. Matt. 5,17.
esihindäst, sis ei olõ’ nännü’.
mu’ tunistus tõtõnõ.
58. Ja teil ei olõ’ tää
p. 8, 14. 18.
sõnna
teih
olõmah;
52. Üts tõnõ om, kiä sest tii’ ei usu’ sedä,
mu’st tunistas, ja ma’ kedä tää om lähätänü’.
tiiä, et tunistus tõtõnõ
Kot. 5, 16. Jaak. 1, 21.

39. Tii’ uuril kino 47. A’ ku tii’ tää kino
läbi, sest lii’ arvat, et ei usu’, kuis võit tii’ sis
teil näib om igäväne mu’ sõnno usku’?
Luuk. 16, 31.
elo, ja neo’ omma’, mia
must tunistasõ’.
Laul 40, 8. Luuk. 24, 27.
2 Tiim. 3, 15-17.

40. A’ tii’ ei taha’ mu’
mano tulla’, et tii’ elo
saasi’.
41. Ma* ei nõvva* avvu
inemiisist.
Behr. 5,5. 6.
42. A’ ma’ tunnõ teid,
et Jumala armastus teih
ei olõ’.
p. 2,25.
43. Ma’ olõ uma Esä
nimel tulnu’, ja tii’ ei
võta’ minno vasta; ku
üts tõnõ tulõ hinda ni
mel, tuud võtat tii’
vasta.
44. Kuis võit tii’ usku’,
ku tii’ avvu ütstõsõ
käest nõvvat, ja ei otsi’
sedä avvu, midä õnõ
Jumalast tulõ?
45. Är’ mõtõlgu’, et
ma’ tii’ pääle taha kaivada’ Esä man; üts
om, kiä tii’ pääle kaibas: Moosõs, kelle pääle
tii’ loodat.
46. Sest ku tii’ Moosõst ususi’, sis ususi’
tii’ kah minno; sest tää
om mu’st kirotanu’.
1 Moõs.3, 15; 49,10. 5 Moos. 18,15.

6. Päätükk.
Jeesus siiUt viistuhat miist, kail
mere pääl ja kõnõlõs uma iho ja
vere vaimulikust süUmisest ja juumisest. Peetrusõ tunistus.
(S. 1—15. Matt. 14,13—21. Mark. 6,
32-44. Luuk. 9, 10-17.)

peräst sedä läts Jee* sus är’ üle Kaalika
järve, Tiiberia liinani’.
2. Ja palio rahvast
käve tää peräh, selle et
naa taa immetahti nai,
miä tää haigilõ tegi.
3. A’ Jeesus läts üles
mäe pääle ja istõ sinnä’
ummi opjidõga’.
4. A’ Juuda rahva paasapühä oli lähkoh.
p. 2, 13; 11, 55.

5. Ku nu’ Jeesus uma’
silmä’ üles nõs't ja nägi
palio rahvast hindä
mano tulõvat, sis ütel
tää Viilippusõlõ: Kost
meil osta’ leibo, et neo’
süvvä’ saasi’?
6. A’ sedä ütel tää
tääd proomeh, sest tää
tiise kül’, miä tää pidi
tegemä.
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7.
Viilippus vastas'
täile:
Leibe katõsaa
teenariraha iist ei saa’
näile, et egaüts võtasi’
naist veitkesegi’.
8. Üts tää opjist, An
dreas, Siimon Peetrusõ
veli, ütel täile:
9. Siih om üts poiskõnõ, seol om viis
kesväleibä
ja
kats
kalakõist, a’ miä seo
om nii mitmõlõ?
10. A’ Jeesus ütel: Las
ko’ inemiisil maaha is
tu’. A’ sääl paigah oli
palio haina: sis istõ’
maaha arvu perrä pia
viis tuhat miist.
11.
A* Jeesus võt't
leevä’ ja tenäs ja an'd
opiilõ, a" opja’ noilõ,
kiä maah istõ’; tuulsamal kumbõl kah noist
kalakõisist, nii palio kui
nää’ tahtsõ’.
12. A’ ku noide kõtu’
täüs sai’, ütel tää umilõ
opjilõ:
Koräkõ’ ülejäänü’ palakõsõ’ kokko,
et midägi’ es saasi*
hukka.
Id Sis korssi* nää’
kokko katstõiskümme
korvi täüt palakõisi noist
viiest kesväleeväst, miä

oli üle jäänü’ noist, kiä
olli’ söönü’.
14.
Ku nu’ rahvas
immetähte nägi, miä
Jeesus tegi, ütli’ nää’:
Seo om tõtõstõ proh
vet, kiä piät tulõma
maailma.
15. Ku nu’Jeesus arvu
sai, et nää’ tahtsõ’ tulla’,
ja tääd vägühüsi võtta’,
et kuningas nosta’, sis
läts tää jäi’ kõrvalõ
mäe pääle ütsindä’.
p. 18, 56.
(S. 16-21. Matt. 14, 22-55. Mark. 6,
45-52.)

16. A’ ku õdag sai,
lätsi’ tää opja’ järve
pääle
17. Ja asto’ laiva ja
tulli’ üle järve Kapernauma; a’ pümme oli
jo’ käeh, ja Jeesus es
olõ’ näide mano tulnu’.
18. Ja järv Hakas' nõsõma, et suur tuul puh'k.
Laul 107, 25 ; 46, 4.

19 Ku nää’ nu’ olli’
sõudnu’ pia katskümmend viis vai kolmküm
mend vako maad, sis
näi’ nää’ Jeesusõ järve
pääl käüvät ja laiva
lähkohe tulõvat, ja pelksi’.

20. A’ tää ütcl näile: ütle teile, tii’ otsit min
Ma’ olõ seo, är* peläku*. no, ei selle, et tii’ olõt
21. Sis tahtsõ’ nää’ immetähte nännü’, a’ et
tääd laiva võtta’, ja pia tii’ noist leevost olõt
sai laiv sinna’ mäele, söönu’, ja tii’ kõtt om
täüs saanu’.
kohe nää’ lätsi’.
22. Ku nu’ rahvas, kiä 27. Är’ nõutku’ ruuga,
tõsõlpuul järve sais', tõ- miä kaos, a’ ruuga, miä
sõl pääväl nägi, et töist Inemise Poig teile taht
laivakõist sääl es olõ’, anda’; sest selle om
kui õnõ seo ütsainus, Jummal Esä knnitänü’.
p. 4, 14. p. 5, 56.
mändse sisse tää opja’
28.
Sis
ütli’
nää’ täile:
lätsi’, ja et Jeesus es
I
Miä
meil
tetä’,
et mii’
lää’ üteh ummi opjidõga' laivakõstõ, a* et võisi’ Jumala tüüd tetä’?
tää opja’ ütsindä’ olli’ 29. Jeesus vastas' ja
ütel näile:
Seo om
är’ lännü’:
Jumala
tego,
et
tii’ usut
25. A’ tõsõ’ laivakõsõ’
selle
sisse,
kedä
tää om
tulli’ Tiiberiast sinnä’
i Joh. 5,25.
paiga lähkohe, koh nää’ lähätänü’.
olli’ leibä söönü’, ku 50. Sis ütli’ nää’ täile:
Issänd oli Jumalat te- Mändse tähe tiit sa’ sis,
et mii’ näesi’ ja sinno
nänü’;
24. Ku nu’ rahvas nägi, ususi’? Miä tiit sa’?
p. 2, 18.
et Jeesust sääl es olõ’, I 51. Mii’ vanõmba" Sei’
ega’tää opjit, lätsi’nää’ mannat laanõh, kuis
kah laivo sisse ja tulli’ kirotõt om: Tää an'd
Kapernauma ja otsõ’ näile leibä taivast süvvä’.
Jeesust.
2 Moos. 16, 15. 14. Laul 78, 28.
25. Ja ku nää’ tääd 52.
Sis ütel Jeesus
tõsõlpuul järve olli’ näile: Tõtõstõ, tõtõstõ
löüdnü’, ütli* nää’ täile: ma’ ütle teile: Moosõs
Opõtaja, kuna olõt sa’ ei olõ’ teile leibä tai
siia’ saanu’?
vast annu’, a’ mu’ Esä
26. Jeesus vastas' näile and teile tõtõdsõ leevä
ja ütel: Tõtõstõ’, ma’ taivast.

35. Sest Jumala leib
om seo, kiä taivast
maaha tulõ ja and maailmalõ elo.
34. Sis ütli’ nää’ täile:
Issand, anna’ meile ala
ti seda leiba.
35. A’ Jeesus ütel näile:
Ma’ olõ elo leib; kiä
mu’ mano tulõ, tuu ei
näe’ nälgä, ja kiä mu’
sisse usus, tuu ei tunnõ’
iäl joogi hätä.
S. 48. p. 4, 14; 7, 37. Jees. 55, 1.

36. A* ma’ olõ teile
iilnü’, et tii* minno kül’
olõt nännü’, ja ei usu’.
37.
Kõik, miä Esä
mullo and, tuu tulõ mu’
mano, ja kiä mu’ mano
tulõ, tuud ei taha* ma’
vällä tougada*.
'38. Sest ma’ olõ tai
vast maaha tulnu', ei,
et ma’ tii umma taht
mist, a’ tuu tahtmise
perrä, kiä minno om
lähätänü’.
p- 4, 34; 5,30.
39. A* seo om Esä
tahtmine, kiä minno om
lähätänü', et ma'midägi’
ei kaoda’ seost, miä tää
mullo om annu', a’ et
ma’ sedä perämätsel
paaval üles heranda.
p. 10, 28. 29; 17, 12.

40. A’ seo om selle
tahtmine, kiä minno om
lähätänü*, et igäväne elo
olõsi’egalütel, kiä Poiga
näge ja tää sisse usus,
ja ma’ taha tääd üles
herändädä’ perämätsel
pääväl.
41. Sis nurisi’ juudi’
tää pääle, et tää ütel:
Ma’ olõ leib, miä tai
vast om maaha tulnu’.
42. Ja nää’ ütli’: Kas
seo ei olõ’ Jeesus Joosõbi poig, kelle essä ja
immä mii’ tunnõmi’?
Kuis sis seo ütles: Ma’
olõ taivast maaha tulnu’?
Luuk. 4, 22.

43. A’ Jeesus kos't ja
ütel näile: Är’ nurisku’
hindä vaihhõl.
44. Ütski’ ei või’ mu'
mano tulla’, ku ei tõmba’
tääd Esä, kiä minno om
lähätänü’ ja ma’ herändä
tääd üles perämätsel
pääväl.
45. Prohvette raamatihe om kirotõt: Ja Jum
mal oppas näid kõiki;
selle kõik, kiä kuulva*
Esäst ja opisõ’, nuu’
tulõva’ mu’ mano.
46. Ei, et kiäki olõsi’
Essä nännü’, kui õnõ

tuu, kiä Jumalas! om; 54. Kiä mu’ lihha süü
ja mu’ verd juu, tuul om
tuu om Essä nännü’.
p. 1. 18. igäväne elo; ja ma’ he47. Tõtõstõ, tõtõstõ rändä tääd üles peräma' ütle teile: Kiä mu* mätsel pääväl.
sisse usus, tuul om igä- 55. Sest mu’ liha om
väne elo.
p 3,16. is. õigõ ruug ja mu’ veri
48. Ma’ olõ elo leib.
om õigõ juuk.
k
s. 35.
49. Tii’ vanõmba’ Sei’ 56. Kiä mu’ lihha süü
ja mu’ verd juu, tuu jääs
laanõh mannat ja kuu
mu’ sisse ja ma’ tää
li’ är’.
s. 31. 32. 2 Moos. 16, 15. sisse.
Laul 78, 24. 1 Kor. 10, 3. 5.
57. Kuis elläv Esä
50. Seo om leib, miä minno om lähätänü’ ja
taivast maaha tulõ, et ma’ elä Esä läbi, nii
tuu, kiä seost süü, är eläs mu’ läbi kah tuu,
ei koolõ’.
kiä minno süü.
51. Ma’ olõ elläv leib, 58. Seo om leib, miä
miä taivast om maaha taivast om maaha tulnu’,
tulnu’. Ku kiäki’ seost ei nii, kui-tii’ vanõmba’
leeväst süü, tuu eläs omma’ mannat söönü’
igäveste; ja leib, miä ja är’ koolnu’; kiä sedä
ma’ anna, tuu om mu’! leiba süü, tuu eläs igä
liha, miä ma’ anna maa veste.
ilma elo iist. Behr. 10, 5. 10. 59. Sedä 'ütel tää ko52. Sis tülüdsi’ Juuda godusõ kuah, ku tää
rahvas hindä vaihhõl, opas Kapernaumah.
üldeh: Kuis või seo 60. A’ palio tää opjit,
meile anda’ umma lihha ku nää’ sedä kuuli', ütli’:
süvvä’?
p. 3, 9. Seo, kõnõ’ om kõva,
55. Sis ütel Jeesus kiä või sedä kuulda’?
näile: Tõtõstõ, tõtõstõ 61. A’ Jeesus tiise esima' ütle teile: Ku tii’ ei hindäh, et tää opja’ selle
süü’ Inemise Puja lihha peräst nurisi’ ja ütel
ega’ juu’ tää verd, sis näile: Kas seo teid pa
handas?
Matt. 11, 6.
ei olõ’ ello teih.

62. A’ mia sis, ku tii’
näet Inemise Püia sinna’
üles minevat, koh tää
inne oli ?
p i»63. Vaim om, kiä ela
vas tege; liha ei kõlba’
kohegi'; neo’ sõna’, mia
ma’ teile kõnõlõ, neo’
omma’ Vaim ja omma’
elo.
2 Kor 3, 6.
64. A’ mõnõ’ omma’
tii’ siäst, kiä ei usu’;
sest Jeesus tiise alostusõst, kiä neo’ omma’, kiä
ei usu’ ja kiä seo om,
kia taad ar and.
65. Ja tää ütel: Selle
olõ ma’ teile ülnü’, et
ütski’ ei või’ mu’ mano
tulla', ku sedä ei olõ’
ant mu’ Esäst. s. 37.44.
66. Seost aost lätsi’
palio tää opjit tagasi
ja es käü’ inäp tääga’.
67. Sis ütel Jeesus
noilõ katõtõiskümnele:
Kas tii’ kah tahat är
minnä’?
68. Sis ütel täile Sii
mon Peetrus: Issänd,
kelle mano meil minnä’?
Sul omma’ igävätse elo
sõna’.
69. Ja mii’ olõmi’ usknu’ ja tunnu’, et sa’ olõt

Kristus, elävä Jumala
Poig.
70. Jeesus kos't näile:
Kas ma’ teid katstõiskümme ei olõ’ är’ valinu’
ja üts tii’ siäst om kurat.
p. 17, 12.

71. A' tää kõnõl Juu
dast, Siimona Pujast
Iskariotist;
sest tuu
tahtsõ tääd är’ anda’
ja oli üts noist katõsttõiskümnest.
p. 12, 4.

Matt. 26, 47.

7. Päätükk.
Jeesus kõnõlõs lehtmaio pühal
umast oppusõst, Ulilast är’minemisest ja PUhäst Vaimust. Tuust
tulõ fUIU iuutõ siäh: Tõsõ’omma'
vasta, tõsõ ususõ’.

Ta

peräst sedä käve
Jeesus Kaalileamaa
läbi, sest tää es taha*
Juudamaad läbi kävvä’,
sest et juuda mehe’ tääd
püüse’ är tappa’.
2. A’ Juuda rahva leht
maio pühä oli lähkoh.
5. Sis ütli’ tää vele’
täile: Mine’ siist är', ja
mine’ Juudamaalõ, et
kah su opja’ näesi’
su’ teka, miä sa’ tiit.
4. Sest ütski’ ei tii’
midägi’ salajah, ja püüd
esi’ avalik olla ; ku sa’

J

neid asjo tiif, sis ilmu
da’ hinnast maailmalõ.
5. Sest tää veleki’ es
usu* tää sisse
6. Sis ütel Jeesus näile:
Mu’ aig ei olõ viil käeh,
a’ tii* aig om alati val
mis.
7. Maailm ei või* teid
vihata’, a’ minno vih
kas tää: sest ma’ tunista tääst, et tää teo*
kurä’ omma*.
8. Minke’ tii* üles neis
pühis; ma’ ei taha’ viil
neis pühis üles minnä’;
sest mu’ aig ei olõ’ viil
täüs saanu’.
9. A’ ku tää neile sedä
oli kõnõlnu’, jäi tää
Kaalileamaalõ.
JO. A’ ku tää vele’
olli’ üles lännu’, läts
tää kah üles pühis, ei
avalikult, a’ õkvalt kui
salajahe.
11. Sis otsõ* Juuda
rahvas tääd pühi aigu
ja ütli’: Koh tää om ?
12. Ja palio kõnõlõmist oli tää peräst rahva
siäh; mõnõ’ ütli’: Tää
om hüä; tõsõ’ ütli’ jäi’:
Ei, a* tää essütäs rah
vast.

15. A’ ütski* es kond
id’ avalikult tääst, et
nää* Juuda rahvast pelkSi’.
P- 9, 22; 12. 42; 19. 38.
14. A’ jo* kesk pühhi
aigu läts Jeesus üles
pühhä kotta ja opas.
15. Ja Juuda rahvas
panni’ sedä immes ja
ütli’: Kuis tää kirjä tund
ilma opmalda’? Matt.id,54.
16.
Jeesus kos't ja
ütel näile: Mu* õppus
ei olõ’ mu*, a’ tollõ, kiä
minno om lähälänü’.
p. 8, 28.

17. Ku kiäki’ tää taht
mise perrä taht tetä’,
tuu tund, kas seo õppus
Jumalast om, vai kas
ma’ esihindäst köndid.
18. Kiä esihindäst kõnõlõs, tuu ots hindä
avvu; a* kiä tollõ avvu
ots, kiä tääd om lähätänü’, tuu om tõtõnõ, ja
üttegi' ülekohust ei olõ’
tääb.
19. Kas Mooses ei Old’
teile käsuoppust annu*,
ja ütski’ tii* siäst ei tii’
käsuoppusõ perrä? Mille
püvvät tii* minno tappa*.
20. Rahvas kos't ja
ütel: Sul om kuri vaim;
kiä püüd sinno tappa*?
p. 8, 48. 52; 10, 20.

21. Jeesus kos't ja Utel
näile: Üte teo olõ ma’
tennü', ja tii’ panõt seda
kõik immes.
p- s i6.
22. Selle om Mooses
teile ümbrelõikamise au
nu’, mitte, et seo Moosõsõst om, a’ vanõmbist; tii’ lõikat inemise
kah hingamise pääväl
ümbre.
25. Kui inemine ümbre
lõigatas hingamise pää
väl, et Moosõsõ käsuoppust es rikutasi’; kas
olõt lii’ sis mu’ pääle
vihadsõ’, et ma’ kogo
inemise olõ hingämise
pääväl terves tennü’?
p. 5, 8. 9.

tulo\ sis ei tiiä’ ütski’,
kost tää om.
s. 41.
28. Sis hoigas Jeesus
pühäh kuah, ku tää
opas, ja ütel: Kül’ tii’
tunnõt minno ja tiiät,
kost ma’ olõ, ja esihindäst ei olõ' ma* tulnu’;
a’ tuu om tõtõnõ, kiä
minno om lähätänü’,kedä
tii* ei tunnõ’. p. s. 26.42. 55.
29. A’ ma’ tunnõ tääd,
sest ma’ olõ tääst, ja
tää om minno lähätänü’.
p. 10, 15. Matt. 11, 27.

50.
Sis püüse* nää’
tääd kinni’ võtta’, a’
ütski’ es panõ* kätt tää
külge; sest et tää tünn
es olõ’ viil tulnu’

p. 8, 20. Luuk. 22, 55.
24. Är* mõistku’ ko
hut silmänäo perrä, a* 51
A’ palio rahva
mõistkõ’ õigõt kohut.
siäst usksõ* tää sisse,
õ Moos. 1, 16 17.
ja ütli’: Ku Kristus tulõ,
25.
Sis ütli’ mõnõ’ kas tää viil inäp tähti
Jeruusalemmä
rahva tege, kui seo om tennü’?
p. 8, 30.
siäst: Kas seo ei olõ’
seo, kedä nää’ püüdvä’ 52. Variseri’ kuuli', et
tappa’?
s. i9. rahvas
hindä vaihhõl
26. Ja kae’! tää kõnõ- sedä tääst salahusi kõlõs avalikult, ja nää’ nõli’; ja variseri* ja
es ütle’ täile midägi’; ülembä’ preestri* lähädi’
kas mii* ülembä’ õigõhõ sulasit, et nää’ tääd
tunva’,
seo tõtõstõ kinni’ võtasi*.
Kristus om?
55. Sis ütel Jeesus
27. A’ mii’ tiiämi’, kost näile: Ma’olõ viil vei,tseo om; a’. ku Kristus keses aos tii man, ja

et-

sis lää ma’ tuu marjo,
kiä minno om lähätänü*.
p. 13, 53; 16, 5.
54. Tii’ otsit minno,
ja ei lövvä’ minno, ja
koh ma’ olõ, sinna’ ei
või’ tii’ tulla’.
p. s, 21.
55. Sis Utel Juuda.rah
vas hinda vaihhõl: Kohe
taht seo minna’, et mii’
tääd es lövväsi’? Taht
tää Kreeka rahva sekka
lakka pilludu Juuda rah
va mano minna’ ja
Kreeka rahvast opada’?
56. Mia kõnõ’seo om,
mia tää kõnõlõs: Tii’
otsit minno’, ja ei löv
vä’ minno, ja koh ma’
olõ, sinna’ ei või’ tii’
tulla’?
57. A’ pühi perämätsel
pääväl, mia suur oli,
sais' Jeesus ja hoigas
ja titel: Ku kellelgi’
joogi häda om, tuu tulgu’
mu’ mano ja joogu’.
58. Kiä mu’ sisse usus
nii kui kiri ütles, tuu
ihost juuskva’ elävä vii
jõõ’.
59. A’ sedä titel tää
Vaimust, kedä noil oli
saia’, kiä tää sisse ususõ’; sest pühä Vaim es
olõ’ viil näide pääl, sest

Jeesust eš olõ’ viil avvu
nõstõt.
P- 16, 17.
40. Sis titli’palio rahva
siäst, kiä sedä kõnõht
kuuli’: Seo om tõtõstõ
prohvet.
41. Muu’ titli’: Seo om
Kristus; a’ muu’ titli’:
Kas Kristus Kaalileamaalt tulõ?
42. Kas kiri ei ütle’,
et Kristus tulõ Taavedi
suust, ja Petlemmäst,
alõvist, kost Taavet oli?
2 Saam. 7, 12. Miik. 5, 1.
Mau. 2, 5. 6; 22. 42.

45. Nii tull tülli rahva
sekkä tää peräst, p.9,16.
44.
A’ mõnõ’ näist
tahtsõ’tääd kinni’ võtta’,
a’ ütski’ es panõ’ kässi
tää külge.
s. so.
45. Sis tulli’ sulasõ’
ülembidõ preestridõ ja
varisere mano, ja nää’
titli’ näile; Mille ei olõ’
tii' tääd toonu’?
46.
Sulasõ’ kosti’:
Ütski’ inemine ei olõ’
kunagi’ nii kõnõlnu’ kui
seo inemine. Mau.7,28.29.
47. Sis kosti’ variseri’
näile: Olõt tii’ kah är’
essütedü’?
48. Kas ütski’ ülembist
vai variserest om tää
sisse usknu’?

49. Vai rahvas, Ria
ei mõista* käsuoppust,
om är' vannut.
50. Nikodeemus, Ria
üüse tää mano tull, ja
üts näide seldsist oli,
ütel näile:
p. 3,1.2.
51. Kas mii* käsk üte
inemise hukka mõist,
inne ku tääd kullõldas
ja Pida saias, mida taa
om tennü’?
52. Nää kosti’ ja ütli’
täile:
Olõt sa* kah
Kaalileamaalt ?
Otsi*
läbi ja kae’, et Kaalilea
maalt ei oIõ’ ütski’ proh
vet tulnu’.
s. 41.
55.
Ja egamiis läts
umma kodo.

misest löüt: ja kui nää’
tää sinnä’ kespaika olli’
pannu’,
4. Ütli’ nää’ täile: Opõtaja, seo naane om löüt
abielorikmise tüü päält.
5.
A’ Moosõs om
käsuoppusõh meid käsknü’, sändse’kivvega kuu
lus visada’; a’ miä sa’
Ütlet?
3 Meos. 20, to.
6. A’ sedä ütli’ nää’
kiusatõh, et näil kaibamist olõsi’ tää pääle.
A’ Jeesus kumard maaha
ja kirot sõrmõga’ maa
pääle.
Room. 2,1. 5 Moos. 17, 7. Matt. 7,3.

7. A’ ku nää’ küsseh
tää pääle ai’, sirot tää
hinnäst ja ütel näile:
Kiä tii* siäst patulda’om,
tuu olgu edimäne tää
pääle kivvi viskama.
8. Päätükk.
Abielorikja naene, Jeesus maa
8. Ja kumard jäl’maaha,
ilma valgus. Jeesuso kono’ juutõ
ja kirot maa pääle.
umbusu vasta.
’ Jeesus läts Õlli- 9. A’ ku nää’ sedä
kuuli’ ja süäme tunistumäele.
sõst noomitus sai’, lätsi’
2. Ja varra hummogu nää’ valla ütstõsõ perrä
tull tää jäi’ pähhä kotta, ja näksi’ är’ minemä
ja kõik rahvas tulli’ tää vanõmbist perämätseni’;
mano, ja tää istõ maaha ja Jeesus jäteti ütsindä’,
ja opas näid.
ja
naane
kespaika
5. A’ kirätunja’ ia vari saisma.
A’ Jeesus sirot
seri’ tõi’ üte naase tää 10.
mano, tuu oli abielorik- hinnäst ja ku tää ke-

dägi’ es näe’, pääle mu’ mõistmine tõtõ;
naase, ütel tää täile: sest ma’ ei olõ’ ütsinNaene, koh omma’ nuu’ dä\ a’ ma’ ja Esä, kiä
sullõ päälekaibaja’? Kas minno om lähätänü’.
ütski’ sinno ei olõ’ hukka 17. Ja tii’ käsku om
mõistnu’?
kah kirotõt, et katõ ine
11. A’ tää kos't: Ei j mise tunistus tõtõ om,
5 Moos. 17, 6; 19, 15.
ütski’, lssänd. A’ Jee
sus ütel täile: Ega’ ma ki’ 18. Ma’ olõ, kiä ma’
ei mõista’ sinno hukka; esihindäst tunista, ja
mine’ ja är’ tekku’ inäp Esä, kiä minno om
pattu.
lähätänü’, tunistas mu’st
12. Sis kõnõl Jeesus kah.
jäi’ näile, ja ütel: Ma’ 19. Sis ütli’ nää’ täile:
olõ maailma valgus; kiä Koh om su’ Esä? Jee
mu’ peräh käü, tuu ei sus kos'f: Tii’ ei tunnõ’
käü pümehüseh, a’ täi minno ega’ mu’ Essä, ku
om elo valgus. z
tii’ minno tunnõsi’, sis
15.
Sis ütli’ variseri’ tunnõsi tii’kah mu’Essä.
p. 16, 3; 14, 7. 9.
täile: Sa’ tunistat esihindäst, su’ tunistus ei 20. Neosinädse’ sõna’
olõ’ tõtõ,
kõnõl Jeesus ohvriraha
14. Jeesus kos't ja ütel kirstu man, ku tää pünäile: Vai ma’ kül’esi- häh kuahopas; ja ütski’
hindäst tunista, siski’ es võta' tääd kinni’,
om.,mu’ tunistus tõtõ; sest et tää tünn es olõ’
sest ma’ tiiä, kost ma’ viil tulnu’. P- 7, SO. Laul22,53.
olõ tulnu’ ja kohe ma’ 21. Sis ütel Jeesus jäi’
lää; a’ tii’ ei tiiä’, kost j
näile: Ma’ lää är’, ja
ma’ tulõ ja kohe ma’ tii’ otsit minno, ja tii’
lää.
15. Tii’ mõistat kohut koolõt umma pattu;
kohe ma’ lää, sinnä’ ei
liha meele perrä; ma’ ei või’ tii’ tulla’, p.iv,34; 13.33.
mõista’ kohut kellegi’
22. Sis ütli’ Juuda rah
pääle.
16.
A’ ku ma’ kah j vas: Taht tää esihinkohut mõista, sis om näst är’ tappa’, et tää

ütles: Kohe ma’ lää\ kuis mu’ Esä minno
sinna’ ei või’ tii’ tulla’? om opanu’.
p. 7, 35.
29. Ja kiä minno om
25. Ja tää ütel näile: lähätänü’, tuu om mu’ka’;
Tii’ olõt alt, ma’ olõ Esä ei jätä’ minno ütülevast; tii’ olõt seost sindä’, sest et ma’ alati
maailmast, ma' ei olõ’ tii, miä tää meele perrä
seost maailmast p «• om.
24. Selle olõ ma’ teile 50. Ku tää sedä kõnõl,
ülnü’, et tii’ koolõt um- usksõ’ palio tää sisse.
p. 7, 31.
mi patto sisse; sest ku
31.
Sis
ütel
Jeesus
tii’ ei usu’, et ma’ seo
olõ, sis koolõt tii’ ummi Juuda rahvalõ, kiä tääd
usksõ’:
Ku tii’ mu*
patto sisse.
sõnna jäät, sis olõt tii’
25. Sis ütli’ nää’ täile: tõtõstõ mu’ opja’;
Kiä sa’ sis olõt? Ja
p. 15, 10. 14.
Jeesus kos't näile: Ma’ 32. Ja tunnõt tõtõt, ja
olõ tuu, kedä ma’ teile tõtõ tege teid vabas.
olõ alostusõst ülnü’hin- 35. Nää’ kosti’ täile:
näst olõvat.
Mii’ olõmi’ Abraham!
26. Mul om teist viil sugu, ja mii’ ei olõ’ viil
palio
kõnõlõmist ja iäl ei ütegi’ sulasõ’ ol
mõistmist; a’ kiä minno nu’, kuis sa" sis ütlet:
om lähätänü, tuu om Tii’Saat vabas? Mau. 5, 9.
tõtõnõ, ja miä ma’ täit 34. Jeesus kos’t näile:
olõ kuulnu’, tuud kõnõlõ Tõtõstõ,
tõtõstõ ma’
ma’ maailmalõ.
ütle teile, et egaüts, kiä
27. Nää’ es mõista’, pattu tege, tuu om patu
et tää Esäst näile kõnõl. Ori. Room. 6.16.20. 2 Peetr. 2,19.
1 Joh. 3, 8.
28.
Sis ütel Jeesus
35.
A’
sulanõ
ei jää’
näile: Ku tii’ Inemise
igäveste
maija;
poig
Puja olõt ülendänü’, sis
jääs
igäveste.
mõistat tii’, et ma’ seo
olõ, ja et ma* ei tii’ 56. Ma’ tiiä’, et tii’
midägi esihindäst, a’ Abrahami sugu olõt, a’
ma’ kõnõlõ sedä, nii tii’ püvvät minno är’

tappa’, et mu’ sõna tii’
sisse ei mahu’.
58. Ma* kõnõlõ, mia
ma’ umast Esäst olõ
nännü’; ja tii’ tiit, mia
tii’ umast esäst olõt
nännü’.
59. Nää’ kosti’ ja ütli’
täile: Abraham om mii*
esä; Jeesus ütel näile:
Ku tii’ Abrahami latsõ’
olõsi’, sis teesi’ tii’ kah
Abrahami teka.
Matt 3, 9.

Luuk. 5, 8.

tU’ ei või’ mu’ sõnna
kuulda’.
44. Tii’ esä om kurat,
ja uma esä himma
perrä tahat tii’ tetä’; tää
om inemise tapja olnu’
alostusõst ja ei olõ’
saisma jäänd’ tõtõ sisse,
sest tõtõt ei olõ’ tääb;
ku tää võlssi kõnõlõs,
sis kõnõlõs tää umast,
sest tää om võlsslik, ja
võlssliku esä.

1 Joh. 3, 8-10.

40. A’ nu’ püvvät tii’ 45. A’ et ma’ tõtõt
minno är’ tappa’, ütte kõnõlõ, sis ei usu’ tii’
inemist, kiä ma’ olõ minno.
teile tõtõt kõnõlnu’, miä 46. Kiä tii’ siäst või
ma’ Jumalast olõ kuul pattu mu’ pääle tõtõs
uu’; sedä ei olõ’ Abra tunistada ? A’ ku ma’
tõtõt kõnõlõ, mille ei
ham tennü’.
41. Tii’ tiit uma esä usu’ tii’ minno?
teka. Sis ütli’ nää’ täile: 47. Kiä Jumalast om,
Mii’ ei olõ’ pordoelost tuu kuuld Jumala sõnno,
sündünü’, meil om üts selle ei kuulo’ tii, sest
et tii’ Jumalast ei olõ’.
Esä, Jummal.
42.
Sis ütel Jeesus 48. Sis kosti’ juudi’
näile: Olõsi’ Jummal ja ütli’ täile: Kas mii’
tii Esä, sis armastasi’ õigust ei ütle’, et sa’
tii’ kah minno; sest ma’ Saamaria miis olõt, ja
olõ Jumalast vällä län et sul kuri vaim om?
nu’ ja tulõ tääst; sest 49. Jeesus kos't: Mul
ma’ ei olõ’ esihindäst ei olõ’ kurja vaimu, a’
tulnu’, a’ tää om minno ma’ avvusta umma Essä,
lähätänü’.
p-16,27 ja tii’ teotat minno.
A’ ma’ ei otsi’
45. Mille ei tunnõ’ tii’ 50.
mu’ kõnnit? Selle et umma avvu; üts om,

tää mu’ päivä nägi, ja
tää nägi sedä ja oli
rõõmsa.
Luuk. 10, 24.
57. Sis ütel Juuda rah
vas täile: Sa’ ei olõ
viil viiskümmend aastat
p. 5, 24; 6, 40. 47.
vana ja olõt Abrahami
52. Sisütli’ juudi’ talle: nännü’?
Nüüd olõmi’ mii’ tunnu’, 58. Jeesus ütel näile:
et sul kurivaim om. Tõtõstõ, tõtõstõ ma’
Abraham om koolnu’ ütle teile, inne ku Abra
ja prohvedi’, ja sa üt- ham sai, olõ ma’.
let: Ku kiäki’ mu’ sõn
na pidä, tuu ei maidsa’ 59. Sis võti’ nää’ kiwe
üles, et tääd visasurma igäveste.
da’; a’ Jeesus käkke
55.
Kas sa’ suurõmb hinnäst är’, ja läts kes
olõt, kui mii’ Esä Abra kelt näist läbi minneh
ham, kiä om koolnu’? pühäst kuast vällä, ja
Kelles sa’ esihinnäst nii pässi tää är.
panõt ?
54. Jeesus kos't: Ku
ma’ esihinnäst avvusta,
9. Päätükk,
sis ei olõ’ mu’ au mi- Jeesus lege hingämise pääväl sUnsõgõhõ terves. Juuudi* pa
dägi’; mu’ Esä om, kiä dUnli
handust)’ luu immeteo peräst.
minno avvustas, kedä
tii’ ütlet hindä Jumala A ’ ku Jeesus müüdä
OlÕVät.
P 5, 31. 41. /A läts, nägi tää üte
55. Ja tii’ ei olõ’ tääd inemise, kiä sõkõ oli
tunnu’; a’ ma’ tunnõ sündünü’.
tääd, ja ku ma’ ütlesi’, 2. Ja tää opja’ küsse’
et ma’ tääd ei tunnõ', tää käest ja ütli': Opõsis olõsi’ ma* tii sugunõ, taja, kiä om pattu tenüts võlsslik; a’ ma’ nü’, seo vai tää vatunnõ tääd, ja piä tää nõmba’, et tää sõkõ
om sündünü’. Luuk. 13, 2.
sõna.
56. Abraham, tii’ esä, 5. Jeesus kos'l: Ei seo
sai väega’ rõõmsas, et ei olõ’ paitu tennü’ ega’

Ria tuud ots ja kohut
mõist.
p- 6,4i.
51.
Tõtõstõ, tõtõstõ
ma’ ütle teile, ku kiäki’
mu’ sõnna pida', tuu ei
näe’ surma igaveste.

tää vanömba’, a’ et
Jumala teo’ saasi’ tääb
avalikus.
4.
Ma’ pia tegema
toito teka, kiä minno
om lähäfänü’, nii kavva
kui paiv om: üti tulõ,
kuna ütski ei või’ mi
dagi’ tetä’. P. 5, 17. 19; 11, 9.
5. Nii kavva kui ma’
maailmah olõ, olõ ma’
maailma valgus, p. s, 12.
6. Ku tää seda oli
ülnü’, süläs tää maa
pääle, ja tegi muta sü
lest, ja määre tuu muaga’ sõgõhõ silmi,
Mark. 8, 23.

7. Ja ütel täile: Mine’,
mõsõ’ silmi Siiloa tiigih,
sedä seletedäs: lähätet;
sis läts tää sinnä’, ja
mõs'k silmi ja tull nägijä tagasi.
8. A’ lähengodsõ’ ja
kiä tääd inne olli’ nännü’ sõgõhõ olõvat, ütli’:
Kas seo tuu ei olõ’, kiä
istõ ja santõ?
9. Muu’ ütli’: Seo om
tuu. A' nuu’: Tää om
sedäsamma näko. Tää
esi’ ütel: Ma’ olõ tuu.
10. Sis ütli’nää’täile:
Kuis omma’ su’ silmä’
vallalõ tehti'?

11. Tää vastas' ja ütel:
Inemine, kedä Jeesusõs
kutsutas, tegi muta, ja
määre tuuga’ mu’ silmi,
ja ütel mullo: Mine’
Siiloa tiigi mano ja
mõsõ’ silmi; a' ku ma*
sinnä’ lätsi ja silmi
mõsi, sai ma’ nägijäs.
12. Sis ütli’ nää’ täile:
Koh om tää? Tää ütel:
Ma’ ei tiiä’.
15.
Sis vei’ nää’ tää,
kiä inne sõkõ oli, vari
sere mano.
14. A’ tuu oi! hingämise Päiv, ku Jeesus
muta tegi ja tää silmä*
vallalõ tegi.
p s, 9.
15.
Sis küsse’ nää*
jäi’ tää käest, ja vari
seri’ kah, kuis tää oli
nägijäs saanu’. A’ tää
ütel näile: Tää pan'd
muta mu’ silmi pääle,
ja ma’ mõsi näid ja näe.
16.
Sis ütli’ mono*
variseri’: Seo ei olõ*
Jumalast, selle et tää
hingämise päivä ei piä*;
tõsõ’ ütli’: Kuis või
patanõ inemine sändsit
tähti tetä?
Ja näide
siäh oli tülü.
17. Nää’ütli’jäi’sõgõhõlõ: Sa*, miä sa’ üt17

let tääst, et tää su’
silma’ om vallalõ ten
na’? A’ tää ütel: Tää
om prohvet.
18. A’ juudi’ es usu’,
et tää oli sõkõ olnu* ja
nägijäs saanu’, kooni’
nää’ kutsi’ tollõ vanõmba’,
kiä nägijäs oli
saanu’.
19.
Ja nää’ kiisse’
näide käest ja ütli’: Kas
seo om lii’ poig, kedä
tii’ ütlet sõkõ sündünii’
olõvat? Kuis tää sis
nüüd näge?
20. Tää vanõmba’ kos
ti’ näile ja ütli’: Mii’
tiiämi’, et seo mii’ poig
om, ja et tää sõkõ ilmalõ om tulnu',
21. A’ kuis tää nüüd
näge, ei tiiä’ mii’; tää
om külät vana, küsüge’
tää käest; kül' tää esi’
hindä iist kost.
22. Sedä ütli’ tää va
nõmba’, et nää’ juu õ
pelksi’; sest juudi’ olli’
jo’ hindä vaihhõl nõvvos
võtnu’, et ku kiäki’ tääd
Kristusõs tunistas, luu visatas kogodusõst vällä.
25. Selle ütli’ tää va
nõmba’: Tää om külät
vana; küsüge’tää käest.

24.
Sis kutsi’ nää
töist kõrd inemise, kiä
sõkõ oli olnu’, ja ütli’
täile: Anna’ Jumalalõ
avvu; mii’tiiämi’, et seo
inemine patanõ om.
25. Sis kos't fää ja
ütel: Kas tää patanõ
om, ei tiiä ma’; ütte asja
tiiä ma’, et ma’ sõkõ
olli ja näe niiüd.
26. A’ nää’ ütli’ jäi’
täile: Miä tegi tääsullõ?
Kuis tegi tää su’ silmä’
vallalõ ?
27. Tää kos't näile:
Jo’ ma’ olõ teile ülnü’,
ja tii’ ei olõ’ sedä kuulnu’? Miä tii’ jäi’ tahat
sedä kuulda’? Kas tii’
tahat kah tää opjas
heita’?
28. Sis sõimsi’ nää’
tääd ja ütli’: Sa’ olõt
tää opja, a’ mii’ olõmi’
Moosõsõ opja’.
p. s, 39.
29. Mii’ tiiämi", et Jum
mal Moosõsõga’ om
kõnõlnu’, a’ sedä ei tiiä’
mii’, kost tää om.
50. Inemine kos't ja
ütel näile:
Seo om
ummöhtõ õigõhõ imeh,
et tii’ ei tiiä’, kost tää
om, ja tää om mu’silmä’
vallalõ tennü’. p. io. 37. w.

Sõkõ usust Jeesust

Joh.

31. A’ mii’ tiiämi’, et
Jummal patatsit ei kuulo’,
a’ ku kiäki’ jumalapelglik om ja tege lää taht
mise perrä, tuud kuuld
tää.
52. Maailma alostusõst
ei olõ’ kuult, et kiäki’
om vallalõ tenniV kellegi’
silmä’, kiä sõkõ om
sündünü’.
55. Ku seo ei olõsi’
Jumalast, sis tää ei
võisi’ midägi’ tetä’.

9. 10.

kui Jumala Poiga.
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59. Ja Jeesus ütel: Ma’
olõ
kohtumõistmises
seohõ maailma tulnu’,
et nuu’, kiä ei näe’,
saava’ nägijäs, ja kiä
nägevä’,sõgõhõs saava’.
Matt. 13, 11—15.

40. Ja mõnõ’ variseri’,
kiä tää man olli’, kuuli’
sedä ja ütli’ täile: Kas
mii’ kah sõkõ’ olõmi’?
41. Jeesus ütel näile:
Olõsi’ tii sõkõ’, sis ei
s. 16. p. 3, 2. olõsi’ teil pattu, a’ et
54. Nää’ kosti’ ja iitli’ tii’ nüüd ütlet: mii’ näejääs tii’ patt.
täile: Sa’ olõt kogoni’ mi , sis
Op. sõn. 26, 12. |*. Id, 22.
patto seeh sündünü’, ja
sa’ oppat meid?
Ja
touksi’ tää vällä.
10. Päätükk.
55. Jeesus kuuVd sedä,
Hää kartis ja tää lamba".
et nää’ tää olli’ vällä
touganu’: ja ku tää tääd ^Potõstõ, tõtõstõ ma’
löiis, ütel Jeesus täile: 1 ütle teile: Kiä ei
Kas sa’ usut Jumala lää’ ussõst sisse lamlauta, a’ astus
Puja sisse.
Matt. 14,23. bidõ
muialt
sisse, tuu om
56. Tää kos't ja ütel:
varas
ja
rüüvli.
Issänd, kiä seo om, et
2.
A’
kiä
ussõst sisse
ma’ tää sisse võisi’
lätt,
tuu
om
lambidõ
usku’?
57. A’Jeesus ütel täile: kartis.
Sa’ olõt tääd nännü’, ja 5 Toolõ tege ussõkiä su’ka’ kõnõlõs, seo hoitja vallalõ, ja lamba’
om seosama.
p. 4.26. kuulva’ tää hellü, ja tää
58. A’ tää ütel: Issänd j kuts ummi lambit nim
ma’usu; jakumard tääd. me pite ja vii näid vällä.
p. 6, 69.

Jees. 43, 1.

17*

4.
Ja ku tää uma’
lamba* om vällä ajanu*,
sis kali tää näide iih ja
lamba’ käüvä’ tää peräh, sest nää’ tunva’
tää hellii.
p. s, 43.
ö. A’ võõra peräh ei
kali’ nää’, a’ pakõsõ*
tää iist, sest nää’ ei
tunnõ’ võõridõ hellii.
6
Seo tähendämise
sõna titel Jeesus näile :
a’ nää’ es mõista’, miä
seo olnõs, miä tää
näile kõnõl.
7. Selle ütel Jeesus
näile: Tõtõstõ, tõtõstõ
ma’ ütle teile: Ma’ olõ
lambidõ uss.
8. Kõik, kiä inne minno
omma’ tulnu', nuu’ om
ma’ varga’ ja rüüvli’; a’
lamba’ ei olõ’ näid kuulfiU’.

Jeer. 23, 2

Esek. 34, 2—6.

9. Ma’ olõ uss; ku
kiäki’ mu’ sisse lätt, tuu
saa õnsas ja lätt sisse
ja vällä ja löüd süümist.
10. Varas ei tulõ’muu
peräst kui varastama ja
tapma ja hukkama: ma’
olõ tulnu’, et näil olõsf
elo ja kõikõ rohkõhõ.
Laul 23, 1.

11.
rtis;

Ma’ olõ hää ka
hüä kartis jätt

uma elo lambidõ pe
räst.
12.
A’ palgaline, kiä
ei olõ’kartis, kelle uma’
lamba’ ei olõ’, näge
sutt tulõvat, ja jätt lam
ba' maaha ja pakõ; ja
susi võtt näid kinni’ ja
pill lamba’ lakkä.
15. A’ palgaline pakõ,
sest et tää om palga
line, ja tää ei hooli’
lambist.
!4. Ma’ olõ hüä ka
rtis ja tunnõ umatsit, ja
mu' umadsõ’
tunva’
minno.
15. Nii kuis minno
Esä tund, ja ma’ tunnõ
Essä ja jätä uma elo
lambidõ peräst.
16. Ja mul omma’ viil
tõsõ’ lamba’, nuu’ ei olõ’
seost laudast, ja näid
tulõhus mul kah siiä’
tiiwa’, ja nää’ kuulva*
mu’ hellii, ja saa üts
kari ja üts kartis.
17.
Selle armastas
minno Esä, sest et ma’
jätä uma elo, et sedä
jäi’ võtta’.
18. Ütski’ei võta’ sedä
mu’ käest, a’ ma’ jätä
sedä esihindäst; mul om
võim seda jalla, ja võim

seda jäi* võtta’ ;* seo
käsusõna olõ ma’ uma
Esä käest saanu’.
19. Sis tull jäi’ tülii
Juuda rahva sekkä neide
sõnno peräst, p 7,43; 9, ie.
20.
A’ palio näide
siäst ütli’: Täi om kuri
vaim, ja tääd kullo!?

26. A’ tii’ ei usu’; sest
tii’ ei olõ’ mu’ lambist,
nii kuis ma’ teile olõ
ÜlnÜ’.
P- 8, 45.
27. Mu’ lamba’ kuul
va’ mu’ hellü, ja ma’
tunnõ näid, ja nää’ käüvä’ mu’ peräh.
s. 3 4. p. 8, 19, 47.

28. Ja ma’ anna näile
igävätse elo, ja nää’ ei
21. Tõsõ’ ütli’: Neo’ ei saa’ iäl hukka, ja ütski'
olõ’ sändse’ sõna , kui ei kisu’ näid mu’ käest,
tollõ, kedä kuräst vai
p. 6. 39; 17, 12
must vaivatas; kas kuri
vaim või sõgõhidõ silmi 29. Mu’ Esä, kiä näid
mullo om annu', om
vallalõ tetä ’?
suurõmb kui kõik; ja
22. A’ sis peeti templi ütski’ ei või’ näid mu’
puhastamise pühhä je- Esä käest kisku’, p. n, 28.
ruusalemmäh, ja tuu oli
30. Ma’ ja Esä olõmi’
talvõl.
üts.
p- 17,21.
23. Ja Jeesus käve pühäh kuah Saalomoni 31. Sis võti’ juudi’ jäi’
kiwe maast, et tääd
võlvituh huunõh.
Ap. teg. 3, 11. noidõga’ visada’.
24. Sis asto’ juudi’ tää 32. Jeesus kos't näile:
ümbrele ja ütli’ täile: Pallo hüvvi teka olõ ma’
näüdänü’ umast
Hawas jätät sa’ mii’ teile
hinge
katõvaihhõlõ ? Esäst; mändse teo pe
Olo! sa’ Kristus, sis räst noidõ siäst viskat
ütle’ meile sedä julgõhõ. tii’ minno kivvega’?
25. Jeesus kos't näile: 33. Juudi’ ütli’ täile:
Ma’ olõ teile jo’ ülnü’, Hüä teo peräst ei viska’
ja tii’ ei usu’; teo’, miä mii’ sinno kivvega’, a’
ma’ tii uma Esä nimel, Jumala teotamise peräst,
ja et sa’, kiä sa’ ineneo’ tunistasõ’ mu’st.
p. 7,20.

mine olõt, esihinnast 41. Ja palio tulli’ tää
mano ja ütli’: Johannõs
Jumalas tiir.
p. 5, 18. Matt. 26. 65. es tii’ kül’ üttegi’ imme54. Jeesus kos't näile: tähte; a’ kõik, miä Jo
Kas tii’ käsku ei olõ’ hannõs seost om ülnü’,
kirotõt: Ma’ olõ ülnü’: seo om tõtõ.
42.
Ja sääl usksõ’
tii’ olõt jumala’?
palio
tää
sisse.
55. Ku tää näid jumalis kuts, kellele Jumala
11. Päätükk.
sõna ülti, ja kiri ei või’
võlsis jäiä’;
Laaisarusõ Ulesherändämine.
Ülembidõ preestridõ kuri nõu Jee
56. Kas tii* sis iitlet
suse elo vasta.
toolõ, kedä Esä om
piihitsenü’ ja maailma A ’ üts haigõ oli, Laatlähätänü’:
Sa’ teotat .rA sarus Petaaniast,
Jumalat! et ma’ olõ Maarja ja tää sõsarõ
iilnü’: Ma’ olõ Jumala Marta alõvist.
2. A’ Maarja oli tuu,
Poig ?
P 5. 17—20.
kiä issändät kalli sal
57. Ku ma’ uma Esä viga’ oli võidnu’, ja tää
teka ei tii’, sis är’ usku’ jalgo ummi hiusidõga’
minno:
kuivatanu’; kel veli Laat
58. A’ ku ma’ näid sarus haigõ oli. p. 12.1$.
tii, sis usko’ teka, ku
tii’ minno ei usu’, et tii’ 5 Sis lähädi’ tää sõ
mõistasi’ ja ususi’, et sarõ’ tää mano ja ütli’:
Esä mu’ seeh, ja ma’ Issänd, kae’, keda sa’
haigõ.
tää seeh olõ.
p 14,11. armastat, tuu om Jeer.
31. 3.
59.
Sis püüse’ nää’ 4.
A’ ku Jeesus sedä
jäi’ tääd kinni’ võtta’; kuuVd, ütel tää: Seo
a’ tää läts näide käest haigus ei olõ’ surmas,
är’.
p. 8, 59. Luuk. 4. 30. a’ Jumala avvus, et Ju
40.
Ja tää läts jäi’ mala Poiga seo läbi
tõsõlõ poolõ Jordani, avvustõdasi’.
sinnä’paika, koh Johan- 5 A Jeesus armastMarnõs edimält oli ristmäh; tat ja tää sõsart ja Laatsarust.
p i4.2i.
ja jäi sinnä’.

6. Ku tää nu’ kuuVd
tääd haigõ olõvat, sis
jäi tää viil kats päivä
sinna* paika, koh tää oli.
7. Peräst seda ütel tää
opjilo: Laami jal ar
Juudamaalõ.
8.
Op ja’ iitli* täile:
Opõtaja, vast püüse’
sinno juudi kivvega’
visada’, ja sa’ läät jäi'
sinnä?
9. Jeesus kos't: Kas ei
olõ’ katstõiskümme tun
ni pää väi ? Ku kiäki’
päivä käü, ei touka’ tää
hinnäst, sest tää näge
seo maailma valgõt.
p. 9, 4. 5

10. A’ ku kiäki üüse
käü, tuu tõukas hinnäst,
sest tääb ei olõ’ valgust.
p. 12, 55; 8, 21.

11. Sedä kõnõl tää ja
peräst sedä ütel tää
näile: Laatsarus, mii’
sõbõr, maka, a’ ma’ lää
tääd unõst üles herändämä.
12. Sis iitli’ tää opja’:
Issänd, maka tää, sis
saa tää terves.
15.
A’ Jeesus kõnõl
taä surmast; a’ nää’
modi’, et tää unõ maga
misest kõnõlös

14.
Sis ütel Jeesus
näile julgõhõ: Laatsa
rus om är’ koolnu’.
15. Ja ma’olõ rõõmsa
tii’ peräst, et ma’ sääl
ei olõ’ olnu’, et tii’
võisi’ usku’; a’ läki’ är’
tää mano.
16. Sis ütel Toomas,
kedä kutsutas katsigõs,
näile kiä kah opja’:
Läki’ kah är’, et tääga'
koolda’.
17. Ja ku Jeesus tull,
löüs tää, et tää jo’ neli
päivä oli havvah olnu’.
18. A’ Jeruusalemmä
lähkoh
oli Petaania,
pia viiskümmend vako
maad.
19. Ja palio Juuda rah
vast olli’ tulnu’ Marta
ja Maarja mano, näid
trüüstmä näide vele pe
räst.
20.
Ku nu’ Marta
kuu'ld, et Jeesus tull,
läts tää täile vasta; a’
Maarja jäi kodo.
21. Sis ütel Marta Jeesusõlõ: Issänd, olõsi’
sa’ siih olnu’, mu’ veli
es olõsi’ koolnu’.
22. A’ nüüdki’ tiiä ma’,
et Jummal sullõ and, miä
sa’ iäl Jumala käest pallet.

25. Jeesus iitel täile: ja tääd trooste’, näi’, et
Maarja äkitselt üles
Su’ veli nõsõs üles.
24. Marta Utel täile: saistas' ja vällä läts;
Ma’ tiiä, et tää üles käve’ nää’ tää peräh ja
nõsõs ülesnõsõmiseh pe- ütli’: Tää lätt havva
rnano sääl ikma.
rämätsel pääväl.
Ku nu’ Maarja
25. Jeesus ütel täile: Ma’ 52.
olõ ülesnõsõmine ja elo: sinnä’ tull, koh Jeesus
kiä mu’ sisse usus, tuu oli, ja tääd nägi, heit'
eläs, vai tää kül’ koolõs! tää tää jalgo ette maaha,
26. Ja egaüts, kiä eläs ja ütel täile: Issä.id,
ja usus mu’ sisse, tuu olõsi’ sa’ siih olnu’, mu’
ei koolõ’ igäveste är’; veli es olõsi’är’koolnu’.
kas sa’ sedä usut?
55.
Ku nu’ Jeesus tääd
p. 6, 35. 51: 8, 51. nägi ikvat ja juutõ, kiä
27.
Tää ütel täile: tääga olli’ tulnu’, sis
Jah, Issänd, ma’ olõ kihvaht tää süä vaimuh,
usknu’, et sa’ ofõt Kris ja tää sai kurvas.
tus, Jumala Poig, kel
oli maailma tulla’, p.6,69. 54. Ja tää ütel: Kohe
olõt tii’ tää pannu’?
28. Ja ku tää sedä oli Nää’ ütli täile: Issänd,
ülnü’, läts tää är’, ja tulõ’ ja kae’.
kut's umma sõsart Mar
tat salahusi ja ütel: 55. Jeesus ik'k. Luuk.19.41.
Opõtaja om siih ja kuts 56. Sis ütli’juudi’: Kae’,
sinno
kuis tää tääd om ar29. Ku tää sedä kuuVd, mastanu’.
saistas' tää sedämaid 57.
A’ mõnõ’ näide
üles ja tull tää mano. siäst ütli’: Kas seo, kiä
50. Sest Jeesus es olõ’ sõgõhõ silmä’ om vallaviil alõvihe tulnu’, a’ lõ tennü’, es või’ tetä’,
oli viil sääl paigah, koh et kah seo es olõsi’
Marta tää vasta oli koolnu’?
tulnu’.
58. Sis kihvaht Jee51. Ku nu’ juudi’, kiä suso süa ial tääb, ja
tää man sääl kuuh olli" tää tull havva mano; a’

sääl oli kuup, ja kivi Pästke’ tääd vallalõ ja
lasko’ tää minna’.
sinna’ ette pant.
Sis usksõ tää
59.
Jeesus ütel: Nõst- 45.
kõ’ kivi är’; sis ütel sisse palio Juuda rah
Marta, koolnu sõsar, vast, kiä Maarja inano
täile: Issänd, tää hai- olli’ tulnu’ ja nännü’,
sas jo’, sest tää om miä Jeesus oli tennü'.
p. 10, 42.
jo’ neli päivä havvah
46.
A’ mõnõ’ näist
olnu’.
40. Jeesus ütel täile: lätsi’ är’ varisere mano
Kas ma’ ei olõ’ sullõ ja ütli’ näile, miä Jeesus
ülnu: ku sa’ ususi’, oli tennü’.
saasi’ sa’ Jumala avvu 47. Sis kogosi’ ülembä’
preestri’ ja
variseri’
nätä’?
suurõ kohtu kokko ja
41.
Sis nõsti’ nää’ ütli’:
Miä meil tetä’?
kivi är’, koh all koolnu’ sest seo inemine tege
oli; a’ Jeesus nõst uma’ palio immetähti.
silmä’üles ja ütel: Ma’
tennä sinno, Esä, et sa’ 48. Ku mii’ tääd nii
jätämi’, sis ususõ’ kõik
minno olõt kuulnu';
tää sisse; sis tulõ Rooma
42. A’ ma’ tiise, et sa’ rahvas ja võtt mii paiga
minno alati kuulõt; a’ ja rahva är’.
rahva peräst, miä siih
ümbre sais, kõnõlõ ma’, 49. A’ üts näide siäsf,
et nää’ ususi’, et sa’ Kt ivas, kiä tuul aastal
ülemb preestri oli, ütel
minno olõt lähätänü’.
näile: Tii’ ei tiiä’ mi43. Ja ku tää sedä oli dägi’,
uinu, tamt taa suuro 50. Ega’ mõtlõ’ tuu
helüga’: Laatsarus, tulõ’ pääle, et meil paremb
Vällä !
P- 5, 28. 29.
om, et üts inemine koo
44.
Ja koolnu’ tull les rahva iist, ku et
vällä, jalost ja käsist kõik rahvas hukka saa.
p. 18, 14.
koolnumähkmidõgamähit, ja tää silmä’ olli’ 51. A’sedä es kõnõlõ’
higirätiga’ ümbre mähi- tää esihindäst, a’ et tää
dü’. Jeesus ütel näile: tuul aastal ülemb preestri

12. Päätükk.
oli, sis kuulur tää proh
veti i viisi, et Jeesus Jeesust võiõtas Petaaniah. Tää
latt Jeruusalemmä.
Tää surma
koolõs rahva iist.
kasust. Melli taivast. Juutö umbusk.
52.
la ei seo rahva (S. 1-8. Matt. 26,6—13. Mark. 14,
3-9.)
iist ütsindä', a’ et tää
kah lakkä pilludu’ Ju A ’ kuus päivä inne
mala latsõ’kokko korjas.
paasapühhä tull Jee
55.
Selle pei’ nää' sus Petaaniahe, koh
tuust pääväst pääle üteh- Laatsarus oli, kiä kool
kuuh növvõ, et tääd är’ nu’ oli olnu’, kedä tää
kuulust oli üles heräntappa’.
p-11, i. 43.
54. Sis es käü’ Jeesus dänü’.
inäp avalikult Juuda rah 2. Sis tei’ nää’ sääl
va siäh, a’ läts säält täile õdagusöömäao, ja
är’ ütte maakotusõhe Marta talit kõik; ja Laat
laanõ lähkohe, Hina, sarus oli üts noist, kiä
midä kutsutas Evraimis; tääga’ lavvah istõ’.
ja jäi sinnä’ ummi op- 5. Sis võt't Maarja
jidõga’.
nagla selget ja väega’
55.
A’ Juuda rahva kallist nardi-salvi ja
paasapühä oli lähkoh, võisõ Jeesusõ jalgo ja
ja palio lätsi’ säält maalt kuivat tää jalgo ummi
Jeruusalemmä inne paa- hiusidõga’; a’ maja sai
sapiihhi, et hindit puhas täüs salvi lõhna.
Luuk. 7, 38.
tada’.
4.
Sis
ütel
üts
tää op56. Sis õtse’ nää* Jee
jist,
Juudas,
Siimona
sust, ja kõnõli’ ütstõsõga’ pühäh kuah sais- poig, Iskariot, kiä tääd
tõh: Mia arvat tii’, et peräst är’ an'd:
tää ei tulõ’ puhis?
5. Mille ei olõ’ seo
57. Sest ülembä’ preest salv är’ müüd kolmõsaa
ri’ ja variseri’ olli’ kah teenariraha iist ja vaekäsu annu’, et tuu, kiä silõ ant?
tiiä, koh tää om, tiidä’ 6. A’ tuud ütel tää, ei,
annasi’, et nää’ tääd et tää vaesidõ iist muvõisi’ kinni’ võtta’.
rõht kan'd, a’ et tää üts

varas oli, ja tää käeh
pung oli, ja tää är’ võl't,
miä sisse panti.
7. Sis ütel Jeesus: Jätä’
tää rahulõ; sedä om
tää hoitnu’ mu’ matusõ
pääväs;
8. Sest vaesit om alati
tii’ man, a’ minno ei olõ’
teil alati.
9. A’ palio Juuda rahva
siäst sai* nüüd tiidä', et
tää sääl oli, ja es tulõ’
ütsindä’ Jeesusõ peräst
sinnä’, a* et nää’ kah
Laatsarust võisi* nätä’
saia*, kedä tää oli kuulnuist üles herändänü’.
p. 11, 43. 44

10. A’ ülembä’ preest
ri’ pei’ nõvvo, et nää1
Laatsarust kah võisi*
är’ tappa’;
11.
Sest tää peräst
läts palio Juuda rahvast
sinnä’ ja usksõ’ Jeesusõ
sisse.
p- ii. 43.
(S. 12—19. Matt.21,1-11. Mark. 11,
1-10. Luuk. 19, 29-40.)

12. Tõsõl pääväl, ku
palio rahvast, kiä oli
pühis tulnu’, kuuVd.et Jee
sus Jeruusalemmä tulõ,
13. Võti’ nää’ palmipuu ossõ ja lätsi’ vällä
tää vasta, ja tänidi’:
Hosianna, kitet olgu'

tuu, kiä tulõ Issändä
nimel, Iisraeli kuningast
14. A’ Jeesus löüs üte
eesli ja istõ tää sälgä,
nii kuis kirotõt om:
Sakar. 9, 9.

15. Är’ peläku’, Siioni
tütar! kae’, su’ kuningas
tulõ ja istus imäeesli
varsa säläh.
16. A* sedä es mõista’
opja’ edimält, a’ ku Jee
sus oli avvu sisse nõstõt, sis tull näile miilde,
et seo tääst om kirotõt,
ja et nää’ täile sedä olli’
tennü*.
17. A’ rahvas, kiä tää
man oli, tunist, et tää
Laatsarusõ oli havvast
vällä hõiganu’, ja tää
kuulnust üles herändänü’.
18. Selle läts kah rah
vas täile vasta, ku nää’
kuuli’, et tää selle immetähe oli tennü’.
19. A’variseri’kõnõli’
hindä vaihhõl: Kas tii
ei näe’, et tii’ ei või’
midägi’ tetä’; kae’ kõik
maailm juusk tää perrä.
20. A’ mõnõ’ Kreeka
mehe’ olli’ noidõ siäst,
kiä olli’ tulnu’ pühis
Jumalat kumardama;

21.
Nuu* tulli* nüüd
Viilippusõ mano, kiä oli
Petsaidast, Kaalileamaa
liinast, ja palssi* tääd
ja ütli*: Esänd, mii’ tahami’ Jeesust nätä*.
22. Viilippus tulõ ja
ütles sedä Andrealõ, ja
Andreas ja Viilippus
ütli* jäi* Jeesusõlõ.
25.
A’ Jeesus kos't
näile ja ütel: Tünn om
tulnu’, et Inemise Poig
nõstõtas avvu sisse.
p. 13, 22. 17, 1.

tunnist! A’ selle olõ
ma’ seo tunni sisse
tulnu’.
28. Esä, avvusta’ umma
nimme. Sis tull helü
taivast: Jo'ma’olõ avvustanu’, ja taha jäi*
avvustada’.
29. A’ rahvas, kiä sääl
sais'ja sedä kuuVd, ütel:
Pikne om kärähtünü’; a’
tõsõ’ ütli’: Üts engli om
tääga’ kõnõlnu’.
50. Jeesus kos'f ja ütel:
Seo helü ei olõ’ mu’
peräst johtunu’, a’ tii’
peräst.
51. Nüüd käü kohus
üle seo maailma; nüüd
tougatas seo maailma
vürst vällä.

24. Tõtõstö, tõtõstõ ma’
ütle teile: Ku nisuterä
maa sisse ei sata’ ja är’
ei koolõ’, sis jääs tää
ütsindä’; a’ ku tää koo
les, sis kand tää palio
viljä.
p. 14, 30; 16. 11. Luuk. 10; 18.
25. Kiä umma ello ar
52.
Ja ma’ taha, ku
mastas, tuu kaotas sedä,
minno
maast üles nõs
ja kiä umma ello põlg
tõtas,
näid
kõiki hindä
siih maailmah, tuu hoit
poolõ
tõmmada’.
sedä igävätses elos.
Matt. 10, 39. Luuk. 17, 33.
55. A’ sedä ütel tää, tä26. Ku kiäki’ minno hendädeh, määnest sur
tiin, tuu käügu’ mu’ ma tää koolõs.
perrä, ja koh ma' olõ, 54. Sis kos't rahvas
sääl om mu’ tiinjä kah; täile: Mii’ olõmi’ kuulnu’
ja kiä minno tiin, tuud käsuoppust, et Kristus
taht mu’ Esä avvustada’. jääs igäveste: kuis üt27. Nüüd värises mu’ let sis sa’, et Inemise
hing. Ja miä ütle ma’? Poiga ülendetäs? Kiä om
Esä pästä’ minno seost seo Inemise Poig?

55.
Sis titel Jeesus | 41. Sedä ütel Jeesaja,
näile: Valgus om viil ku tää tää (Jeesusõ)
veitkeses aos tii' mau: avvu nägi ja tääst Kõnõl,
katige’ nii kavva kui teil 42. Sis usksõ’ kah
valgus om, et pümehüs palio ülembist tää sisse:
teid kinni’ ei võta’: sest a’ varisere peräst es
kiä pümehüseh käü, tuu | tunista’ nää’ tuud üles,
ei tiiä’, kohe tää latt.
et näid es tougatasi’
56.
Usko’ valgusö kogodusõst vällä.
Sest nää’ armastf
sisse, nii kavva kui teil 45.
valgus om, et tii’ val- inemise avvu inämb kui
p s, 44.
gusõ lätsis Saat. Seda Jumala avvu.
kõnõl Jeesus ja lats ja 44. A’ Jeesus hoigas
käkke hinnäst näide iist ja ütel: Kiä mu sisse
är’.
usus, tuu ei usu’ mu’
57. Ja et tää kül’ nii sisse, a’ tollõ sisse, kiä
mitu immetähte oli len minno om lähätänü’.
nu' näide näteh, es usu’ 45. Ja kiä minno näge,
nää’ siski’ tää sisse.
tuu näge tuud, kiä
58. Et prohvedi Jee- minno om lähätänü'.
p. 14, 19; 10, 50.
saja sõna tõtõs saasi’, j
46.
Ma’
olõ
valgusõs
miä tää ülles: Issänd,
kiä om mii’ kuulutamist maailma tulnu’, et ütski*,
usknu’, ja kellele om kiä mu’ sisse usus,
pümehüste es jääs*.
Issändä käevars ilmu- s.55.
p. 1,9; 8, 12; 9, 5. Jees.49,6.
tÕt? Jecs. 55, 1. Room. 10, 16.
47. Ja ku kiäki* mu’
59. Selle es või’ nää’ sõnno kuuld ja ei usu’,
usku’, et Jeesaja ütel tuu pääle ei mõista’ ma’
jäi’: Jees. 6, 9. 10. Matt. 15, 14.15. kohut; sest ma’ ei olõ’
40.
Tää om näide tulnu' maailma pääle
silmä’ sõgõhõs tennü’ kohut mõistma, a’ maa
ja näide süäme’ kõvas, ilma õnsas tegemä.
p. 5, 17. Luuk. 9, 56.
et nää’ silmiga’ ei näe’
ja süämega' ei mõista’ 48. Kiä minno põlg
ja ümbre ei käänä', et ma’ ja ei võta’ mu’ sõnna
näid ei saa’ parandada’. vasta, tuul om jo’ tuu,

Ria tää pääle kohut mõist;
sõna, miä ma’ olõ kõnõlnu’, tuusama mõist
tää pääle kohut perämätsel pääväl.
p. 5, 18. s. Moos. 18, 18. 19

49. Sest ma’ ei olõ’
esihindäst kõnõlnu’, a’
Esä, kiä minno om lähätänü’, tuu om mullo käsusõna annu’, midä üldä’,
ja midä kõnõlda’. p-14,31.
50. Ja ma* tiiä, et tää
käsusõna om igäväne
elo; midä ma’nüüd kõnõlõ, tuud kõnõlõ ma’
nii, kui Esä mullo om
ülnü’.
13. Päätükk.
Jalgo mõskmine. Jeesus and õp
ida armastuse ilhkujo ja kasu,
tähendäs uma ä'r’anja är’ia kuulu
tas Peetrusõ salgamist ette.

A ’ inne paasapühhi, ku
Jeesus tiise, et tää
tünn oli tulnu’ siist maa
ilmast är’ minnä’ Esä
mano, näüdäs tää unum
vasta, kedä tää maailmah oli armastand, ar
mastust üles kooni’ maa
ilm.1 otsani’.
2. Ja ku õdagusöömäaig käeh oli, ku kurat
jo’ oli Juuda, Siimona

puja, Iskarioti süämehe
pannu*, tääd är’ anda’,
5. Ja Jeasus tiise, et
Esä kõik tää kätte oli
annu’, ja et tää Juma
last oli tulnu’, ja Ju
mala mano läits;
4.
Sis saistas' tää
õdagusöömäaost üles ja
pan'd uma’ rõiva’ maaha
ja võt't räti ja köüt' hindä
ümbre.
5 Peräst vala tää vett
liuda, ja nakas opjidõ
jalgo mõskma, ja rätiga
kuivatama,
miä
tää
ümbre oli köüdet.
6. Sis tulõ tää Siimona
Peetrusõ mano, ja tää
ütles täile: Issänd, kas
sa’ mu’ jalgo mõsõt?
7. Jeesus kos't ja ütel
täile: Miä ma’ tii, sedä
ei tiiä sa’ nüüd, a’ pe
räst sedä Saat sa’ teedä’.
8. Peetrus ütles täile:
läl ei mõsõ’ sa’ mu’
jalgo. Jeesus kos't täile:
Kui ma’ sinno ei mõsõ’,
sis ei olõ’ sul ossa
mu’ka\
9. Siimon Peetrus ül
les täile: Issänd, ei õnõ
mu’ jalgo, a’ kah kässi
ja pääd.

10. Jeesus ii tel täile: 17. Ku tii’ sedä tiiät,
Kiä mõst om, toolõ ei õnsa’ olõt tii’, ku tii’
olõ vaia muud, kui jalgo sedä tiit. Matt.7,24. Jaak.4,17.
mõskõ’, sest fää om 18. Ma’ ei ütle* teist
kõõtävvega’ puhas; ja kõigist; ma’ tiiä, kedä
tii’ olõt puhta’, a’ ei ma’ olõ är’ valitsõnu",
kõik.
a’ selle, et kiri saagu’
11. Sest tää tiise, kiä tõtõs: Kiä mu kä’ leibä
tääd är’ and; selle Utel süü, tuu nõst uma kundsa
tää: Tii ei olõ’ kõik mu’ vasta üles.
puhta’.
P 6, 64. 70. 71.
12. Ku tää nu’ näide 19. Sest aost ütle ma’
jala’ oli är’ mõsknu', ja teile, inne ku seo johtu,
uma’ rõiva’ võtnu’, sis et ku seo johus, tii’
istõ tää jäi’ maaha ja usut, et ma’ seo olõ.
Utel näile: Kas tii’ tiiät, 20. Tõtõstõ, tõtõstõ ma’
Kiä vasta
midä ma’ teile olõ tennü? ütle teile:
võtt,
ku
ma’
kedägi lä15.
Tii’ kutsut minno
opõtajas ja Issändäs ja hädä, tuu võtt minno
ütlet õigõhõ, sest ma’ vasta; a’ kiä minno
olõ seo.
Matt. 25, 8. 10. vasta võtt, tuu võtt tuu
14. Ku nu’ ma, Issänd vasta, kiä minno om
Mau. 10,40.
ja opõtaja, tii’ jalgo olõ lähätänü’.
mõsknu’, sis piät tii’ kah (S. 21-30. Matt. 26,21—25. Mark. 14,
18-21. Luuk 22, 21-23.)
üts tõsõ jalgo mõskma.
Luuk. 22, 27.
21. Ku Jeesus sedä
15. Sest üle oppusõ oli ülnü’, sai tää kogoni’
tähe olõ ma’ teile aunu’, kurvas ja tunist ja ütel:
et kah tii’ nii tiit, kuis Tõtõstõ, tõtõstõ ma’ ütle
teile, et üts tii’ siäst and
ma’ teile olõ tennü’.
Viil. 2, 5. Koi. 3, 13. 1 Peetr 2, 21. minno är’.
I Joh. 2, 6.
16. Tõtõstõ, tõtõstõ ma* 22. Sis kai’ opja’ ütsütle teile: Sulanõ ei tõsõ silmi ja olli’ mõistolõ’ suurõmb umma malda’, kellest tää kõnõesändät ega’ lähätedü lõs.
suurõmb tääd lähätäjät. 25. A’ Jeesusõ rinna
p. 15, 20. Mati. 10, 24 noal maah lavvah oli

üts tää opjist, keda Jee
sus armast;
24. Tuu poolõ lei Sii
mon Peetrus pääga’, et
tää küsüsi’, kiä tuu kül’
om, kellest tää kõnõlõs.'
25. A’ seo las'k hinnäst Jeesusõ rinna pääle
ja ütel täile: Issänd, kiä
tuu om?
26. Jeesus kos t: Tuu
om tuusama, kellele ma’
raasakõsõ sisse hämme
ja anna; ja tää hämmäs
tükükese sisse, ja an'd
tuu Juudalõ, Siimona
pujalõ, Iskariotilõ.
27. Ja tükükese perrä
läts saadan tää sisse,
sis ütel Jeesus täile:
Miä sa’ tiit, tuud tii’
ruttu.
28. A* tuud es mõista’
ütski’ noist, kiä lavvah
maah istõ, mille tää
sedä täile ütel.
29. Sest mõnõ’ modi’,
et Juuda käeh pung oli,
et Jeesus täile ütles:
Osta’, miä meile vaja
om pühis, vai et tää
vaesilõ midägi’ annasi’.
50. Ku tää nu’ tükü
kese oli võtnu’, läts tää
sedämaid vällä; a’ üü
oli.

51. Ku tää nüüd oli
vällä lännü', ütel Jee
sus : Nüüd om Inemise
Poig avvustõt, ja Jum
mal om tääb avvustõt.
52 Ku Jummal tääb
om avvustõt, sis avvustas tääd kah Jummal
esihindäh, ja avvustas
tääd pia.
55. Latsõkõsõ’, ma’olõ
viil veitkeses aos tii’
man, kül’ tii’ otsit minno,
ja õkvalt kui ma’ Juuda
rahvalõ olõ ülnü’: Kohe
ma laa, sinna ei voi
tii’ tulla’, nii ütle ma’
nüüd teile kah.
p. 7, 34; 8, 21.

54. Üte vahtsõ käsu
sõna anna ma’ teile, et
tii’ ütstõist armastasi’,
nii kuis ma’ teid olõ
armastanu’, et tii’ kah
ütstõist armastasi’.
p. 15. 12. 13. 17.

55. Seost tunva’ kõik,
et tii’ mu’ opja’ olõt, ku
teil armastus om hindä
vaihhõl.
(S.36—38. Matt. 26,33 - 35. Mark. 14.
29-31. Luuk. 22. 31-34 )

56. Siimon Peetrus üt
les täile: Issänd, kohe
sa’ läät? Jeesus kos't
täile: Kohe ma’ lää, ei
või’ sa nüüd mu’ perrä

5. Toomas ütel täile:
Issänd, mii’ ei tiiä’, kohe
sa’ läät, ja kuis võimi’
mii’ tiiä tiidä’?
6. Jeesus ütel täile:
Ma’ olõ tii ja tõtõ ja
elo. Ütski’ ei saa’ Esä
mano muido kui mu’
läbi.
7. Ku tii’ minno tunnõsi’, sis tunnõsi tii’
kah mu’ Essä, ja seost
aost tunnõt tii’ tääd ja
olot taad nannu .
8. Viilippus ütles täile:
Issänd,
näüdä’ meile
Essä, sis saa meile tuust
14. Päätükk.
külät.
Jeesusõ jumalagajätmise kõnnõ*.
PUhä Vaimu tõotamine.
9.
Jeesus ütel täile:
Nii
kavva
aigu olõ ma’
'TMi’ süä är’ heitügu’;
tii’
man,
ja
sa’ ei olõ’
1 usko’ Jumalahe, ja
minno
tunnud
Viilippus?
usko’ mu’ sisse.
Kiä minno om nännü’,
2.
Mu’ Esä majah omtuu om Essä nännü’;
palio eloasõmit. Ku seo kuis ütlet sa’ sis: Näüdä’
nii es olõsi’, kas ma’ meile Essä?
sis teile olõsi’ ülnü’: Ma’
p. 12, 45. Behr. 1, 3.
lää teile asönd valmis 10. Kas sa’ ei usu’,
tama ;
2 Kor. 5, 1.
et ma’ Esäh ja Esä mu’
5.
Ja ku ma olõ’ länseeh om? Ma’ ei kõnu’ ja teile asõmõ val nõlõ’ esihindäst neid
mistanud sis tulõ ma’ sõnno, iniä ma’ teile
jäi* ja taha teid hindä kõnõlõ; a’ Esä, kiä mu’
mano võtta’, et tii’ kah sisse jääs, tuusama tege
olõt, koh ma’ olõ.
neid teka.
4. Ja tii’ tiiä!, kohe ma’ 11. Usko’ minno, et
ma’Esäh olõ, ja et Esä
lää, ja tii tiiät tiiä.
kävvä’; a’ peräst kälit
sa* mu perrä.
57. Peetrus ütel täile:
Issänd, mille ma’ nüüd
ei või’ su’ perrä kävvä’?
Ma’ taha uma elo su*
peräst jättä'.
58. Jeesus kos't täile:
Tahat sa’ uma elo mu’
peräst jättä’? Tõtõstõ,
tõtõstõ ma’ ütle sullõ:
Kikas ei kiri’ inne, ku
sa’ minno jo’ kolm kord
är’ salgal.

18

mu* seeh om; a’ kui ei, 18. Ma’ ei taha’ teid
sis usko’ minno neide- vaesis lätsis jätta’; ma’
sammo teka peräst.
tulõ tii’ mano.
s. 20. p. 10, 25. 58.
19. Viil om veitkese
12.
Tõtõstõ, tõtõstõ aigu, sis maailm ei
ma’ ütle teile: Kiä mu näe’ minno inäp, a’ tii’
sisse usus, tuu tege kah näet minno; sest ma’
noid teka, mia ma’ tii, elä, ja tii’ elät. p i6,16.
ja tege viil suurõmbit, 20. Seol pääväl tunnõt
kui neo’ omma’. Sest tii’, et ma’ olõ umah
ma’ lää uma Esä mano. Esäh, ja tii’ mu’ seeh,
p-17, 21.25.
Mark. 16, 19. 20. ja ma’ teih.
21.
Kel
mu’
käsusõna
Id. Ja mia tii’ ial pal
io! mu’ nimel, tuud taha om, ja kiä näid pidä,
ma’ tetä’, et Esä saasi’ tuu om seo, kiä minno
armastas; a’ kiä minno
avvustõt Pujah.
p. 15, 7. Matt. 7, 11; 21, 22. armastas, tuud armastas
Mark. 11, 24.
mu’ Esä, ja ma’ taha
14. Kui tii’ midägi’ mu’ tääd armastada’, ja esinimel pallet, sis taha hinnäst täile avaldada’.
ma’ tuud tetä’.
22.
Tää vasta ütles
15. Ku tii’ minno ar Juudas, ei Iskariot: Ismasta!, sis pidäge’ mu’ sänd, miä seo om, et
käsusõna’. p. ts.io. ljoh.s.s. sa’ hinnäst meile tahal
16. Ja ma’ taha Essä avaldada’, ja ei maapallõlda’, ja tää and ilmalõ?
teile üte tõsõ rõõmus 25. Jeesus kos't ja ütel
taja, et tää tii’ mano täile: Ku kiäki’ minno
armastas, kül’ tuu pidä
igäveste jääsi’,
s. 26. p. 15, 26; 16, 7. mu’ sõna, ja mu’ Esä
armastas tääd, ja mii’
17. Tõtõ Vaimu, kedä tahami’ tää mano tulla’,
maailm ei või* vasta ja eloasõnd tää mano
võtta’, sest tää ei näe’ tetä’. S. 21. p.13,34. Op.sõn.8,17
Eeves. 3, 17.
tääd ega’ tunnõ tääd,
sest tää jääs tii* mano, 24.
Kiä minno ei ar
ja om teih.
masta’, tuu ei pia* mu’

sõnno; ja sõna, mia tii’
kuulõt, ei olõ’ mu’, a*
Esä sõna, Ria minno
om lähätänü’.
25. Seda olõ ma* teile
kõnõlnu’ tii’ man ollõh.
26. A’ trüiistjä, piihä
Vaim, keda mu’ Esä
taht lahata’ mu* nimel,
tuusama oppas teile
kõik, • ja tulõtas tii’
miilde kõik, mia ma’
teile olõ iilnü’.
s. 16.
27. Rahu jäta ma’ teile,
uma rahu anna ma’
teile; ma’ ei anna’teile,
nii kuis maailm and.
Tii* süa är' heitügu’,
ega’ saagu* pelglikus.
28. Tji’ olõt kuulnu’,
et ma’ teile olõ iilnü’:
Ma’ lää är', ja tulõ jäi*
tii’ mano. Ku tii’ minno
armastasi’, kül* tii* sis
olõsi’ rõõmsa’, et ma’
olõ ülnü*: Ma* lää Esä
mano; sest mu’ Esä om
suurõmb minno.
29. Ja nüüd olõ’ ma’
teile ülnü* inne ku seo
johus, et tii’ usut, ku
seo johus.
p 13. i9
50. Ma’ ei saa* inäp
palio tiika’ kõnõlda*,
sest seo maailma vürst

tulõ.
Täi ei olõ’ mu’
kottal määnestki’ õigust.
51. A’ et maailm mõistasi’, et ma’ Essä ar
masta, ja nii tii, kuis
Esä minno om käsknü’:
Saistakõ’ üles, läämi’
siist är’.
15. Päätükk.
Kristus om' õigõ viinapuu.

A/Ta’ olõ tõtõnõ viina
ni puu, ja mu’ Esä
om viinamäe perremiis.
2. Ega ossa mu’ küleh,
miä viljä ei kanna’, kisk
tää är’, ja eka ütte, kiä
viljä kand, äri tää, et
tää inämb viljä kannasi’
Matt. 15, 13.

5. Jo’ tii’ olõt puhta’
sõna peräst, miä ma’
teile olõ kõnõlnu’.
4. Jääge’ mu’ sisse, ja
ma’ tii’ sisse; õkvalt kui
viinapuu oss ei või’
viljä kanda’ esihindäst,
ku tää ei jää’ viinapuu
külge, nii kah tii’, ku
tii' ei jää' mu’ sisse.
5. Ma’ olõ viinapuu,
tii* viinapuu ossa'; kiä
mu’ sisse jääs, ja ma’
tää sisse, tuu kand palio
18*

vilja; sest mu’lda’ ei 15. Suurõmbat armas
või’ tii’ midagi* tetä’.
tust ei olõ* ütelgi’, kui
6. Ku kiäki’ mu’ sisse tuu, et tää uma elo jätt
ei jää*, tuu visatas vällä ummi sõpro iist.
ku viinapuu oss, ja kuios 14. Tii’ olõt mu* sõbra*,
är’; ja noid korätas ku tii’ tiit, miä ma teile
kokko, ja visatas tullõ' käse.
p. s, 51.
ja palotõdas är*.
15. Ma’ ei ütle* teid
7. Ku tii’ mu’ sisse inäp sulasõ* olõvat; sest
jäät, ja mu’ sõna’ tii’ sulanõ ei tiiä*, miä tää
sisse jääva’, sis pallõt esänd tege; a* teid olõ
tii’, miä tii* ial tahat, ja ma’ sõbras nimitänü’,
tuu sünnüs teile. Mark. 11/24. et ma’ kõik, miä ma’
8. Seob om mu* Esä uma Esä käest olõ kuul
avvustõt, et tii* palio uu*, teile olõ tiidä' annu’.
viljä kannat, ja olõt mu* 16. Tii* ei olõ* minno
opja*.
är’ valinu*, a* ma* olõ
9 Õkvalt kui mu* Esä teid är’ valinu’, ja olõ
minno om armastanu’, teid säädnü’, et tii* lääsi’
nii olõ ma’ kah teid ar ja viljä kannasi’, ja et
mastanu’; jääge* mu ar- tii* vili jääsi’, et, miä
mastustõ.
tii’ iäl mu* Esä käest
10. Ku tii* mu* käsu-, pallõt mu’ nimel, tää
sõna’ piät, sis jäät tii’ teile annasi’.
mu’ armastustõ, nii kuis
ma* uma Esä käsusõna* 17. Sedä käse ma*
olõ pidänu* ja jää tää teile, et tii* ütstõist ar
mastas!’.
armastustõ.
p. 14,15.
Ku maailm teid
11. Sedä olõ ma’teile 18.
põlg,
sis
liitke’, et tää
kõnõlnu’, et mu’ rõõm
tii’ sisse jääsi’ ja tii’ minno inne teid om
p 7, 7.
rõõm talis saasi*. p. 17. ts. põlgnu’.
19.
Olõsi’
tii’
maail
12. Seo om mu* käsu
sõna : et tii* üts töist ar- mast, sis armastasi’
mastasi’, nii kuis ma’ maailm umma; a’et tii’
maailmast ei olõ', a*
teid olõ armastanu*.
p. 18, 34. j ma* olõ teid maailmast

är’ valinu’, selle põlg oppustõ om kirotõt:
Nää’ omma’ minno ilmaleid maailm.
p. 17, 14. 1 Joh. 3, 13; 4, 5. asända’ põlanu’.
Laul 35, 1S; 69, 5.
20. Mõtõlgõ’ seo sõna
pääle, miä ma’ teile olõ 26. A’ ku lrüüstjä tulõ,
iilnii’: Sulanõ ei olõ’ kedä ma’ teile taha läsuurõmb kui tää esänd. hätä’ Esäst, tõtõ Vaimu,
Omma’ nää’ minno ta- kiä Esäst vällä lätt, Kiu
kah kiusanu’, sis kiusa- sama tunistas mu’st.
sõ’ nää’ teidki’ takah; 27. ja tii’ tunistat kah,
omma’ nää’ mu’ sõna sest tii’ olõt alostusõst
pidänif, sis pidävä’ nää’ mu’ka’ olnu’.
tiiki’ sõna.
Ap. teg. 1, 8; 5, 32.
21. A’sedä kõik tegevä’ nää’ teile mu’ nime
peräst, sest et nää’ tääd
16. Päätükk.
ei tunnõ’, kiä minno om
Kristusõ är*minek Esä mano.
lähätänü’.
22. Ku ma’ es olõsi’ ^edä olõ ma’ teile kõnõlnu’, et tii’ hindit
tulnu’, ja es olõsi’ sedä
p- h 29.
näile iilnii’, sis es olõsi’ es pahandasi’.
näil pattu; a’ nüüd ei 2. Ja nää’ toukasõ’ teid
või’ nää’ umma pattu kogodusõst vällä; ja
vabandada’.
tulõ tünn, et egaüts, kiä
23. Kiä minno põlg, I teid tapp, mõtlõs hintuu põlg kah mu’ Essä. näst Jumalalõ meelep. 5, 23. hüvvä kui ohvriga’ tege
24. Ku ma’ teka es vat.
Matt. 24, 9.
olõsi’ tennü’ näide siäh, 3. Ja sedä teevä’ nää’
miä ütski’ muu es tii’, teile, selle et nää’ ei olõ’
sis es olõsi’ näil pattu; | tunnu’ Essä ega’ minno.
a’ nüüd omma’ nää’ kah
p. 15, 21.
nännü’ ja põlanu’ nii 4. A’ sedä olõ ma’ teile
höste minno kui mu’ kõnõlnu’, et, ku tünn tulõ,
Essä.
P- JO, 37; 14, 11. tii’ seo pääle mõtlõt, et
25. A’ et sõna tõtõs ma’ teile sedä olõ ülnü’;
saasi’, miä näide käsu- a’ sedä ei olõ’ ma’

alostusõst teile iilnü’,
sest et ma’ tii’ka’ olli.
5. A’nüüd lüa
ma*
tuu mano, kiä minno
om lähätänu’, ja ütski’
tii’ siäst ei küsü’ mu’
käest: Kohe sa’ laat?
6. A’ et ma’ teile seda
olõ ülnü', om tii’ süa
täüs kurbust saanu’.
7. A’ ma’
ütle teile
tõtõt: Patu peräst, et
nää’ ei usu’ mu’ sisse.
p. 3, 18.

8. Ja ku tuu om tulnu’,
and tää maailmalõ mõis
ta’ patu peräst ja õigusõ
peräst, ja kohtu peräst.
1 Koi-. 14, 24.

9. Seo tulõ teile hüäs,
et ma’ är’ lää, sest ku
ma’ är’ ei lää’, sis ei
tulõ’ trüüstjä tii’ mano;
a’ ku ma’ är’ lää, taha
ma’ tääd tii’ mano lähätä’.
p. 14, 16. 26.
10. A’ õigusõ peräst,
et ma’ Esä mano lää,
ja tii’ minno ei näe’;
Ap. teg. 5, 31.

Room. 4, 25

11. Ja kohtu peräst, et
seo maailma vürsti pääle
kohus om mõistõt.
p. 12, 31; 14, 30.

12. Mul om teile viil
palio ütlemist, a’ tii’

ei või’ sedä nüüd kan
da’;
1 Koi*. 3, 1.
15.
A’ ku tää, tõtõ
Vaim, tulõ, tuu juhatas
teid kogo tõtõhe, sest
tää ei kõnõlõ’ esihindäst,
a’ miä tää kuuld, tuud
kõnõlõs tää, ja tulõvit
asjo kuulutas tää teile.
p. 14, 26.

1 Joh. 2, 27.

14. Tuusama awastas
minno, sest mu’ umast
võtt tää ja kuulutas teile.
15. Kõik tuu, miä Esäl
om, tuu om mu’; selle
olõ ma’ ülnü’, et tää
võtt mu’ umast ja kuulu
tas teile.
16. Veitkese ao peräst,
sis ei näe’ tii’ minno,
ja jäi’ veitkese ao pe
räst, sis näet tii’minno,
sest ma’ lää Esä mano.
p. 7, 33; 13, 33; 14, 19.

17. Sis ütli’ mõnõ’ tää
opjist hindä vaihhõl:
Miä seo om, miä tää
meile ütles: Veitkese ao
peräst, sis ei näe’ tii’
minno, ja jäi’ veitkese
ao peräst, sis näet tii’
minno, ja ma’ lää Esä
mano ?
18.
Selle ütli’ nää’:
Miä seo om, miä tää
ütles: Veitkese ao pe-

räst? Mii’ ei tiiä’, mia
tää kõnõlõs.
19. Sis mõis't Jeesus,
et nää* tää käest tahtsõ*
küssü’, ja Utel näile:
Sedä ktisüt tii’ hindä
vaihhõl, et ma’ olõ tilnti’:
Veitkese ao peräst, sis
ei näe’ tii* minno, ja
jäi* veitkese ao peräst,
sis näet tii* minno.
20. Tõtõstõ, tõtõstõ ma’
ütle teile: Tii’ ikõt ja
undat, a’ maailm om
rõõmsa. Teid kurvastõdas; a’ tii’ kurvastus
lätt rõõmus.

Jees.

65,

15.

14.

21. Naasel, ku tää last
ilma tuu, om kurbus,
sest tää tünn om tulnu';
a’ ku tää om latsõ saa
nu’, ei mõtlõ’ tää inäp
viletsüse pääle rõõmu
peräst, et inemine ilma
om sündünü’. tees. 26,17.
22.
Ja teil om kül’
nüüd kah murõht; a’
ma* taha teid jäi* nätä',
ja tii’ süä om rõõmsa,
ja ütski’ ei võta* tii’
rõõmu tii’ käest är’
Jees. 55, 10.

25. Ja tuulsamal pääväl ei kästi’ tii’ mu’
käest midägi’. Tõtõstõ,
tõtõstõ ma’ ütle teile:
Miä tii’ iäl Esä käest

pallõt mu’ nimel, tuud
and tää teile.
24. Täämbani' ei olõ*
tii’ midägi’ pallõlnu’ mu’
nimel.
Pallõlgõ’, sis
võtat tii’, et tii’ rõõm
voisi taus olla .
25. Sedä olõ ma’ teile
tähendämise sõnnoga
kõnõlnu’; a’ tünn tulõ,
et ma* tähendämise sõn
noga’ inäp teile ei kõnõlõ’, a’ kuuluda teile
julgõhõ umast Esäst.
26. Tuulsamal pääväl
pallõt tii’ mu’ nimel. Ja
ma* ei ütle’ teile, et ma’
taha Essä tii’ peräst
pallõlda’.
27. Sest Esä esi’ ar
mastas teid, selle et tii’
minno olõt armastand
ja usknu’, et ma’ Juma
last olõ vällä lännü’.
28. Ma’ olõ Esäst vällä
lännü’ ja tulnu’ maa
ilma; jäi’ jätä ma’ maa
ilma maaha, ja lää Esä
mano.
p- is, s.
29. Sis ütli’ tää opja’
täile: Kae’, nüüd kõnõlõt sa’ julgõhõ, ja ei
ütle’ tähendämise sõnna.
50. Nüüd tiiämi’ mii’,
et sa’ kõik tiit, ja sullõ
ei olõ’ vaja, et su’ käest

kiäki’ küsiisi’.
Seost 5.
A’ seo om igäväne
usumi’ mii’, et sa' Juma elo, et nää* tunva’ sinno,
last olõt vällä lännu’.
ütsikut tõtõt Jumalat,
51. Jeesus kos't näile: ja Jeesust Kristust, kedä
sa’ olõt lähätänü’.
Usut tii’ nüüd?
52. Kae*, tünn tulõ ia 4. Ma* olõ sinno avom nüüd tulnu’, et teid vustanu’ maa pääl; ma*
är’ lakka aetas egaüts olõ tüü lõpõtanu*, miä
uma sisse ja jätät minno sa* mullo olõt annu’
p. 4. 34.
ütsindä’. Ja ma’ ei olõ’ tetä’.
5.
Ja
nüüd
avvusta’
ütsindä’, sest Esä om
minno sa’, Esä, hindä
mu’ka’.
man avvuga’, miä mul
55. Seda olõ ma teile | oli su’ man, inne ku
kõnõlnu’, et teil mu' maailm oli.
seeh rahu olõsi’. Maas. 24. p. 1. 1. VIII. 2, 6.
ilmah om teil viletsüs; 6. Ma’ olõ su’ nime
a’ olkõ* julgõ’, ma* olõ tiidä’ annu’ inemiisile,
maailma är’ võitnu’.
kedä sa’ mullo maail
mast olõt annu’; su’perält olli’ nää‘, ja sa’ olõt
17. Päätükk.
näid mullo annu’, ja nää*
Krisiusõ lilemba preestri palvõ
omma’
su* sõna pidänü*.
hindä, ummi opjidõ la uma kogodusõ iist.
7. Nüüd omma’ nää’
^edä kõnõl Jeesus ja tunnu’, et kõik, miä sa’
k-y nõs't uma’ silmä* mullo olõt annu’, su’st
taiva poolõ ja ütel: Esä, om.
tünn om tulnu*; avvusta* 8. Sest sõna’, miä sa’
umma Poiga, et kah mullo olõt annu’, olõ
Poig sinno avvustasi’. ma’ näile annu’, ja nää’
2. Nii kuis sa* täile omma’ sedä vasta võt
olõt võimusõ annu’kõgõ nu’, ja tõtõstõ tunnu’,
liha üle, et tüä kõigilõ, et ma’ su’st olõ vällä
kedä sa’täile olõt annu’, lännu’; ja nää’ omma
usknu’, et sa’ minno
igävätse elo annasi*.
p. 3. 35. olõt lähätänü’.

9. Ma’ palio näide pe
räst; maailma peräst ei
palio* ma', a* noidõ
peräst, kedä sa* mullo
olõt annu’, sest nää’
omma' su’ perält.
10. Ja kõik, miä mu’
om, om su’, ja miä su*
om, om mu*, ja näih olõ
ma* avvustõt.
11. Ja ma’ ei olõ’ edes
pidi inäp maailmah, a’
neo’ omma* maailmah,
ja ma’ tulõ su* mano.
Püha Esä, hoia* noid
umah nimeh, kedä sa*
mullo olõt annu’, et nää*
üts olõsi*.
p io, ao.
12. Ku ma’ näidega*
olli maailmah, hoisõ
ma’ näid su’ nimeh;
kedä sa* mullo olõt an
nu*, näid olõ’ ma hoitnu*,
ja ütski’ ei olõ’ näist
kaonu’, ku õnõ kadomise lats, et kiri tõtõs
saasi*.
15. A* nüüd tulõ ma*
su’ mano, ja kõnõlõ
sedä maailmah, et mu’
rõõm näil võisi’ olla*
tävveste näih.
p. is, n.
14. Ma* olõ näile su*
sõna annu’, ja maailm
om näid põlanu’; sest
nää* ei olõ’ maailmast,

nii kuis ma* maailmast
ei OlÕ*.
P 15, 18. 19.
15. Ma’ ei palio', et
sa’ näid maailmast är’
võtasi*, a* et sa' näid
kurä iist hoiasf.
16. Nää’ ei olõ’ maa
ilmast, nii kuis ma’maa
ilmast ei olõ’.
17.
Pühendä* näid
umah tõtõh; su’ sõna
Om tÕtÕ.

P- 6, 13.

18. Õkvalt kui sa’
minno olõt lähätänü’
maailma, nii lähädä ma’
näid kah maailma, p.20,21.
19. Ja näide iist pü
hendä ma* esihinnäst, et
kah nää’ olõsi’ pühendedÜ' tÕtÕh. Behr. 2,11: 10,10.
20. A’ ma’ ei palio’ ütsindä’ neide peräst, a’
kah noidõ peräst, kiä
näide sõna läbi mu’ sisse
ususõ’,
21. Et nää’ kõik üts
olõsi', nii kuis sa’, Esä,
mu’ seeh, ja ma’ su’
seeh, et nää’ kah meih
üts olõsi’, et maailm
ususi*, et sa’ minno olõt
lahatanu.
22. Ja ma’ olõ seo au,
miä sa' mullo olõt annu’,
näile annu’, et nää' üts

olõsi’, nii kuis mii’ üts
olõmi’.
25. Ma’ näib, ja sa’
mu’ seeh, et nää’ tävveste olõsi’ üteh, ja et
maailm tunnõsi’, et sa’
minno olõt lähätänü’ ja
armastanu’ näid, nii kuis
sa’ minno olõt armas
tand.

18. Päätükk.
Jeesusõ vangi võtmine. Tää tunistus suurõ kohtu iih. Peetrusõ sal
gamine. Kristusõ Ulekullõmine Pilatusõ iih.

TZu Jeesus sedä oli
*v kõnõlnu’, läts tää
vällä ummi opjidõga’
üle Kidron! jõõ, koh ald
oli, sinnä’ sisse läts tää
ja tää opja'.
Matt.26.30. Mark. 14,26. Luuk.22,69
2 Saam. 14, 23"

24. Esä, ma* taha, et (S. 2—11. Matt. 26, 47—36. Mark. 14,
43— 52. Luuk. 22, 47—53.)
koh ma’ olõ, kah nää*
mu’ man olõsi’, keda sa’ 2. A’ Juudas, kiä tääd
mullo olõt annu’; et nää’ är’ add, tiise kah tuud
nägevä’ mu’ avvu, miä paika, sest et Jeesus
sa’ mullo olõt annu’; sagõhõhõ sinnä’ ummi
sest sa’ olõt minno ar opjidõga’ oli kokko tul
mastand inne maailma) nu’.
asotamist.
5. Ku nu’ Juudas hindä
mano oli võtnu’ väe25. Gigo Esä! maa hulga, ja mõnõ’ ülembä
ilm ei olõ’ sinno tunnu’; preestridõ ja varisere
a' ma’ tunnõ sinno, ja sulasist, tull tää sinnä’
neo’ omma’ tunnu’, et sa’ lühtridõ, lampõ ja sõaminno olõt lähätänü’.
riistoga’.
p. 15, 21.
4. Ku nu’ Jeesus tiise
kõik, miä tääga’ tulõ,
26.
Ja ma’ olõ su’ läts vällä ja ütel näile:
nime näile tiidä’ annu’, Kedä tii’ otsit? p. 19,28
ja taha sedä tiidä’ an 5.
Nää’ kosti" täile:
da’, et armastus, minka’ Jeesust Naatsaretist. Jee
sa’ minno olõt armas sus ütel näile : Ma’ olõ
tand, näih olõsi’, ja ma’ seo. A’ Juudas, kiä tääd
näih.
rp. i5,9. är’ add, sais kah näide
man.

6. Ja ku tää näile ütel: 15. Ja vei’ tääd ede
Ma’ olõ seo, sis lätsi’ mält Anna mano; sest
naa’ tagasi ja sattõ’ tuu oli Kaiva naase esä,
kiä tuul aastal ülemb
maaha.
7. Tää kiisse näide preestri oli.
käest jäi’: Kedä tii’ ot- 14. A’ Kaivas oli tuu,
sit? A’nää’ütli’: Jeesust kiä Juuda rahvalõ nõu
oli annu’, et tuu hüäs
Naatsaretist.
8. Jeesus kos't: Ma’olõ’ tulõ, et üts inemine rahva
teile iilnü’, et ma’ seo iist hukatas.
olõ; ku tii’ nüüd minno 15. A’ Siimon Peetrus
otsit, sis lasko’ neil är’ käve Jeesusõ peräh, ja
minnä’, —
üts tõnõ opja tääga’;
9. Et sõna tõtõs saasi’, a* tuu opja oli ülembä
ja
miä tää oli ülnü’: Ma’ preestriga’ tutva,
ei olõ’ kedägi’ är’ kao läts Jeesusõga’ ülembä
tanu’ noist, kedä sa’ preestri kotta.
mullo olõt annu’.
16. A’ Peetrus sais'
10.
Sis oli Siimon väläh usso iih; sis läts
Peetrusõl mõõk, ja tää tõnõ opja, kiä ülembä
tõmmas tuu vällä ja lei preestriga’ tutva oli, vällä
ülembä preestri sulast ja kõnõl ussõhoitjaga’
ja rägi tää hüä kõrva ja vei Peetrusõ sisse.
är’; a’ sulasõ nimi oli 17. Sis ütel ussõhoitja
Malkus.
tütrek Peetrusõlõ: Kas
11.
Sis ütel Jeesus sa*ki* ei olõ’ seo inemise
Peetrusõlõ: Panõ’ uma , opjist? Tää ütel: Ei olõ’.
mõõk tuppõ; kas mul
ei olõ’ sedä pikrit juvva’, 18. A’ sulasõ’ ja tiindmiä mullõEsä om annu’? re’ saisi’ ja olli’ hüdse
tuld tennü’, et külm oil,.
(S. 12—27. Matt. 26,57—75. Mark. 14,
ja peesüti’ hindit; a’
53-72. Luuk. 22, 54-71.)
12. A’ väehulk ja ülemb Peetrus sais' näide man,
päälik ja Juuda rahva ja peesüt hinnäst.
sulasõ’ võti’ Jeesusõ 19. A’ ülemb preestri
küsse Jeesusõ käest tää
kinni* ja köüdi’ tääd.

Sis ütli’ nää’ täile: Kas
sa’ kah ei olõ’ tää op
jidõ siäst? Tää salas
ja ütel: Ei, ma’ ei olõ’.
26. Sis ütel üts ülembä
preestri sulasist, tollõ
sugulanõ, kelle kõrva
Peetrus oli är’ ragonu’:
Kas ma’ sinno tääga’
aiah es näe’?
27. Sis salas Peetrus
p. 7, 14. 26.
jäi’
ja sedämaid kirge
21. Mia sa’ mu’ käest
kikas.
kiisüt? Kiisü’noilt, kiä
(S. 28—p. 19, 15. Matt. 27, 2. 11—50.
kuuluu', mia ma’ näile Mark.
15, 1—19. Luuk. 23, 1—25.)
olõ kõnõlnu’; kae’, neo’
28.
Sis vei’ nää’ Jee
tiidvä’, miä ma’ olõ
susõ
Kaiva
mant kohtukõnõlnu’.
kotta;
a’
tuu
oli varra.
22. A’ ku tää sedä
Ja
nää’
es
lää’
esi’
kohtu
oli ülnü’, lei üts tiinjist,
kiä sääl man saisi’, koja, et nää’ es saasi’
Jeesust kepiga’ ja ütel: roojatsõs, a’ et võisi’
Kas nii sa’ ülembäle paasat süvvä’.
29.
Sis läts Pilatus
preestrilõ kostat?
25. Jeesus kos't täile: näide mant vällä ja ütel:
Ku ma’ kurästõ olõ kõ Miä teil om kaibamist
nõlnu’, sis tunista’ sedä seo inemise pääle?
kuräst olõvat; a’ ku ma’ 50. Nää’ kosti’ ja ütli’
höste olõ kõnõlnu’, miä täile: Ku tää es olõsi’
kurätegijä, sis es olõsi'
sa’ minno lüüt?
24. A’ Annas oli tääd mii’ tääd sullõ är’ annu’.
lähätänü’ kinniköüdedült 31. Sis ütel Pilatus
ülembä preestri Kaiva näile: Võtkõ* tii’ tääd
mano.
ja mõistkõ’ uma käsu25. A’ Siimon Peetrus oppusõ perrä tää pääle
sais' ja peesüt hinnäst.1 kohut. Sis ütli’ juudi’
opjidõ ja tää oppusõ
peräst.
20. Jeesus kos't täile:
Ma’ olõ julgõhõ kõnõlnu’ maailmalõ; ma’
olõ alati opanu* kogodusõ ja piihäh kuah,
kohe kõigist paigost
Juuda rahvas kokko tulõ,
ja salgusi ei olõ’ ma*
rnidägi’ kõnõlnu’.

talle: Meil ei olo' luba nü’ ja tuu jaos ilma
kedagi’ är’ tappa’, —
tulnu’, et ma’ tõtõlõ te
52. Et Jeesusõ sõna nistust anna; egaüts,
tõtõs saasi’, mia tää oli kiä tõtõst om, tuu kuuld
1 Tiim. 6. 13.
iilnü’, ku tää tähend, mu’ hellÜ.
määnest surma tää koo 38. Pilatus ütel täile:
les.
Miä om tõtõ? Ja ku
33. Sis läts Pilatus tää teud oli ülnü’, läts
jäi’ kohtukoja ja kut's tää jäi’ vällä juutõ mano
jeesusõ ja titel täile: ja ütel näile: Ma’ ei
Olõt sa’ Juuda rahva lövva’ üttegi’süüdü tääst.
kuningas?
39. A’ teil om viisis,
34. Jeesus kos't täile: j et ma’ üte teile vallalõ
Kõnõlõt sa’ sedä esi- lasõ paasapühäl; tahat
hindäst, vai omma’ sullõ tii’ nüüd, et ma’ teile
tõsõ’ sedä mu st iilnü’? Juuda rahva kuninga
35. Pilatus kos't: Olo vallalõ lasõ?
ma’ Juuda miis? Suurna 40. Sis tänidi’ nää’ jäi’
rahvas ja iilembä’ preesi- ! kõik ja ütli’: Ei tääd,
ri’ omma’ sinno mullo a’ Parraba; a’ Parrabas
är’ annu’. Miä sa’ olõt oli rüüvli.
tennü’7
36. Jeesus kos't: Mu’
kuningriik ei olõ’ seost
19. Päätükk.
maailmast; olõsi’ mu’
Jeesus Pilatusõ iih. Piidsaga’ peskuningriik seost maa mine. Oräppuu vanik. RistllMfiperämädse" sõ*a\
ilmast, kül’ mu’ tiinjä’ mine. Jeesusõ
surm ja matmine.
taplõsi’, et minno Juuda
rahva kätte es saasi’ O is võt't Pilatus Jeeär’ ant; a’ nüüd ei olõ’ O susõ ja pes's tääd
piidsaga’.
mu’ kuningriik siist.
37. Sis ütel Pilatus 2. Ja sõamehe’ koi
täile: Olõt sis ummõhtõ vanigu orävitsost ja
kuningas? Jeesus kos't: panni’ tuu täile päähä,
Jah, ma’ olõ kuningas; ja panni’ purpurimäntÜ
ma' olõ tuu jaos sündü- tää ümbre,

õ. )a Litli': Tereh, Juuda
rahva kuningas! ja lei’
tääd keppega’.
4. Sis lats Pilatus jäi’
vällä ja ütel näile: Kae',
ma’ tuu tääd teile vällä,
et tii’ tunnõt, et ma’
tääst üttegi’ süüdü ei
lövvä*.
5. Sis läts Jeesus vällä
ja kan'd orävitsa vanigut ja purpurimäntlit;
ja Pilatus ütel näile:
Etnäe* inemise
6.
Ku nu’ ülembä’
preestri’ ja tiinjä tääd
näi’, tänidi’ nää’ ja ütli’:
Puu* risti! puu’ risti!
Pilatus ütel näile: Võtkõ’ tii* tääd ja poogõ’
tääd ristia sest ma' ei
lövvä* süüdü tääst.
7. Juudi’ kosti’ täile:
Meil om käsk ja mii’
käsu perrä piät tää
kuulma, sest tää om
esihinnäst Jumala Pujas
tennü*. p-10,53. 3
. 24,16
8. Ku nu’ Pilatus tuud
sõnna kuuVd, peläs tää
viil inämb.
9. Ja läts jäi* kohtukotta ja ütel Jeesusõlõ:
Kost sa olõt? A’ Jee
sus es anna’ täile vas
tust.
moos

10. Sis ütel Pilatus
Jeesusõlõ: Kas sa' ei
kõnõlõ’ mu’ka*? Kas sa’
ei tiiä’, et mul võim om
sinno risti puvva* ja
võim om sinno vallalõ
lasko’?
11. Jeesus kos't: Sul
ei olõsi* määnestki’ või
mu mu’ üle, kui tuu
sullõ ei olõsi* ant üleväst; selle om tuul,
kiä minno sullõ om är’
annu*, suurõmb patt.
12. Tuust aost püüse
Pilatus tääd vallalõ las
ko’; a’ juudi’ tänidi’ ja
ütli*: Ku sa’ seo vallalõ
lasõt, sis ei olõ* sa’
keisri sõbõr, sest egaüts, kiä esihinnäst ku
ningas tege, tuu om
keisri vastanõ.
15.
Ku nu’ Pilatus tuud
sõnna kuul'd, vei tää
Jeesusõ vällä, ja istõ
maaha kohtujäre pääle
sinnä’ paika, midä kutsutas kivipõrmandus, a’
heebreakeeli Kabbatas.
14. A tuu oli paasapühä valmistamise päiv,
arvada*
kuvvõndamal
tunnil; ja tää ütel juu
dõlõ: Etnäe’ tii’ kunin
gat!

15.
A’ nää’ tänidi’:
Vii’ är’, vii’ är’, puu’
tääd risti! Pilatus titel
näile: Kas ma’ pia tii’
kuninga risti puuma?
Ülembä' preestri* kosti’:
Meil ei olõ* kuningat,
kui õnõ keisri.
(S. 16-30. Matt. 27.31—50. Mark. 15.
20—37. Luuk. 23, 26-46.)

16. Sis an'd tää tääd
näide kätte risti puvva’.
17. A* nää’ võti’ Jeesusõ ja vei’ tää är’; ja
tää kan'd umma risti ja
läts vällä sinnä’ paika,
miä kutsutas päälae asõmõs, tuud kutsutas heebreakeeli Kolgatas.
18. Sääl poi' nää’ tää
risti ja töist kats tääga*
kummalõgi* poolõ, a*
Jeesusõ keskehe.
19. A* Pilatus kirot
kah päälkirä ja pan'd
tuu risti külge; a’ tuu
oli kirotõt: Jeesus Naatsaretist, Juuda rahva ku
ningas.
20. Tuud päälkirjä loi’
palio Juuda rahvast; sest
paik oli Hina lähkoh, koh
Jeesus risti puudi; ja
tuu oli kirotõt heebrea-,
kreeka- ja ladinakeeli.
21. Sis ütli* Juuda rah
va ülembä’ preestri’ Pila-

tusõlõ: Är* kirotagu*:
Juuda rahva kuningas;
a’ et tää om tilnü’: Ma’
olõ Juuda rahva kunin
gas.
22. Pilatus kos't: Miä
ma* kirotanu*, olõ ma’
kirotanu’.
25. Ku nu’ sõamehe’
Jeesusõ olli’ risti poonu’,
voh naa taa rõiva, ja
tei’ neli Jako, egalõ sõa
mehed üte jao, ja särgi;
a’ särk oli umblõmalda’,
üleväst kõik koet.
24. Sis ütli’ nää’ ütstõsõlõ: Är’ kisku* sedä
katski’, a’ heidämi* liisko
seo peräst, kelle perält
seo saa; et kiri tõtõs
saasi’, miä ütles: Nää*
omma’ mu’ rõiva’ hindä
vaihhõl jaganu’ ja mu’
särgi peräst liisko heitnü’; tuud tei’ kah sõa
mehe’.
25. A’ Jeesusõ risti man
sais tää imä ja tää imä
sõsar Maarja, Kleopa
naane, ja Maarja Mag
daleena.
26. Ku nu’ Jeesus umma
immä nägi, ja opja sääl
man saisvat, kedä tää
armast, ütles tää umalõ
imäle: Naane, kae*, seo
om su* poig.

27. Peräst ütles tää jo’ koolnu’ olõvat, es
opjalõ: Kae’, seo om murra’ nää’ tää seeresu* imä. Ja tuustsamast luid;
tunnist võt't opja tääd 54. A’ üts sõamehist
limma kotta.
tsusas odaga’ tää külge,
28. Peräst, ku Jeesus š ja sedämaid tull veri ja
tiise, et jo’ kõik oli lõpõ- vesi vällä.
tõt, et kiri tõtõs saa, 55. Ja kiä tuud om
ütles tää : Mul om joogi nännü*, tuu om sedä
hädä.
tunistanu*, ja tää tunis29. A* sääl sais üts tus om tõtõnõ, ja tuu
anoma täüs ätiket; ja tiid, et tää kõnõlõs,
nää’ täüdi’ pesso äti- miä tõtõ om, et tii’ ususi.
kega’ ja panni* iisopi 56. Sest seo om johotsa, ja panni’ tuu tää tunu’, et kiri tõtõs saasi’:
suu ette.
Tää luud är’ murtagu*
50. Ku nu’ Jeesus äti katski’.
ket oli võtnu’, ütel tää: 57. Ja jäi* ütles tõnõ
Seo om lõpõtõt; ja kiri: Nää’ nägevä*, kelle
nõrgut pääd ja heit' sisse nää* omma’ tsuhinge.
sanu’.
51. A’ et valmistamise (S.38—42. Matt. 27, 57-61. Mark. 15,
42-47. Luuk. 23, 50—55.)
Päiv oli, ja et mitte
kehhi jätta’ hingämise 58. A* peräst tuud pallõl
pääväl risti pääle, sest Pilatusõ käest Joosõp
tuu hingämise päiv oli Arimatiast, kiä Jeesusõ
suur, palssi’ juudi’ Pila- opja oli, a* salahusi,
tust, et näide seereluu’ pelü peräst juutõ iist,
murrõtasi’ ja näid maa- et Jeesusõ kehhä maaha
ha VÕÕtasi*. 5 Meos. 21, 23. võtta’; ja Pilatus an'd
52. Sis tulli’ sõamehe’ täile luba; sis tull tää
ja murri’ edimätse seere ja võt't Jeesusõ kehä
luu, ja tõsõ, kiä tääga* maaha.
oli risti puud.
59. Sis tull kah Niko55 A* ku nää’ Jeesusõ deemus, kiä inne üüse
mano tulli* ja näi tääd Jeesusõ mano oli tulnu’

ja tõi siätüt mirri ja
aloet pia sada nakla.
40. Sis võti’ nää’ Jeesusõ keha ja mähe* tua
linadsidõ rõividõ sisse
kallidõ ruuhiga’, nii kuis
Juuda rahval maaha
matmise viis om.
41. A’sääl paigah, koh
tää oli risti liiüd, oli aid
ja aiah vahtsõnõ haud,
kohe es olõ’ ütski’ ial
pant.
42. Sinna’ panni* nää*
sis Jeesusõ Juuda rahva
valmistamise päävä pe
räst, sest et haud lähkoh oli.
20. Päätükk.
Jeesus nälitäs peräst Ulesnõsõmist
Maarja Magdaleenalo, liteletõiskllmnele opjalõ ja nätäl ildampa
Tuumalõ.
(S. 1—18. Matt. 28. t—10. Mark.
16, 1—11. Luuk. 24, 1—12.)
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noilõ: Nää’ omma’ Issändä havvast är’ võt
nu’ ja mii’ ei tiiä’, kohe
nää’ tää omma’ pannu’.
3. Sis läts Peetrus
vällä ja tõnõ opja ja
tull havva mano.
4. A’ nuu’ joosi’ mõlõmba’ üteh ja tõnõ opja
juus'k ette virgõmbahe
kui Peetrus ja tull inne
havva mano.
5. Ja tää nägi kumaruisi kaiõh koolnulina’
sääl olõvat, a’ tää es
lää’ sisse.
6. Sis tulõ Siimon
Peetrus, kiä tää peräh
käve, ja lätt hauda ja
näge koolnulina’ maah
olõvat.
7. Ja et higirätt, miä
tää pää pääl oli, es olõ
koolnulinnoga’ maah, a’
esierälde mähit üteh tõsõh paigah.
8. Sis läts kah tõnõ
opja, kiä inne oli tulnu*,
hauda ja nägi ja usksõ.
9. Sest nää’ es mõista’
viil kirjä, et tää kuuluist
üles nõsõs.

edimätsel nädali
pääväl tulõ Maarja
Magdaleena varra, ku
viil pümme oli, havva
mano ja näge, et kivi
havva iist oli är’ võõt.
2. Sis juusk tää ja tulõ
1 Kor. 15, 4. Ap. teg. 2, 24, 32.
Siimona Peetrusõ ja
tõsõ opja mano, keda 10. Sis lätsi’ opja’ jäi’
Jeesus armast, ja ütel umatsidõ mano.

11. A’ Maarja sais'
havva man väläh ja
ik'k; ku tää ik'k, kai
tää kumaruisi hauda,
12. Ja näge kats englif
valgih rõivih istvat, tõsõ
pählitseh ja tõsõ jalotsih,
koh Jeesusõ keha oli
maanu’.
15. Ja nää’ ütlese’ täile:
Naene, mia sa’ ikõt?
Tää ütles näile: Nää’
omma’ mu’ Issändä är’
veenü’ ja ma’ ei tiiä’,
kohe nää’ tää omma’
pannu’.

Mark. 16, 9.

14. Ja ku tää tuud oli
ülnü’, kään'd tää hinnäst
ümbre ja nägi Jeesusõ
saisvat ja es tiiä’, et
tuu Jeesus oli.
15 Jeesus ütles täile:
Naene, miä sa’ ikõt?
Kedä sa’ otsit? Tää
mõtõl, et tuu om aidnik,
ja ütel täile: Esänd, ku
sa’ olõt tääd är’ kannu’,
sis ütle’ mullo, kohe sa’
tää olõt pannu’ ja ma’
laha tääd är’ võtta’.
16. Jeesus ütel täile:
Maarja!
Tää kään'd
hinnäst ümbre ja ütel
talle: Rabbuni! tuu om:
Opõtaja.
17. Jeesus ütel täile:

Är’ putu’ mu’ külge, sest
ma’ ei olõ’ viil üles
lännü’ uma Esä mano,
a’ mine' mu’ veljo mano
ja ütle’ näile: Ma’ lää
üles uma Esä ja tii’
Esä mano ja uma Ju
mala ja tii’ Jumala mano.
18. Maarja Magdaleena
tulõ ja kuulutas opjilõ,
et tää oli Issändät nännü’ ja et tä täile tuud
oli ülnü’.
(S. 19—23. Mark. 16, 14—18. Luuk
24, 36-49.)

19. Ku nu’ õdagunõ
aig oli tuulsamal edimätsel nädäli pääväl ja
usso’ tabah olli’ sääl,
koh opja’ üteh kuuh olli,
pelü peräst juutõ iist,
sis tull Jeesus ja sais'
keset näid ja ütel näile:
Rahu olgu’ teile 1
20. Ja ku tää tuud oli
ülnü’, näüdäs tää näile
ummi kässi ja külge,
sis sai’ opja’ rõõmsas,
ku nää’ Issändät näi’;
21. Sis ütel Jeesus
näile jäi’: Rahu olgu’
teile! nii kuis Esä minno
om lähätänü’, nii lähädä
ma’ teid kah.
22. Ja ku tää tuud oli
ülnü’, puh'k tää näide

pääle ja ütel näile: Vei 28. Ja Toomas kos't
ko’ pühhä Vaimu.
ja ütel täile: Mu* Issänd,
23. Kellele tii’ iäl patu’ ja mu’ Jummal!
andis annat, noilõ om- 29. Jeesus ütel täile:
ma’ nuu’ andis antu’; Toomas, sa’ olõt usknu’,
kellele tii’ iäl patu* kiu sest et sa’ minno olõt
nität, noilõ omma’ nuu’ nännü’; õnsa’ omma
kinnitedü*.
nuu’, kiä ei näe’ ja siski’
24 A’ Toomas, üts ususõ’.
noist katõsttõiskümnest, 30. A’ Jeesus om palio
kedä nimitedäs katsigõs, muid immetähti tennü’
es olõ’ näidega’, ku ummi opjidõ iih, miä ei
Jeesus tull.
olõ’ üles kirotõt seohhõ
25. Sis ütli’ tõsõ’ opja’ raamaduhe.
p 21,25.
täile: Mii’ olõmi’ Issän-! 31. A’ neo’ omma’ kidät nännü’. A’ tää ütel rotõdu’, et tii* ususi’, et
näile: Ei ma’ usu’, ku Jeesus om Kristus, Jü
rna’ ei näe tää kässih j maia Poig, ja et tii’ usu
naklo asõnd ja ei panö’ läbi elo saasi’ tää nimeh.
umma sõrmõ naklo asõmõhe ja ei panõ’ umma
kätt tää küle sisse.
21. Päätükk.
26. Ja katsa päävä pe Jeesus nälltäs Keenetsareti iarve
kõnõlõs Peetrusõga’ ja
räst olli’ opja’ jäi* sääl- veereh,
kuulutas Peetrusõ ja Johannõsö
perämäist
aigu ette.
samah ja Toomas näi
dega’; sis tull Jeesus, T~)eräst sedä näüdäs
ku usso’ tabab olli’, ja * Jeesus hinnäst jäi’
sais' keset näid ja ütel: opjilõ Tiiberia järve vee
Rahu olgu’ teile 1
reb ; a’ tää näüdäs hin
27. Peräst ütles tää näst nii:
Tuumalõ: Panõ’ uma 2. Siimon Peetrus ja
sõrm süa’ ja kae’ mu’ i Toomas, kedä kutsutas
kässi ja anna uma käsi katsigõs, ja Naatanael,
siiä’ ja panõ’ mu’ küle kiä oli Kaana liinast
sisse ja äri olgu’ usk Kaalileamaalt ja Sebemata’, a’ usklik.
deusõ puja’ ja viil töist

/

kats tää opjist olli’ sääl
kaub.
5. Sis Utel Siimon Peetrus näile: Ma’ lää kallo
piiüdmä. Nää’ ütli’ täile:
Mii’ tulõmi’ kah su kä’.
Nää’ lätsi' vällä ja asto’
sissama laiva pääle ja
tuu iiüse es saa’ pää’
midägi .4. A’ ku jo’ valgõ tull,
sais' Jeesus järve veereb
ja opja’ es tiiä’, et tuu
Jeesus oli.
5. Sis ütel Jeesus näile:
Latsõkõsõ’, kas teil ei
olõ’ midägi’ leevä kõr
valist? Nää’ kosti’ täile:
Ei olõ’.
Luuk. 24, 41.
6. Sis titel Jeesus näile:
Heitke’ nuut vällä hüäle
poolõ laiva, sis lövvät
tii*. Nää’ heidi’ sis ja
es jõvva’ inäp tuud vitä’
kala hulga peräst.
Luuk. 5, 4—6.

7. Sis ütles tuusama
opja, kedä Jeesus ar
mast, Peetrusõlõ: Seo
om Issänd. Ku nu’ Sii
mon Peetrus kuul'd tääd
Issändä olõvat, sis pan'd
tää hammõ hindä ümbre,
sest tää oli alastõ, ja
heit' hinnäst järve.
8. A’ tõsõ’ opja’ tulli’

laivakõsõga’ sest nää’
es olõ’ kavvõh maalt
är’ pia katssada ktiünärd maad ja vei’ auuta
kalioga’.
• 9. Ku nää’ nu’ säält
är’ tulli’ mäele, näi’ nää*
hüdsetulõ sääl maah ja
kalakõisi pääle pant
olõvat ja leibä.
10. Jeesus titel näile t
Toogõ’ noist kalakõisist, miä tii' parhilla’
olõt pütidnü’.
11. Siimon Peetrus läts
ja vidi noodc mäele tätis
suuri kallo sada viis
kümmend kolm tükkii,
ja nuut es lää’ katski’,
et näid oli kül’ nii palio.
12. Jeesus titel näile:
Tulkõ’, võtkõ’ hummogust;
ütski’ opjist es
julgu’ tää käest küssti’:
Kiä sa’ olõt? Sest nää*
liise’ tääd Issändä olõ
vat.
15. Sis tull Jeesus ja
võt't leevä ja an'd näile
ja kalakõisi tuulsamal
kumbõl.
14. Jo’ tuu oli kolmas
kõrd, et Jeesus hinnäst
näüdäs umilõ opjilõ, ku
tää oli kuuluist üles
nõsnu’.

a

15. A’ ku nää’ olli’
söönü’, ütles Jeesus Sii
mon Peetrusõlõ: Siimon,
Joona poig! armasta!
sa’ minno inämb kui
neo’? Tää ütles täile:
Jah, Issand, sa’ tiiät, et
ma’ sinno armasta. Tää
ütles täile: Olo’ mu*
voonakõisi kartis.
16. Tää ütles täile jäi*
töist korda: Siimon,
Joona poig! armastat
sa’ minno? Tää ütles
täile: Jah, Issänd, sa’
tiiät, et ma’ sinno ar
masta. Tää ütles täile:
Hoia’ mu’ lambit kui
kartis.
17. Kolmadat korda
ütles tää täile: Siimon,
Joona poig! armastat
sa’minno? Peetrus sai
kurvas, et tää täile kol
madat korda oli ülnü’:
Armastat sa’ minno? ja
ütel täile: Issänd, sa’
tiiät kõik, sa’ tunnõt, et
ma’ sinno armasta. Jee
sus ütel täile: Olo’ mu’
lambidõ kartis.
18. Tõtõstõ, tõtõstõ ma’
ütle sullõ: Ku sa’ noorõmb olli’, sis panni’
sa’ esi’ uma vüü vüüle
ja käve’, kohesa’tahtsõ’:
a* ku sa’ jäät vanas, sis

sirotat sa’ uma’ käe’
vällä, ja üts tõnõ pand
vüü su’ ümbre ja vii
sinno, kohe sa’ ei taha’.
19. Ja sedä ütel tää
tähendädeh, mändse sur
maga’ tää avvustas Ju
malat. Ja ku tää tuud
oli kõnõlnu’, ütles tää
täile: Käü’ mu’ perrä.
p. 13. 36. 2 Peetr. 1. 14.

20. A’ Peetrus kään'd
hinnäst ümbre ja nägi
opja, kedä Jeesus ar
mast, peräh käüvät, kiä
kah oli õdagusöömäaol
hinnäst Jeesusõ rinna
pääle lasknu’ ja ülnü’:
Issänd, kiä tuu om, kiä
sinno är’ and?
21. Ku Peetrus tääd
nägi, ütel tää Jeesusõlõ:
Issänd, a’ miä sis tääst
saa ?
22. Jeesus ütel täile:
Ku ma’ taha, et tää
jääs, kooni’ ma’ tulõ,
miä sul tuuga’ asja ?
Käü’ sa’ mu’ perrä.
25.
Sis nõssi kõnõ
veljo siäh, et seo opja
ei koolõ’; a’ Jeesus es
ütle', et tää ei koolõ’,
a’: Ku ma’ taha, et tää
jääs, kooni’ ma’ tulõ; miä
sul fuuga’ asja?
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Kristusõ tUU

Joh. 21.

24. Tuu om tuu opja,
kiä neist asöst tunistas,
ja seda om üles kirotanu’ ja mii’ tiiämi’, et
tää tunistus om tõtõ.

om lõpmalda' suur.

tennü’; ku neo* kõik esierälde saasi’ üles kirotõdus, sis arva ma’, et
kah maailm esi’ ei jõvväsi’ är’ mahutada* neid
p. 15,27. raamatit, mia saasi’ kiro25. A’ viil palio muid tõdus.
p. 20.50.
asjo om, mia Jeesus om
AAMEN.
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