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Lukasse Ewangel. li, 28. 

3efu§ ütles: „ Önftid on need, kes Jummala 
Sänna kuulwad ja febba tallele pannewad." 

Joannesse Ewangel. 8,31. peat. 14, 21—26. 

„Kui teie minno ©anna sisse jaete, siis 
ollete teie tõeste Minno jüngrid. — Kellel 
minno kässosannad on ja peab neid, se on 
se, kes mind armastab. — Kui kegi mind ar-
mastab, kül se peab Minno Sänna, ja Minno 
Lssa armastab tedda, ja Meie tahhame tulla ja 
ello asset temma jure tehha. Kes Mind ei ar-
masta, se ei pea Minno ©anna, ja se ©anna, 
mis teie kulete, ep õlle mitte Minno, rcaid selle 
Lssa, kes Mind on läkkitanud. ©edda ollen 
Minna teile rakinud teie jures olles; agga se 
Trõöstia, se Pühha Maim, kedda Minno Jssa 
tahhab läkkitada Minno nimmel, fefamma peab 
teid öppetama keik ja teie meie tulletama keik, 
mis Minna teile ollen üttelnud. 

Joannesse Ewangel. 13, 34. 35. 

Uut kässosanna annan Minna teile, et teie 
teine teist peate armastama, nenba kui MinKa teid 
ollen armastanud. Sestsammast tundwad keik, et 
teie Minno jüngred ollete, kui teil armastus on 
issekeskes." 

1* 



Ufllik Lambakarjane Iosep. 

59tonne aasta eest korristas Jummal Sak-
sa maal ühhe poislapse issa ja emma siit ilmast 
ärra. Selle lapse nimmi olli Iosep. Sedda 
waest last wöttis üks tallopoeg ennese jure, ja 
kaswatas tedda ülles. Sesamma tallopoeg 
prukis tedda omma komade jures karjapoisiks, 
ja ei lakkitand tedda ei ühhegi koli. Nenda 
kaswis temma ilma koli öppetusseta ülles. 

Agga lapsel olli siiski suur himmo ja taht-
minne middagi õppida. Kui ta teisi lapsi 
näggi koli minnewad, siis ta ohkas saggedaste 
ütteldes: Kui minnagi teiega ühhes woiksin 
koli minna! Kui suur teie ön, et teie woite 
middagi õppida! Se suur õppimisse himmo 
ei jätnud tedda mitte rahhule, enne kui temma 
ühhe awitsa ramato ennesele sai murretseda. 
Et temmal ennesel nüüd kül awitsa ramat olli, 
agga siiski aega ei olnud koli minna, pällus 
ta karjatsed, kes temmaga ühhes lomadega 
karjas ollid, et need tedda wöttaksid öppetada 
tähti, tundma. Karjatsed teggid sedda hea 
meiega, ja nemmad ei öppetanud tedda mitte 
üksipainis need tähhed tundma, waid ka we-
rima ja kokko luggema. Ja et ta nende öp-
petust sure holega tähhele panni ja sure him-
moga paäw pawast ikka ennam pudis jure 

õppida, siis jõudis temma omma holelikko öp-
pimissega ni kaugele, et ta wimaks oige heaste 
moistiö luggeda. Nüüd kerjas temma enne-
sele ühhe manna Ewangeliummi ramato. Sed
da wöttis ta karja minnes kasa, lugges sag-
gedaste sure himmoga sealt seest, ja koggus 
ennesele sedda wisi ikka ennam Jummala 
Sanna tundmist. 

Pärrast sedda wöttis üks lambakarjaper-
remees Josepit ennese jure ja üppetas tedda 
wälja ühheks targaks ja ossawaks lambakar-
jatseks. Sesamma karjaperremees sowis tem-
male ka ennam head ja kasso, kui se tallopoeg, 
kes tedda essiteks ennese jure olli tootnud 
kaswatada, sest temma tundis suurt römo 
Josepi õppimisse himmo parrast. Temma 
murretses temmale ühhe Piibli Ramato, laskis 
tedda saggedaste kirrikus Eata, ja püdis mitmel 
muul reisil, temmale head tehha ja kasso sata. 

Nisugguse wagga kaswatamisse labbi sai 
Iosep ennesele mitte üksipäinis kaunist Jum-
maia Sanna tundmist, waid se tundminne 
satis ka head wilja. Temma teggi sagge-
daste palwet Jummala meie Onnisteggia pole, 
et Temma tedda omma Waimoga walgustaks 
ja kinnitaks, ning nenda hakkas ikka ennam 
ja ennam Jummala pühha rahho ja armas
tus temma süddamesse assuma, ja õige uss 
Jesusse Kristusse sisse temma sees ellama ja 
wallitsema. 

Et nisuggune hea luggu temma süddamega 
olli, sedda näitas peagi temma wäljaspiddine 
ello ülles. Temma sai monne aasta parrast 



omma tenistussest lahtt, ja kais uhhe teise 
karjatse jures ennesele tenistust otsimas. Sed-
dawisi juhtus temma ühhe jummalakartlikko 
lambakarja perremehhe jure tullema, selle nimmi 
olli Sröder, ja selle wasto ütles temma: 
„Kas teie ennesele üht süllast ei tormita?" 

Sesamma karja perremees Sröder was-
tas: Praego ei tarwita ma ennesele fui weel 
mitte süllast. Agga kes sinna siis õlled, ja 
kust sa tulled? 

Iosep wastas  ja  üt les  temmale  sedda:  
ju t laks ikka pitkemale, nenda et Iosep tem-
male keik omma ellolnggu üllesrakis. 

Kui Sröder Josepi elloluggu sai kuul-
nud, siis läks ta temma melest ni armsaks, 
et ta tedda nüüd kohhe hea melega ennese jure 
sul laseks  taht is  wöt ta.  Ja  ta  üt les  ta  wasto:  
Kas sa tead, mul ei vileks kül ühtigi süllast 
tarwis, agga ja sinna ikka minno jure. Sest 
mul on fül ufs sullane; agga se ei olle mitte 
öiete mo mele pärrast. Sepärrast tahhon ma 
tedda tenistussest lahti lasta, ja sinna woid 
siis temma assemel mind tenida. 

Iosep wastas:  Ku i  nenda on,  s i is  ho idfo  
mind armas Jummal sedda teggemast; sest 
minno pärrast ei pea ei ial ükski leiwast lahti 
sama. „Kül minno Jummal/ kelle peale ma 
kindlaste lodan, ka minno eest murretseb." Ja 
nende sannadega läks Iosep uksest wälja. 

Sröder  hüdis  wcel  sure  heälega tedda 
taggasi, ütteldes: „Et kule ikka, kule weel, mis 
minna sulle ütlen!" 

Iosep hüdis  temma wasto:  «E i  mi t te,  e i  
mitte!" aitago teid Jummal! ja ta läks nenda 
omma teed eddasi. Kui ta nelli wersta maad 
seält paigast sai ärraläinud, siis juhtus ta 
uhhe teise perremehhega kokko, kes süllast tar-
witas, se wöttis tedda ennese jure tenistusse, 
ja seäl olli temmal wägga hea tenida. 

Pärrast sedda olli se karja perremees Srö-
der sedda luggu omma Koolmeistrile rä-
kind. Agga Koolmeister wastas temmale: 
Jah, Iosep on sega tössist waggadust, tös-
sist jummalafartitfi ja findlat loiust Issanda 
peäle üllesnäitnud. 

Kar japerremees Sröder  üt les:  Agga 
kas se mitte üks liig jummalakartus ei olle? — 

Koolmeister  wastas:  E i  mi t te,  sest^Jum-
mai  käss ib  fumnemas käsfus:  „S inna 
ei pea mitte himmustama omma liggiincbse 
naeft, süllast, ümmardajat, rveikstd, egga 
muud, mis temma parralt on." 

Kar japerremees Sröder.  Et  meie  e i  
pea mitte himmustama, se on isse assi, agga, 
egga Iosep ei olle himmustanud, et minna 
omma süllast ennese jnrest piddin lahti laffma 
temma pärrast; waid se olli minno tahtminne, 
minna isse ollen ommast heast melest sedda 
tenistust J0sepile pakkund. 

Koolmeister .  Hea kü l ,  temma õl leks  ka  
woinnd, selle teise assemele sinno juve sullaseks 
minna, ilma et meie tedda sellepärrast ollek< 
sime tohtinud hukkamoista. Agga kui temma 
se teise (üllasse assemele tenistusse õlleks läi-
nud, eks siis temma ennese süddametunnistus 
temmale sedda mitte ep õlleks ette heitnud ja 



tedda hukka mõistnud, et sedda teist süllast 
temma pärrast tenistussest lahti lasti; ja eks 
temma ei õlleks siis mitte se sure Issanda 
Kässosanna wasta teinud, kes ütleb: Sinna 
pead omma liggimest armastama kui issi-
ennast. (Matt. 22, 39.) „2\eiF nüüd, mis 
reie tal tahhate, cc mnimcssed teile pearoad 
teggema, nendasaminoti tehke ka teie neile. 
(Matt. 7, 12.) Nenda kui meie tahhame, et 
teine ei pea meile kahso teggema ja meie tenis-
tusse ja leiwa sisse tullema, kui sedda temmale 
ka saaks pakkutud, nenda ei pea meie siis ka 
mitte teise tenistust ja leiba roastoroötma, kui 
teine se läbbi ilma tenistusfttta ja ilma leiroata 
jääb, oigo ka, et sedda meile peaks palku-
tarna. Iosep näitis sel kombel tossist jum-
malakartust ja tossist Jummala- ja liqgimesse 
armastust ülles. — Temma armastas ennam 
Jummala Sanna piddada, kui omma ennese 
kasso nõuda. Sepärrast rooib ta ka seäl koh-
has, klis ta nüüd tenib, ikka röömsaste ja 
kindlaste Issanda beide abbi peäle lota ja se 
peale julge olla, et Issand ei tal tedda mahha 
ei jätta, waid iggapiddi temma ello tarwiduste 
eest wöttab murretseda ja tedda nenda sata, 
et keik asjad temmale pearoad kassuks minne-
ma, kuida Apostel Paulus ütleb: Et keik 
heaks tulleb neile, kes Iummalac armasta-
road. (Rom. 8, 28.) Jah, toest, nisugguse 
roagga ello peal hingab Jummala aialtf ja 
iggaroeniie önnistaminne. Ka sedda kinnitab 
Apostel Paulus, ütteldes: Jummala kartus 
fadab keikile asjadele kasso, sellele on seüesin* 
natse ja tullevva ello toorus. (lTim-4,8.) 

Agga need, kes üllekohtusel kombel ühte 
asja ehk kohta ennesele püüdroad sada, need 
c i  sa  mi t te  sedda onne kät te,  mis  nadarroas id  
saroab. — Minna ollen mõnda innimest tun-
i ud, kes sallaja kelepeksmisse- ja laimamissega, 
kes isseennese kiitlemisse- ja mu karoroala- ja 
iillekohtuse kombega, teise au ehk roarra, teise 
asja ehk tenistust, ennesele püüdsid sada; agga 
roimaks, kui nemmad sedda kätte said, siis 
ei sanud nemmad se läbbi ommetige mitte 
ledda onne ja rahho, egga sedda kasso ja ön-
lüstamist tunda, mis nad omma pellikko him-
mo sees arwasid saroad. Sest kui nemmad 
nattokesse aia nisugguse tenistusse sees said 
olnud, siis hakkasid nende leiroaroannemad 
ehk üllemad neid pölgma, ei teinud neile ennam 
sedda head egga maksnud neile sedda palka, 
mis nemmad essitekS neilt lootsid saroad; ka 
said nemmad lühhikesse aia pärrast teotud ja 
ommast tenistussest lahti lastud, ja velmaks 
mõistis Jummala Sanna ja nende omma 
suddame tunnistus neid hukka, et nemmad 
sedda tenistust ntsttggwsel üllekohtusel kombel 
ennesele ollid nõudnud. 

Ka monningad leiroaroannemad on seddawisi 
teinud. Kui nemmad näggid et kellelgi üks 
tru, mõistlik, holikas ja roirk suliane ehk üm
mardaja olli, siis püüdsid nemmad nisuggust 
head^ tentat omma leiroawannemattest ennese 
jure  ärraaroroate l leda ja  üt les id  sesamina roasto:  
Tulle minno jure — minno jures on sul igga-
piddi parrem ja lahkem ellada, ja ma tahhan 
sinnule ka ennam palka anda. Kui nüüd se 
sullane ehk ümmardaja sedda nou roüttis nende 
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jure minna, siis leidsid nemmad, ek se tenia 
mitte ni hea ei olnud, kui temma nende en
diste leiwawannematte melest ollt. Kelle su 
se olli, ei sedda tea. Sest kui nad, uhhes 
kous olles, teine teist öiete tundma said, siis 
leidis teine teist sandima ollewad, kui ta enne 
olli arwanud, ja wimaks lahkusid mollemad 
pahha meiega teine teisest ärra. Nenda^ on 
itta nähha olnud, et Jummal nisuggust ulle-
kohtust kassopüüdmist mitte ei õnnista. 

Agga hopis parrem ja önsam lnggu on 
nendega, kes õigust tagganondwad. CDI? mis 
vabbo ja õnnistust satuab necd ründa, kes 
Jummala Sanna ja pühha TVaimo juhha-
tamisse järvele ommad mörred, himmud ja 
ello kombed aiawad! Tulgo nende karre, 
mis cabhes, nemmad ei karda ühtegi, sest 
nad readrvad, cc Jummal iggal alal nende 
poolt ja nende abbiks on. 

Kar japerremees Sröder.  Aggaminna 
pannen sedda Jostpit wägga immeks, et temma 
ilma öppctamatta, ni targaks ja waggaks on 
läinud! 

Koolmeister .  Jah,  se tu l lcb  ku l  tõeste  
immeks panna, ja wägga arro on sedda 
innimest leida, kes omma tossist Jummala 
armastussega teistele nisugguseks kauniks öppe-
tusse tähheks on. Agga temma ellokombed 
näitawad sedda ka ülles, mis suurt ja wäg-
gewat tööd Jummala Sanna selle süddame 
kallal teel>, kes stddasamma süddamest püüd-
wad öppida ja truiste selle järrele ellada; sest 
üksipäinis Piibli Ramato luggemisse läbbi 

on nisuggune kallis tundminne ja jummala-
kartus Josepi süddamesse assunud. Nenda 
on ka ni mitto muud innimest Piibli Rama-
tut luggedes nisuggust jummalikko tarkust ja 
,ummalikko meelt ennesele saand. Sesamma 
luggu o l l i  ka  önsa Lut terussega.  Kust  tu l l i  
temma süddamesse se jummalik tundminne, 
se öige uff, se suur julqus ja se kindel meel, 
mis temmast leiame? Kust maialt kui Piibli 
Ramatust, mis temma ni sure armastussega 
ja tullist himmoga lugges! 
. Karjaperremees Sröder. Ja omme-

tige kartwad monningad innimessed Piibli 
Ramatut luggedes. Wast hilja kuulsin minna 
ullewad, et nende süddames, kes saggedaste 
Piibli Ramatut loewad, peab liig-uff tõusma, 
ja et nemmad issi peawad eksitusse sisse sat-
tuma ja ka teisi eksitama, ja et monningad 
nendest peawad hakkama jamsima. 

Koolmeister .  Sedda e i  woi  kü l  mi t te  
salgada, et Piibli Ramatut ka kahjoteggewa 
reisil woib luqgeda, sest keigest sest woib kahjo 
tulla, mis mitte nenda ei prügita, kui kohhus 
on. Se keige parrem rohhi lähhäb kihwtiks, 
kui sedda mitte õigel reisil ei prügita. Piibli 
Ramato luggemisse jures tulleb 'keige enna-
miste stdda tähhele panna, mis asja ehk mis 
nou pärrast kegi stdda sowib luggeda. Mon-
ningad lo:wad Piibli Ramatut wastase me-
lega, need leidwad ka seält seest ni mitto öppe-
tust, mis nende pöratse mele ja pättuste him-
niude wasto käib, sest et Jummala Sanna 
pattuied himmud hukkamoistab. — Teised 
loeread Piibli Ramatut üksnes aia wileks, 
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eaaa woi siis seddawisi mitte tössist kasso seält 
feest omma hingele leida. Ssqga hopis tetne 
uqau on sellega, kes Piiblit uksipäinis se nou-
jn himmoga loeb, et temma Jummalat ja 
Temma pühha tahtmist tahhab öppiba tundma 
ja ennast oiges uskus sa ello püHHitsemisses 
kinnitada. Nisuggune luggemmne et root et 
idl ilma kassota jada, issearrauis sus, km 
meie setil jures Issanda pole öhkame ja ^.edva 
vallume, et Temma omma Pühha Ävannoga 
meid walgustaks, ärrataks ja kinnitaks. 

Kar japerremees Sröder  üt les:  Jah, ,  
se woib ka kül tössi olla. Se on mul nuuD 
oige armas, et Iosep meie Itggtbal ennesele 
tenistusse kohha on sanud. Kullad mete nuud 
kuulda same, kuida temma ennast parrast jedda 
üllesnäitab. 

Tük aeaa parrast sedda olli se karjaperre-
mees Sröder kuulda sanud, et se uus per
remees, kedda nüüd Iosep tents, ükskord 
Joftpi peäle olli wihhastanud, — sa je ollt 
sest tulnud: Perremees olli tedda kastnud 
lambad ühhe woöra karja ma peale aiada, 
(nenda kui monninqad üllekohtused karjaperre-
mehhet) scdda tewad.) Agga sedda ei taht
nud Iosep mitte tehha, waid ta olli omma 
perremehhe wasto ütttlnud: Ei !e ep olle 
mitte oige — armas Jummal ei tahha sedda 
mitte. Need innimesftd peawad kül mnidogt 
jo omma waesusse pärrast waewa tundma; 
kui meie nüüd omma lammastega nende kar
jamaad aitame paljaks sõta, siis teme neile 
sega suurt kahjo, ja se ei woi mitte Jummala 

meie pärrast olla. — Temma perremees jäi 
se peäle wait, ehk need sannad temmale kül 
pahhandusscks ollid. 

Nenda sammoti olli Iosep ka omma per-
remehhe teist süllast nonünd. Selle sullase 
n im tu i  o l l i  Mart in .  Sesamma Mart in  
olli weisttle ennam sömist etteannud, kui tedda 
olli kästud. Kui Iosep sedda tähhele panni, 
s i is  üt les  temma ta  wasto:  K i i le  sa  Mart in ,  
ei se ep olle mitte oige. Sedda ei pea sa 
mitte teggema. 

Mart in  wastas:  Mi tme ikka,  sa  jö l le ,  
egga minna sedda isseennesele wötta. Ma 
tittnan sedda omma perremehhe lomadele. 

Iosep.  Agga s inna teeb ommet ige  sega 
omma perremehhe kasso wasto; kule mis 
Pühha Kirri ütleb: Sullased, kuulge ketkts 
asjus umõe sanna, kes teie issandad on lih-
ha põiest. (Koi. 3, 22). Jummal tahhab, 
et sullaseb omma issanbatte ehk perremehhede 
sanna peawab kuulma keikis asjus, mis mitte 
Jummala tahtmisse wasto ei olle. 

Mart in .  Miks  sa  nüüb sedba weikest  
tühja asja ni sureks töstab! 

Iosep.  S i imule  nä i tab  se kü l  üks  wei-
kenne assi ollewab, agga mölle ikka se peäle, 
et sinna Jummala kasso jarrele „omma lig--
gimeft pead armastama kui issiennast." 
Matt. 22, 39). Ning kui sinna omma l:g-
gimest kui isseennast armastab, kas sinna siis 
temmale sowib melepahhanbust, murret ja 
kurbdust  tehha? Wata  nüüb,  ku i  so  perre
mees süggise on waljaarwanud, kui paljo 
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temma omma weiste sömaroarrandussest iggal 
päroal woib kullntada, et se kewwadeni ette 
(5ob/ ja sinna annad ülle kasso weistele roh-
kemaste ette; kui nüüd toido roarra kewwade 
enne aega otsa lõppeb, kas siis sinno perre-
mees pahhandnst, murret ja kurbdust ei sa 
tunda? Kas sinna siis armastust temma wasto 
õlled üllesnaitnud? ja kas sinna siis waid 
rahho leida, kui so süddametunnistus sitmule 
ette heidab, et sinna omma sannakuulmatta 
melega sedda pahhandust, murret ja kurbdust 
omma perremehhele õlled saatnud, ja et sinna 
keige se jures sü allune õlled! 

Mart in .  Kes peab s i is  n i  p i tka  a ia  peäle  
ettemötlema? 

Iosep.  Se  on kergemeel ,  ku i  s inna n i  
pitka aia peale mitte ette ei mõtle. Kül tulleb 
se aeg, et sinna tagga jarrel se peale pead 
mõtlema ja sedda kibbedaste kahhetsema. 

Et karjaperremees Sröder sedda olli kuul-
da sanud, siis rakis temma sedda ka jälle 
Koolmeistrile ülles-

„OI)!" ütles Koolmeister, «se on üks 
uStaw Jummala armastaja ja üks tössine 
ristiinnimenne. Kui sesamma Iosep nisug-
guses tössises jummalakartusses omma ello ed-
dasi aiab ja löppetab, oh mis onnist pölwe 
leiab temma siis iggawesses ellus! Töest wägga 
suur ömustus on siis temma ossa." 

Hea tükki aia pärrast tulli Martin wägga 
kurwa naoga Josepi jure ja ütles temma 
wasto: ,01) annas Iosep, mis pean ma 
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nüüd teggema? Minna ollen üks kurri inni-
menne; ma ollen kaua aega patto teinud, ja 
ei olle mitte ustaw olnud omma perremehhe 
ja liggimesse wasto, egga olle ka mitte Ju ru
malast holinud. Oh! mis nuhtlust ollen minna 
teninud! 

Iosep wastas  temmale:  Se  ep o l le  kü l  
mitte hea, et sinna nenda tünnini õlled ella-
nud, agga se on hea, et sa sedda nüüd roeel 
tunned. Kui sinna omma pattust ja üllekoh-
tust ello öiete kahhetsed, kui sinna süddame 
põhjast sowid, et sa mitte nenda ep õlleks ella-
nud, ja kui sinna nüüd keik üllekohhut sa patto 
tahhab mahhajätta: siis rooib sinna weel nonu 
ja abbi leida. Sest roata! sellepärrast tulli 
Jesus Kristus mailma sisse, et nisuggused 
pactuseb Jummalalt armo ja pattube anbeks-
anbmist kätte saaksib. 

Mart in .  Oh minna o l len  roägga pal jo  
patto teinud, kas Jummal mulle roeel woib 
andeks anda? 

Iosep.  Kui  s inna agga töss ise  melega 
omma patto kahhetsed ja süddamest nõuad 
omma meelt parrandada ja pattust pöörda, 
siis woid sinna sedda kindlaste uskuda, et 
Temma linnule armust so pattud andeks an-
nab. Loe agga sedda römust tähhendamisse 
sanna, misga Jesns meid sellepolest Lukasft 
Eroangeliummis 15. peatükkis öppetanud, üt-
teldes: tBisfucjctune mnimenne teie seast 
on, ic nn cl sadda lammast ott, ja kui ta ühhe 
neist atTaCaiitab, eks ta jätta ühheksaküm» 
tnenö peale ühheksa kovbe, ja eks ta lähhä 
selle javtcle, mis on ärrakaddunud, künni 
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ra sedda leiab• ja kui ta saab leidnud, siis 
panneb temma sedda omma oIlade peale 
romoga. Ja kui temma koio saab, siis kut
sub ta kokko sobrad ja naabred ja ütleb 
neile: (!)lge minnoga rõõmsad, sest ma ol
len leidnud omma lamba, mis olli ärrakad-
dunud. Minna ütlen teile, et nenda on 
room taewas ühhe pattuse parrast, kes 
meelt parrandab, ennam kui ühhekjakümne 
peate ühheksa oige pärrast, kellel mclepar-
randamist ei olle tarrvis. (Luk. 15, 4 — 7.) 
Wala, sinna õlled nisuggune lammas, kes 
Jesusse kar jast  on  ärrakaddunud.  Jesus  
on omma San na ja W aim oga sinno jär-
rel käinud, sind üllesotsimas ja omma karja 
jure taggasi wimas. Kui sinna nüüd oiete 
omma patto ärrarikmist tunned ja pattust tah« 
had pöörda, siis on Temma sind leidnud. 
Minne agga röömsaste Temma jure ja pällu 
Temmalt armo ja hallastust. Temma wöttab 
sind romoga wasto, annab sulle keik so päl
lud andeks ja teeb sind oigeks ja onsaks. 

Mart in .  Oh,  et  minna sedda woiks in  
uskuda! 

Iosep.  Jah!  sedda woid  sa  k ind last  us-
kuda, sest se seisab jo selge saunadega Piibli 
RamatuS üllespandud. Kui need rahwas, kes 
Jesust enne põlgasid nellipühhi essimessel pä-
wal Apostli Peetrusse jutlusse pärrast ehma-
tasid ja kartussega küssisid: Älehhed, wcn* 
nad, mis peame meie teggema^ Giis pee-
mis ütles nende rvasto: parrandage meelt, 
ja iggaüks reie seast lask» ennast ristida 
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lelusse RristUsse nimme peäle pattude aw 

VÜaimo anni sama. (Ap. v-^39- 2, 37 38.) 
Nendasammoti kui se wanglho.d.a se sure ma-
wärrisemisse pärrast kangeste ehmatas, ellem-
ma ommad patlud kahhetses ,a Apostli P a u-
l u s s e  ja  S i la  wasto  üt les:  Issandad,  r n w  

pean ma teggema, et ma onsaks saan Sus 
nemmad ütlesid: Ussi, Issanda >fussc 
Rristusft sisse siis saad sinna ja smno 
perre onsaks. (Ap. Tegg- 16, 26 — 31.) 
Need sannad ei tahhenda muud, km sedda. 
Minne Issanda Jesusse Kriskusse iure, pällu 
Temmalt armo ja pattude andeksandmist, 
wotta sannakuielikko meiega ^emma oppetust 
wasto, ja panne omma lokust keigest sudda-
mest Temma armo tootuste peale: ,us saad 
sinna ja sinno perre onsaks, km so perre 
seddasamma teeb. 

Mart in .  „OH Jummal,  o l le  mul le  pat
tusele armolinne!" 

c>cosep. Jah, toest, Temma annab sulle 
armo; tulleta ennese meie sedda armast laulo: 

Et tulge kokko, pattused! 
Et vuttage sü-alluseb! 
Kui Eoovmatub, ja waeseb; i 

Waat Jesus fübbant lahti teinb 
Neil', kes on wägga kurwcikö lämb, 
Ja tunbroab wiggabusseb. 

Ta wöttab wasto pattuseb; 
Siis tulle: Jesus pakkub kat. 
Sind tahhab ätvapeäStcu ^ 



— 18 — 

Oh! tulle nuttes, uskudes 
Ta jalge ümber hakkades; 
Ta wöttab hallastada. 

Üks karjane ei lammastke, 
Mis eksind on, ja näljane, 
Ei jätta iat  mahha: 
Ühheksakümmend ühheksa 
Ta jättab körbe holeta, 
Ja otsib ühhe tagga. 

Waat! Jesus otsib süddamest 
Sind arrakaddund lambokest, 
Künni Ta saand sind leida. 
Oh! hing! end leida anna ka, 
Ta hawadesse poe sa: 
Ta woib weel armo heita. 

Kui nemmad tük aega seddawisi teine teise/ 
ga said räkinud, siis hakkas Martin need 
Jummala Sanna Oppetussed ja Tootussed 
uskuma ja sest römustama, et Jummal ka 
temma kahhetsewat ohkamist ja palwet kuul-
nud ja temma pattud temmale andeks annud. 

,£>t> mis  armsaks  inn imesseks  o l l i  Mart in  
nuud sanud! Keik üllekohhus ja turri tö olli 
nuud temma melest wägga hirmus! Temma 
pudls nuud süddamest Jummala Sanna jär-
rele ellada ja head tehha; ja kui temma mid-
vagi head Jummala Sanna jarrele sai teinud, 
siis tundis temma südda sest taewalist römo 
>a Jummala rahho. 

Sest aiast sadik räkisid nemmad hopis teist 
w is i .  te ine  te isega ku i  enne sedda.  Mart in  
lovDts nuud ikka, et Iosep tedda piddi öppe-
tama: kuida temma kohhus on Ma peäl ellada. 
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Ta küssis temmalt saggedaste ja ütles: 
„kuida on mo kohhus selle M teife asja jures 
tehha?" — Sesugguste küssimiste peäle andis 
Iosep temmale iggakord Piibli Ramato õp* 
petussega otsust. Sest nenda kui temma Pii
bli Ramatust sedda jummalikko tarkust isseen-
nesele olli sanud, nenda juhhatas temma nüüd 
ka  omma uf f l ikkuks  sanud sel ts imeest  Mart i -
nit sesinnatse jummalikko tarkusse hallika jure. 

Mart in  ei  woinud kaua aega mi t te  om-
ma süddant waigistada, et temma omma per-
remehhele üllekohhut teinud ja temma asjust 
mõnda pettisel ja wurgsel wisil körwale saat-
nud. — Ji^sep selletas ja näitas temmale 
Piibli Ramatust, et, ,.kes öiete pattust tah
hab pöörda ja omma meelt parrandada, se 
peab ka sedda omma liggimessele jälle nõudma 
heaks tehha ja kätte tassuda, mis ta temmale 
üllekohtusel wisil warra, ehk au, ehk rahha 
polest on kahjo teinud." — Temma ütles ka, 
et „ pinda peab hawast wäljakiskuma, muido 
ei woi haaw mitte terweks sada." 

Mart in  wastas:  Oh Jummal !  se  e i  o l le  
minnul mitte woimalik! Kuidas pean ma 
sedda keik kätte tassuma? 

Iosep üt les:  Minna tahhan su l le  se l le  
polest ühhe hea nou anda. Kui se sulle mitte 
ennam woimalik ei olle, omma perremehhele 
arm tassuda, ja heaks tehha, mis sinna pet-
misse- ehk wargussega, laimamissega, wih-
hastamissega ehk mu kurja wisiga temmale 
üllekohhut ja kahjo õlled teinud: siis minne 
omma perremehhe jure ja tunnista tem-

2* 



— 20 — 

male keik sedda üllekohhut ülles, mis sinna 
temmale õlled teinud ja pällu tedda, et temma 
sinno süüd ja eksitussed sulle tahhaks andeks 
anda. Andko temma sulle so süüd andeks, 
karristago temma sind ehk juhtugo sulle temma 
poolt, mis tahhes, siis sinna woid omma süd-
dame tunnistust Jummala ees waigistada. 
Ja et sinna sedda kahjo temmale ennam ei 
woi kätte tassuda, mis sinna temmale õlled 
teinud, siis pead sinna sedda ennam eddes-
piddi temma kasso nõudma ja süddamest oi-
gusse wisil temmale head sowima. 

Mart in .  Sh  se on  kü l  wägga raske tv !  
Iosep.  Agga se on  ka  wagga önnis  toJa  

sadab üpris suurt kasso. Mõtle agga se tõi* 
neride üllema Sakkeusse peäle, kes ka paljo 
üllekohhut olli teinud. Temmal olli sedda joudo, 
et ta sedda üllekohtusel kombel sadud warra 
jälle wois kätte tassuda, ja temma teggi sedda 
ka ja tassus sedda rohkeste jälle kätte. Sest 
temma ütleb Jesusse wasto nenda: Wata, 
Issand, minna annan omma poolt war-
rcmdusi rvaestele, ja kui ma kellelegi ollen 
üllekohro reinud, annan minna neljaworra 
taggasi. ?lgga Jesus ütles temma rvaero: 
Tänna on seUesmnatse koiale önnisrns tul
nud. (Luk. 19, 8. 9.) 

Sakkeus teggi  nenda,  ku i  Mosesse te ises  
ramatus, 2lnws peatükkis, 37m.is salmis ja 
22 peatükkis, 3mas ja 6mas salmis kästakse: 
«Kui kegi härga ehk lamba warrastab ja tap-
pab sedda/ ehk müüb sedda ärra; siis peab 
ta wüs härga ühhe härja wasto jälle andma, 
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ja nelU lammast ühhe lamba wasto. Kui wargus, 
vlgo härg, ehk eset/ ehk lammas ellus alles 
temma käest leitakse; siis peab ta kahhewõrra 
jälle maksma. Kui kegi omma liggimessele 
annab rahha ehk riisto hoida, ja sedda war-
rastakse selle mehhe maiast ärra; kui warras 
leitakse, siis peab ta kahhewõrra maksma." 

Sa  kkeus tassus  sedda ü l lekohtusel  w is i l  
ennese pole kistud warra neljaworra neile tag-
aasi, kelle käest temma sedda olli petnud, ia 
kellele temma sedda weel wois taggasi anda. 
Agga et temma ennam keikile ei woinud nende 
omma jälle kätte tassuda, sepärrast, et temma 
ni mitme tmiinustele olli üllekohhut teinud, 
kedda ta ei tunnudki, ja kes jo muist ehk sur
nud ollit), siis andis ta omma poolt warran-
dust waestele ja tassus nenda rohkeste se >ao 
waeste kätte, mis temma ennam neile ei woi-
nud taggasi anda, kedda ta olli petnud. Sega 
näitis temma ülles, et temma, jummala 
(Sanna järrele, süddamest ommad pattud kah-
hetses ja wihkas, ja et ta üllekohto as>a en
nese jures ei sallind. Wata, se on tossine 
patto tundminne, se on tossine patto kah-
hetsemiune, se on oige meleparrandamin-
ne ja pattust põorminne! — virng, et 
c^esus msuqgust Õiget meleparrandamiöse wilja 
Sakkeusse süddamest ja ellust naggi tous-
wad, sepärrast ütles Ta temma wasto: <ün-
na on sellesinnatse koiale Õnnistus tulnud. 

Kui nüüd Martin sedda ssi kuulnud, siis 
temma teggi nenda kui Iosep tedda ollt juh-
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hakanud, ja temma südda jäi taieste rahhule, 
ja sest aiast sadik wihkas temma süddamest 
keik üllekohhut, nõudis ikka õigust tagga ja olli 
üks ustaw sullane. Ükskord tahtis perremees 
omma süllast Martinit ühte kohta, mis neist 
kaugel ärra olli, sata; agga Martini meie 
pärrast ei olnud mitte sedda pitka teed käia, 
ja temma kaebas sedda Josepile. Sesamma 
wöttis Piibli Ramato lahti ja otsis sedda ku-
endamat peatükki, Apostli Paulusse rama-
tust, Ewesusse Rahwale kirjotud, ülles ja üt-
les: Wata siin, mis sinno. Jummal Apostli 
Paulusse läbbi sind kässib, ütteldes: ,.Teie 
suttascd, kuulge nende sanna, kes reie Is
sandad on lihha polest karrusse ja rvärris-
tussega, oiuma juddame waggadusses, nenda 
kui Krisrusse Ganna." — Kui nüüd Issand 
Jesus Kristus sind õlleks käsknud, kas sinna 
siis sedda ei tahhaks tehha? Nüüd sa kuled, 
et Jummal sind ftsinnatse omma Sanna läbbi 
kässib, et sinna omma perremehhe sanna pead 
kuulma nenda kui Kriötusse Sanna. Kule 
weel, mis Jummala Sanna ütleb: „Li mirre 
silma-kirjaks renides, kui need. kes innimesre 
meie pärrast püüdwad olla, waid kui 2\ris* 
tusse su Ilased, kes Jummala tahtmist süd-
damest rewad, kes heal melel Issandat re-
nirvad ja mitte innimessi." — Wata, kas 
sa nüüd kuled? Sepärrast minne siis ftdda-
maid, minne röomsaste ja heamelega sinna, 
kuhho perremees sind tahhab läkkitada, ja 
mõtle, et Jummalal siis hea meel sinnust on, 
kui sa hea meiega omma perremehhe sanna 
kuled, sepärrast et Jummal sedda on käsknud. 
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— Ja peäle sedda ütleb weel Jummala San-
na: „3a reädke, mis head kegi tal saab tei
nud, er remma sedda saab Issanda kaest, 
olcto sullane, ehk wabba innimenne. (Ewes. 
6,^5-8). 

Mart in  sa i  sest  Jummala  Sanna õppe-
tussest õiete hästi arro. Ta ei lausunud selle 
peäle (annagi, waid läks nüüd wiwimatta 
sinna, kuhho temma perremees tedda olli käjk-
nud minna- t „„ 

Kui temma jälle sai koio tulnud, sus atas 
Iosep temmaga jälle omma konnet eddasi ja 
ütles ta wasto: Kül on, parrago Jummal, 
ka mitto nisuggust süllast ja ümmardajat, kes 
kül nt kaua omma perremeeste ehk perrenaeste 
kässo järrele tewad, kui nemmad teädwad, r et 
need neid tahhele pannewad, ehk nende tõ jär
rele watawad. Agga ni pea kui nad arwa-
wad, et perrewannemad neid mitte ei sa tah-
hele panna egga nende tõ järrele wadata, siis 
on need se jures laisad ja holetumad ja tewad 
mõnda asja teistwisi, kui neid on kästud. 
Seddawisi teniwad nemmad omma perrewan-
nemad üksipäinis silmakirjaks- Agga ni-
sugguste wasto ütleb Jummala Sanna nenda: 
„SuUased, kuulge keikis asjus nende sanna, 
kes teie issandad on lihha polest, ei mitte 
silmakirjaks, kui need, kes innimeste mele 
parrast püüdwad olla, waid wagga süddaiuega, 
Jummalat kartes; ja keik, mis teie ial möl
late tehha, sedda tehke süddamest, ne»da fui 
Issandale, ja ei mitte innimestele: ja teadke, 
er reie Issanda käest pärrandusse palka peate 
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sama, sest teie tenite Issandat Kristust. 
Agga kes üllekohto teeb, peab ennese kätte 
sama, mis ta on üllekohto teinud, ja siin ei 
peta luggu ei ühhestki ennam kui teisest." 
(Kol. 3, 22—25). Sepärrast, kui sind ka 
Ma peäl ükski perremees ehk issand tahhele 
ei panne, siis mõtle ommetige ikka se peale, 
et Kristus, sinno keige üllem Issand, sind 
iggal aial nääb, ja et sinna ükskord temma 
kaest pead parrandusse palka sama, sedda 
mvda, kuida sa õlled teinud. 

, Parrast sedda panni Iosep ka tähhele, et 
uks ümmardaja omma perremehhe maiast 
ikka middagi omma emmale wiis. Essite wiis 
ta temmale üht ja teist toidusse asja. Ta sõi 
monnikord kiiiwa leiba ja wiis sedda woid, 
mis ta omma perrewannematte kaest leiwa jure 
sai, omma emmale. Nendasammoti kui tem-
male lihha anti leiwa korwa süa, siis andis 
temma ka sedda omma emmale. Et se üm-
mardaja ni süddamest omma enima eest mur
ret kandis, sedda kitis kül Iosep wägga, üt-
teldes: Jummala Sannas on üllespandud, et 
nenda kui meie omma wannematte kaest olle-
me paljo head sanud, nenda peame meie ka 
neile jälle süddamest head teggema, sest on 
Jummalal hea meel. Apostel Paulus ütleb: 
Omma waiinemitte head jälle rassuma — 
se on hea ja armas Iuiumala ees. (iTim. 
5,4.) Agaa wimaks panni Iosep sest üm
mardajast ka tahhele, et temma ka omma 
kaega uht ja teist perremehhe asjust wöttis ja 
seÕda wargsel wisil emmale wiis. Nisuggust 
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kurja tood ei woinud Iosep mitte rahhoga 
nähha. Temma kutsus sedda ümmardajat 
ükskord issearran is  korwale  ja  üt les  ta  wasto:  
„Kule sinna — ei se lahha korda, et sinna 
omma perremehhe asjadest middagi isse omma 
käega wõttad ja wargsel wisil omma emmale 
wiid. Se on üks üllekohto tõ, ja risninni-
meesel ei sünni sedda mitte tehha." 

„OH need on tühjad asjad, mis minna 
ol len  wotnud,"  wastas  se ümmardaja, .„ ja  
mo emmal on neid haddast tarwis ja ennam 
hopis kui mo perremehhel." 

Iosep üt les:  Se  woib  kü l  toss i  o l la ,  ja  
se õlleks ka siis kitusse waärt, kui sinna omma 
enima pärrast õigusse kombel murret kannak
sid. Agga kui sinna omma perremehhe asjust 
wargsel wisil kõrwale sadad ja omma enimale 
annad, siis ei olle se ennam üks hea ehk ki-
tusse wäart to, waid üks üllekohto, ja patto 
tõ. Se on üks wägga pahha ja hirmus 
assi, kui innimenne mitte iggal aial omma 
liactitncese wasto ustaw ei olle. Kule, mis 
Issanda Sanna selle polest tcniatte wasto 
ütleb: Apostel Paulus kirjotab Tittissele, üt-
teldes: „Gullastd kässi ornrna enneete issan-
darre sanna kuulda, kerkis asjus nende meie 
pärrast olla, ja et nemmad ei hauku wasro, 
ja ühtegi korwale ei sada, waid et nemmad 
keik head truust üllesnäicawad, cc nemmad 
Jummala meie jSnnietcggia opperussele Uu 
kipiddi woiksrd illo rehha. (Tit. 2, 9. 10). 

Siin kuled sa, et Jummala Sanna teniaid 
neljasuggust kässib: 
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1) Et teniad omma perrewannematte sauna 
peawad kuulma. (Ewesusse Rahwale kirjo-
tud ramatus, kuendamaS peatükkis öüldakse:) 
otsego Kr is tusse Sanna.  

2) Et teniad peawad püüdma keikis asjus 
omma perrewannematte mele parrast olla, Se 
on: keikide nisugguöte asjade sees, mis mitte 
Jummala Sanna wasto ei käi. 

3) El teniad omma perrewannematte sanna 
wasto ei pea haukuma, waid süddamelikko 
allandussega ja lapselikko kartussega, selge 
armastussega ja hea melega nende tahtmisse 
ja sanna järrel teggema-

4) Et teniad omma perrewannematte war-
xandussest ühtegi ei pea korwale saatma, waid 
et nemmad nende wasto kcik head truust pea-
wad üllesnäitama. Üks tcnia näitab siis 
truust ülles, kui temma sedda teeb, mis tedda 
on kästud ja mis temma kohhus on tehha. — 
Ning oh, mis suurt waewa saab siis so südda 
tundma, kui so perrewannemad sedda teäda 
sawad, et sinna nende wasto mitte ep olle 
tru ja ustaw olnud? Sest siis pead sinna 
sedda süddame raskust tundma, et nemmad 
sind ennam mitte ei woi uskuda, ja et sinna 
nende armastust ja nende lotust sinno truusse 
peäle õlled arrakautanud. Jummala ja Tem
ma armo peäle ei woi sa ka mitte omma 
lotust panna, sest Temma ei woi sinno kurja 
ja üllekohto töga mitte rahhul olla, waid Ta 
peab, kui üks öige Jummal, sind karristama, 
et suma Temma Pühha Kasso ülle õlled ast-
nud. Eks sa olle siis üks önneto ja willets 
innimcnne? 
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Oh se pärrast ärra te sedda mitte. Kule 
ma tahhati sinnule ühhe hea nou anda. Et 
jtnna omma emma parrast murret kannad, 
sus mume ja ragi omma perrewannemattele 
omma emma waesust ja pudust ülles, ja pällu 
nende kaest sedda ehk teist asja, mis emma 
haddast tarwitab, hea faunaga; sest hea 
fauna leiab ikka hea paiga. Ja roata! selle 
wisiga ei kauta fa mitte nende armastust sinno 
wasto egga nende lotust sinno truusse peäle 
arra. Ja se on öige au ja oige ön. Oh, 
mis kallist rahho ja römo tunneb innimenne, 
kelle suddames se tunnistus on, et teised igga-
piddi temma truusse peäle kindlaste woiwad 
luta ja keige asjade jures tedda täieste uskuda. 
Se on oige au ja annab nisuggust römo tund
mist suddamele, mis minna mitte ei tahhaks 
kmmingatte au kronide wasto wahhetada. Ja 
se jures woib innimenne ka sega römustada, 
et Ämmalal temma truussest hea meel on, ja 
et <a tedda onnistaj). 

Sesinnane Iosep i maenitsus käis se üm-
mardaja läbbi süddame. Temma teggi nenda, 
km Iosep tedda olli juhhatanud, ja keik läks 
wagga hästi korda. Ta jäi ka weel kaua 
aega sinna tenistusse ja sai omma perrewan-
nemattesi fedda römo tunda, et nemmad tem-
maga täieste rahhul ollid ja temma emmale 
helde käega abbi naitsid, kui temmal abbi tar-
wls laks. 

Ükskord tulli Iosep ühhe teise perremehhe 
s iü lafega kokko,  se l le  n in imi  o l l i  Kot l i ib .  
Selle südda olli tullist wihha täis omma per
remehhe peale; sesamma olli nattoke kurja ja 
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häbbematta wisil ennast temma wasto ülles-
näitaiid, ja sepärrast tahtis Kotliib omma 
perremehhele mondasuggust pahha ja kahiv 
tehha.  — Iosep üt les  se l le  pea le  temma wasto:  
„ Egga sinna ommetige sedda ei te? Se tö ei 
teeks sinnule kül mitte au." 

Kot l i ib  üt les:  Oh tühhi  tagga,  miks  ta  
on siis minnoga ni pahha ja häbbematta wisil 
ümberläinud! 

Iosep.  Egga se põ l le  kü l  ühtegi  k i ta ,  ku i  
temma sinnule on liga teinud: agga temma 
üllekohto tö ei anna sulle weel mitte sedda 
õigust kätte, et sinna se wasto temmale jälle 
woiksid liga tehha. 

Kot l i ib .  Woi  nenda,  kas  minna s i is  pean 
keige se jures rahhul ja wait ollema? 

Iosep.  E i  mi t te,  wa id  te  nenda,  ku i  sa  
arwaix, et sa hea süddametunnistussega sedda 
häbbinaero ennese peält ärrasadad, mis so per-
remees üllekohtusel wisil sinno peäle on saat-
nud. Agga kui sinna nüüd peäle sedda omma 
perremehhe wasto ennam ei tahha ustaw olla, 
waid temmale kurja ja kahjo tehha, siis ei 
woi sinna ei polegi sedda häbbinaero ennese 
peält ärrasata, waid siis viled sa hopis omma 
<iii ärrakautanud. Ja kui sinna arwad, et 
so perremees sinnule vn üllekohhut teinud, 
ja sinna selle järrele ka temmale hakkad ülle-
kohhut teggema, ütle, kas sinna'siis parrem 
vlled kui temma? 
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Kot l i ib .  Agga tc inma peab sedda omme-
tige tunda sama, et ta minnule on liga teinud? 

Iosep.  Agga ku i  s inna ü l lekohtusel  kom-
bel sedda temmale tahhad tunda anda, siis ei 
olle sul weel mitte öige risti-usso tundmist, sest 
Jummala Sanna ütleb Apostli Peetrusse 
essimesscs ramatus, teises Peatükkis, nenda.' 
,/Teie sullased, kuulge keige kartussega om-
ma issandatte sanna, ei mitte ükspäinis 
heade sanna, kes järrele andwad, waid ka 
tiggedatte sanna. Sest se on arm, kui 
kegi süddametunnistusse parrast Jummala 
ees keik kurwastust heaks wöttab ja ülle
kohhut kannatab. Sest mis kitus on se, 
kui teid sü parrast peksetakse, ja teie nenda 
kannatlikkud ollete? Agga kui teie head 
tehhes ja kurja nahhes kannatate, se on 
arm Jummala jures. Sest seks ollete teie 
kutsutud, et ka Kristus on teie eest kan-
natanud, ja teile tähte jätnud, et teie 
peate temma jälgedes kaima, kes ei olle 
patto teinud, ja kelle suust põlle pettust 
leitud; kes ei söimand wasto, kui tedda 
söimati, kes ei ahwardaiid, kui ta kanna
tas, waid andis selle holeks, kes öiete koh-
hut  mõistab."  ( i  Peetr .  i ,  ig  —23,}  

Kas sa nüüd kuled Kotliib? Sepärrast 
jätta nüüd se kurri non mahha. Rägi omma 
perremehhega selle asja pärrast mõistlikult, ja 
selleta temmale sedda allandlikkul wisil, mis 
asja polest temma sinnule on liga teinud; 



toota temmale iggapiddi truust üllesnaidata ja 
pällu tedda, et temma sinno wasto eddes-
piddi ennam armastust tahhaks üllesnäidata 
ja  s innoga parreminne ümberka ia,  kü l lad  s i is  
keik korda lähhab. 

Nenda ei olnud Iosep mitte üksipainis 
üks ustaw sullane ommas tenistusses, waid 
ka se jures üks õnnistud töriist teiste innimeste 
aialikkuks ja iggawesseks önnistusseks, nenda 
et mitto temma (abbi toe tundmisse ja mele-
parrandamisse pole said juhhatud, ja seks olli 
ta sanud Piibli Ramato luggemisse ja pal-
wette teggemisse läbbi. 

Monne aia pärrast läks temma selle perre
mehhe jurest ärra, kes temma truust ja jum-
malakartust kül olli tunda sanud. Kuhho ta 
parrast sedda on sanud, ja kas ta weel ellad, 
sest ei olle ühtegi teada. Kui temma weel 
peaks ellus ollema, kül ta siis nüüd wist isse 
perremees on. Kui ta ikka weel nisugguse 
õige usso- ja jummalakartussega omma ello 
aiad, ja ka teisi töetuudmisse ja meleparran-
damisse pole juhhatab: oh kui paljo head woib 
ta sus tehha! Oh, mis suurt römo ja au 
saav ta siis tullewas ellus tunda! — Kui tem
ma ükskord taewas keik neid nääb, kedda 
temma iggawesse önnistusse te peäle on juh-
hatanud, ja kui ta kuled neid kolmaino Jum-
makile tänno, kitust ja au andwad se eest, et 
Jummal neid temma läbbi on patto hukka-
tusse st peästnud ja omma iggawesse armo ja 
önnistusse riki on juhhatanud: oh kui löpmatta 
suur saab siis temma õnnistus ja au ollema! — 
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Kes isseennast armastab, ja kes omma önne 
ja Viinistusse parrast süddamest murret kannab, 
se ots igo  sedda sea l t ,  kust  se  waene Iosep 
^edda on leidnud. Agga Jummal andko ig-
gauhhele seks vmma armo ja abbi üllewelt! 
Ämen. 
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