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Eessõna. 

Eesti keele, kirjanduse ja ajaloo uurijate ning harrastajate 
meeltes on eesti vanema kirjakeele näidetekogu väljaandmine 
juba varemalt mõlkunud. See mõte kerkis uuesti esile peale 
selle, kui käesoleva raamatu kaasautoril, A. R. C e d e r b e r g i l 
õnnestus 1920 a. suvel, Rootsi Riigiarhiivis ja Stokholmi 
Kuninglikus Raamatukogus leida eestikeelseid dokumente 
(XVII saj. lõpult ja XVIII algult) ja kui neile täiendu
seks hiljem avastati ka Riigi Keskarhiivist, Eestimaa Kon-
sistooriumi-arhiivist ja Tallinna Linnaarhiivist eestikeelseid 
tekste, peamiselt A. R. C e d e r b e r g i , H. P ü r k o p i ja 
P. J o h a n s e n i poolt. Väljaandmiseks lõpliku tõuke 
siiski on andnud noore rahvusliku ülikooli õppetöö tarbed, 
kuna eesti keele ja kirjanduse ning Eesti ajaloo uuringult 
hakkas tunda andma vajadus hõlpsalt käsitsetava, üle
vaatliku, ustava ning ajanõuetele vastava tekstidepublikat-
siooni järel. 

Meie keele vanemaid kirjalisi mälestisi oli varemalt aval
datud ainult mõni: Õpet. Eesti Seltsi poolt kõik alal
hoidunud G. Mülleri jutlused (ÕES-i Toim. XV, a. 1891), 
muistseid pulmalaule jm. (ÕES-i Toim. XVI, a. 1896), J. 
Rossihniuse katekismuse, evangeeliumide, epistlite jm. tõlked 
(ÕES-i Toim. XIX, a. 1898), kümme jutlust XVII sajandi 
keskelt (ÕES-i Toim. XXlf a. 1899) ning Tallinna Linna
arhiivi publikatsioonina «Eestikeelsed palved Kullamaalt" 
(a. 1923). Neile hiljem, käesoleva raamatu ilmumise aegu 
on lisandunud veel Eestimaa Kirjanduse Seltsi väljaandel 
Wanradt-Kolli katekismuse katkendid (Beitr. z. Kunde Estlands 
XV, 4. vihk, a. 1930). Üksikuid lühemaid tekste ja teksti-
katkendeid on muidugi ilmunud eraldi ajakirjus (Eesti 
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Kirjandus, Ajalooline Ajakiri, Eesti Keel jt.), kirjandus
lugudes jm. 

Käesolevasse kogusse on valitud XVI, XVII sajandi ja 
XVIII saj. esipooliku (lõpetades Piibli ilmumisega) tekstidest: 
1. XVI ja XVII saj. lühemaist käsikirjalistest mälestistest 
koik need, mis seni avastatud, kuid veel publitseerimata; 
2. XVI s. — 1739 a. suuremaist, seni avaldamata käsikir
jadest (näit. Joh. Gutslaffi Vana Test. tõlge, Andr. ja Adr. 
Verginiuse Vana Test. tõlge, Stokholmi käsikiri) võimalikult 
pikemaid näiteid; 3. trükis täielikult avaldatud pikemaist 
käsikirjadest (Müller, Rossihnius, osalt ka jutlused alates 
XVII saj. keskpaigaga) ja pikemaist trükktooteist vähemaid 
katkendeid (ühes või mõnes eksemplaris püsinud teostest 
võimalikult pikemaid palasid); 4. võimalikult kõik lühemad 
trükkteosed XVI ja XVII sajandist ja XVIII saj. algult. Ruumi
puudusel on avaldamata jäänud järgmised keelelt ja sisult 
vähema tähtsusega teosed XVIII sajandi esipoolikult: Lõuna-
eesti-murdeline „Önfa Lutri Katekismus, Ehk Laste Õppus. 
N 3 G A / Bey Samuel Lorentz Frölich", s. a. (64 lk., sign. 
A2—D5, varustatud puulõigetega, kaust I8V2XHV2 sm., 
leitud allakirjutanu poolt 1930 a. suvel Taani • Kuningl. 
Rk st); Riigi Keskarhiivis alal hoitavad trükitud plakatid 
(Placata von 1700 bis 1704) nrd. 61 (14. XI 1702, 3 1 lk.). 
38 (3. VIII 1703, 3 lk.), 33 (15. VIII 1703, 3 lk.), 18 (8. VIII 
1704, 4 lk.); Tallinna Linnaarhiivis leiduv (B. F., Suecia, 
nr. 88) plakat 15. VIII 1703 (vt. O. L i i v , Ajal. Ajak. 
1928, lk. 94); rida jutlusekäsikirju Latvia Riigiarhiivis (leitud 
Mart L e p i k u poolt a. 1927; koopiaid hoitakse Tartu 
Ülik. Rk s; vrd. teksti nr. 124. eelmärkust!). Avaldamata on 
jäetud üksiksõnad, nimed, nimetised ja lühemad laused, 
mida leida on asjakirjades isegi enne XVI sajandit, alates 
juba Läti Henriku kroonikaga. 

Tekstid, mis juba varemalt on ilmunud, on käesoleva 
kogu jaoks uuesti algupärandite järgi avaldatud. Kahjuks 
pole seda võidud teha mõne tekstiga, olgu algupärandi 

1 Kogu plakati lehekülgede arv. Eestikeelne tekst on sel ja järg-
nevailgi muidugi tunduvalt lühem. 
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kaotsimineku (nii tekstid nrd. 24, 28—32. 74, 136, 140) või 
originaali kättesaamatuse tõttu trükkimise aegu (nõnda 
tekstid nrd. 66, 156, 159). 

Tekstide järjekord on kronoloogiline. Ometi, kui sama 
autori eri teosed on ilmunud küll eri aegadel, nende vahed 
pole aga märgatavalt suured ja teoste keel on võrdlemisi 
ühtlane, on need sama autori keelenäited esitatud koos, 
järjestikku, ilma et vahele oleks kiilutud teiste autorite tekste 
(vrd. näit. H. Stahli ja J. Gutslaff! puhul!). Mõni järje
kindlusetus tekstide kronoloogilises ja autorite järgi paigu
tuses (näit. nr. 11, 24, 34, 51, 67, 68) on tingitud olnud 
tekstide leiust ja kättesaadavusest raamatu mitmeaastase, 
poognate kaupa ilmumise kestel. Viimaksmainitud asjaolust 
sõltuvad ka teatavad erinevused ja kõikuvused raamatu 
paberis ja kirjapildis. 

Kõik tekstid siin on avaldatud diplomaatsel kujul. Trüki
tehnilistel põhjustel on siiski tehtud järgmised muudatused. 
Käsikirjade, resp. trükitööde c, o, u asemel on käesolevas 
väljaandes tarvitatud tähti ä, ö, ü (erandina juhtumid, kui 
vokaaltähe kohal olev e on esinenud pikendusmärgina, näit. 
tekstis nr. 1.). Samuti on asendatud n. n. lühendustähed 
(läbikriipsutatud p ja h, näit. Mülleril) harilikkudega. Vane
mate käsikirjade (näit. Mülleri) y d (—ij) ja tj-d (=ty), 
nõnda ka fj-i ja ss-i, on püütud, niivõrd kui see võimalik 
on olnud, üksteisest eraldada, kusjuures raske on olnud 
vältida mõningaid kahetsetavaid järjekindlusetus!. Täbara
võitu on vahel ka olnud käsikirjade sõnaalguliste b ja D, 
I ja K ning w ja W lahushoidmine. — Vanemate (kuni 
XVII saj. keskpaiguni ulatuvate) käsikirjade reprodutseerimisel 
on lehekülgede lõpud tähistatud märgiga |, ridade lõpud 
märgiga j . Selgusetud, raskesti loetavad sõnad või tähed on 
asetatud nurksulgudesse (näit.: leybp^.j, [?re]mu), käsikirjades 
läbikriipsutatud kohad aga konksukeste vahele (näit.: 

fta1). 
Käesoleva ramatu väljaandmisel on mitmetigi eeskujuks 

olnud samalaadne teos Soomes: Kustav! G r o t e n f e l t , 
Suomenkielisiä historiallisia asiakirjoja Ruotsin vallan ajalta 
(vuosilta 1548-1809), Helsinki 1912. 
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Suurt tänu võlgneb allakirjutanu selle raamatu kaas
autorile, prof. A. R. C e d e r b e r g ' i l e , kes mitmeti oma nõu 
ja jõuga abiks on olnud raamatu sisu koostamisel ja kor
rektuuride ühekordsel lugemisel, peamiselt küll raamatu I 
vihu (poognate 1.—10.) puhul. Samuti tänulik on autor 
härradele H. Pürkop ' i l e ja B. Karro ' le , kes ajakirja 
Eesti Keele sekretäridena on aidanud lugeda teose vaeva-
rikkaid korrektuure. Tänulikult mainin siin mitme muu 
nõuande ja abi eest veel härrasid dr. P. J o h a n s e n'i, 
dr. O. Gre i f fenhagen ' i , mag. O. Liiv'i, Mart Lepik'ut, 
N. T r e u m u t h ' i , Paul A r i s t e ' t ja dr. H. Weiss ' i . 

Albert Saareste. 
Tartus, 20. I 1931. 
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70. 1673. 

Johan Arnh. v. Brand. 

Armastuslaul. 
Järgnev lauluke, kuuldud J. A. v. B r a n d ' i poolt 1673. a. sügisel 

Vastseliinas, arvatavasti küll mitte otseselt talurahva suust, nagu laulu 
mittepuhtakujuline murre osutab, on ilmunud a. 1702 teoses „RWSEN / 
durch die Marck Brandenburg / Preussen / CHurland / Liefland / Plehcovien / 
Groh-Naugardien / Tweerien und Moscovien . . . " (tiitelpilt 4- 44 - j - 519 lk.). 
Peäle nimetatud salmi (lk. 164) ja järgnevate tekstidena (nr. 71—72) 
esitatud kirikulaulude leidub teoses ka rida eestikeelseid üksiksõnu: 
Sissas (lk. 135), Weepe - vaip (lk. 140: vrd. Gösekeni Weep), Tara — taar 
(lk. 141), Saxa rõock (ib.). Linnyk — linik (lk. 150,151). Saxa toit = Saksa 
tõld (lk. 150, 358). Kümnes (lk. 154). R ä b s ^ rääbis (lk. 163), Isand, 
tubias (lk. 359) jne. — Lauluteksti on varemini ilmutanud m. s. V. 
R e i m a n , Kivid ja killud, lk. 15. 

TLlle terme 'Ttterken, 
Tule metto juro mägghome, 

Anne sud 
Anne mud 

Anne ermes netzukan. 

71. 1673. 

Johan Arnh. v. Brand. 

Kirikulaul I. 

Järgneva lõunaeesti-rnurdelise kirikulaulu on J. A. v. B r a n d a. 1673 
üles märkinud Vastseliina kirikuõpetaja Jon. F r e u d e n t n a l'i diktee
rimist mööda ja see on ilmunud tekst nr. 70 eelmärkuses nimetatud 
raamatus, lk. 164—67. Laul on tõlge saksa keelest („Christe der du 
bist Tag und Licht"). Vrd. selle põhjaeesti-murdelist tõlget, tekst nr. 56! 

1. EHriste te sinna ollet peihw ninck walgkus, 
Sinno een ey olle Iffand errapettü^. 
Sinno issalick selge paistus, 
Õppe meid se tee sest tottest oigest. 

2. Meye pallume sinno jumalicko weggie, 
Koja meid sel sinna sel öhl, 
Kaitza meid Iffand Jumal keike hedda ehst. 
Jumal issa sest heldest armust. 
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3. Aja erra se rasse unde Issand Christus, 
Ett ey melle kahjo teckut se wainlässe kawwällus. 
Se leha tassin nmck puhas olkut. 
Sis olleme meye monessarnasses hohlest wabbat. 

4. Kus meye sülmat magawat. 
Lasse meje söddamet sinno sissen walwama, 
Kaitza meid Issand Jumal sinno parrambal kissie/ 
Ninck pesta meid erra sest pattu köissest. 

5. Kaitza Issand Jumal sinno Christi Koggundus, 
Sinno abbi olkut meile ickes walmistut, 
Llwwita meid Issand Jumal kiggest heddast, 
Lebbi sinno Pühat punnasset reiwat. 

6. Mödle Issand Jumal se rasse aja pehl, 
Kumba kahn se ihu sahp wangis piddatut, 
Sehl hingel kumba sinna lunnastanut olla. 
Anna Issand Jesus sinno troost. 

7. Jumal Issa ollkut auw ninck kiitus, 
Ninck: kahn temmale tarckale Pojale, 
Ninck kahn Iumalalle selle röhmustayale Waymalle, 
Nüid sest ajast ammo ninck iggawest, amen. 

72. 1673. 

Johan Arnh. v. Brand. 

Kirikulaul II. 

Gott ber Vater steh uns bey. 
Järgnev kirikulaul, mille J. A. v. B r a n d üles on tähendanud 

nagu eelmisegi (vt. tekstide nr. 70, 71 eelmärkust!), on ilmunud samas 
teoses „REYSEN.. ." , lk. 167—68. Laulu olevat lauldud „In eygner 
Melodey / welche gantz barbansch war". 

Jumal Issa ella meje jures, 
Ninck erralasse meid errarikoda, 
Tee meid kikest pattust wabbast, 
Ninck awwita meid ömsas errakohlda, 
Currati ehst kaitza meid. 
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Pidda, meid kinni usso sissen 
Sinno, pehle lasse meid igkes lothada, 

Kigkest sõdda mest uskoda 
Sinno sissen, sasse meid 
Uttelisse kike Christelikgen innimissede kahn, 
Erra taggendama currati pettusse 
Jumala sõnna kahn kinnita meid 
Amen, Amen se olkut töissi, 
Siss laulami meje alleluja. 

73. 1686. 
Gebhard HimseL 

Õnnesoov prof. Georgius Wolfg. Wedelius'ele. 

Laul on ilmunud trükklehel „AUUAStlKON gratulatorium, quo 
saxonvm apollinem, mvsarvm corcvlvm, medicorvm principem, Magnifi-
cum atqve Experientissimvm DN. GEORG. WOLFGANG. WEDELIVJVL 
Doctorem Medicum, Confiliarium & Archiatrum Saxonicum, Theoret. 
Profeff. & Aead. Natur. Curiofor. Adjunctum, Sceptra falcesque Acade-
micos laetisfimis ominibus tertium fufeipientem cernui profequuntur 
SVECI. Jenae, Typis Joh. Jae. Bauhoferi, 1686". Originaalist on alles 
2 eks., üks Stokholmi Kuninglikus im kogus, teine Upsala Ülikooli rmkogus. 
Fotostaatiline ülesvõte leidub Tartu Ülikooli rmkogus. Luuletis on 
T o i n i M e 1 a nM e r'i poolt esmakordselt avaldatud ühes faksiimilega 
„Eesti Keel'es" VI (1927), lk. 195-6. 

Wõtta Scepter kessi sees 
Nink olko kaunis üllemees 
Teie Must-Pojade pehl 
Kumst minno üx kahs ollin sehl. 

Gebhard Himsel. 

74. 1686. Tallinna. 
M. Gustavus Johannes Laurentius. 

Leinalaul. 

Järgnev luuletis on trükitult ilmunud pealkirja all: „T)en Echmertz-
lichen Hintritt T>er Weiland Edlen, GrotzEhr und Tugendbetobten Frauen 
F r . H e d w i g S i d o n i a e W a g n e r i n , Des HochWohlEhrwürdigen, 
GrotzAchtbarenundHochWohlgelahrten H e r r n A n t h o n i i H e i d e r i c h s , 
Treufteisigeu Pastoris zn Kegel, Praepositi in Westharrien, wie auch des 
König!. Ok>er-Oonsistorii in Neval Hochverordnetcn Assesoris, Hertzgeliebten 
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Eheliebsten, Welche ben 22. Septembr. 1686 zu Kegel Christlich beerdiget 
ttmtb; Betraurten Nachfolgende. REVAL, gednlckt bey Christoff Brendeten". 
Selle triikkteose leidis 1896. a. kevadel Georg K n ii p f f e r ühest matuse-
ja mälestuskõnesid (XVII saj. II poolest) sisaldavast kvartköitest Tallinna 
Poegi. Gümn. rmkogust. See avaldati Leo M e y e r'i poolt a. 1896. 
VhGEGXVI4, lk. 305—312. Nähtavasti viimase põhjal on laul hiljemini 
uuesti trükitud K. A. H e r m a n n i poolt, Eesti kirjanduse ajalugu (1898). 
Täiendused ja parandused, lk. 5—7. Vt. ka V. R i d a 1 a , E. kirjand. 
ajal. kool. I, lk. 119—21. Praegu on originaal kaotsis. 

HEh selle, kumb siht hedda seest 
Sahp aigksast erraminna! 
Kumb Risti, Waiwa, Murre eest 
Sahp Röhmo sisse sinna! 
Ke Surma ette Ello nehp, 
Nink üxnes Jesu jures jehp, 
See wõit sa önsax kihtma. 

Et lasse mind, Ägypti-Mah, 
So Hedda-Orgkust erra! 
Ma tahhan teps sind denima, 
Echk olla sinno perrä; 
Sul polle Rahwo Pehw echk Öh, 
So jures Murre Waiw nink Töh, 
Ochk, ke sahx otza nehha! 

Denin ma sind weel eddespitt, 
Nink kuhlen sünno Sannat, 
Sihs pehsen minna sihskit mitt, 
Waid Towotust mul annat, 
Sa kihtat omma Warra mull; 
Et pidda sedda issi sull, 
Nink lasse mind siht erra! 

Weel ollen Wangki-Torni sees, 
Ep olle Pehsmist tehda; 
Se Rist on igka Pehw mo ees, 
Nink kinnitan mind jehda 
Kuj kauw pehn minna waine sihn 
So juhres nehma Waiw nink Pinn, 
Nink Nutto-Leiba söhma? 
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lo münno Kehha tühjax jehp, 
Se raske kohhus anda; 
Mo Jalgk nink Kessi rammax lehp, 
Ma tüddin kohrma kanda; 
Mo Selgk on lijax kummardut, 
Mo Silm on Nuttust kullonut, 
Kui kauw mind Wangkis peat? 

Gypti-Mah, sinna Waiwa-hohn, 
Mind waise lasse minna! 
Eht sinnul pissut Röhmo on, 
Sihs lasse mind tochk sinna! 
Se Kanaan ma igkazen, 
Ochk lunnasta mind JEsukenn! 
Et sahxin sedda nehha! 

So pohle, JEsu, Abbi-Mees! 
Ma tõstan omma hehle 
Sesamma Risti-Waiwa sees; 
Ochk heita Armo pehle! 
Ochk kühle mind, mo armas Wend! 
Mo pehle hallesta tochk hend, 
Nink usso münno hedda! 

Ieh sinna mul, kuj Moses sehl 
Neil Isra'litril olli, 
Ke sünno pöha Sanna pehl 
Neit heddast pehstma? tulli, 
Ke sedda Merre kahhex löi, 
Nink nemmat kuiwalt lebbi töj 
See Kanaan-Mah sisse. 

Denida, kõlban ennam teps, 
Mo Igkast wannax jauan; 
Mis Nouw mul on, ma waine Laps? 
So pohle, lEsu, nõuan: 
Kus ILm ep pehstap, pehsta sa, 
Nink omma pöha Abbi kah, 
Mul Hingkamisset sahta! 

165 



Ochk tõtta, Armas JEsukenn! 
Mis wibidat ni kauwa? 
So juhres Rahwo, Röhm nink Önn; 
Ochk pesta mind! ochk jaua! 
Pehn ma sihs ilma asjata 
So pehl ni kauwa lohtama, 
Nink mitte Abbi-sahma ? 

Neh, neh! Mis Sünno Sana sees 
On kescktut üllespanda. 
Eth sinna tahhat Hedda sees 
Hehl Meelel Abbi anda; 
Sihs aita nühd, mul Hedda on, 
Mo Lihha, Patt, nink Pörko-Konn, 
Mo Hingkel Waiwa teewat! 

Iss' ollen minna kandnut kaa 
Kül rascke Rist nink Hedda, 
Nühd tahhat Abbi keelama, 
Nink annat mitte sedda; 
Ma pallun keickest Süddamest: 
Ochk pehsta Hedda-Orgkokehst, 
Nink kühle minno Palwe! 

Ait-Jummal ütlen Jummalal, 
Ke keick on heste thenut! 
Ke kuhlep Palwet Taiwa all, 
Ke münno Hedda nehnut! 
Nühd lehen röhmsast reisima, 
Et sahxin nehha Perris Mah 
Kumb IEsus minnul sahtnut. 

Wist, wist, on sehl mul parramb Nouw, 
Kudt höhlas ILmas tehda; 
Sehl, kus on selgke Lust nink Auw> 
On kindlamb Asse jehda; 
Sehl, sehl on heh, kus Jummal on, 
Nink JEsus münno Auwo-Krohn; 
Seperrast tõttan sinna. 
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Ach kus mo Ello-Maja jehp? 
Kes se ees Hohle kannap? 
Kes waisel Lessel Abbix lehp? 
Kes Lastel armo annap? 
The sedda armas Jummal Sa, 
Nink Armust nemmat paimenda, 
So Poja JEsu perrast! 

Gypti-Mah, jeh nühd üxi küll, 
Mo JEsus mind nühd püap; 
Ma kuhlen teps so Patto-Pill, 
Kumb hullust Meelest hüap; 
Sa ollet kül mind waiwanut 
Nink Nutto-Leibas piddanut 
Nühd sinnust sihskit lachkun. 

Nühd aita, JEsu, kõndima, 
So Rist mul Kaikax anna! 
Eht ollen nõdder reisida, 
Mo Hing so Kehjes kanna! 
Sihs lehhen So kah eddase, 
So külgke lebbi löijan Tee, 
O Röhm! ma nehn jo Taiwa! 

Ei münno Keel woip Röhmo ees 
Se rehkma, me Silm wahtap; 
Se, mea negkin Uscko sees, 
Mind kehjepitte sahtab; 
Ma nehn nühd omma JEsukenn, 
Kaas pöhat Englit, Auw nink Õn; 
Woy ! woy! mis piddo Taiwas ! 

Röhm olko sel, kel Önn on kehs; 
Ma pehsin Murrest erra; 
Ma lessin JEsu Rüppe sees, 
Nink ollen Temma perrä; 
Mo Armat, erra Nuttket mitt! 
Ma tullen ümber mittekit; 
Küll sahte minno jure! 
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Ieh Terwe! Armas Kihlakon, 
Keick Heh nink Auwo ette; 
Mo JEsus, ke küll rickas on, 
Keik maxko sinno kette! 
Se hoidko Sind, nink Kirko-Hohn, 
Se andko, me sul tarwis on, 
Ni Hingk' kudt Ihho pohlest. 

Nühd noudko kaas üx igka Mees, 
Et sahxit, erra tulla; 
Kui kauwa Wangki-Torni sees, 
Nühd Pattust tahhat olla? 
Ochk wotket üllesherckada, 
Nink Patto-Unnest touseda, 
Sihs waikustap teit JEsus. 

M. G u s t a v u s Joh . L a u r e n t i u s , 
ad. D. Matth. et Crucis Diac. 

75. 1686. 
Adrian Verginius. 

Lõunaeesti-murdelise uue testamendi eessõna. 

Trükkteosest Meije Issanda IEfusse Kristusse Wastne Testament / Echt 
Jummala Pöhä Sõnna / Kumb Periast ISSANDA IESUSSE KRIS-
TUSSE Sündmist puhist Ewangelistist nink Apostlist om üllestirjotetu. Curn 
Gratia & Privilegio S. R. M. Sueciae. RIGA / Gedruckt durch Johann 
Georg Wilcken / Königl. Buchdr. Im Iahr MDCLXXXVI", lk. aij—aiij. 
Teos on alal hoidunud mitmes eks-s, neist 4 eks. tallel Õpet. E. Seltsi 
ja Ülikooli rmkogudes. Eessõna on superint. Joh. F i s c h e r a kirjutatud 
ja Adr. Verginiuse tõlgitud. 

Arwas MaHmeHs. 
EG Rahmat / kumba sinna sihn niiet / on nicije Issanda 

IGsuffe Kristusse Wastnc Testament / ehk Jummala vühä 
Sõnna / kumb perräst Issanda IEsnsse kristusse Sündmist 

5 stühist Ewangelistist nink Apostlist om ülleskirjotcw. ©eftiarnmaft 
peät sinna sebbä tcebinn: Kui eejmemne Fnuiminno Pnttn sisse 
olli saddanu / nink se täddi igglNyftst Hukkaminnemist hennc 

168 



Pähle sahtnu; sis om se helde Jummal / ommast Pochjatummast 
Armust / saddcinu Vrnimissclle sedda kallist Towotast andnu / 
et tedda / läbbi Wahemehe nink Luhnastaja / Pattust nink 
Heddäst jälle piddi awwitetama / ent Hukkotasa Kurrati Nitkus 
lital Wäaai piddi err'ähäetetämä nuu tüchjäft tettämä / kui 3 
temma heitina Innimisselle sedda röhmulikko Sõnna kuhlut: 
Minna tnha Wäina tõsta sinno waijel / n. Naise waijole / n. 
sinna n. tommn SEEMNE waijelc; Sesamma fahb snlle Pähd 
crräröhuma / nink sinna saht temma Konsa erräröhnma. 
1. Mos. .Nahm. 3/15. Se towotetu Naise Seemen om Kristus / i<> 
Jummala Poig; se piddi Schiuloulle /se om Kurratil /Pähd 
erräröhuma / se om telt temma Wäkke erräwötma / siski nida / 
et Kristussel piddi Kons sahma erräröhutus; se om / et temma 
piddi kannatama nink köhima. Hebr. 2/14. Sesinahe To-
wotusse pähle omma kik Usklikko / Ilma Algmissest sahni / 15 
lohtnu; nink echk kül ne / kumma enne Kristasse Sündmist ei-
liwa / sesinatze Towotusse Teütmist ei olle nännu / siski omma 
nemma henda / essierrälikkult Qwwre man / ,kumma ni häste 
/ kui kik Leloileiste Iunnnala Orjus / Kristust tähendiwä / 
sestsammast röhmustann / nink omma crräkohlu Ussun sesamma 20 
pähle. Hebr. 11/13. Ent tui Aig (kumba Jummal oman 
Nouwnn olli errämöttelnn) teüs saije / sis lähät Iununal 
omma Poiga / sündinus sahda Naisest / nink Sähdusse alla 
panna / et temma neid / kumma Sähdusse al olliwa / errä-

' 0sta[3 / eit nieile Laste Kohus fatzh. Gal: 4/4/5. Sest pajatab 25 
nühd sesinane Rahmat läbbi n. läbbi / kumb Wastsetz Testa-
mcndist 'kutzutas. Sest se silleu tuhlutetas / kuitao Jummala 
Poig / kumma WäljaminNeminne Algmissest nink iggawest om / 
Mid). 5/2. kumb om Jummal ülle kige kittetu iggäweh / 
Rom. 9/N. Iunkinist Mariast töisttzes; !Ii,nimisseh om siindutu / 30 
Luk. 2/6/7. nink nida kui Innimesse Latze Lehast nik Werrest 
ossalikkutz sahnu. Hebr. 2/14. Se sissen kuhlutetas / mes 
Kristus om appetanu / mes temma omma Leha Peiwil tennu 
/ nink kuitao temma lymbä Jummala nink Jäänuiste wasta 
om piddänu / kummaga temma meile om Eenkiria jätnu / et 35 
meije temnm Ialgi perrä Peame keümä. 1. Pet. 2/21. Kuitao 
temma wihmate meije Pattu perräst om kannatanu / errä-
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kohtu / maha mattetu / meite Õigusse perräst jälle Ülleftösnu / 
käiwat to lännu / nink Jummala hähle Kiide istun / et temmal 
/ kui kigewäggewäl Kunninga! / kik Meeletoald om Taiwan 
nink Mah pähl / nink >et temma wõib nink tahab Uskjille igga-

5 weft Ello anda. Kuitao se wasta Innimisse sedda suhrt Armo 
peäwä tuubina / seddasamma uftlikkun Lohtussen wastaiootnia / 
nink ei peü mitte ennämb kui Pattu nink Kurrati Qatz>e / enge 
kui Jumala Latze Öigusseu n. Pöhäussen ellama. Ne / kumma 
sedda Rahmatut omma kiriotanu / ei olle mitte Engli / euge 

10 Innimisse olnu / ent kummille pöha Waim sedda om sisse 
andun / udes nenmm piddama kirjotama / neid kah Kirjota-
missen wallitzenu / nink nida kige Tõtte sisse johatanu / et 
nemma se Oppusse Ettekandmissen ei olle woinu essidä. Jahn. 
16/13. 2. Pei. 1/21. Seperräst om kah neide Tunnistus töisi / 

l5 Jahu. 21/24. Nink ueide Sõnna ei olle mitte arwata kui 
Innimisse Sõnna / euge nida kni se iöttelikknlt om / kiti 
Jummala Sõnna 1. Tes. 2/13. 

Ent sen Rahmatnn / kumb Wastseh Testamendis kuhntas / 
löijiS mitto Rahmatuid. Eesmatzid nelli Rahmatuid kuhutas 

20 Ewangeliummih / kummist Matteus eesmäst / Markus töist / 
Lukas kolmandat / nink Jahn neljändet om ülleskirjotanu. 
Ewaugelium om Greeka Keele Sõnna / nink om meije Keelel ui 
paljo / kui röhmulik Sõnnum. Otze kui unhd üttel / kä 
Surmale om erräsunnitu / ützik rõhmsamb Sõnna ei wõi 

25 sahda tohdus / kui se / et temma peab Ello jähmä / nida 
kntzntas se Õppus echk Kiihlntaminne / knmmau Pattatzelle 
kä iggawetzesz Surmas; olli erräsunnitu / Arm nink igga-
wenne Ello Kristusse läbbi towotetas / Kochtnlt Ewangelinmmis; / 
se om / 'röhmnlikkiis; Sõnnah / echk Armo Oppnsses; nink 

30 'luhlutamisseh. Neide Nahmatnide Kirjotajid nimmitetäs Eioan-
gelistitz / sest et nemma sedda omma ülleskirjotanu / nink 
neid rõhmulikko Sõnnumid Ilmale tohnu / kuitao se Towotus 
kumb Paradisin olli antu / om teiidetu / se Naise Seemen 
Kristus sündinu / nink kik teunu nink kannatanu / mes temma 

25 meije Erräluhnastamisses; nink Onnistnsses; piddi teggema nink 
kannatama. 
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Neide Perrä tullewa Apostlide Teggi). Apostel om kah 
Greeka Keele Sõnna / nink se wera kui Kask / echk Lähätetu. 
üui Kristus meije Issand omma Oppusse Ammetit nakkas / 
sis wallitz temma katztöistkümmend Mehi / kumbe temma Apost
lis nimmit / Luk. 6/13. kumina ikkes tenuuä üinbrel olliwa / 5 
temma Õppust kuhlilva / tenuuä Immetekko näiwä / et nemma 
ni häste sest / kui kah temma Üllestössemissest I lma l tuunistasse. 
Luk. 24/48. Ap. Teg. 1. 22. n. 5/31. Nesamma lätziwä 
Perräst Kristusse Üllestössemist / kui pöhä Waim näggewal kombel 
neide pähle olli wälja kallata Ap. Teg. 2/1/2/3/4. kige Ilma 10 
sisse / nink kuhlutiwa Ilmale sedda röhmulikko Sõnna Kriŝ  
tussest / Jummala Pojast. Mähräne Järg neil uühd sesinatze 
Oppusse man om olnu / kuitao Ilm neidega / essierrälikkult 
Pahwliga / kä Pagganide mannu olli lähätetu / om nmbre-
keünu / ent kuitao siski Kurrat nink Ilm Jummala Tekko 15 
nink sedda Õppust ei olle woinu errähäetädä / se om Alpost-
Iide Teggo Nahmatuu ülleskirjotetu. Apostlide Hohl olli / 
et se Õppus / kumba uemmä essi mau ollen juttustiwa / kah 
Koggodustc man Piddi hoijetama nink üllespeetämä / seperräst, 
tinnitiwä nemma Uskjid erräollen / Rahmatnidega / kummist 20 
Pahwel / sest et temma ennämb kike om Töhd tcnnu / 
1. Kor. 15/10. neid ennämb>est om kirjotanu / kumma perräst 
omma ütte tohdu / uink se Kärra perrä / kui neinmä sensinatzen 
Rahmatnn saiswa / säetu. 

Wihmne Rahmat om Awwaldamiune / kumb Iahnill^ 25 
Upostlille om jochtonu / kumman kelle pimmedaa proweetlikkun 
Kojuu nink Könuiu om neüdetu / kuitao Järg Kristusse Ker» 
koga Ilma Qtzani sahb ollema / kuitao errätaggauu Kerk / se 
umbusklik nink Währ-Iummala orjaja Paapsti Hulk / echk 
Pabilon / täisist Kerkut sahb perränkiusama nink waiwama / 30 
senni kui Jummal pähle tulleb / nink Pabilonille Otza tehb. 

Se om / armas Mahmehs / mes sulle lühidelt sestsinatzest Rah-
matust sündi teedä anda. Nösse nühd / sah walgetz / sest sinno Wai-
gus tulleb / uink Issanda Auwustus tösseb sinno iille. Esa. 60/1. 
Eträjähgo ennämb entzi Rummalasse sisse / euge tenna Ium- 35 
malat Süddamest / et temma kah sulle / sinuo Keelea / omma 
Sõnna om andnu luggeda / palle tedda temma pähä Waimo 
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Perräst / kä sinno walgustas / nink olle sel heldel Jummalal / 
temma Armo eest / Iummalapelglikknn Ellun Süddamest 
tennolik. Jummal andko sulle omma Armo / Kristusse IEsnsse,/ 
rneije Issanda perräst. Amen. 

Riga ben 12. I u n i j 1686. 

76. ,686. 

Adrian Verginius. 
Matt. evang. 27. peat., salmid 1—14. 

Samast teosest (lk. 46—7), kust tekst nr. 75. Vrd. Joh. Rossihniuse 
tõlget, tekst nr. 16 ! 

Ee XXII. <pichtük. 
Kunningliklust Saajast. Tatzina Rahast. Saduzeerde Essitussest. Suh-

rembast Kässust Sähdussen. Kes Kristus om. 

1. Nförn* IEsus koste nink pajat neile jälle läbbi Mõistu-
kõne / nink üttel: 

2. Se Taiwa Nikkus om ütte Kunninga sahrnane / kä 
ommale Pojalle Saaja teggi / 

3. Nink lähät wälja omme Süllasid neid Kutzutuid Saaia 
tutzma: Nink nemma es taha mitte tulla. 

10 4. Jälle lähat temma töist Süllasid wälja / nink üttel: 
Ütlege neile Kutzutawille: Nätzc / minna olle omma SöhmAiga 
walmistanu / minno Härja nink Söhttöppra omma tappeta / 
nink kik om walmis: Tnlge Saaja. 

5. Ent nemma es hohli sest / n. lätziwa wälja / ütz omnia 
15 Nurme / töine omma Kauba mannu. 

6. Ent «tõise wöttiwa temma Süllasid kinni / willitelliwa 
nink «tapsiwa neid erra. 

7. Kui se Kunningas sedda kuhld / saije temma wehatzesz / 
nink lähat wälja onuna Söawäkke / nink hukkas neid Röhwlid 

20 erra / nink leiti neide Üihna pallama. 
8. Sis üttel iemirrn ommillc Sullasille: Se Saaj om kül 

lualmistu / ent ne Kutzutu es olle sedda währt. 

9. Seperrast minge wälja neide MahTeije pähle / nink 
kutzke Saaja / kedda teije löwwate. 
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10. Nink nesamma Sullase lätziwa wälja Teije Pohle / 
nink koggosiwa kokko kik / kumbe nemma löidsiwa / hahd nink 
kurja: Nink ne Lawwa saiwa kik teüs Wöhrid. 

11. Sis latz se Kunningas sisse neid Wöhrid kajema / 
nink näggi sähl ütte Innimist / sei es olle Saaja Reiwasl 5 
Säljan: 

12. Nink temma üttel temma wasta: Söbber / kuis sinna 
Met ifija sisse tuttu /nink sul ei olle Saaja Reiwast? Ent 
temma * jäi kui keeletummatz. 

* &xtd: Keel: TemmX Suh saije kinnisulletus. kaije sedda ll> 
34. Luk: 

13. Sis üttel se Kunningas ommille Sullasille: Keütke 
temma Kassi nink Jalgu kinni / wõtke tedda / nink heitke tedda 
Pimmedusse sisse / 'kumb wäljan om: Sähl sahb ollema Hund-
minne nink Hammaste Kärriseminne. 15-

14. Sest paljo omma kutzutu / ent weidi errakorjatn. 

77. 1686. 

Adrian Verginius. 

J oh. evang. 2. peat., salmid l—ll. 

Samast teosest (lk. 178—9), kust tekstid nr. 75, 76. Vrd. J. Rossih-
niuse tõlget, tekst nr. 14! 

Se II. PäHtük. 
Saaj Kanan. Jummala Koa Pohastaminne / niuk mes se mau sündinu 

Ierusalemmin. 

1. N$nk kolmandel Peiwäl saiwa Saaja Kanan Gaülea 
Mahl: Nink IEsussc Emma olli sähl. & 

2. Ent IEsust nink temma Jüngrid kutzuti kah Saaja-

3. Nink kui Wihna pandu / sis üttel IEsllsse Emma 
temma wasta: Neil ei olle Wihna. 

4. IEsus üttel temma wasta: Mes mui sinnoga teggemist 
Naine? Minno Tund ei olle weel tulnu. 10 
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5. Temma Emma üttel Sullasille: Mes temma teile ütleb/ 
sedda tekke. 

6. Ent sinna olli kuhs kiwwist WeeAnnumid pltntu Fu-
daliste Pohastamisse perräst / nink egga ütte sisse lutz kah echk 

s kolm Möhto. 

7. IEsus üttel neide wasta: Teütke neid WeeAnnumid 
Weega. Nink nemma teütsiwa neid Wehre tassani. 

8. Nink temma üttel neile: Ammutage nühd / nink wihge 
Wardjalle. Nink nemma weiwa. 

10 9. Ent kui ,'Wardja sedda Wet maitz / kumb Wihnatz olli 
sahnu / (nink temma es tija / kustus se olli: Ent ne Sullase 
teesiwa / kumma sedda Wet olliwa ammutanu:) Sis kutz se 
Wardsa Pöigmehst / 

10. Nink üttel temma wasta: EggamehZ annab eesmalt 
M hähd Wihna / nink sis / kui nemma omma johbnutz sahnu / 

alwembat- Sinua ollet hähd Wihna senni Ajani piddanu. 

11. Se om se eesmanne Tacht / kumba IEsus teggi Kannu 
Galilea Mahl / nink awwald omma Auwustuft: Niuk temma 
Iüngre uflsiwa temma sisse.) 

78. 1686. 

Adrian Verginius. 

Apostlite Tegude raamatu 27. peatükk. 

Sarnast teosest (lk. 285—7), kust tekstid nr. 75—77. 

Se XXVI I . Päh tük . 

Pahwel wijäs erra Italia Mähle / om Laiwa Heddan / jahb siski kilega/ 
kuulma temmaga omma / Ello. 

1. E N t kui se nida olli ette woet / et meije Latwaga piddime 
5 I tal ia Mähle minnema / sis anniwa nemma Pahwlit / nink 

mõnd muid Wangi / ütte Pähmehe Kätte / Nimmega Iul ius / 
Keisri Wäest. 

2. Ent kui meije ütte Adramiti Caiwa astime / et meije 
Asia Wehri möhdä lähsseme / sis lätzime errä / n. meijega 

IO olli Aristarchus / Mazedonia Mci^t Tessalonikast. 
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3. Nink töisel Peiwäl tullime Sidoni. Nink Iulius piddi 
hendä söbbralikkult Pahwli wasta / nink and telle Lubba 
Söppru mannu minna / nink hendä laske häwwetä. 

4. Nink kui meije sählt erralätzime / sis lätzime Küpre alt 
möhdä / sest et Tuhle meil wasta olliwa. 

5. Nink meije lätzime ülle Merre / kumb om Zilizia nink 
Pamwilia man / nink tullime Mürahe / Lizia Mahl. 

6. Nink sähl löis se Pähmehs ütte Laiwa Alekfandriast / 
se lätz Italia Mähle / nink pand meid sinna pähle. 

7. Ent kui meije mitto Peiwä ollime hilja keünu / nink 10 
waiwalisse Knidummi tulnu / et Tuhl meid es lasse / sis 
tullime Kreta alla / Salmone Lihna mannu. 

8. Nink kui meije waiwalisse temma möhdä saime / sis 
tullime ütte Paika / se kutzuti illus Nand / se lähim olli 
Lasea Lihn. '5 

9. Ent kui paljo Aiga olli möhdä lännu / nink nühd jo 
waiwalik Keük Laiwaga olli / sest et kah Pahsto jo möhdä 
lätz / sis mannitz Pahwel neid / 

10. Nink üttel neide wasta: Mehe / minna näe / et se 
Laiwa Keük ei taha ützindä kurri nink kachjolik olla Nihstalle 20 
nink Laiwalle / enge kah meije Ellulle. 

11. Ent se Pähmehs usk ennämb Laiwa-Wallitzajat nink 
Laiwa mehst / kui sedda / mes Pahwlist ütteldi. 

12. Ent sest / et sähl hähd Saddamat es olle / ülle Talwe 
olla / sis olli suhrembal Hulgal Nouw sählt erraminnä / kas 25 
nemma woisse sahda Wönizia Mähle / ülle Talwe jähdä / 
kumb om Saddam Kreta man / Lähsä nink Loije Tuhle wasta. 

13. Ent kui Launa Tuhl puchk / sis mötliwa nemma omma 
Meele perräst ollewat / nink tössiwa nink tulliwa Kreta lähüde. 

14. Ent ei mitte kawwa perräst sedda / sis tõssi Tuhlispäh 20 
neide wasta / kumb kutzuti Iddatuhleh. 

15. Ent kui Laiw kinni hahrti / nink es wõi hendä Tuhle 
wasta sähdä / sis laffime hendä Tuhlest ajada. 

16. Ent meije tullime ütte Saare mannu / se kutzuti 
Klauda / sähl olli meil waiwalisse Jõud Lohzikut kinni sahda. 35 
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17. Sedda wöttime ülles / nink pruhksime Appi / nink 
keüdime sedda Laiwakest kinni: Ent kui meije pelgsime / et 
meije Lihwa pähle es sahsi / sis lassime Annumat maha / 
nink lätzime nida. 

5 18. Ent kui meije suhrt marro I lma ollime kannatanu / 
sis heidiwä nemma töisel Peiwäl Nihsta wälja: 

19. Nink kolmandel Peiwäl heidime omma Käega Laiwa 
Nihsta wälja. 

20. Ent kui mitmal Peiwäl Päiwä ei kah Tächte es 
IO nättä / nink weidi marro Tuhld es olle / sis olli kik Lohtus 

otzan / et meije sahsseme Ello jähmä. 

21. Nink kui nemma kawwa Aiga es olle söhnu / sis sais 
Pahwel neide keskel / nink üttel: 9 Mehe / teil olleh sündinu 
minno Sõnna wõtta / nink ei mitte Kretast alla tulla / et se 

15 Waiw nink Kachjo olleh maha jähnu. 

22. Nink nühd mannitze minna teid röhmsa olla: Ceft 
kelleks teije seast ei sah Ello pohlest Kachjo ollema / kui 
ennege Laiwal. 

23. Sest selsinatzel Õhl sais Jumala Engel minno man / 
2« kumma perrält minna olle / nink kedda minna orja / 

24. Nink üttel: Erra peljako Pahwel: Sinno peab Keisri 
ette säetämä: Nink nätze / Jummal om sulle neid kik kinknu / 
kumma sinnoga lähwä. 

25. Seperrast olge röhmsa / Mehe: Sest minna ussu 
25 Jummalat / et se nida sahb ollema / kui mulle om ütteld. 

26. Ent meije peame ütte Saare pähle minnema. 

27. Ent kui neljastöistlümnes Öh tulli / nink meije Adria 
sisse lätzime / sis mötliwa Laiwa mehe kesk Öhse hendä üttelle 
Mähle tullewal. 

Jo 28. Nink kui nemma Löhdi Wette lassiwa / sis löisiwa 
nemma katzkümmend Sülda Wet : Nink kui nemma weidi 
eddisi lätziwa / sis lassiwa nemma jälle Löhdi Wette / nink 
löisiwa wihstöistkümmend Sülda. 

29. Sis pelgsiwa nemma / et nemma kalle Paiga pähle 
35 es johutz / nink heidiwä nelli Ankrid wälja Laiwa takkast / 

nink waidliwa et Walge sahh. 
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30. Ent fui Laiwamehe otzewa Latwast patto minna / nink 
Lohzikut Merre laffiwa / nink panniwa hendä eddimätzest Laiwa 
Otzaft Ankrit maha laskmas / 

31. Sis üttel Pahwel Pähmehe nink Söamehste wasta: 
Kui nesinatze Laiwa ei jäh / sis ei wõi teije Ello jähdä. 

32. Sis raijewa Süamehe Lohziko Keütze katzik / nink 
lassiwa sedda wälja saddaba. 

33. Ent kui Walge näksi sahma / sis mannitz Pahwel kik 
Sohki wõtta / nink üttel: Tähmbä om neljastöistkümnes 
Peiw / et teije ohdate / nink ollete söhmäta olnu / nink ei 
olle Iüwwä wötnu: 

34. Seperrast mannitze minna teid / Sohki wõtta / sest 
se om tarbis teije omma Ällespiddämissetz: Sest kenki Iuhs° 
karw / teije seast / ei sah Päh pählt maha saddama. 

35. Nink kui temma sedda olli üttelnu / sis wöt temma 
Leiba / nink tennas Jummalat kike een / murs sedda nink 
näksi söhmä. 

36. Sis saiwa nemma kik röhmsah / n. wöttiwa kah süwwä. 

37. Ent meid olli kik Laiwan katzsadda nink kuhs kattesal 
kümmend Senge. 

38. Ent kui nemma olliwa söhnu / sis kebjändiwa nemma 
Laiwa / nink heidiwa Nifjo Merre. 

39. Ent kui Walge saije / sis es tunne nemma sedda 
Mahd mitte: Ent nemma saiwa ütte Kottust nättä / kun 
Nand olli / sinna tahiwa nemma Laiwa ajada / kui nemma 
ollejs woinu. 

40. Nink kui nemma Ankrid olliwa ülles wötnu / sis 
lätziwa nemma Merre / nink pästiwa Aira Kapplu wallale / 
nink tömbsiwa Purjo ülles Tuhle perrä / nink lassiwa Nanda. 

41. Ent kui meije ütte Paika tullime / kun möllembal 
pohl Merr i olli / sis tauksiwa nemma Laiwa / nink eddimenne 
Ossa jäije kinni saisma lihkmatta / ent perrimänne Ossa murti 
kangest Lainist katzke. 

42. Ent Söamehil olli nouw Mängituid erratappa / et 
keäke wälja ojoden erra es passefj. 
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43. Ent se Pähmehs tacht Pahwlit hoita / nink keeld 
neil erra sedda Nouwo / nink käsk neid / kumma moistiwä 
ojoda / eesmalt wälja karrata nink Mähle minna: 

44. Nink muid / mõnd Laudu pähl / ent mõnd Laiwa 
Tükke Pähl. Nink nida sündi / et kik terwelt Mähle tulliwa. 

1686. 
79. Adrian Verginius. 

Apostlite Tegude raamatu 28. peat., salmid 1—16. 
Sarnast teosest (lk. 287—9), kust tekstid nr. 75—78. 

Ee XXVIII. Piihtük. 
Pahwli Immeteggo Melite Saaie pähl; Tullemmne Roma Lihua; 

Könneleminne Iudalistega; neide Rihd töine töisega. Pahwel ütleb sähl 
katz Ajastaiga ilmakeelmätta Juttusi Kristussest. 

1. N Ink kui meije wälja päfsime / sis sai meile teedä / 
et se Saar Meliteh kutzuti. 

2. Ent se Saare Nachwas es teh meile mitte weidi 
Söpprust: Sest nemma teiwä Tuld / nink wöttiwa meid kik 
wasta / se Wichma perräst / kumb meije pähle olli tulnu / nink 
Külma perrast. 

3. Ent kui Pahwel Kulga Hakko kokko rihb / nink Tulle 
heit / sis tulli Nastik Löchnast wälja / nink nakkati temma 
Käe külge. 

4. Ent kui se Nachwas näggi sedda Elläjät temma Käe 
tullen pohwat / sis ütliwa nemma töine töist wasta: Se 
Inniminne om tööst Nöhwel / kumba Sundus ei lasse ellada / 
echk temma kül Merrest om päsnu. 

5. Ent temma wingas sedda Elläjät Tulle / nink telle 
es sünni middake Kurja. 

6. Ent nemma ohdiwa tedda ülles paisuwal / echk äkkitselt 
kohtu maha saddawat. Ent kui nemma kawwa ohdiwa / nink 
es näe telle middäke Kurja sündiwat / sis mötliwa nemma 
töisite / nink ütliwa tedda Jummala ollewat. 

7. Ent sesamma Paiga lähükeffen olli sel Saare Üllembäl 
Mõisa / sel olli nimmi Publius / sesamma wöt meid wasta / 
nink häwwes meid kolm Peiwä söbbralikkult. 
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8. Ent jochto / et Publiusse Essa Wauwa nink Kotto» 
-Tõppe pössi: Sis lätz Pahwel temma wannu siffe / nink kui 
temma olli Palwust piddänu / sis pand temma Käe temma 
pähle / nink teggi tedda terweh. 

9. Kui se olli sündinu / sis tulliwa kah muh / kumma se 
Saare pähl többitze olliwa / nink lassiwa hendä süttitä. 

10. Nink nemma teiwa meile suhrt Auwo / nink kui meije 
erralätzime / sis anniwa nemma meile / mes meile waja olli. 

11. Ent perräst kolm Kuhd lätzime Laiwaga erra / se olli 
^lleksandriast / nink olli ülle Talwe ton Saaren olnu / nink 
temma Tächt olli Kastor nink Põlluks. 

12. Nink kui meije Sürakusahe tullime / sis jäime sinna 
kolm Peiwä. 

13. Kui meije sählt ümbre lätzime / sis tullime Negiutte: 
Nink ütte Peiwä perrä / kui Launa Tuhl tõssi / sis tullime 
töisel Peiwäl Pltteolonni. 

14. Sähl löisime Wellitzid / nink meid palleti neist seitze 
Peiwä neide mannu jähdä. Nink nida tullime Noma. 

15. Nink kui sähl ne Wellitze meist kuhliwa / sis tulliwa 
nemma wälja meije wasta / ammak Äppioworumme / nink 
neide kolme Körtzi mannu: Kui Pahwel neid näggi / sis tennäs 
temma Jummalat / nink saije röhmsah. 

16. Ent kui meije Noma tullime / sis and se Pähmehs 
neid Wangituid üllembä Soa Pähmehe kätte: Ent Pahwlil 
anti Lubba jähdä tohe temma tacht / ütte Sõamehega / 
kä tedda hoie. 

«0. 1686. 
Adrian Verginius. 

Ap. Pauluse raamat Eevesuse rahvale, 5. peat. 

Sarnast teosest (lk. 370—1), kust tekstid nr. 75—79. Vrd. salmide 
i5—21 tõlget Rossihniusel, tekst nr. 15! 

Se V. PäHtiik. 

Mannitzeminne Arnmh Kristusse Armastamisfe perrä; Portusse eest hendä 
i)o\ta; Ello parrandada. Mes Mehele nink Naisele töine töise wasta sünnis. 
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Epistli kolmandel Pöhäpeiwäl Pahstun. 

1. «SIs olge nühd Jummala Mährdlejä / ni kui arma 
Latze: 

2. Nink keüge Armun / nida kui kah Kristus meid om 
armastvnu •/ nink HendÜ essi meije eest erräandnu / Slnoefc 
nink Owwrih Iummalalle / maggusah Haisuh. 

3. Ent Portus nink kigesuggune RojuZ echk Achnus / erra 
sahgoke nimmitetus teije sean / nida kui Pöhil sünnis: 

4. Ei kah Hüütus / ei kah hui Könne / echk Naljaheit-
minne / kumma ei sünni: Enge paljo ennämbest Tennäminne. 

5. Sest se olgo teil teedä / et ütteleke Portjal / echk Ncu 
jäljel / echk Achnel / kä om Währ-Iummala Orjaja / ei ofLc-
mitte Perrändust Kristusse nink Jummala Rikkussen. • 

6. Kenke erräpetko teid tüchjatze Söunuga: Sest neide 
läbbi tulleb Jummala Weha Umbussu Laste pähle. 

7. Sepcrräst erge olge mitte neide Ossalisse. 
8. Sest teije ollite ennemuste Pimmedus / end nühd ollete 

Walgus Issandan: Keüge kui Walgusse Latze: 

9. (Sest Waimo Suggu om kigesuggune Heldus / Qigus 
nink Tõtte:) 

10- Nink kiusage / mes Issanda Meele perräst om. 

11. Nink erge olge ossalisse suggutama Pimmedusse Teust / 
ent nuchtlege neid ennämbest: 

12. Sest mes neist Kallajalt sünnib / see om kah Häbbi 
üttelda. 

13. Ent se sahb kik awwalikkus; / kui sedda Walgest no-
Heldas. Sest kik mes awwalik om / se om Walge. 

14. Seperräst ütleb temma: Wirgo ülles / kä makkat / 
nink tosse ülles Kohljist / sis sähb Kristus sinno walgustawa. 

15. S I s kajege nühd / et teije targalikkult keüde: Eimitte 
kui Rummala / enge nida kui Targa: 

16. °" Piddäge Aiga kallitz: Sest Aig om kurri. 
* Greek. Keel: Ostke Aiga. Se om: PiddXge Aiga Meelen^ 

nink erge laske Aiga, HZehd tettZe, moehdZe minnas. 

180 



17. Seperräst erge olge rummala / enge mõistliko / mes 
Issanda Tachtminne olnes. 

18. Nink erge johge henda teüs Wihna / kummast tigge 
Ello tösses / enge sahge teüs Waimo: 

19. Nink pajakage töine töise sean Laulust nink Kiitusse 
Auust / nink waimolikkust Laulust: Laulke nink mänke Issan» 
balle omman Söamen: 

20. Nink tennäge ikkes kige eest / meije Issanda IEsusse 
Kristuste Nimmel / Jummalat nink Essä: 

21. Nink olge töine töiselle allaheitlikko Jummala Peljun. 

22. Naise olge allaheitlikko ommile Mehstelle / kui Es-
sandalle: 

23. Sest Mehs om Naise Päh / nida kui kah Kristus om 
Koggodusse Päh: Nink temma om omma Iho Õnnisteggija. 

24. Ent ötze kui Koggodus Kristustel om allaheitlik / nida 
kah Naise ommile Mehstelle / kigin Asjun. 

25. Mehe armastage omme Naisi / nida kui kah Kristus 
om armastanu Koggodust / .nin¥ om hendä essi se eest errä» 
andnu: 

26. Et temma sedda pöhändätz / pohasten läbbi Wee Wicht-
niisse Sönnan: 

27. Et temma tedda hennele essi saest auwalikkutz / Koggo, 
dussest / kummal ei olle Wikka / echk Käbbarät / echk muido 
sähräst / enge et temma õllest pähä nink laitmatta. 

28. Nida omma Mehe wölgo omme Naisi armastada / kui 
omma Iho: Kä omma Naist armastab / se armastab Hen3ä essi. 

29. Sest keäke ei olle eale omma Leha wichkanu / enge 
temma toidab nink hählitzeb tedda / nida kui kah Issand Kog-
godust: 

30. Sest meije olleme temma Iho Luhlihkmisse / temma 
Lehast / nink temma Luist. 

31. Seperräst sahb Inniminne omma Essä nink Emma 
maha jätma / nink omma Naise mannu jähmä / nink ne katz 
|ahwa ollema ütz Leha-
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32. Sesinane <3atlau§> om suhr: Ent minna ütle Kristussesb 
nink Koggodussest. 

33. Seperräst kah teile / eggaütz ommalt Koitalt / a r 
mastage omma Naist / ,kui hendä essi: Ent Naine Pelgägo 
Mehst. 

81. 1686. 

Adrian Verginius. 
Joh. Urnilt, raam. (Jahm Awwaldaminne) 12 peat., 

salmid 1—17. 
Sarnast teosest (lk. 467—9), kust tekstid nr. 75—80. Vrd. salmide 

7—12 tõlget J. Rossihniusel, tekst nr. 17 ! 

Se XII. PäHtük. 
Seitzmes Engel ajab Passunat / nink mes se man sündinu. 

1. Nink suhr Tächt natti Taiwan: Naine (olli) Peiwäga 
kattetu / nink Kuh temma Jalgu al / nink temma Päh pähl 
Wannik kattetöistkümnest Tächtest: 

2. Nink temma olli rasse / nink tennit Latze Wallun / 
nink temma waiwati Ilmale kanden. 

3. Nink töine Tächt nätti Taiwan / nink nätze «suhr werrew,. 
Pissohänd / sel olli seitze Päid nink kümme Sarwi: Nink temma 
Päije pähl olliwa seitze PahEchte. 

4. Nink temma Händ tömmas errä kolmandat ossa Taiwa 
Tächtest / nink heit neid Mah pähle: Nink se Pissohänd sais 
se Naise een / kummal olli Ikinale tuwwa / et temma temma. 
Last erräsöhtz / kui temma Ilmale tohtz. 

5. Nink temma täise Poiga / Poisikest / kä kik Pagganid 
piddi kaitzma rawwatze Wihaga: Nink temma Latz hahrti errä 
Jummala nink temma Iärse mannu. 

6. Nink se Naine paggesi Üahnde / kun tel Jummalast 
Paik .olli walmistetu / et nemma tedda sähl rawwitzesse tohat 
tatzsadda nink kuhskümmend Peiwä. 

7. NInk Sõdda tõssi Taiwan: Michkli nink temma Cngli. 
söddasiwa Pissohanna wasta / nink Pissohänd söddas / nink 
temma Engli: 
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8. Nink nemma es köchta mitte / neide Paik es läita 
kah ennämb Taiwan. 

9. Nink se suhr Pissohänd heideti roal/ja / se wanna 
Schiuug / kumb Kurratitz nink Gatanatz kutzutas / kä kik 
I lma erräpettab / heideti ,Mah pähle: Nink temma Englid 
heideti kah wälja. 

10. Nink minna tuhli suhre. .Hähle Taiwan ütlewat: Nühd 
om Önsus nink Wäggi nink Rikkus meije Iummalalle / n. 
Wõimus temma Kristusselle sahnu: Sest et meije Velliste 
Pähle.kaibja om wälja heidetu / kä neide pähle käiwas meije 
Jummala een Oh nink Peiwä. 

11. Nink nemma omma tedda erräwährnu läbbi Woona 
Werre / nink läbbi omma Tunnistusse Sõnna: Nink nemma ei 
olle omma Ello armastanu Surmani. 

12. Seperräst olge rähmsa / Taiwa / nink kumma neide 
sissen elläte. ) Hedda neile / kumma ellawa Mah pähl nink 
Merre pähl / )est Kurrat om teije mannu maha tulnu / suhrt 
Weha pitten / sest et temma tiiäa hennel weidi aigo ollewat. 

13. Nink kui se Pissohänd näggi / et temma Mah pähle 
olli heidetu / sis kiusas temma se Naise perrä / kä sedda Poi-
sikest olli Ilmale tolmu-

14. Nink selle Naisele anti kah 'suhte Adleri Sihwu / et 
temma Qahnde omma Paika lendätz / tun tedda toidetas 3ljatz / 
nink Ajutz / nink pohletz Ajatz / se Schiuwu Palge eest. 

15. Nink se Schiuug heit ommast Suhst se Naise perrä 
Wet / kui Jõkke: >Et temma tedda erräupputasz. 

16. Nink Mah awwit sedda Naist / nink Mah awwas ülles 
omma Suhd / nink neeld sedda Jõkke errä / kumba se Pisso-
händ ommast ^Suhst wälia heit. 

17. Nink se Pissohänd faije wehatzetz se Naise pähle / nink 
lätz Sõtta teggema töistega temma Seemnest / kumma Ium° 
nfala Käsku piddäwä / nink kummil IVsusse Kristusse Tun
nistust om. 
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82. 1689. Tallinna. 
Raamatust „EM-Mah Wehhemb Laulo-Ramat / Tallo-Rahwa Kohli-

nink Kirto-Lapsede tarbix / kud Jummala Auwu^ / ninda welja-sähdtut. 
Rähvli- echk Tal-Linnas / Trükkis sedda / omma Warra mnt Kullo lebbi / 
Christoff Brendeken / 1689. Ahstal", lk. 6 4 - 5 . Teos on tallel Õp. E. S. 
rrnkogus. — Algupärandis pikka vokaali tähistav põikjoonega h on siin (ja 
tekstides nr. 83 ja 84) trükitehnilistel põhjustel asendatud hariliku h-ga. 

NiiHd kihtkem Christum röhmusast. 

Nühd kihtkem Christum röhmusast/ 
Se puchta Neizi Marja Last/ 
Kui kaugel Pähwlik paista woip/ 
Nink keike ILma otza keip. 

Se Lohja keikest Assiast / 
Se sündis Neizist kasimast/ 
Et Lihha Lihha lunnasiis / 
Nink omma Lohma ep laotis. 

Se Jummala Arm sählt üllewelt 
Lex Emma Ihhul hekkiselt; 
ilx Neizit kandis sallaja/ 
Me ILmal olli tutmatta. 

Se Neizi Südda pohas jei/ 
N i pea Jummala Templix sai / 
Ken üxkit Mehs on puhtunut/ 
On Sannast hendax löidetut. 

Se pöha Emma ausaste 
On kandnut tedda ILmale/ 
Ke Gabrielist toiwotut/ 
Nink Johannest on tunnistut. 

Sähl Waine lessis Heina sehs/ 
Ep kartis kõwwa Sõime ehs; 
Se olli rahwul Pihma ka / 
Ke woip keik Linnut söhtada. 
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Se Taiwa-Weggi röhmsax sahp / 
Nink Jummala Talwas auwustap/ 
Nink Karjas tähda andtaxe 
Se keike parras Karjane. 

Nühd olko Auwo IEsussel/ 
Nink Kihlus Issal üllewel / 
Sel Pöhal Waimu! Tenno kah / 
N i nühd kud perrast jetmatta. 

83. 1689. Tallinna. 
Raamatust „Löhikenne Palwe»Ramat Ehsti Mah-Rahwa taibix kirjotut. 

Tal-Linnas / Trükkis sedda / omma Warra nink Kullo lebbi / Chnstoff 
Vrendeken / 1689. Ahstal.", lk. 23—6. Teos on tallel Õp. E. S. rrnkogus. 

Tennaminne perrast se PVHa Sakramenti Pruhkmiffe. 

M I n n a tenan Sind / Issand / Iesu Christe / Sinna 
Jumala Lambas / et Sinna hendes issi Nisti Sambas / oma 
Issal maggusar Haisux meye Pattude ette ülles ohwrinut 
ollet / et keik Weha nink Waim meye wasto sahx errasahtut. 
Sest / iggawessex Mellestussex ollet sinna sesinnase Pöha Sak
ramenti sisse sähdnut / nink meile sähl sehs sünno tössise Ihho 
söhda / nink sünno tössise Werre johda kesknut / nink pajatanut: 
Sedda techket / sittokord kud teye sedda tehte / münno 
Mellestussex / se on / sittokord kud meye sest sinnasest Leidast 
söhme / nink sest sinnasest Kurrikast johme / peame meye sünno 
Surma kuhlotama / nink mellestama / mis Sinna meile se ka 
sahtnut ollet / nimmita Pattude Andix-Andmisse / Ello nink 
Õnnistusse. Minna pallun Sind lebbi süno Pöha Kannatusse 
nink kibbeda Surma / awwita / et minna saggedast Süddalikko 
häh Mele nink Mõtte ka auwsast selsinnasel taiwasel Söhmen-
ajale lähn / nink ussinast mõtlen / mis nink kui paljo Sinna 
minno ette maxnut ollet / kui raskex se Sinnul on sahnut / 
mind erralunnastada / nink mesarnase ilmaweljapajatamatta 
Armo Sinna minnul neutanut ollet / et minna se lebbi jelle 
ülles erratut / Sind omma Suh nink Süddame ka ikkas se 
ette tennan / Sind keikest Wähjest jelle armastan / nink sünno 
Keskude jerrel ellan; Nink kus minna sahxin kommistama / et 
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mina hend doch warsi jelle Sinno pohle pöhran / nink 
sestsinnasest ühest kindlast Leppitussest hend Süddamest tröhstin. 
Anna minnul kahs Armo / et minna lebbi sesinnafe Pöha 
Sakramenti Sinno ka ühhex Ihhux techtut / üx Lihha nink 
Werri Sinno ka sahn / keik Iljalikko sihn ILma sehs errapölgan / 
Nisti nink Willezusse sehs kannatalikko Süddame ka Sinno 
jerrel kein / nink ilkas sedda nouwan / me üllewel Taiwas on. 
Et minna / kud sünno Luhlihkminne / Sinnust / münno ainust 
Pähst / tössise Assu ka ilmalachkmatta kinnihakkan. Nink eth 
sesinnane Sakrament meit keiksuta ühhe töise wasto weljalikko 
Armo nink Truwi ka üchte siddup / (sest otze ninda / kud 
ühhex Leibax paljo üwwat / nink ühhex Wihnax palio Marjut 
üchtetullewat / ninda peawa kahs meitest paljo üx Waimolik 
Ihho Sinno sehs ollema) seperrast awwita / et ni paljo / kud 
meye ühhest Leibas nink ühhest Kurrikast olleme Ossa sahnut / 
meye kahs / kud sünno Luhlihkmisset / hend issikeskes ar-
masiame / nink keik Asjade ette errapanneme keik Weha nink 
Waimo / nink iggam^hhelle Süddame põhjast andix anneme / 
otze ninda / kud Sinna meile andix andnut ollet / et meye 
woixime sel wihmsel Pähwal Sinno ka / kud meye Peigmehhe 
ka / sisseminnema sel iggawessel Söhmenajal sünno Nikko 
sisse V A . 

84. 1689. Tallinna. 
Samast raamatust lk. 44—5, kust eelmine tekst (nr. 83). 

Christus ist mein Leben / Eterben ist mein Gewin / ete. 

M o Ello Christus on nink Wend / 
M o Kaswux Emm sahp mina / 

Sel anan minna koggonis hend / 
Nink Nöhmo ka lähn sinna. 

Ja Nöhmo ka lähn ILmast siht 
M o Wenda I E S U jure / 
Et ma sahn Temast Taiwa-Hühdt / 
Nink Auwo üllesuhre. 
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Nühd ollen üllewoitnut keik 
Mo Nisti mõnnes Waimas / 
Eth reijati mo Singe Peig / 
Sest lepptis Jummala Taiwas. 

Kus müno Weggi nödd:ax jähp / 
Mo Hing sihs hakkap tõtta / 
Nink müno Kehl teps lähkma lähp 
Mo Hingamist sihs wõtta. 

Kus Südda nink mo Mötluxet 
Kud Kühnal kustwat erra / 
Kumb lähp nink wahgup kaxepeit/ 
Nink Kihr fen jettap perrä / 

Sihs latz mind kaunist hiljokest / 
O Issand / Annes jähda 
So mehle perrast otze hähst / 
Kus Surma-Tund sahp tähda / 

Et sihs ma Sinnust takkistan / 
Kud Takkijat neist Nihdest / 
Nink ellama so jures sahn / 
Nink paistma Taiwa-Hühdest. 

85. 1690—1701. 

Andreas ja Adrian Verginius. 

II Moos. raamatu 20. peatükk. 

Anonüümsest, A — O : o : o : o : o : o : o : o signeeritud (mitmed lehed 
puuduvad) käsikirjast (in - 4°), mis sisaldab Vana Testamendi algusosa 
(lõppedes Hiiobi raam. 42. peat. 3. salmiga) ja mida alal hoitakse Õpet. 
Eesti Seltsi arhiivis. Kirjastiili põhjal otsustades on manuskript redigee
ritud 1690—1720. a. paiku. Käsikiri on ilmselt sama, mis Andreas Ver
giniusa ja ta poja Adriani poolt on valmistatud nähtavasti 1690—1701.a, 
(Vrd. Recke-Napiersky, Allg. Schriftst. u. Gelehrt. Lex. IV [1832], lk. 439, 
448; V. Reiman, Eesti piibli ümberp. lugu2, lk. 100) ja mis a. 1704 ole
vat kaotsi läinud. Vrd. Joh. Gutslaffi tõlkega, tekst nn 44! 

Trükitehnilistel põhjustel on järgnevas tekstis, samuti tekstides 

nr. 86—92, käsikirjas esineva m (— mm) asemel trükitud m. 
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20. Pätük. 

Need ^iipat Kümnne Kästut Antakse Moselle. 

1. Nink Jumal rakis keik neid Sanno, ja üttel: 
2. Mina olen Issand sino Jumal, • ke sind Egüpti-Maast, 

Teenistusse Honest olen wälia saatnut. 

3. Sinul ei pea mitte muid Iumalid olema Mino ees. 
Siua ei pea ühtekid Kujo, eiga middakid Kallet eneselle teggema, 
see 'perrä, mes Talwas ülewal on, eiga sest, mis Maa pääl all 
on, eika se perrä, mes Wee seos, Maa all on. 

5. Sina ei pea neid mitte kumardama, eiga neid Teenima; 
Sest Mina se Issand sino Jumal, olen üks Wäggew wihhane 
Jumal, ke Wannambide Pattut Koddo-otsip Laste pale, Koi-
manda nink Neljanda Põlwe sisse, kummat Mind Wihkawad. 

6. Nink teen.Armo monelle Tuhhandalle, kumat Mind Ar
mastawat, nink Mino, Käskut piddawad 

7. Sina ei pea mitte Issanda oma Jumala Nimi tühjaste 
oma Suhhu wõtma; Sest ,Issand ei saa mitte nuhtlematta 
Jätma, ke tämä Nimi tühjaste Suhhu wottap. 

8> Mõtle Myha Päiwa pale, et sina sedda Pühhitset. 

9- Kuus Päiwa peat sina Tööd teggema, nink keik oma 
Asiat talitama. 

10. Agga Seitsmel Pattoal on Issanda sino Jumala Hin. 
gamisse Patto, sis ,ei pea sina ühtekid Tööd teggema, ei siuu 
Poig, ei sino Tüttar, ci sino Sullane, ei sino Ümberdaja, eiga 
sino Tõbras, ei ka sino Wöras, ke sino Majas on. 

11. Sest Kue Päiwade sees on Issand tehnut, Taiwast ja 
Maad, nink Merre, ja keik, me tämä sees on, nink Hingas 
Seitsmel Päiwal; Seperraft Annist Issand Hingamisse Päiwa, 
nink Pühhitsis sedda. 

12. Sina peat Oma Issa, nink Oma Ema Awustama, et sina 
kauwa Elat se Maa seos, ,kuma Issand sino Jumal sulle Annap. 

13. Sina ei pea mitte ärratapma. 
14. Sina ei Pea mitte Abbi-Elo rikma. 
15. Sina ci P̂ a mitte Warrastama. 
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16- Sina ei pea ühtekid kawalat Tunnistust räkima .oma 
Liggimese \va\ta-

17. Sina ei Pea mitte himustama oma Liggimese Kedda. 

18. Sina ei pea mitte himustama oma Qiggimesse Naist, 
•eiga tämä Sullast, eiga tämä Ümberda^at, eiga tämä Härga, 
•eiga tämä Eselid, ehk keik mes sino Iähhembal on. 

19. Nin>k keik Rahwas näggi sttwa Pikkse-Mürrisemist, nink 
Wälki, ja Passuna-Hölli, nink sedda Mäggi Suitsuwat; Kui 
agga Rahwas sedda näggi, sis tagganit nämat ärra, nink seisit 
kaugel. Nink ütlit Mõse wasta: Kõnele sina meitega, meije 
tahhame kuulda, nink ärra lasko mitte Jumalad jmeijega Köunelda, 
et meije ärra ei Surre-

20. Agga Moses üttel Rahwa wasta: Ärge kartke mitte, 
sest Jumal on tulnut teid kiusama, ja et tämä Hirm teije Sii-
made ees peap olema, nink et teije Pattu ei tee. 

21. Ninda seisis se Rahwas kaugel; Agga Moses läks 
lähhemballe Pimedusse, kumma sees Jumal oli. 

22. Nink Issand üttel ,Mose wasta: Ninda peat sina Israeli 
Lalpsille ütlema: Teije olette nähnut, et Mina .olen Talwast 
Teijega räkinut. 

23- Seperrast ei Pea teije middakid Mino kõrwal teggeina, 
Hõbbe- nink Kuldasid Iumalid ei pea teije mitte teggema. 

21. Üht Altarid Mullast tee Minnlle, kuma pääl siua oina 
Tule-Ohlurid, nink oma Teno-Ohwrid, oma Lanrbat ja Härjat 
wõit Ohwrida. Sest kumas Paikas Mina oma Nime Mälestust 
saan säädma, sääl tahhan ,Mina sino jure tulla, riiiff sind 
Õnnistada. 

25. Nink kui sina Mulle Kiwist Altarid tahhat tehha, sis' 
ärra tehko sedda mitte .Tahhotut Kiwist; Sest kui sina oma 
Tahho^Niistat se pUe ülestöstat, sis 'saat sina tädda ärra Teo-
tämä. 

26. Sina ei pea ka mitte Rcddelit möda Mino Altari 
pale Ustuma, et sino AllastuZ tämä ees ei Awata. 
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86. 1690—1701. 

Andr. ja Adr. Verginius. 

II Moos. raamatu 28. peatükk. 

Samast käsikirjast, kust tekst nr. 85. Vrd. Joh. Gutslaffi tõlkega 
tekst nr. 45! Muid teateid vt. tekst nr. 85 ees ! 

28. Piitut. 
Aroni \a tämä Poigi Pristri-Annnct nink Ehhitus. 

1. Ninlk sina peap Aromt oma Welja ja tämä Poigi 
ennese jure wõtma, Israeli Laste seast, et tämä Mino Prister 
olgo. Aron, nink tämä Pojat, Nadab, Abihu, Eleasar, nink 
Itamar. 

2- Nink peat Aronille oma Weljalle Pühhat Nciwat teg-
gema, kumat Auwusat nink kaunit omat. 

3. Nink peat Kõnnelema nendega, kumat Süddamest tar-
gat omat, kumat Mina Tartusse Waimaga täitnut olen, et nä-
mat Aronille Reiwaid teggewat, tämä Pühhandusse tarwis, et 
tämä Mino DriDr olgo-

1. Agga need omat need Neiwat, mes nämat peawat teg-
genia: Üht Ninna Edist, üht Kubu, üht Mantlid, üht Sidi 
Kubu, üht Kitsast Kubu, üht Kübbarad, nink üht Wööd. Ninda 
peawat nämat Pühhat Reiwad sino weljalle Aronille nink tämä 
Poiille teggema, ett tämä Mino Prister olgo. 

5. Nämat peawat wõtma Kulda, Kaldast Sidi, Purpurid, 
Nositarwallist Sidi, nink Walget Sidi. 

6. Sedda Kube peap tehtama Kullast, Kollasest Sidist, 
Purpurist, Rosikarwallisest Sidist, nink Walgest Sidi Langast, 
kunstlikkuld. 

7. Et se mollcmba Õlade pääl kokko pandut, nink mollcmba 
Külge, pool tokkosiddotut saap. 

8. Ninlk fe kunstlik Wöö se üle, peap seddasama wärki. 
Kullast, Kollasest Sidist, Purpurist, Rosikarwallisest nink Wal
gest Sidi Langast olema. 

9. Nink peat Kaks Qnikki-Kiwi wõtma, ja se pale kaiwama 
Israeli Laste Nimet-
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10. Nende Kuus Nimi ühhe Kiwe M e , nink töist Kuus 
Nimi tõise Kiwe pale, nende Suggu Wannusse pe-rra. 

11. Sedda peat sina laskma tehha neist Mwe-Najoist, kumat 
Sawi Kiwi Najowat, ninda et Kuida woip nende ümber pcrnna-

, 12. Nink peat nced Kiwet se Kubu Õlade ^>äle kinni panema, 
et need Mällestuse Kiwet omat Israeli Lapsille, et SCron' nende 
Nimet oma Mollemba Õlade pääl Rannap, Mällestusseks Issanda 
ees. 

13. Nink peat Panglat Kullast teggema. 

14. Nink Kaks Keedi selgest Kullast, Kahhe otsaga, et nende 
'Hrmad üks töises kinni omat, nink peat neid Panglade sisse 
panema. 

15-' Sedda Rinna-Eddift peat sina teggema kunstlikkuld, 
ninda kui sedda Kubu, Kullast, Kollasest Sidist, Purpurist, 
Rofikarwallisest nink Walgest Sidi Qangast. 

16. Nelja NnrMirrne peap se olema, nink kahhe kordne. 
Kae Pitkus nink Käe laijus. 

17- Nink pcat sedda täitma Nepali!) korrald Kiwidega.-
Eesmenne kord olgo Sander, Topas nink Maragd. 

18. Töine°tord olgo: Nubin, Sahwir nink Tiamant-

19. Kolmas-kord: Lünkurer, Äggat nink Ametist. 

20. Neljas-kord: Türkas, Onik, nink Iaspis; Need peap 
,Kullaga sissepandut olema, keik korrat. 

21,. Nink need Kiwet peawat KahhetöistKümne Israeli Laste 
Nimede, perrä seisma, Pitsati-Pistmisse wärki Üeikatut, igga 
ühhes Oma Nimi, nende KahhetöistKümne Suggu perrä. 

22. Nink peat se Rinna-Edise tarwis Keedi teggema, kahhe 
otsaga, et nende Likmad töine töises kinni omat, selgest Kullast-

23. Nink Kaks Kuld^Nöngast selle Rinna-Ediselle, ninda 
et sina need Kaks Rõngast kinni pannet tämä kahhe õtsa Pale. 

24. Nink Peat need Kaks Kuld°Keedi, nende kahhe Rõnga 
sisse panema, se Ninna-Edise mollembise õtsa-

; 25. Agga need Kaks õtsa neist Kahhest Keedist, peat sina 
Kahhe Pangla sisse panema, nink neid kinnipanema. se Kube 
Õlade pale töine töist wasta-
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26. Nink peat Kaks iöxfi Rõngaid teggema, nink neid se 
Ninna-Edffe tõise kahhe õtsa külge panema, oma Assemelle 
sisseselle pool Kubu wasta. 

27. Nink peat weel Kaks Kuld-Röngast teggema, nink 
neid se Kube kahhe õtsa külge alla pool, töine töist wasta 
kiunipanema, kumast se Kub kokko ,lätzhep, päälmesseld Poold, 
tunstlikkuld. , 

28. Nink sedda Rinna-Edist, tämä Röngastega, peap ühhe 
Kollase Nööriga, nende Kubu Rõngaste külge kinnipandama, et 
tämä se kunstlikko Kubu Paal kinni >on, ja se Rinna-Edine sest 
Kubust wallale ei ,saa. , , i 

29. Ninda peap Aron se Rinna-Edise pääl Israeli Laste 
Nimet kandma, Oma Süddame kohhal, kui tämä Pühha Asseme 
sisse,Iähh.ep,, Mällestusseks IssandQ ette Mäs. 

30. NinV Pcat se Rinna-Edise pale panema Urim ja Tum° 
mim, se on Walgus ja Õigus, et nämat Aroni Süddame pääl 
omat, kui tämä Issanda ,ette tulep: Nink Aron kandko Israeli 
Laste Öigut ikkas oma Süddame pääl, se Issanda ees. 

31. Sina peat ka sedda Sidi-Kubu se töise Kubu ala teg--
gema, koggone Kollasest Sidist. 

32. Nin!k ülewel keskpaiga peap Üks Auk olema, et Pää 
läbbi Illhhep, nink se Auko ümber Peap pallistus koggokändtut, 
õtse tui ulptus, .olema, et middakit ärra ei katke-

33. Nink tämä Pallistusse all peat sina Kranati-Ubbina-Wisi 
teggema, Kollasest Sidist, Purpurist, nink Rosikarwallisest Sidist, 
ümber ninV ümber, ja nende wahhelle Kuld-Kuljused üle 
ülbest. 

34. Et üks Kuld-Kuljus, nink.se perrä üks Kranati-Ubbin, 
nink taas üks Kuld-Kuljus, ja üks Kranati-Ubbin olgo, üle 
uidest se Sidi Kubu Jallistusse pääl. , 

35. Ninlk sesama peap Uroni Säljas olema, kui tämä 
Teenip, et tädda waip tämä hellisemissest kuulda, kui tämä sisse 
eU wälja lähhep, Mhha Assemesse, Issanda ees, et tämä 
ärra ei Surre. 

192 



36. S i n a Pent kaas ühhe Otsa-Lehhe selgest Kullast teggema, 
nink peat t ä m ä pale kuiwama, kui Pi tsa t i t pistetaks: I s s a n -
d a P ü h h a. 

37 . Nink peat sedda ühhe Koldse Nööriga Kübbara külge 
ettepool panema, Aroni õtsa. 5 

38. Et Aron ninda kannaks Pühha Asja Eksitust, kumba 
Israeli Lapset piddit Pühhitsema, keige nende Pühha Asjade 
Andc sees- Nink se peap ikkas tämä Pää-Otsas 'olema, ei 
tämä arraleppitakfe Issanda ees. 

39- Sina peat kaa ühhe Kitsa Kubu teggema, Walgest 10 
Sidist, nink Peat Kübbarad Walgest Sidist teggema, ja üht 
Wööd Neilaga Ommeltut. 

40 . Nink Aroni PojIIe peat sina Kubut, ja Wööd, nink Küb-
barad teggema, kumat Awusat nink kauni l omal. 

4 1 . Nink sina peat neid oma Welja Aroni , ja tümaga, 15 
t ämä Po ig i S ä l g ä panema, nink peat neid Woidma, ja mude 
Kassi tä i tma, nink neid Pühhi tsema, et n ä m a t Mino Pr i s t r id 
omat-

42 . Nink peat neile Linasid Kaljud teggema. Lihha Alastust 
kinnikatta, Niwusist saadik Reisi iile. 20 

43. Need peawat Aroni ja tämä Poigi Jalla» olema, kui 
namat se Tunnistusse Teldi sisse tulewat, ehk Altari liggi lüa* 
wat, se Pühha sisse Teenima, et nämat süüdiikkuks ei saa, nink 
ärra ei Surre. Se olgo tämalle nink tämä Seemnelle perrast 
tädda, iggaweseks Säädusseks. 25 

87. 1690—1701. 
Andr. ja Adr. Verginius. 

V Moos. raam. 14. peatükk. 
Sarnast käsikirjast, kust tekstid nr. 85 ja 86. Vrd. Joh. Gutslaffi 

tõlkega tekst nr. 46! Muid teateid vt. tekst nr. 85 ees ! 

14. P i iM . 

Armkeeltut QiHHa.Söömisse nink Kümneste Saadus. 
1. Teije ollete Issanda oma Jumala Lapsed: Teije ei pea 

mitte Tähte ennese pale teggema, eiga oma Silmi wahhel pal-
jaks ajama, ühhegi Surnu perrast. & 
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2. Sest sina ollet Issandalle oma Iumalalle üks Pühha 
Rahwas, nink Issand on sind ärrawalitsenut, et sina peaks 
ollema tämä Omandus, keigest Rahwast, kumat Maa pääl 
omat. i 

5 3- Sina ei pea ühtekid hirmsad Asja sööma. 

4. Agga need omat need Ellajad, mes teije peatte sööma: 
Tebrad, Lambad, Kitsid. 

5. I rw, MetsKits, 

6. Nink keik Ellajad, kumat Sorka lohhastawat ja melle-
l" tawat, neid peatte sööma. 

7. Agga neist ei pea teije mitte sööma, kumat melletawat, 
nink ei lohhasta mitte Sorka: Kui on Kamel, Jänes, nink 
Kaninikenne, kumat küll melletawat, agga ei lohhasta mitte 
Sorka, need olg>o teile rojaset. 

15 8. Ninda kaas Tsigga, ehk tämä kül Sorka lohhastap. 
sis ei melleta tämä omitte mitte, sest peap tämä teil rojane 
ollema, nende Lihha ei pea teije mitte sööma, nink nende 
Raiped ei pea teije mitte ligotama-

9. Need omat, mes teije peatte sööma, keigist mes Wee 
20 sees on, keik kumil Wormi nink Somussid on, neid Peatte 

sööma. 

10. Agga kennel ei olle mitte Wormi eiga Somussid, neid 
ei pca teije mitte sööma, sest need omat teil rojased. 

11- Keik puhtaid Lindu sööge-

25 12. Agga need omat, kumist teije ei pea mitte sööma: 
Se Kotkas, Kanna-Kull, nink Kajakas-

13. Kaur, Kiwi-Kull, nink Warres on Sugguga. 

14. Nink keik Kaarned oma Sugguga. 

15. Trusi-Lind, Öö-Kull, Käggo nink Warblased oma Sug-
30 gu perrä. 

16. Wihm°Kull, Merre°hüüb, nink Nahk-hiir. 

17. Toone-Kurg, Punnase-Ialla-Kurg nink Meldsas. 

18. Wihm-Kajakas, Iännisse°huk, oma Sugguga, Akk nink 
Päsklänne. 
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19 Nink keik Romawad Linnut, olgo teil rojased, neid ei 
pea teije mitte sööma. 

20- Neid puhtaid Lindu peatte sööma. 

2 1 . Teije ei pea ühtekid Raiped sööma, Wöralle, ke sino 
W ä r r a w i s on, wõid sina sedda Anda, d t ämä sedda 'sööp, ehk 5 
müü sedda ä r r a Wöra l l e ; Sest sina ollet lIssandalle oma J u -
malalle üks P ü h h a Rahwas . S i n a ei pea mitte Kitsi Poiga 
keetma, kui tämä weel oma Ema immep. 

22. Sina peat igga Astajal keige oma Seemne-Kümnest 
ärratassoma, mes sino Pöllo pääl on kaswanut. 10 

23. Nink peat sedda sööma Issanda oma Jumala ees sääl 
paigas, kuma tämä on ärrawalitsenut, et tämä Nimi sääl 
Ellap; Nimita, sino Wilja Kümnest, sino Wina, sino Olli, 
nink sino Karja, nink üamaste eesmald sündinut, et sina õpped 
kartma Issandat oma Jumalad, keige oma Ello°Aja. 15 

24. Agga kui see Tee on sulle wägga kaugel, et sina ei jou» 
wa neid sinna kanda, sepärrast, et se Paik on sinust kaugel, 
kuma Issand sino J u m a l on ä r r a walitsenut, et tämä oma 
Nime sääl lassep El lada; Sest Issand sino J u m a l on sind 
Onnistanut. 20 

25 . S i s m ü ü sedda ä r r a Rahha ette, nink Pidda sedda 
Rahha oma Käes, ja minne sinna Paika, kuma Issand sino 
J u m m a l on ärrawalitsenut. 

26. Nink anna sest Rahhast 'keige eest, mes sino -Hing htm-
mustllp, olgo Tebraste, Lamaste, Wina, ehk muu kange Jogi 25 
poolest, ehk keige poolest, mes sino Hing Püjap, nink söö sääl
samas Issanda oma J u m a l a ees, ja olle Röömus, sina, nink 
sino Maja . 

27- Nink Lewitileist, ke sino Wärrawis on, ärra jätta mitte 
mahha, sest tämal ei olle Ossa eiga Perrandust sinaga. 30 

28. I g g a Kolm Astaiga peat sina Wäl ja tooma keik Küm-
nest oma kokko panemissest, selsamal Astajal, nink peat sedda 
jä tma oma Wärrawisse. 

29 . S i s peap Lewitileine tullema, kennel jaggo eiga Per-
randust sinaga ei olle, nink Wõõras , nink Waiset Lapsed, ja 35 
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need üäsked, kumat sino Wärrawis omat, nink poawat sööma 
ja ennast toitma, et Issand sino Jumal sind õnnistaks, keige 
sino Kae-Töö kallal, mes sina teet. 

88. 1690—1701. 

Andr. ja Adr. Verginius. 

Rau raam. 2. peatükk. 

Samast käsikirjast, kust tekstid nr. 85—87. Vrd. Joh. Gutslaffi 
tõlkega tekst nr. 48! Muid teateid vt. tekst nr. 85 ees ! 

2. Pätük. 

Nutt lorjap Wilja Päid, Poase Pöllo pääld. 

1. Sääl olli ka üks Mees, se oli Naemi Mehhe Suggu. 
lanne, üks Neuwokas Mees, Ellimeleki Suggust, selle Nimi 

5 olli PoaZ-

2. Nink Rutt se Moabitileine üttel oma Ämma Naemi 
wasta: Lasse mind, ma Pallun, Pöllo pale mina, et mina 
Päid korjan sellele, kenne ees mina Armo löijan. Ja Naemi 
üttel tämalle: Mirme, mino Tüttar. 

™ 3. Nink tämä läks, ja.sai Pöllo pale, nink korjas Qeikajd^ 
järrel, Pöllo pääl. Nink se iohtus õtse, et se Põld olli Poase 
perrald, kumb Ellimeleki Suggust olli. 

4. Nink waata) Poas tull i issi Petlehemist, ja üttel 
Leikajlle: Issand olgo teisega. Nämat kostsid tämalle: Issand 

15 önnistago sind. 

5. Nink Poas üttel oma Poisi wasta, te Qeikajde ülle olli 
pandut: Kennes se Tüttruk on? 

6. Se Pois, kumb Üeikajde ülle olli pandut, kostis ja 
üttel: Se Tüttruk on se Moabitileine, ke Naemiga on taggasi 

2a tulnut Maalri Maald. 

7. Sest tämä üttel: Lasse mind, ma Pallun, korjata nink 
kokko panna Wihkode wahhel, leikajde järrel, ja on ninda tulnut, 
nink jäänut paikalle. Hommikust saadik senni Ajani, nink ei seisa 
mitte Laiskusse pääl. 
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8. Sis üttel Poas Nutti wasta: Kas sa sedda timlet, 
Mino Tüttar? Sina ei pea mitte töise Pöllo pale minnema kor-
jaina, nink ärra mingo mitte siit ärra, waid jää seije mino 
Tüttrukude jure. 

9. Nink pane tähhele, kns nämat se Pöllo pääl Leikawad, 5 
sinna minne sina nende järrel. Mina ollen oma Poisi käsknut, 
ei tämä sind tähhelle panep, ja üksikid ei pea sino pnütma,-
Kni sul jano on, sis minne sinna Astja jure, nink joo sääld, 
mes mo Poisid omal ammundanut. 

19. Sis langis Rutt mahha oma Palge pale, ja kummardis lo 
maani, nink üttel tämä wasta: ,Kuis ollen mina sedda Armo 
löidnui sino Silmade ees, et fina mind tunnet, ke mina weel 
Wooras .ollen. , 

11. Poas kostis ja üttel tämalle: Minulle on keik keeda 
saanut, mes sina oma Ämmalle ollet tehmtt, perrast oma Mehhe 15 
Surma, et sina ollet oma Issa ja Ema nink oma Issa-maad 
Mllhhlljätnut, nink ollet ühhe Rahwa jure tulnut, kumba sina 
et olle enne mitte tundnut. 

12 . I ssand tassogo sinulle sedda tööd, j a sino P a l k saago 
täjelik ollema sest Issandast I s r a e l i J u m m a l a s t , kuma ju re sina 20 
ollet t u lnu t , et sina t ä m ä Tibaste warjo saaksid. 

1 3 . T ä m ä ü t t e l : Lasse mind Armo löida sino S i l m a d e ees 
mino I ssand , sest sina ollet mind Tröst inut , j a oma Nmberda-
j a g a Armolikkuld räkinut , ehk mina ei olle mit te n inda , kui üks 
sino Ümberdajst. 25 

14 . P o a s üt te l t ämal le : Kn i S ö ö m - A i g saap, sis tulle sinfr 
j u r e , j a söö scst Leibast, nink fa\ta o m a Pal lakest se Attika sisse, 
ja t ä m ä istus mahha Leikajde körwalle. Agga P o a s pani tämä 
ette ktipsetut P ä i d , nink t ä m ä söi, j a sai söönuks, nink j ä t t i s 
weel ü l le . - > • 20 

15. Nink kui tämä ülles taus Päid korjama, sis käskis 
Poas oma Poisi, ja üttel: Laske tädda ka Wihkode wahhel 
korjada, ja arge tehko tämalle mitte Häbbed. 

16 . J ä t k e ka mahha neist Hunnikuist t ä m ä karjada, ja ükssi-
kid ei pea mitte tädda tör re lema sepärrast. 35 
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17. Ninda korjas tämä se Pöllo pääld Õhto saadik, ja 
peksis wälja, mes tämä olli korjanut, nink sest sai liggi tiks 
Eh wa Odri. 

18. Nink tämä kandis sedda ärra, ja tulli Linna sisse, 
5 nink tämä Ämm näggi sedda, mes tämä olli korjanut. Pale 

se wõitis tämä wälja, nink andis oma Ämmalle sedda, mes 
ülle olli jäänut, kui tämä olli söönuks saanut. 

19. Sis üttel tämä Ämm tämalle: 5̂ us ollet sina täämbä 
korjanut, ja Kus ollet sa tööd. tehnut? Önnistut olgo se, ke 

10 sind on tundnut- Agga tämä juttusias ommalle Ämmalle, 
kenne jures tämä olli Tööd tehnut, ja üttel: Se Mehhe Nimi, 
kenne jures mina täämbä ollen Tööd tehnut, on Poas. 

20. Nink Naemi üttel oma Minja wasta: Tämä olgu 
Issandalle Önnistut, sest tämä ei olbe mitte mahha jätnut oina 

i5 Armo näita, ni hääste Gllawide kui kaas Surnude wasta. Weel 
üttel Naemi: Se Mees on meije Suggulanne, tämä on meije 
Perrandaja. 

21. Rutt se Moabitileine üttel: Tämä juttusias sedda ka 
minulle; jää sina mino Poiside jure, senni kui nämat keik ärra 

20 Leikawad, mes mino perrald on. 
22. Naemi üttel Nutti oma Minja wasta: See on jo par̂  

ramb,, mino Tüttar, et sina tämä Tütwukudega wälja lählhet, 
et nämat sino wastolissed ei olle töise Pöllo pääl. 

23. Ninda jäi tämä Poase Tüttrukude seltsi, et tämä 
25 korjas kokko, senni kui Odra- nink Nissu Qeikaminne õtsa sai 

ja tämä tulli jälle taggasi oma Ämma jure. 

89. 1690—1701. 

Andr. ja Adr. Verginius. 
Hiiobi raam. 3. peatukk. 

Sarnast käsikirjast, kust tekstid nr. 85—88. Muid teateid vt. 
tekst nr. 85 ees ! 

3. Piitul. 

Hijob wannup ärra oma Sündmisse Päiwa suure wallo perrast. 

1. Perrast awas Hijob oma Suud ülles, nink wannus 
ärra oma Sündmisse Päiwa, ja üttel: 
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2. Se päiw olleks kül woinut ärra kaddoda, kumat mina 
ollen sündinut, nink se Öö, kumal ütteldr: ükZ Mehhepooline 
on sarnit-

3. Sesama Päiw olleks woinut Pimme olla. 

4. Nink et Jumal üllewest ei hooleks tämä perrast, ja et 5 
Walgus ei oleks tämalle mitte paistnut. 

5. Oh! Et Pimmedus nink Hämmarus olleks tädda ärra-
woitnut, ja Paksud Pilwed tämä pale sänut, nink se Päiwa 
Toss olleks tädda hirmsaks tehnut. 

6. Pimmedus wõtko sedda Ööd ärra, et tämä ennast ei 10 
Rõõmustaks mitte nende Astaja Päiwi seas, ja ei saaks mitte 
Kuu arwa sisse. 

7. Waata, se Öö wõiks ükspeines olla, nink ühtekid N08-
mu olgo tämä fees-

8-' Need Päiwa ärra Necdjad, wannogo tädda ärra, nink 15 
kumat walmid omat sedda Põrgu Qewiatanid ligutama. 

9. Tämä Tähhed olgo Pimmedat oma Hämmarusse sees, 
tämä ootko walgust, nink se saago mitte, ja nahko mitte 
Hommiko-Hao Silma-Terra. 

10- Et tämä ei olle >mitte kinni sulgnut mina Ihho ust, 20 
nink ei olle mitte sedda Hädda mino Silmade eest ärrawarjo-
nui. 

11. Miksperrast mina ei olle mitte Ema Ihhust sadik ärra 
Surnut? Miksperrast mina ei oll'e mitte Ilmalle tulles Hinge 
heitnut? ' 25 

12. Miksperrast ollen mina Põlwe M e tõstetud? Miks-
perrast ollen mina Rinna nojal Immetetud? 

13. Sis olleksin mina jo nüüd Maas olnut, Hinganut, 
magganut ja Rahhul olnut. 

14. Kuningade nink Neuwoandijdega Maa pääl, kummat 30 
Ehhitawat tühjad paigad. , 

15. Ehk nende Vorstidega, kumbil Kuida on, nink laitwad 
omat Honet Höbbega. 
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16. Ehk ninda kui üks enne Aiga sündinut, ärra warjatud, 
nink ei olleks middakid, kui need noored Lapsed, kumat ei olle 
Walgust nähnut-

17. Sääl jääp Wallatomide Massaminne mahha, sääl hiru 
5 gawad need, kumat paljo Waiwa omat nähnut. 

18. Saal sawad ,need Wangid ,töine töisega Rahho, nint 
ei kuule mitte Päletükkia hääld. 

19. Sääl omat wäiksed nink suured', Sullane, ja se, ke omast 
Issandast on wabbaks saanut. 

u> 20. Mikspärrast on se Walgus Waiwa kandijalle annerui, 
nink Ello neile, Kurbastetuile 'Süddamille? 

21. Kumat surma ootwat, nink tämä ei tulle mitte, nämat 
kaiwaksid tädda kül warjopaigast ülles. 

22. Kumat Rõõmuga ennast Rõõmustawaa et nämat Hauda 
15 saawad. 

23. Nink selle Mehhelle, kenne Tee on ärrapeitedut, 
nink Jummal on sedda tämä eest käinut? 

24- Sest kui ma Pean söma, sis om mui Puhkamist, nink 
mino ullominne lähhep wälja kui Wessi. 

20 25- Sest mes mina .ollen kartnut, ,fe on mino pale tulnut, 
ja kuma perrast mina Murretsin, se on mind tabbanut. 

26- Eks mina olnut Õnnelik? Ets mina olnut tassane? 
Eks minul olnut hää Rahho? Nink nüüd tullep sesuggune 
Õnnetus. 

90. 1690-1701. 

Andr. ja Adr. Verginius. 
Hiiobi raam. 7. peatükk. 

Samast käsikirjast, kust tekstid nr. 85—89. Muid teateid vt. 
tekst nr. 85 ees! 

7. Pätük. 

Hiiob Kaibap oma, ja keige Innimeste Hädda. 

1. Eks Innimenne pea ikka Soddima Maa pääl? nink 
tämä Päiwad omat kui ühhe Palgalisse Päiwad. , 
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2. Ninda kui üks Sullane Warjo otsisi, nink üks Palga-
linne odap oma Tööd õtsa sawad. 

3. Ninda ollen mina mõnda Kuud tühja Tööd tehnut,, 
nink mino Hädda Öid on paljo.fanut. 

4. Kui mina ennast mahha heitsin, sis ütlin mina; 
Millast ma saan ülles tausma? nink perrast arwotelisin mina, 
Millast Õhto peaks saama? ' Sest mina ollin igga Mehhelle 
ärra Tüljastamisseks, senni kui Pimme saj. 

5- Mino Lihha on ülle ümber Maokesist kattetut, nink 
Porrine, mino Nahk on Kärnanne, ja tühja löppenut-

6. Mino Päiwad omal Nobbedambast ärra läänut, fui 
ühhe Kangropool, nink omat ärrakaddonut, et neid ei olle 
woinut kinni piddada. 

7. Mõtle et Mno Ello vn üks Tuul, nink et mino Silmad 
ei saa mitte jälle sedda hääd näggema. 

8. Nink ükskid EAaw ©ilm ei saa mind ennamb mitte 
näggema. Sino Silmad näggewad mind, se pale löppen mina 
tühja. 

9. Üks Pilw kaop nink lähhep ärra: Ninda ka se, ke 
Hauwa sisse alla lähhep, ei tulle mitte jälle ülles. 

10. Ei tuile ka mitte vma Stobba jälle taggasi, nink tämä 
Paik ei tunne mitte tädda ennamb. 

11. Sepärrast ei tahha ka mina oma Süüd mitte ärrakeelda. 
Mina tahhan oma Süddame Wallast könnelda, ja mino Hinge 
Kurbastussest tahhan nüna pajatada. 

12. Kas mina ollen Merri, ehk Merre-Kalla, et sina mind 
ninda hoijad? 

13. Kui mina mötlin; mino Woode saap mind Röömus-
tämä, ja mino Asse mind kergemaaks teggema. 

14. Sis hirmotat sina mind Unnedega, nink Kurbastad 
mind Näitmistega. 

15. Ninda, et mino Hing iggatfep ärrapoodut 'sada, nink 
mino Luud Surma. , 

16. Mina ei himmusta mitte ennamb Ellada. Jätta minust 
mahha, sest mino Päiwad omat tühja olnut. 
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17. Mes on Innimenne, et sina iäbba ni suureks panned? 
nink saad oma .Süddand tämä Wie? 

18- Sina Koddo otsid tahha igga Päxto, nink Kiusad tahha 
iggal Tunnil. 

5 19. Miksperrast ei taggane sina mitte minust ärra? nink 
ei jätta mind mitte mahha, senni kui mina oma Sülge ärra 
Neelaks? 

20. Kui mina ollen Pattu tehnut, mes pean mina sinulle 
teggema, oh sina Innimeste Hoidja? Miksperrast olled sina 

10 mind ninda sädnut, et mina sino Külge tõukan, ja ollen issi 
enneselle Koormaks? 

21- Nink Miksperrast ei anna sina mulle mitte mina ülle-
astmist andiks, ja ei wõtta mitte mino Patto ärra? Sest mina 
saan jo Maa sisse lwajoma, nink kui mind Homme otsitaks, sis 

15 ei saa mina mitte ennamb siin ollema. 

91. 1690-1701. 

Andr. ja Adr. Verginius. 
Hiiobi raam. 10. peatükk. 

Sarnast käsikirjast, kust tekstid nr. 85-90. Muid teateid vt. 
tekst nr. 85 ees ! 

10. Piitul. 

Hijob KllibaV oma Hädda, 

1. Mino Hing on Wust ärratüddinut, mina tahhan oma 
Kaibtust ennesest ärrapanna, nink oma Hinge Kurbastussesr 

5 könnelda. 

2. Nink Iumalalle üttelda: Ärra pango mind Mitte 
hukka, anna mulle tääda, miksperrast sina minoga riidlet? 

3. Kas se on sino Melepermst, et sa mind ärrah eitad? 
nink Wäe-kaupa teed selle, kedda sino Käed omat tehnut, ja 

IO saadat selle Kurja Neuwo Awu pale, 

4. Kas sul .on ka Qihhalikkud Silmad? Ehk kas sa ninda 
näad, kui Innimenne nääp? 

5. Ehk omat sino Paimat, kui Innimesse ,Päiwad, eht 
sino Astajad, kui ühhe Mehhe Astajad? 
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6. Et sina mitio ülle Astmist tagga Nouwat, nink mitto 
Pattu ülles otsid. 

7. Sest et sitta jo tillo, et mittll ei olle mitte wllllato, 
nink ei olle keddllkid, ke wõiks sitto Käest ärra päästa. 

8- Sitto Käed omat mind walmistattut, nink keigepiddi 5 
tehnut, mes mina ümber on, ja sina ärra uppotad mind nt 
wägga- . 

9. Mõtle omitte, et sina olled mind Sawest tehnut, nink 
saad mind jälle Muldaks teggema. 

10. Eks sina olle mind kui Pima Lüpsnut, nink kui suusto IO 
lasknut kokko minna. 

11. Nähha nink üihhaga olled sina mind katnut, Luu ttitt-f 
Sonedega olled sina mind kokko pannut. 

12. Ello nink hääteggemist olled sina mulle näitnut, .sa 
sino hoolekandminne hoijap mitto Hinge. 15 

13. Nink ehk sina kül sedda oma Süddames ärrapeidat, 
siskid tian mina, et sina se pale mõtled. 

14- Šhix mina $$attu teen, sis pann et sina sedda pea täh-
helle, nink ei jätta mitte mino Kurja Tööd Nuhtlemata-

15. Kui ma Wallato ollen, sis on mull Hädda, ollen ma 2a 
Qige, siskid ei tohhi mina mitte oma Pääd üllestösta, ke mina 
Teowst täis ollen, mnt nään oma Waiwa. 

16. Nink õtse kui üks püsti tausnut Qei-Koir, ajat sina 
mind tagga, ja näitad ennast jälle Hirmsaste mino wasta. 

17. Sina wõttad jälle ülles oma Tunnistajad mino wasta, 25 
nink kaswatad oma Wihha mino pale, kumat töine töise järrel 
mind hulgani waiwawat. 

18. MiNperraft olled sina mind lasknut Ema Ihhust Wälja 
tulla? Oh, olleksin mina ärrakaddonut, nink et üksikid Silm ei 
olleks mind nähnut. 30 

19. Sis olleksin mina, otse kui need ilma ollemata, Ema 
Ihhust Hauda wiidut. 

20. Eks mino lühhikenne Ello tahha mitte õtsa saada? 
nink minust ärra olla, et mina saaksin Pissut Iahhutud? 
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21. Enne kui mina ärra lähhen, nink ei tulle mitte taggasi, 
Nimita, se Pimmedusse nink Surma-Warjo Maa sisse. 

£2. Keige Pimmedamba Waa sisse, kumas ci olle ühtekid 
Saadust, kumas Pimmedusse paistminne on. 

92. 1690—1701. 

Andr. ja Adr. Verginius. 
Hiiobi raam. 41. peatükk. 

Sarnast käsikirjast, kust tekstid nr. 85—91. Muid teateid vt. 
tekst nr. 85 ees! 

41. PiitÜk. 

Jumal könnelep weel ^ewiatanist. 

1. Keddakid ei olle mitte ni julged, ke tädda tohhisi Kh-
hotada: Kes on sis, ke mino ees woip seisw? 

2. Kes on minulle enne middakid tehnut, et mina tämalle 
sedda pean tassoma? Mino Perrald on keik, mes koggone Tai-
wa all >on. 

3. Pale se, pean mina nüüd ütlema, kui Suur, kui Wäg
gew, nink kuida Illust kombest tämä on. 

4. Kes woip tämä päald Reiwast ülles katta? Nink kes 
tahhap ni julge olla, tädda tämä Hammaste wahheld kinni 
wõtta? • 

5. Kes woip tämä Palge Ukse ülles awada? Tämä Ham-
bad seiswad Hirmsaste ümber kaudo. 

6. Tämä körkud Soomussed oma kui kõwa Kilb, tõine töise 
pale ko'kko Liidetud, kui Pitsatiga. 

7. Üks .on ninda tõise liggi, et ka Tuule Hing ei wõi mitte 
nende wahheld käija-

8. Nämat omat ninda töine töise külge kinni Liidetud, et 
neid ühhest >ei wõi ärra Lahhutuda-

9. Tämä Aiwasteleminne paistap kui Walgus, tämä Sil° 
mad omat otsekui Hommiko Hao Silma Lehhet. 

10. Tämä Suust tullewad Törwa-Küünlad wälja, nink 
Tulle-Sägged kargawad wälja. 
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11 . Tämä Nennaft lähhep S u i t s wälja, ninda kui Palla-
wast Paast ja Katlast. 

12. T ä m ä Hingaminne on kui Tullised Süed, nink Tulle-
Löök tullep tämä Suust wälja. ' 

13. T ä m a l ' on Kange Kail, nink se on tämä Lust, kui tämä T> 
middakid ärrarikkus. 

14. T i m a Lihha LuuLiikmissed omat töine töises kinni, 
nink omat Kõwaste tämä Küljes, ei tämä ci wõi mitte ä r ra 
Lagguneda-

15 Tämä Südda on ni kõwa P a a s , ja ni ^inni kui üks ui 
Tükk allamatest Wäskikiwest. 

16. Kui tämä ennast ülles töftap, sis saawad need wägge
wad ärraheitinuks, nink kui tämä Pale tullep, sis ei olle ühte-
kid Armo sääl. 

17. Kui tämä Pale Möökaga mindaks, sis ei liguta tämä 15 

mitte, ehk Odda, P ü M ja Raudreiwaga. 

18. Tämä arwap Rauda ni Paljo kui Cfteforr, ja Waske, 
kui mädda,Puud. 

19. Üksikid Nool ei wõi tädda ärra Ajada, LingoKiwed 
omat t ämä ees õtse kui Qllekorred. 20 

20- Wassara Periast holip täina ni Paljo, kui Öllekorrest, 
tämä Naarap ärra sedda Wärrisewad Odda. 

21 . Tämä all omat Terrawad Kiwed, nink tämä lähhep 
Terrawa Pae ülle, kui läbi Mudda. 

22. Tämä teep sedda Süggawad Merd keetma, kui Padda, 25 
nink seggap sedda är ra , õtse kui Sa^wi seggatats. 

23. Tämä järrel paistap se Tee, jäma teep süggawad Merd 
koggone hallikarwlllisseks. , 

24. Maa pää l ei olle ühtekid tämä saarnast, tämä on ülle 
julgeks tehtud. so, 

25. Tämä Pölgap ä r r a keik mes karge on, nink .on keige 
Metfalifte Kuningas. 
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93. 1690—1701. 

Andr. ja Adr. Verginius. 
Estri raamatu 1. ja 2. peatükk. 

Samast käsikirjast, kus tekstid nr. 85—92. Muid teateid vt. tekst 
nr. 85. ees! 

i. y>ätm. 
Sest suurest Sööm-Ajast, ja Kuninga Emanda Wasti ärra heitmissest. 

1. Agg»a sündis Ahllswerusse Ajal, fe olli Kuningas Hom
miko Polest Õhto pole sadik, ülle Sadda nink Seitse Kolmat-

5 Kümend Makunnade. 

2. Kui tämä oma Kuninglikku järje Pääl istus Susani 
Linnas-

3. Kolmandal oma KuningRiiki Astajal, teggi tämä 
ühhe SöömAja, keigille omille Wörstille ja Sullasille, Nimiw, 

io neile wäggewille Persia nink Medi Maal, neile Mawallitsijlle 
ja üllembille omas Maas. 

4. Et tämä näitaks oma KuningRiiki Awustust nink 
Rikkust, ja oma Awu Suurust, mõnda Pattoa, Nimmita, Sadda 
ja Kahheksa Kümend Päiwa. 

i5 5. Nink kui need Päiwad täis saiwat, sis teggi Kuningas 
ühhe SöömAjn keigelle Rahwalle, mes Susani Uinnas olli, ni 
Suurille kui wahhikesille. Seitse Päiwa, Kuninglikko Aija 
Hoowi sees. 

6. Sääl olli üllespoodut walged, Punnased, ja Kollased 
20 Tükkid, linaste ja Purpuri Nööridega mähhitut Hõbbe Rõngaste 

Külge, Marmori Tulpade Pale; Need istmed ollid Kullast nink 
Höbbest, Pörmando pääl, kumb olli Rohhokarwallisest, Walgest, 
Koldsest, ja Mustast Marmorist tehtud. 

7. Nink Ioki töstetti Külluste ja mitmasugguste Astjade 
25 seos, nink Kuninglikko Wina Wiljald, ninda kui Kuningal 

jõudo olli. 
8. Agga Ioki ei pandut ühhellekid ette, sest Kuningas olli 

keik oma Maja üllekatsijd lasknut, et igga Mees piddi oma Mele 
perrast teggema. 

30 9. Nink se Kuninglik Emand Wasti teggi ka üht Sööm-
Aiga Naisille, Kuningas Ahaswerasse KuninglikkuZ Koas. 
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10. Nink Seitsmandel Päiwlll, kui Kuninga Südda olli 
Winast Rõõmsaks sanut, käskis tämä Mchumanni, Pistad, Har-
bonad, Pigtad, Abagtad, Setarid ja Karkast, neid Seitse Kame-
reri, kumat Kuningas Ahaswerusse ees Teenisid. 

11. Et nämat Liddit toma Kuninglikke Emandat Wastid -5 

Kuninga ette, Kuninglikku Kroniga Ehhitud, et tämä Rahwalle 
ja Warstidelle näitaks tämä I l lo , sest tämä olli I l lus. 

12. Agga se Kuninglik Emand Wasti ei tahtnut mitte 
tulla Kuninga Sanna pale, tämä Teenride läbbi; Sis saj 
Kuningas wägga wihhaseks, ja tämä wihha läks suureks 10 

tämä sees. 
13. Nink Kuningas üttel nende Targade wasta, kumat 

Maa kombed ärra mõistsid, sest Kuninga Asjad tallitetti keigidc 
ees,, kumat Õigust ja Kohhut mõistsid. 

14. Agga need lahhembad tämä jures ollid: Karsena. 15 

Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena nink Memukan, need 
Seitse Persia nink Meöi Maa Worstid, kumat Kuninga Palged 
näggit, ja istsid üllembaZ paigas KuningRiiki sees. 

15. Mes Kohhut Kuninglikko Emandalle Wastille piddi 
moistetama, seperrast, et tämä ei olnut mitte tehnut Kuninga 2« 
Sanna järrel, tämä Kamereride läbbi käsketut. 

16. S is üttel Memukan Kuninga nink Würstide ees: Se 
Kuninglik Emand Wasti ei olle mitte ükspeines Kuninga wasta 
Kurja tehnut, waide ka keige Würstide, nink keige Rahwa wasta. 
Kuningas Ahaswerusse keigis Maa paigus. 25 

17. Sest sesuggune Kuninglikko Emanda Töö saap wai-
jalaggonema keige Naiste Rahwa jure, et nämat • omi Mehhi 
ärra pölgwad omis Silmis, ja sawad ütlema: Kuningas Ahas-
werus käskis Kuninglikko Emandat Wastid ennese ette tulla, 
agga tämä ei tahwut mitte tulla. 30 

18. S is sawad Persia nink Medi Maa Würstide Emandat, 
ka innoa ütlema keige Kuninga Würstide wasta, kui nämat sedda 
Kuninglikko Emanda Tööd kuulwad, ninda saap kül ärrapölg-
mist ja Wihha ollema. 

19. Kui se on Kuninga Mele perrast, siis mingo üks 35 
Kuninglik kask tämast wälja, nink sago kirjotut Persia nink 
Medi Maa Sädusse sisse, kumba ei tohhi mitte tühjaks tehha, 
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et Wasti ei pea mitte ennamb 5wningas Uhasweruffe ette 
tullema, nink Kuningas andko tämä KuningRiiki tämä Liggi-
meffelle, kumb on parramb tädda. 

20. Nink et sesama Kuninga Namat, kumb saap kirjotut, 
5 tämä koggone KuningRiiki sees, kumb suur on, saaks wälja 

kulotut, et keik Naised awustawad omi Mehhi, ni suurde kui 
wähhembade seas. 

21. Nink se Assi olli Kuninga ja Wörstide Melest hää,, 
nink Kuningas teggi Memukani Sanna järrel. 

10 22. Sis lähhetetti Kirjo wälja keigide Kuninga Makun-
nade sisse, iggalle Makunnalle tämä kirja järrel, nink igga 
Rahwa jure nende Kelel, et igga üks Naise-Mees olleks wallitsija 
omas Majas nink sedda ütteldi kummaki Rahwa Kelel spälej. 

2. Pätük. 
15 Ester saap Kuninglikko Zlwu sisse üllcndatud. 

1. Perrast neid Asjud, kui Kuningas Ahaswerusse Wihha 
olli ärrakaldunut, sis mötlis tämä Wasti pale,, mes täina olli 
tehnut, nink mes tämä wasta olli saetud. 

2. Sis ütlid Kuninga Poisid, kumat tädda teenisid: 
20 Kuningas lasko enneselle otsida Nori kaunid Neitsid. 

3. Nink Kuningas sädko katsijd keigis oma KuningRiiki 
Maa paigus, kumat taggowat keige suggusid Nori Illusa Neitsid 
kokko Susani Linna, Emandide Maja sisse, Hegaj Kuninga 
Kamereri Kae ala, ke Naiste hoidja on, ja andko neile nende 

25 Ehhitust. 

4. Nink kumb neist Neitsist Kuninga Mele perrast on, se 
sago Kuninglikku Emandaks Wasti Assemelle. Se olli Kuninga 
Mele perrast, ja taina teggi ninda. 

5. Agga üks Iuda Maa Mees olli Susani Linnas, selle 
30 Nimi olli Mardo kaj, Iairi Poig, Simej Poja, Kisi Poja, 

Iemini Poja. 

6. Ke olli ka ärra wiidut Jerusalemal, kui Iekania Iuda 
Kuningas ärrawiidi, kedda NebukadNesar Pabeli Kuninga? 
ärrawiis. 
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7. Nink tämä olli Nadassa se on Esteri ülleskaswataja, 
tämä Issa welja Tüttre, sest Esteril ei olnut Issa eiga Ema. 
nink tämä olli üks Illus ja kaunis Tüdruk. Nink kui tämä 
Issa ja Ema ärra Surri, sis wõttis Mardokaj tädda enneselle 
Tüttreks. 5 

8. S is sündis, kui Kuninga Sanna ja Kask kuulda saj, 
nink paljo Tüdrukuid Vooti kokku Susani Linna, Hegaj Käe ala, 
sis saj ta Ester wottetud Kuninga Kodda, Hegaj se Naiste-
hoidija Käe ala. 

9. Nink se Tüdruk olli tämä Melest hää, ja löidis Armo io> 
tämä ees, nink tämä rühkis tämä Ehhitussega, et tämä annaks 
tämalle tämä Ossa, ]a Seitse kaunist Tüdrukud Kuninga Koast 
se pale. Nink tämä pani tädda tämä Tüdrukudega keige par-
rambasse Paika Emandade Majas. 

10. Nink Ester ei kulotanut tämalle mitte oma Rahwast 15 
ehk oma Suggu, sest Mardokaj olli tädda ärra keeldnut tääda 
andmast. 

11. Nink Mardokaj käjs igga Päiw se Naiste Rahwa 
Maja Howi ees, et tämä kuuleks, kas Estrill hää järg olli, ja 
mes tämast piddi sama. 2» 

12. Agga kui se saewt Aig igga ühhelle Tüdrukulle saj, 
et tämä piddi Kuningas Ahaswerusse jure sisse minnema, per-
rast sedda, kui tämä Emandade Ehhitussega olli Ghhiwd olnut 
KakstöistKümeud Kuud, sest ni kauwa Aiga olli n'mk' Ehhita-
mis selle tarwis, Nimita, Kuus Kuud Palsami ja Mürriga, nink 25. 
Kuus Kuud kalli Rohhodega, ninda Ghhitetti Naiste Rahwast. 

13. S i s läks üks Tüdruk Kuningn jure, ja kedda tämä 
tahtis, se piddi tämalle annetama, ke tämaga tähheks Emandade 
Majast Kuninga Kodda. 

14. Nink ke Õhto sisse läks, se tulli Hommikul tämä jurest 30 
wälja, töise Emandade Kodda, Saasgasi Kuninga Kamereri 
nende Wäär Naiste hoidja Käe ala, nink se ei piddanut mntc 
ennamb Kuninga jure tullema, enne kui Kuningas tädda him-
mustaks, ja lasseks tädda Nime Piddi kutsuda. 
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15' Kui nüüd Esteri Aig saj, ( : ke olli Abihaili Mardo» 
kaj Issa Welja Tüttar, kuma Mardokaj enneselle Tütreks olli 
wotnut : ) et tämä Kuninga jure piddi minema, sis ei küfsinut 
tämä ühtekid, kui agga sedda, mes Hegaj, Kuninga Kamererer 

5 se Naiste hoidja üttel. Nink Ester löidis Armo keigidest, kuma: 
tädda näggit. 

16. Ester saj 'agga Kuningas Ahaswerasse jure wottetut 
Kuninglikko Kodda, Kümnel Kuul, kumb kutsuti Tebet, tämä 
KuningRiiki Seitsmandel Astajal. 

w 17. Nink Kuningas armastis Esterid ülle keige mu 
NaisteNahwa, ja tämä löidis Armo nink Heldust tämä ees, ülle 
keige Neitsijde, nink tämä pani Kuninglikko Kroni tämä Pää 
pale, ja sädis tädda Kuninglikkuks Emandaks Wasti Assemelle. 

18. Nink Kuningas teggi ühhe suure Sööm-Aja keigille 
15 omille Wörstille ja Teenrille, se olli üks Sööm-Aig Esteri 

perrast, nink jätti oma Maa sees Makso mahha, ja andis 
Kuninglikko Andeit wälja. 

19. Nink kui neid Neitsid töist korda kokko kooti, sis istus 
Mardokaj Kuninga Wärrajas. 

20 20 . Nink Ester ei olnut weel mitte wälja kulotanut oma 
S u g g u , eiga oma Rahwast, n inda kui Mardokaj olli tädda 
ä r r a keeldnut. Sest Ester teggi Mardokaj S a n n a jä r re l , n inda 
kui sis, kui t ämä olli t ä m ä kaswo-Tüttar. 

21. Selsamal Ajal, kui Mardokaj istus Kuninga Wär-
25 rajas, ollid Kaks Kuninga Kamereri Pigtan ja Teres, kummat 

ukse hoidsid, wihhaseks saanut, ja otsisid oma Kätt Kuningas 
Ahaswerusse külge heita. 

22. Nink se saj Mardokajlle tääda, ja üttel Kuninga 
Emmandalle Esterille. Nink Ester üttel sedda Kuningalle Mar. 

3ö dokaj Nimel. 

23. Nink kui sedd>a Asja tagga nouweti, ja ninda löieti, 
sis saiwad nämat mollembad Puu pale ülles poodut, ja sedda 
kirjotetti Aja Ramatu sisse, Kuninga ees. 
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94. 1693. 

Johann Hornung. 

Lausenäiteid grammatikast. 

Laused on valitud teosest „Grammatica Esthonica, brevi, Perspicuä 
tamen methodo ad Dialectum Revalienfem. ed. ä Johanne H o r n u n g 
RIGA, Literis JOH. GEORG. WILCK. Regii Typographi" (11+114 lk. 
in-8°), millest üks eks. alal on hoidunud Tartu Ülikooli Raamatukogus. 

Minna motlm temma (tehha utrumq; recte) siin ollewa 
olnud (lk. 72). — Meil rägiti / meie Perremees (perremeest) 
teil ollewa / & ollewad (73). — Kui ilm ninda jääb / siis 
same tullewal aastal hääd Tougo (73). — Temma teggi sedda 
leiba saes / er that / es da er Brod empfinĝ  (78). — Pääw 5 
on keskpäwa arru! (pro arwul) es ist urnb Vesper Zeit (91). —• 
Minna ei tea / kas temma wõi teine on tehnud (99). — tern-
mai ei olle kassi sadik rwuft / er Hat teine Katze / geschweige 
denn ein Pferd (100). — se wald ehk meie mõisa wald lähhäb 
Killale (103). , — Kus ep sa usso mitte / ei sa sa önsäks IO 
(103). — ei temma sedda Tüdrikud wõtta / se on kurri 
(104). — ilmaks temma läks kõrwale / darum (sensus est: man 
wuste vohrin nicht / warum 'ers thäte; aber aus dem Aus° 
gange kan mäns abnehmen) macht er sich hinweg (beyseit) et 
temma olli kurja teiuud: weil er böses gethun hatt (104). — 10 
ilma Jummala awwita ei wõi meie ühtegid hääd tehha 
(106). — ilma sinnota ei sa minna toimeks (106). — mind 
ei olnud kuulmaski / sadik weel näggemas (110). — ebba 
meiegi sedda nähnud / wir sahens auch nicht (110). — sinnaks 
ollid meil / wõi so wend? (110). — se Wnne ei tulle wiim° » 
sekski hääks / die Rede wird doch zuletzt keinen Ausgang ge-
winnen (110). — ärra peksa härga; härg lähhäb pekstes 
hullumaks (111). — lMõistatus : ) Pitkemb puid,/ pitkemb 
maid / maddalamb ma rohto ^Wastus: ei Futzpfad̂ I (113). — 
sei kombel ei ma Ellades otsust sa (113). — fauaU sa olled 25 
siin Nootsis olnud? (114). 
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95. 1694. 

Johann Hornung. 
Kirikulaul J. 

Järgnev tekst on „Ma Kele Koddo ning Kirgo Ramafu" (vt. tekst 
nr. 101 eelrnärkust!) VI jaost (lk. 22—25), mille pealkiri on: .Ma Kele 
Laulo Ramat / Kummas Õnsa Lutti / ja mu pühha Meeste Sure-Pühha-
ja muid Ihho ning Hinge Häddas tarwiks tullejad Laulo leietakse RIGA. 
y Gedruckt bey Johann Georg Wilcken / Königl. Buchdrucker 1694.' VnL 
siins. tekste nr. 19, 60! 

Christus ber uns feclig macht. 

KRistus meie Õnnistus / 
Keigest Pattust wagga / 

Sind se kurri Kogoodus / 
Ösel aias tagga / 

Kui sa ollid pallumas / 
Nähti Werre Higgi / 

Kui sind Engel kinnitas / 
Tulli Judas liggi. 

2. Rstis jure andis Suud / 
Kui üks kawwal Pettis / 

Peetrus / ninda kui keik muud / 
Siis sind mahha Kattis / 

Üllekohhus Hulk sind wiis 
Sure Kohto ette / 

Naersid sind / ja peksid siis / 
•Sundsid Surma Katte / 

3. Hoomselt warra widi ka 
Sind / kui Röwel noppest / 

Sundja ette / Wallega 
Waewati sind roppest. 

Walleks mõistis Sundja se / 
Käskis siiski nurjast 

Wia sind Herodelle / 
Peti taas sind kurjast / 

4. Pärrast sedda pekseti 
Sinno pühha Kehha / 
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Naerokombel mängiti / 
Kunningaks sind tehha' 

Weel ei pääsnud sinna siit / 
Sunniti sind Surma / 

Kandma piddid pälegid / 
Raske Risti-Koorma / 

5. Louna Ajal aeti 
Sind se Risti pale / 

Sinno Werri walleti 
Siis sa tõstsid Hale / 

Waatjad sind weel naersid sääl / 
Röwel Surma Waewas / , 

Pilkas ka sind Risti pääl / 
Pääw läks mustaks Taewas. 

6. Kellal kolmel hüüdsid sa: 
Jummal miks sa iättad 

Mind, nüüd ilma Awwita? 
Keik mo Rõmo wõttad. 

Kui sa ollid södetud 
Surrid / Issand / sinna / 

Paljo Immet sündinud 
' Ma taht lõhki minna. 

7. Qhtul ffui j,o Rööwli Quud 
Ollid ärramurtud / 

On so Külge awwatud / 
Sest on wälia tulnud. 

Selge Wessi Werrega. 
Siis on Josep wõtnud 

Risti päält sind tassida / 
Ja sind ausast matnud. 

8. Kallis Õnnisteggija 
Armas IEsukenne / 

Ke sa omma Werrega 
Meil.e saatsid Õnne / 
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Lasse meid la Süddamest 
Patto mahha jätta / 

Ja so kalli Surma eest 
Meid sind ikka kita-

96. 1694. 

Johann Hornung. 

Kirikulaul II. 

Sarnast teosest, kust tekst nr. 95 (lk. 182). Vt. märkusi tekstide nn 
95. ja nr. 101. eel! Vrd. siins. tekste nr. 56 ja 71 ! 

Christe ber hn Bift Tag und Licht. 

1. 

OH! Kristus / Pääw on sinno Käas / 
Ei püssi Pimme sinno ees / 
Mci' Süddant Issand walgusta / 
Ning Töe Tele puhhata. 

2. Sind pallum' meie kindlaste / 
Meid hoia Ösel armsaste / 

Ning kaitse keige Hädda sees / 
Oh! Issa helde Abbimees. 

3. Keik rasked Unned kaota / 
Et same ilma Kahjota / 

Ja Lihha olgo puhhas ta / 
Siis ellam' meie Holeta-

4. Ko Silmad jäwad maggama / 
Siis sago Südda walwama / 

O! kaitse meid so Armoga / 
Ning, Patto Köiest lunasta. 

5. Oh! Risti-Rahwa Kaitseja / 
So Abbi meile läkkita / 

Meid päästa keige Hädda seest / 
So pühha wie Hawa Waast-

6. Ja rasked Aega mällesta / 
Kui Ihho Wangis Waewaga / 
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Mei' kurba Hinge rõmusta / 
Oh! IEsus Õnnistegija. 

7. Au olgo Taewa Issale / 
Au temma aino Pojale / 

Ja Pühha Waimo Ano ka / 
Nüüd f toetakse löftmata. 

97. 1694. 

Johann Hornung. 
Palve I. 

Järgnev tekst on »Ma Kele Koddo ning Kirgo Ramafu" (vt. tekst 
nr. 101 eelrnärkust!) VII jaost (lk. 37—38), mille pealkiri on: ^Lühhi-
fenne Ma Kele Palwe Ramat / Kummas Hommiko ja Ohta / ja muid Ihho 
ja Hinge Häddas tarwis tullewad Palwed leietakse / kristlikko Õppetusse wie 
Pätükii / ning Aastas tullewa Pühha Päiwi möda / kokko saetud / Jummala 
Auuks / ja temma Koggoduse hääks. RIGA (Gedruckt bey Johann Georg 
Wilcken / Königl. Buchdrucker / 1694". 

Üks Palwe ajalikko Õnnistusse pärrast. 

KEigewäggewamb helde Jummal / ning Issa / ke tahhad 
et meie omma Palle Hees peame omma Leiba söma. Se on jo 
asjata et meie warra üllestouseme / ning pärrast kaua istume / 
kui sinna omma Õnnistamisega meie jures ei olle. Minna s 
pallun sind armas Issa / NZsi omma Õnnistust minno jures 
olla. Lasse mind keik sinno Kartusses ja tössises Ussus tehha / 
mis minna teen / ning õnnista minno Kätte Tööd. Kahte 
suggust Asja pallun minna sinnult Issand / sedda ärra kela 
mulle mitte / enne kui minna surren. Wara Iummalade 10 
Pallumist ning Wallet lasse kaugel minnust ärra olla / Waesust 
nmg Rikkust ärra anna mulle mitte; Agga lasse mind minno 
parrajast Noa Ossa sada. Minna salgaksin wahhest sind ärra / 
kui minna lialt saaksin sönud / ja ütleksin / kes se Issand on? 
Ehk kui minna wägga waeseks lähheksin / lähheksin minna is 
margale / ning teeksin omma Jummala Nimme wasto Patto: 
hoia mind se eest armas taewane Issa. Kaitse ka meie Kun» 
ningad ning keik Üllemid / õnnista keik meie Maad / hoia 
Kawwala Õppetusse / Sõa / Katko / ning kalli Aja eest. 
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Õnnista ka mind / keik minno Ommatsid / ning keik Risti 
Rahwast Ihho ning Hinge polest. Hoia minno koggona 
Maja / ning keik mis minnul on / sinno Englidc Kaitsmissega / 
keige Kahjo eest / IEsussc KriZtusse sinna Poja meie Issanda 

5 läbbi. Amen. 

98. 1894. 

Johann Hornung. 

Palve IL 

Järgnev tekst 011 „Ma Kele Koddo ning Kirgo Ramat'u" (vt. tekst 
nr. 101 eelmärkust!j VIII jaost (lk. 68—69), mille pealkiri on: „Önsa Surri 
Katekismus / Ehk Laste Õppetus. RIGA / Gedruckt bey Johann Georg 
Wilcken / König!. Buchdrucker / 1694." Vrd. siins. tekste nr. 10 (lk. 17), 
18, 69! 

Pallugem weel: 

!KEigewaggewamb / iggawenne Jummal / ke läbbi We-
uppotusse omma kanget Kohto möda uskmatta Ilma olled ärra-
uppotanud / ning usklikko Noa kahheksakessi sinno sure Armo 

5 pärrast hoednnd / ning kõwwa Waraa keige temma Wäga 
punnase Merres ärrauppotanud / ja omma Israeli Rahwast 
kuiwalt läbbi saatnud / ning sega sesinnane sinno Riftmisse 
Pessemist / me Pärrast Piddi tullema / tähhendanud / ning 
läbbi sinno arma Poja meie Issanda IEsusse 'KriZtusse Rist-

io misse / sedda Iordanid ning keik Wet önsaks ning rohkeks 
Ärrapessemisseks olled pühhitsenud ja säädnud. Meie pallume 
sesinnase sinno Poja läbbi / sinno pohjatamatta Armo / wallatu 
sesinnase sinno Sullase ( Ümmardaja ) pale armolikkult / ning 
õnnista tedda õige Nssoga Waimus / et läbbi sesinnase õnsa 

i5 We temma sees ärrauppub ning ärrakaub keik / me temmale 
Adamist on ka sündinud / ning me temma ka issi Jpäle sedda 
on teinud / ja et temma uskmatta Arwast ärralahhotud / Pühha 
Risti Koggoduse Kirtus / kuiwalt ning Rahhaga hoetud / 
iggal Ajal tulline Waimus / rõmus Lotuses / sinno Nimmet 

20 tenia / et temma keige Usklikkudega / iggawest Ello saab / 
kui sinna olled tõotanud / IEsusse Kristusse meie Issanda 
Pärrast-

216 



99. 1694. 

Johann Hornung. 
Meie Isa palve. 

Trükkteosest „Önsa Luteruse Laste Õppetus Lühhidelt Pühha kirja 
järrele ärrasellitudJ ning Küssemisse ja tõstmisse kombel kokko saetud. Ium-
mala Auuks / ning temma Koggodusa Kaswuks. RIGA / Druckts Johann Georg 
Wilcken / Königl. Vuchdrucker / ] 894" (136 lk. in-8°), lk. 75—88 (esi
neb ka „Koddo ning Kirgo Ramat'u" VIII osas, lk. 20—29). Raamat on 
alal hoidunud ühes eks. Õpet. Eesti Seltsi rmk-s. — Vrd. siins. tekste 
nr. 1, 10 (lk. 18), 12, 69 (lk. 159—160)! 

Meie Issa / ke olled Taewas. PüHHitsedud sago sinno 
Nimmi. Sinno Rikkus tulgo. Sinno Tahtminne sündko / 
kui Taewas ninda ka Ma pääl. Meie iggapäwast Leiba anna 
meile tännapääw. Ning anna meile andeks meie Wallad / 
kui meie andeks anname meie Wölglaisille. Ning arrasada 5 
meid mitte Kiusatusse sisse. Päästa meid ärra Kurjast. Sest 
sinno pärralt on Rikkus / ning Wäggi / ning Au iggawest. 
Amen! 

100. 1694. 

Johann Hornung. 

Samast teosest, kust tekst nr. 99, lk. 118—120. Vt. tekst nr. 99. 
eelmärkust! Vrd. siins. tekste nr. 10 (lk. 16) ja 69! 

Nistmiffe Luggo. 

Nimmetage Last. 

Mirme ärra / siuna rcjcrne Waim / ning anna Maad 
Mhhale Waimule-

Wõtta pühha Risti Tähhe omma Õtsa f / ning omma 5 
Rinna 1- ette; ühheks Meletulletamisseks / et sind se Risti pale 
podo Kristuste pale ristitakse / ning et keik mis Kristus 
Risti kulles sinno hääks on saatnud / Ristmisses sulle saab 
arwatud / et sinna ka Issanda Kristustele / se Risti me temma 
sinno pale ,'pMneb / kannatalikkult Pead järrele kandma / senni / 10 
kui temma sulle wimati se iggaweste Auo / kumma temma 
sulle läbbi omma Surma RistiSambas on saatnud / Armust 
annab. 
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Pallogem. 
OH teigewäggewamb / iggawenne Jummal / meie 

Issanda Iesusse Kristusse Issa / minna hüän sind appi sesin-
nase sinno Sullase ( Ümmardaja ) pale / ke sinno Ristmisse 

5 Anded pallub / ning sinno iggawest Armo läbbi waimoliko 
Uest Sündimisse tahhab. Wõtta tedda wasto / Issand / ninda / 
kui sinna olled üttelnud; palluge / siis peate teie leidma / 
kopputage / siis tehtakse teile lahti- Sepärrast anna nüüd 
sedda hääd sellele / ke pallub / ning te lahti Ust sellele / se

ia kopputab / et temma se Taewase Pessemisse iggawest / Õnnistamist 
saab / ning sinno Armust tootud iggawest Rikkust pärrib / 
IEsusse Kristusse meie Issanda läbbi! Amen. 

101. 1695. 

Johann Hornung. 
Triikkteosest ,Ma Kele Koddo ning Kirgo Ramat / Kumma sisse 

l. Keik Ewangeliumme ja Epistli Loud; 2. Issanda IEsusse Kristusse 
Kannataminne ning Surm. 3. IEsusse Kristusse Üllestousininne ning 
Taewaminneminne. 4. Jummala Püha Waimo Näggew Tulleminne 
Apostlide pääle. 5. Jerusalemma Linna Ärrahäwwitaminne. 6. Ma-Kele 
Uus Laulo-Ramat. 7. Ma-Kele palwe Ramat. 8. Õnsa Lutri Kate-
kismus (ehk Laste Õppetus) ühte ommad kirjutetud. Jummala Auuks / 
ja temma Koggoduse Õppetuseks. RIGA / Gedruckt bey Johann Georg 
Wilcken. Königl. Buchdrucker. 1695", mille osad I—V (2+284 lk.) ilmu
sid a. 1695, osad VI (208+8 lk. in-8° pealkirja vt. lähemalt tekst nr. 
95 eelmärkusest!), VII (96+8 lk.; pealk. vt. lähem, tekst nr. 97 eelm.!) 
ja VIII (84 lk.; pealk. vt. lähem, tekst. nr. 98 eelm.!) aga a. 1694. 
Järgnev tekst esineb algupärandis lk. 5—6. Raamat on alal hoidunud 
ühes eks. Õpet. Eesti Seltsi rmk-s. 

Gnmngettum Kolmandal Kistusse Tullemisse Pühhal. Matt. XI . 
to. 2. 11. 

AGga kui Johannes Wangi-Tornis Kristusse Imme°Teud 
kulis / läkkitas temma kaks omma Jüngri / ja ütles temmale: 

5 sinnaks se olled / ke Peab tullema / wõi Peame meie teist 
ootma? IEsus kostis ja ütles nende wasto: minge / ja ütlege 
Iohannesselle jälle mis teie kulete ja näte. Saggedad näwad / 
Iallotomad käiwad / Piddalitöbbised sawad Puhtaks / ja Kurdid 
kuulwad / Surnud tõuswad ülles / ja Waestelle kulotakse 

IO Armo-ÖPPetust. ' Niug õnnis ern ke ennast minnust ei pahhanda. 
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Agga kui nemmad said ärralähnud / äigas IEsus Rahwale 
räkima Iohannessest: Mis teie ollete Kärmesse wälja lähnud 
watama? Ühte Pilli Nogo? kumma Tuul kaksipiddi hajab? 
Ehk mis teie ollete wälja lähnud watama? Ühte Innimest 
Pehme Rietelle ehhitud? waat! kummad ipehmid Ridid kandwad / 5. 
ommad kunningade Majade sees- Ehk mis teie ollete wälja 
lähnud watama? üht Proweti? ? Ja minna ütlen teile / 
ke weel ennamb on kui Proweet. Sest sesinnane on se / 
kennest kirjotud on;- wata! minna läkkitan omma Ingli sinno 
eel / ke sinno Teed sinno ees peab walmistama. 10 

102. 1695. 
Johann Hornung. 

Samast teosest, kust tekst nr. 101. Järgnev tekst asetseb seal lk. 
21—23. Vt. märkust tekst nr. 101 eel! Vrd. siins. tekste nr. 14 ja 77 ! 

. Vwllngelium teisel pühha Päwal Pärrast kolme Kunninga 
Pühha. Ioh. II. v. 1. 11. 

NIng kolmandal Päwal said Pulmad Kanas Kalilea-
Maal / ninng Iesusse Emma olli sääl. Agga IEsuZ ja temma 
Jüngrid kutsuti ka Pulma. ' Ning kui Wina putus / üttel 5-
Iesusse Emma temma wasto: Neil ep olle Wina. IEsus üttel 
temmale: Naene /mis mui sinnoga teggemist / minno Tund 
ep olle weel tulnud- Temma Emma üttel Sullastelle: mis 
temma teile ütleb / sedda tehke. Agga sinna olli pandud Kuus 
kiwwist We°Astjad Iuda Rahwa Puhhastusse pärrast / ja igga 10 
ühhe sisse läks kaks ehk kolm Moto. IEsus üttel nendele: 
täitke need We-Astjad Wega / ja nemmad täitsid neid äre tassa. 
Ning temma üttel nendele: Wõtke / ja wige nüüd Pulma-
Tallitajalle; ja nemmad wisid. Agga kui Pulma-Tallitaja sedda 
Wet maitsis mis Winaks olli sanud / (ning es tea mitte kust 15 
se tulli / agga need Sullased täädsid / kummad sedda Wet 
ollid tonud / ) kutsus Pulma-Tallitaja Peigmeest / ja ütles 
temmale: Iggamees annab essiti hääd Wina / ja kui nemmad 
ommad joobnuks sanud / alwemad. Sinna olled hääd Wina 
tännini hoidnud- Se on essimenne Imme-Täht / kumba Jesus 20 
teggi Kanas Kalilea-Maal / ning näitis omma Auo / ja 
temma Jüngrid uskusid temma sisse. 
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103. 1695. 

Johann Hornung. 
Samast teosest, kust tekstid nr. 101—102. Järgnev tekst leidub 

seal lk. 29—31. Vt. märkust tekst nr. 101 eeli 

Gwangelmm tnenoal pühha Päwal pärrast kolme Kunninga 
Pühha. Matt. XXV. v. 1, 13. 

S I i s on se taewane Rikkus kümme Neitsi saarnane / 
kummad ommad Lambid wõtsid ning laksid wälja Peigmihhe 

5 wasto. Agga wiis nende saast ollid targad / ja wiis ollid rum. 
malad. Need rummalad wõtsid ommad Lampid / agga nemmad 
es wõtta mitte Olli eirnescgct / agga need targad wõtsid >Ölli 
omma Astjade sisse ühtlaise omma Lampidega. Kui nüüd so 
Peigmees wiwis / said nemmad keik unniseks / ja uinusid 

io maggama- Agga kesk Ösel tehti üks Hääl / wata! Peigmees 
tulleb / minge wälja temma wasto. Siis tousid keik need-
sammad Neitsidad / ja walmistassid omma Lampid. Agga need 
rummalad Ütlid targade wasto / andke meile teie Ollist / sest 
meie Lampid kustuwad ärra. SiiZ kostsid need targad ja ütlid: 

15 ei mitte ninda / et meile ja teile ei pudo / waid minge Kaup-
meeste jure / ja ostke isse enneselle. Ning kui nemmad läksid 
ostma / siis tulli Peigmees / ja kummad walmid ollid / läksid 
temmaga Pulma / ning Uks pandi kinni. Wiimselt tullid ka 
need teised Neitsidad ning ütlid: Issand / Issand awwa meile 

20 lahti. Agga temma kostis ja üttel: Toest minna ütlen teile / 
minna ei tunne teid mitte. Sepärrast walwage / sest teie ei 
tea mitte Päwa ega tunni / kummal Innimesse Poeg tulleb. 

104. 1695. 
Johann Hornung. 

Sarnast teosest, kust tekstid nr. 101—103. Järgnev tekst asetseb 
seal lk. 269—384. Vt. tekst nr. 101 eelmärkust! 

Jerusalemma linna hirmsast Ärrahäwwitamissest tnmb neljal-
kümnel Aastal pärrast Kristusse Taewa minnemist on sündinud. 

> 1. 

KUi Aeg hakkas Kätte jõudma / et Jummal Jerusalemma 
3 Linna / ning Iuda Rahwa pale omma wimist Wihha tahtis 

220 



lasta käia / ninda kuida Prowetid ja Issand Kristus isse 
neile ähwerdades ollid enne üttelnud / siis on nisuggusid Tähte 
enne nähtud: Üks Sawwaga Täht / otsego Möök / on 
Taewas nähtud / sesamma on terwe Aasta Linna kohhal seisnud 
/ ninda / et iggamee,s sedda on nähnud. Mahla Ku kahhek- s-
\amal Päwal / kella ühheksa AeguK Ösel / otse hapnematta 
Leiwa Päiwil / on Jummala Kojas Altari jures nisuggune 
wallus Paistminne paistnud / et iggamees mõttelnud Päwa 
ollewa. Suur wastne kange Wärraw Jummala Koja seest-
pidditsel põiel / kumba kahhekümne Mehhele sai tõsta / kui 10̂  
temma lahti piddi tehtama / ja keigepiddi Naud Jukka ja Rön= 
gastega olli kinni Pandud / se on ennast kuendal Tunnil Ösel 
isse lahti ajanud- Jani Päwa Ku kahhekümne pale essimessel 
Päwal ommad Taewa al / ja Pilwedes Wankrid nühtud / 
ning otsego suur Hulk Rüütlid ning Iallawägge kokko minnewa 15 
/ ja ösel taplewa sure Karrulaga. Nelli Pühhi Lau päwal / 
kui Preestrid Jummala Kojas tahtsid walmistada / mis Pitt)* 
hade Aegus tarwis olli / siis ommad nemmad suurt Müddinad 
kuulnud / pärrast on üks Hääl Kuuldud kissendama: Liitki siit 
ärra. Ehk kül monningad sedda siis ütlewad sündinud / tui se 20 
Ees powa Tek keige pühhama Paiga ees Jummala 5lojas 
Kristusse Kannatamine Ajal on ärrakatkenud. Üks Innimenne 
on sääl olnud / kelle Nimmi olli IEsus Anam / ühhe alwa 
ttinng waese Mehhe Poeg / kui se samma Nelli Pühhil olli 
Jerusalemma tulnud / siis on temma sure Hälega hüüdnud: 25 
Oh üks Kissendamine kulub homiko / üks Kissendamine kulub 
Õhto polest. Üks Kissendaminne kulub neljast Tulest: Oh Üks 
Kissendamine kulub koggona Jerusalemma ning Jummala Koja 
päle. Üks häddalinne Kaebminne tulleb Prudi ja Peigmihhe 
pale: Üks Kissendamine keige Rahwa päle. Ja ninda kissendas 30 
temma Qöd ja Päwad / ninng jooksis Hulla kombel möda 
Linna. Ning ehk monningad tedda kül Witsadega peksid / 
kummad sedda Karjumist kui kurjatähhendamist Linna päle hääl 
Melel ei tahtnud kuulda / siiski ei jätnud temma mahha ninda 
kissendamast. Ja kui se Innimenne Ma Wallitseja ette widi / 25 
kedda Roma Linna Rahwas sääl piddas / ke tedda Piitsadega 
ninda laskis peksa / et temma umbes Werres olli / ep olle 
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."temma ommeti ühhegi Saunaga Armo pallunud / ei olle ka 
Ühtegid We pissarad temma Silmist wälja tulnud / waide 
temma on ikka kissendanud sure Halega: Hädda / Hädda/ 
Hädda sulle / waene Jerusalem. ©imaja Albinus on tedda 

5 kui jampsiwa Innimest Naeruks pannud. Seitse Aasta järres-
tikko ei olle sesamma Innimenne mu Rahwaga ümber käinud / 
waide on ikka üks ühheti täinud / ninda kui Innimenne fc 
ommas Meles ühhe Asja,päle .allati mätleb / ehk sedda Püab 
ärramöttelda / ning on ikka ninda kissendanud: Hädda / Hädda 

lo sulle / waene Jerusalem / ei olle ka sest Kissendarnissest mitte 
ärrawässinud. Agga kui Roma Linna Rahwas lubba Uinna al 
olli / siis on temma Walli Muri Pääl ümberkaudo käinud / 
ja on ikka kissendanud: Hädda Jummala Koja pale / Hädda 
keige se Rahwa pale. Wimati on temma ka neid Sanno / mis 

15 enne ep olle lemmalt kuuldud / sinna karwa üttelnud: Hädda 
ka mulle. Ja otse kui se Sanna temma Suus weel olli / siis 
on temma koggemataa Waenlastest mahha lastud / ja ninda 
ärra surnud. Neid ja muid Immetähtesid on enne nähtud / 
enne kui Jerusalem on ärrahäwwitud. Nüüd tulleb ka sest 

20 Ärrahäwwitamissest ennesest kuulda. 

2. 

Kui Iudalissed / (ninda kui pühha Tehwanuŝ  ütleb / 
Apostlide Teggo Ramatus VII Pätük: v. 52.) tui Tapjad ja 
Ärraandjad õiged ning wagga Kristust said ärratapnud / siis 

25 on koggona Iudaliste Kunningrikkus keige piddi ikka kurjemaks 
lähnud. Üllemad Preestrid akkasid Wäkaupa ning Üllekohhut 
teisile Preestrille teggema / teiste Üllemade wahhel olli 
selge Wihkaminne ja Kaddedus / ning keik Wallitsus hakkas 
lahkuma / ninda et nähha olli / et se Wallitsussega Järg peagi 

Jo piddi teisiti tullema. Nisugguse Üllemade Tülli ning Wihka-
misse pärrast / mis neil isekeskes olli / ärkas mõnni Hulk neist 
ärratagganema / ja isse Seltsi 'foffo loma / se läbbi tehti män« 
nesuggust Kurja / ninda et Rahwast risoti ja tappeti / ni 
hästi Linna sees Jerusalemma / kui wäljas / ning keik Assi 

35 nähti ninda näitwa / et sesinnane diafytüa Kirriko ning Kohto 
Wallitsus olli ümberlangemas. Sepärrast läkkitas ka Keiser 
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Nero Sestusse Lorusse Iuda Male / Iudaliste Wallitsejaas. 
Ja kui temma Iudaliste wasta wägga walli olli mitmes 
Asjas / ning 'omma Ahnust / Kõrkust ja Wallatust tagga ajas / 
siis ajasid Giidalissed temma ärra. Kui temma pärrast nendega 
sai soddima / siis leidis temma omma Rahwast wiis tuhhat 5 
Meest waja / mis Iudalissed ollid mahhalönud. Ninda mässasid 
Iudalissed Jummala Iärreleandmise läbbi / et nemmad 
ka Roma Linna Rahwa wasto wõtsid panna / ja tagganid 
neist ärra. Agga kui Keiser Nero sedda sai täda / siis 
läkkitas temma Lawiusse Wespasianusse omma Poja Titus» 10 
sega Siria Male. Selsammal Ajal ommad koggona Homiko 
Maal sesuggused Kõnned ja Sannumed käinud / et otse sel 
Ajal monningad Iuda Maalt piddid tullema / kummad piddid 
sureks ja wäggewaks tõusma / ning keik Ilma Maad ennese 
alla sama. Ehk se kül liistusse waimoliko Rikkusse polest 15 
Tõeks sai / kui Kristasse Nimmi (ke Iudaliste Soust on sün-
dinud ) keige Ma Ilma ülle sureks läks / siiski ommad mon° 
ningad sedda nende kahhe Wespasianuste pale arwanud. Agga 
Iudalised selletassid sedda Kulutamist .ennesest / ja mõtlesid 
omnia Asja se läbbi ollewa tähhendud. Ning kui neile kolm 20 
Taplust nende Waenlaste wasta korda läks / siis läksid nemmad 
surelisseks / tõstsid kolm Sõa-Pälikkud / ja läksid waal ka 
Askaloni Linna ärrasama. Siis lodi neid kahhepuhhoga 
mahha / ning nemmad kaotasid (pale se weel / et need Sõa-
Pälikkud hukka said) liggi kakskümmend tuhhat Meest ärra. 23 
Siis 'läks Wespllsianus Keisri Sanna pale Kalilea Ma sisse / 
kumb olli wäggew ja rikkas Ma Rahwa polest / risus / rikkus / 
ja Põlletas keik ärra / ninda et Tapmissel / Risomissel ning 
Polletamissel õtsa eiga Mära ei olnud. Siis said Iudali,ssi 
mitto tuhhat hukka / ja tappeti ühhel hobil liggi wiiskümmend 20 
tuhhat Sõtta kõlbawa Meest / ilma Naiste ja Lasteta / 
summad alwa ning Maal ellawa Rahwast ollid. Sõawäggi ep 
annud sääl Armo Wannale eiga Norele / ei raske Jalla 
Naistele egga Kätkis maggawa Lastele. Kuus tuhhat noort 
Meest läkkitas Wespasianus ühhelhawal iggaweste Orjaks Akaja 35 
Male / sedda kitsast Maad kahhepolelisse Merre wahhelt ärra-
kaewama. Kolmkümmend tuhhat walmist Sõa Meest Inda-
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liste sääst mudi sel Aial ärra iggawest Orjaks- Wiis tuhhat 
ommad sure Hirmo läbbi ennast kõrge Kiwwi Maalt isse mahha 
kullutanud /ja isse enneselle Õtsa pale tehnud. Sei Ajal olli 
Üks tark ja mõistlik Mees Iudaliste säas / Josep Nimmi / 

5 se olli neil Preestriks ja Pälikuks Soas / sesamma põggenes 
essimeses Hirmus nattogesse Rahwaga ühhe Augo sisse liggi 
Iotabatat Kalilea Ma Linna / säält sadi temma Kätte / ja 
widi Wespasianusse Kätte. Kui temma Wespasianusselle üttel / 
et temma weel piddi Keisriks sama / siis andis ta temmale 

10 Armo. Ja sesamma Josep on sedda kirjotanud / mis meie 
sest sündino Asjast teame. Kui se Kalilea Maal sündis / siis 
tulli üks kokko kootud Hulk / julged ja rööwjad Rahwast Ieru-
salemmi Linna / need olli üks neid suremid Issandid kakko 
saatnud / et temma se läbbi keik Wallitsusse ennese kätte piddi 

,5 sama / siis on taas Paljo sallaja Tapmist Röwimist ja Riso» 
misi Jerusalemmas olnud / ning keik on Kahjuks sündinud / 
ninda et se waene Lin keigepiddi on waewatud. Sel Ajal 
ommad monningad Üllemad Preestrid ärratappetud / ning 
saggedaste on Werd ärrawõetud / ka õtse Jummala Kojas. 

20 Josep kirjalad et kaksteistkümmend tuhhat parremad ja üllemad 
Iuda Rahwast sesinnase Mässamisses on ärratappetud/ ja nende 
Warra ning Kojad annetud alwa Rahwale ja Soldaditelle risoda 
ja wõtta. Monningad mõtlewad Roma Rahwast kawwala 
Nõuga sedda tehnud. Ninda waewati j,o Jerusalemma / enne 

23 kui' õige kibbe Assi weel temma pale tulli >/ kolmesugguse Hiid-
daga / Roma Rahwa Soast / Lahkomissest ning keige suggusest 
Riust ja Tüllist Linna sees / ning tiggeda ülleannetummast 
Issandist kummad / pettisse kombel mitto Hulka ennese Seltsi 
said / ennast IssandikZ töstiwad / ja Issanda Au pärrast paljo 

2« Werd ärrawallasid. 

Kui sel Ajal Kadura Rahwas Roma Rahwa wasto hakkas 
pannema / siis piddi Titus ruttustama Talw Lerist wälja 
tulla / ning wõttis Kadara Linna ärra / ja temma Pämees 
Plaatsidus ajas Kolmkümmend tuhhat Koddaniko Päkka / kaks 

35 tuhhat wõttis temma wangi / mu Rahwokenne ning pöggenewa 
Hulk upputas ennast ärra Joorani Jõkke / ja need Surno 
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I 

Kehhad läksid Jõgge möda alla AZwaltitesse Järwe sisse / kumb 
kutsutakse Surno Iärweks. Siis läks Roma Rahwas sinna Pole 
Iordanid Makkaronni sadik / keiges Paigus Iudaliste pale / 
ja fadiwad neid sure Hirmo alla- Kui Talw sai ärralainud / 
siis tom' Wespasianufselle Sanna Kewwadel / Sesaria Linna / 5 
et Nero Keiser olli ärrasurnud / siis walmistas temma ennast 
ussinaste / ja läks ärra Sesaria Linnast / ning kui temma 
keik Iuda ning Idumea Rahwa Linnad sai ärrawõtnud (mon« 
uiugaid LinnakeZsi agga jäi waja / kummad wöra Söawä 
Käas ollid / siis panni lemma Roma Sõawägge keige Linnade 10 
sisse / et temma ninda parremi ja nobbedaminne Ierusalemmi 
Linna / kumb üksi agga weel ärrawotmatta olli / piddi ärra-
wõitma ja kinni sama. Sel hawal tõstis Wespasianusse Sõa-
wäggi tedda Keisriks. Pärrast läks Wessiasianus ärra Egipti 
Male ,/ ning säält olli temmal Meel Italia Male minna. 15 
Agga 'se Soa / mis temmal Iudalistega olli / jättis temma 
omma Poja Tiwsse holeks. 

III . 
AGga Titus läks Ierusalemmi Linna alla / ning kui 

temma ühhe puhho ratsa wägga liggi Linna ajas watama / 2o 
siis olleks kmma pea Iudaliste Kätte sanud / ning päsis 
waewalt ärra- Pärrast teggi temma omma Leri Kopusse jures / 
sinna sai wirst Maad Linnast / ning jaggas ärra omma Söawä 
/ et temma sedda Linna ennamb kui ühhelt kohhalt piddi tao-
tämä. Se wahhel olli ilma otsata paljo Rahwast / leigelt 25 
poolt / keigist Linnadest Jerusalemma / Pasja Pühhiks kokko 
tulnud / Jummala Tenistust piddama. Pale se olli jo enne 
paljo asjato / ülle anto julged Rahwast ennast Jerusalemma 
Linna kokko koggunud / kumb Kalilea Maalt olli wälja aetud / 
ning ninda olli kolm Hulka Rahwast Linnas / ' kummad ühte 30 
melist Wallitsust ennamiste ning ennamiste (ninda kui siis 
ikka sünnib) ärrarikkusid. Ühhe Hulga Kä olli Jummala 
Kodda / nende Pälik olli Eleasar Simona Poeg / neid awwi° 
tasid need Selotid / kumb üks tigge ning kawwal Rahwas 
olli / ja Koddanikkuid wägga wihkas. Linna allominne Ossa 35 
olli Johanneste Kä / kellest keik Willitsus tulli / kennest enne 
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jo on üttelnud. Päälminne Linna Ossa olli Simoni Kä / kel 
kakskümmend tuhhat Idumea Ma Rahwast awwiks olli / 
kummad sinna ollid kutsutud Selotide Wallatusse ja Wa wastu 
Liuna kaitsma. Neist Wöraist olleks Nahwas ha Melel jälle 

Z päsnud / agga ei wõinud. 
Kui Titus mõistis / d sedda Rahwast Ierusalemmi Linnas 

wägga paljo ning liaks olli / siis ruttustas temma ja wal
mistas ennast ussinaste Linna ümber piirma / ning Walli 
temma ümber üllesheitma / ninda kui Kristus neile oli üttelnud 

10 / senni kui se Rahwas weel keik ühheskous olli / et Nälg 
neid kowwemi ja nobbedaminne Piddi waewama. Kui Iuda-
lissed sedda näggid / siis püüdsid nemmad keigest Süddamest 
/ ni paljo kui nemmad suutsid ja ärrendassid sedda keelda / 
et se ei piddand Titusselle kõrda minnema / agga nemmad 

15 ei wõinud mitte / neil ei olnud ühtegid Qnne / Jummal iile 
tahtis neile Õtsa tehha Pale / sepärrast ei sündinud neile üksigi 
Nou / ning nende ennese säas olli selged Rido ja Tülli. Ning 
otse sel hawal tõusis suur Mässaminne Linnas / et palio 
Rahwast Jummala Koja jures tappeti. Jerusalemma Lin olli 

20 wägga kõwwa ning kinni / ja temmal olli kolm Müür-Walli 
sel polel / kust Linna piddi wldama. Sepärrast kiusas Roma 
Rahwas sure Wäga Muri pale saja / ning Tormiga Linna 
kinni wõtta- Wimati said nemmad sure Waewa ja Töga se 
kahhekordse Muri ärra. Selsamma Ajal surri Nälga Otsata 

25 Rahwas ninda kui Joseph kirjotab. Ühhe Leiwa Pallukesse par
rast ommad keige suremad Sõbrad Mögaga teine teist ärra-
raionud ja pistnud. Lapsed ommad Wannemade / Issa ja 
Emma Su eest ja Suust Leiwa Pallubasse ära kisknud; ei olle 
siis Wend Õele / eiga Õdde Wennale Armo annud / eiga 

30 teine teise pale hallestanud. Üks Wak Iwwi on paljo Rahha 
maksnud. Mönningad ommad Weikse Sitta sure Nälja parrast 
sanud. Mönningad ommad Saddolu Rihmo ning Möga Tupp^ 
päält Nahka ärranärrinud ja ärra sönud. Mõnni on surnud 
leietnd / ja Heinad Suus. Mitto on Peldikkuid ärra otsiuud / 

35 ja Roja ning Sittaga püüdnud Nälja ärraajada. Siis on, 
wägga paljo Rahwast Nälga surnud / et Anamas Eleafari 
Poeg / ke sel Waeno Ajal Titasse jure olli puggenud / ütleb / 
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sadda pale wiistcistkümmend tuhhat Surno Kehha Linnas 
ollewa leietud ja mahha mattetud. Egefippus kirjutab et ühhest 
Wärrawast agga mitto tuhhat Surnud on wälja kannetud / 
et ni kaua kui Titus Linna al olli / kuus sadda tuhhat 
Innimessi on ärrasurnud. 5 

Iudaliste Kä olli weel Antonia Lin / kumb kinni ning 
kõwwa Lin olli / ning Jummala Kodda olli ka weel neil / 
kummast Sild Linna läks / sedda Linna kinni wõttes näh'ti 
paljo ennamb Waewa / kui keige teiste Paigus- Ehk Titus 
ku! hästi tädis / et Nälg Iudalissi Linnas wimati piddi ärra- 1© 
wõitma ja lõppetama / siskc läks temmal Aeg iggawaks / 
sepärrast ajas temma Soa wägge waal ning Tormil Linna 
kinni sama. Ehk se jures Ml Hädda Waewa nähti / siiski 'läks 
Roma Rahwale keik Assi korda / ning Iudalistel ei olnud 
Wõimust eiga Qnne. Kui Roma Rahwas se Linna said, kinni IB 
sanud / siis andis Pässuna Puhhuja Passunaga Tähhe / siis 
tappeti keik Iudalissed ärra / kummad se Linna pääl olliwad / 
monningad heideti Walli Muri päält mahha / monningad 
langsid isse surnuks / monningad päfid Öse Linna päkka. 
Pärrast sedda läks Söawäggi kõwwaste nende pale / kumma 20 
Kä weel Jummala Kodda olli. Tiiust öeldakse kül Jummala 
Kodda / Jummala Tenistusse pärrast tahtnud rikkumatta 
jätta / agga Ots olli Kä / Jummal sünnitas sedda Asja 
ninda / et sääl ei piddand ühtegid Armo Andmist ollema. Sest 
kui jo kaua olli mässatud ja tappeldud / ning Judalissi Ähwer- 28 
damisse eiga Manitsemistega ei sadud / neid kindlamid Paiko 
ärraandma / siis mõistis Söawäggi / Vt neid muul Nou! sel 
Paigal ei sündinud wõita / kui Näljaga / (agga se wõttab 
paljo Aega) ehk Tullega. Sepärrast wõtsiwad monningad Sõa 
Mihhed Tuld Jummala Kotta heita / se hakkas warssi põllema. 30 
Ja ninda põlles se illus, kork ja kallis Hone ärra / kumb suur 
ja tuttaw olli / ja tehti Tuhhaks. Need Iudalissed kelle Kä 
päälminne Linna Ossa olli / ommad muist Linna puggenud / 
agga suremb Hulk sai neid Tulle ja Möga läbbi hukka. 
Preestrid ommad wägga halledaste pallunud / et nende Ellule 35 
piddi Armo annetama / agga sääl ees olle Armo saamist / 
Jummala eiga Innimeste jures. Titus on kostnnd: Kui 
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nende Jummala Kodda ja Tenistus on ärra häwwiwd / ei 
olle ka Preestriid tarwis. Jummala Kodda on õtse künmel 
Rukki leikamisse Ku Päwal ärrapölletud / seliammal Päwal 
kui Pabiloni Kunningas ennemuiste essimest Jummala Kodda 

5 on ärrapõlletanud. Ning se Pääw on sel Jummala Kojal oige 
Otsa teggia ning õnneto Pääw olnud. Sedda Aega essimessest 
Jummala Kojast ja temma Üllesehhitamissest / mis Salomon 
olli tehnud / Keisri Wefpasianufse teise Wallitsusse Aasta 
sadik / mil se Jummala Kodda surumaks on ärrahäwwitud / 

10 on üksteistkümmend sadda Aastad Pale üks. Agga sest Ajast 
mil se teine Jummala Kodda jälle hakkati ülle«s ehhitadama / 
Kunninga Siruse teise Wallitsusse Aastal / on wiis sadda pale 
ühheksaseitsemed kümmend Aasta. Kui Judalissi ninda waewati 
/ ehk kül üksigi arrapäfemisse Pale ei wõinud lota / jäiwad 

,5 ommeti teised omma Mõtte Pale. Neil Päiwil kui Jummala 
Kodtm ninda ärrapölleredi ja ärrahawwitedi / on üks hirmus 
ja halle Assi Jerusalemma sündinud / mis järrel tullew 
Rahwas waewalt ussub. Üks aus ja rikkas suurt Suggo 
Emmand teiselt poolt Iordanid olli Hirmo pärrast mu Rah-

20 wäga Jerusalemma pöggenend / kui Linnas ni suur ja raske 
Nälja Hädda olli / on temma omma nore weikisse Lapsokesse 
Kätkist wõinud / (kül igga mees wõib mõista/ missuguse 
Süddame Wallaga temma sedda tehnud / ) ja tapnud se ärra / 
muist temma pannud küpsema / ning sönud ärra / teise 

25 Pole temma pannud Sõameeste ette / kui need ümber
kaudo jooksid / ning Samist otsisid. Agga Sõa Meestele on 
Hirm pale tulnud / kui nemmad sedda nähnud / ommad i"e 
waese Naise pale hallestanud / ja sedda asja Jerusalemma 
Linna üllemille Issandille kulutanud- Sesinnase hirmsa Asja 

Ja läbbi sündis / et nemmad sest Päwast akkanud ennast Titusselle 
ärraandma / ning ommad tulnud Titussega kõnnelema ja 
leppima. Agga sepärrast et nemmad Rahhoteggemissega wägga 
kauaks ollid wibinud / ja siis' weel Rahho ning Wabbadust 
pallusid / kui nemmad jubba Nälja ja mu kombega wägga ollid 

35 ärrawaewatud / ei sanud nemmad ühtegid. Ja Lin on weel. 
pissut Päiwi waewal kinni peetud. Sel wahhel on Mailma 
paljo Rahwast sure Nälja-Hädda ja Waewa läbbi Linnalt 
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Waenlaste Seri wälja puggenud. Siis on neid wägga ahm 
Kaubaga ärramüdud. Sel «Puhhul ommad Sõamehhed kogge-
matta juhtunud näggema üht Iudalist ennesse ommast Sittast 
Kuldpenningid noppiwa / kummad temma ennesse sisse olli 
neelnud. Siis tõusnud sedda maid üks Könne Sõameeste e 
sekka keige Leri / et Iudalissed / kummad Leri ollid pögenend / 
ollid Kulda ennese sisse neelnud (sest pionningassi olli / 
kummad ussina Arraotsimisse pärrast muud middakid ei ,woinnud 
ärrawia kui Kuida / egga wõinud Sõameeste eest sedda peita.) 
Sesinnase Könne pärrast leikasid Söamihhed ühhel Ösel ennamb 10 
kui kahetuhande Iudaliste Köhhud lõhki / et nemmad mõtlesid 
'keige Iudaliste Kohhus Kuldpenningid ollewa. Ning neid olleks 
tr.pJ. ennamb lõhki leigatud / kui Titus ei olleks lasknud hüda 
ning keelda et Wangi ei piddand tappetama. Wimati siis 
wõeti Jerusalemma Lin ärra / ja siis ei annetud Norele eiga it> 
Wannale Armo / siiski on hüetud / et rammotoma kehwa 
Rahwale / kummad ei suutnud Sõa-Riista piddada ning 
/wasto panna / piddi Armo annetama. 

Ninda risoti / süttitadi ja pölletadi koggona Jerusalemma 
Lin Puhtaks ning futumaks ärra; Suremb Ossa Linna kissoti ja, 20 
häwwitedi hirmsaste ärra. Mõnni Hone jäeti seisma Roma 
Rahwa Sõa Meeste Warjuks / kummad sinna pandi sedda 
Maad wahtima; Ka muud tühjad Kiwwi Honed ja wagad 
Tornid jäiwad seisma Tähheks ning Tunnistuseks / et sääl 
olli Lin ennemuiste olnud. Ztinda ,on Jerusalemma Lin ärra- 25 
häwwitud / ja sutumaks ärrarikkutud / kolm Näddalad enne 
Mihkla Päwa / wiendel Kuul pärrast sedda Aega / kui Waen-
lanne essiti temma alla olli tulnud. Wangi woeto Rahwa 
hirmsa surest Hulgast läkkitas Titus seitseteistkümmend tuhhat 
malmist noort Meest Aleksandria Linna iggawest tenima / 30 
Kiwwi kandma ning muud rasked Tööd teggema. Paljo 
Iudalissi mudi alwalt ärra kui Karja. Kaks tuhat jäeti sinna 
ja tänna ärra Roma Rigi Maie sisse / et neid wahhest sure 
Härrade wöraspeul Rahwa Immeks ja Watmisseks Metsaliste 
ette piddi heidetama ning ärrakissotama. Ellawid Wangisid on 35 
kcigis saanud ühheksakümmend pale seitse tuhhat / ehk siis / 
kui esmalt Linna alla tuldi / kül kümme kord sadda tuhhat 
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Innimest Linnas on olnud / kumbe furemb Ossa wöras 
Rahwas olli / kummad ei olle Linna Ellajad olnud / siiski 
ollid keik Iudaliste Soust ja Werrest sündinud. Kiri Titus sure 
Wa ning Auoga Jerusalemm! linna sai ärrawõtnud / ärra-

5 pölletanud / mahha kisknud ja ärrahäwwitanud / siis panni 
temma Menningast Sõa Meest sedda Maad hoedma / nende 
Maie Pärrast / kummad sääl ümberkaudo olliwad / ning läks 
isse ärra Söawäega Euwrati Jõele; sest ni kaugele käis sel 
Ajal Roma Rigi Raja. Agga kui se kange / tuttaw ja pühha 

10 Jerusalemma Lin ärrahäwwitedi / siis arwati sedda Aega 
Ilma Algmissest nelli tuhhat / pale nelli neljat kümmend 
Aasta. Roma Linna Algmissest olli kahheksa sadda pale kolm 
kolmatkümmend Aasta. Kristufse Kannatamissest sai sinna sadik 
nelikümmend Aasta. Ninda on Jerusalem / keige tuttawamb 

i5 ja üllemb Lin keige Homiko Maal ühhe hirmsa Otsa sanud. 
Ni raskeste ning hirmsaste on Jummal omma pühha 

Iummalikko Sanna Pölgjaid ja Naerjaid sundinud ja nuh° 
helnud / ning on se läbbi keige Ma Ilmale ühhe Mälletusse 
Tähhe ja Manitsusse annud / et igga üks Jummala Wihha 

20 ning Sundimist peab kartma / ning Jummala ja meie 
Issanda JEsusse Kristusse Tundmisse pole ennast pöörma-
Sepärrast peab iggaüks isse omma Meles ussinaste se pale 
mõtlema: Kui Jummal sesinnase oma Rahwale ei ole Armo 
annud / kummale temma mitto kallist Tõotust olli andnud / 

25 kumma säas mitto kallist suurt pühha Proweti ning 
Wannamad on olnud / kummast Issand Kristus isse omma 
Innimesse Otfemisse polest on sündinud ja tõusnud / et temma 
paljo ennama ning kowweminne muud Rahwast sunnib / kellele 
temma selgest Armust omma Iummalikko Tundmist ning kallist 

30 Armo Õppetust on annud / kui nemmad tedda se eest ei tänna / 
ja sedda õiged tossist Jummala Tundmist ning Tenistust ärra-
Põlgawad / ning kange Süddamega naerwad ja mahha jätta-
wad / ninda kui Jummal parrako kül näikse meie säas sündiwa. 
Sepärrast piddagem Ierusalemmi Linna Nrrahäwwitamist allati. 

35 Meles / jätkem Patto teggemist mahha / ja põörgem leigest. 
Süddamest Jummala pole / ja pallugem ikka / et se armo» 
linne Jummal ning Issand selsinnasel häddalissel Ajal meid 
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ja meie fUlaab nisuggusse hirmsa Sundmisse eest armolikkult 
hoidko / meie Issanda IEsusse Kristusse pärrast. Amen. 

105. 1695. 
Johann Hornung. 

Sarnast teosest, kust tekstid nr. 101—104. Järgnev tekst asetseb 
seal lk. 49—51. Vt. märkust tekst nr. 101. ees! 

Ewangettum neljandel Pühha Päwa l Paastus. 
Ioh . VI. v. l. 15. 

Mrraft laks IEsus ülle Kalilea Järwe Tiberia (Linna) 
jures. Ning pal̂ u Rahwast läks temma järrele / sepärrast et 
nemmad neid Immeteggusid nägid / kummad temma Haigille 5 
teggi. Agga IGsuZ läks ülles Mä pale / ja istus sinna mahha 
omma Iüngridega. Agga Paasja / Iudaliste Pühha olli liggi. 
Siis tõstis IEsus ommad Silmad ülles / ja näggi paljo Rah-
loast ennese jure tullewa / ning üttel Wilippusse wasto: Kust 
meie Leiba ostame neile sinnasill'e süa. (Agga sedda ütles temma / 10 
tehha kiusata / sest temma tädis kül / mis temma tahtis tehha.) 
Wilippus kostis temmale: Kahhe saja Krossi eest Leiba / ei 
olle neile mitte kül / et igga üks nendest pissud wõttaks. ' Siis 
ütles temmale üks temma Iüngridest Andreas / Simona 
P^etrusse Wend: Siin on üks Poisike / sei on wiis Odrast 15 
Leiba / ja kaks Kallakest / agga mis se ' on nimitme sekka? 

, Agga IEsus üttel: Käskige Rahwast mahha istuda. Agga sel 
Paegal olli paljo Ro'hto. Siis istus mahha liggi wiis tuhhar 
Meest. Agga IEsus wõttis need Qeiwad / tännas ning andis 
neid Iüngridelle / agga need Jüngrid neile / kummad ollid 20 
mahha istnud; selsammal kombel ka neid Kallokessi / ni paljo 
ko nemmad tahtsid. Agga kui nende Köhhud täis ollid / üttel 
IEsus omma Füngride wasto: Korjage neid üllejänud Raso-
lessed kokko / et ei middakid hukka sa. Siis korjasid nemmad 
ja täitsid kahheteistkümme Korwi täid Rasokessi neist wiest Odra 25 
Leiwast / kummad ollid ülle jänud neilt / kummad ollid sanud. 
Kui nüüd need Innimessed sedda Immeteggo näggid kumma 
IEsus teggi / ütlid nemmad: Se on tõest se Proweet ke Ilma 
sisse peab tullema. Kui nüüd IEsus mõistis neid tullewa tedda 
wõtma / et nemmad tedda piddid Kunningaks tõstma / tagganes 3ft 

temma taas Ma pale ilma üksi. 
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106. 1694. Põltsamaa. 

Johann Hartmann Creidius. 
Matt. ev. 2. peat, 1—12 s. 

Järgnev tekst põlvneb käsikirjast „Meie Issanda Iefusse Kristuste 
UES TESTAMENT Ehk Jummala pühha Sana Kumb Pärrast Issanda 
Iesusft Kristusse sündmissest puhhast Ewangelistist n. Apostlist on ülles 
kirjotud. Pceltfanjafl] tirjotud. 1694", 4 punast nummerdamata lehte -\-
628 nummerdatud lehte (millest 5̂ /2 viimast 011 puhtad) - j - 3 puhast 
nummerdamata lehte, käsik, suurus 9^X15^/2 sm, teksti suurus 7X12 
sm. Manuskripti hoitakse alal Baieri riigiraamatukogus Münchenis (Biblio-
theca Regia Monagensis. Codex livo-esthon. 1). Puhtate ja paginee-
rimata lehetede neljanda lehe viimasel küljel on muu manuskriptiga identse 
käekirjaga märkus: „Hoc novum Testamentum in Linguam Livo-Estho-
nicam translatum et propria manu scriptum est ä Johanne Hartmanno 
Creidio Augusta-Vindel., Pastore ad D. Mariae in Livonia Districtu 
Dorpatensi." 

Matteusse II Peätük. 
Targade tulleminne Honnko Maalt. Herodesse Ehmatus n. Kurjus. Ioseppi, 
Maria n. se Lapse Pöggeneminne n. taggase tulleminne Egipti Näalt. 

Ewangelium Kolme Kuninga Päwal. 

1. Agga kui Jesus olli sündinud PetlehemiZ Iudäa Ma 
sees, kunninga Herodesse Ajul, waat! siis tullid Targad Homi'to 
Maalt Jerusalema n. ütlid. 

2. Kus on;fe uesfündinub Iudaliste Kunningas? sest meie 
olleme temma Tähhe nähnud Homiko Maal, n. olleme tulnud 
temma palluma. 

3. Agga kui Herodes se Kunningas sedda Mis , ehmatis 
temma ärra, n. .temmaga koggone Jerusalem. 

4. Ning kutsus ühte -f-eig Üllemad Preestrid n. Kirjatund
jad Rahwa säas,, n. küssitelles neid, kus Kristus piddi ilmale 
sündima. 

5. Agga nemmad ütlid temmale: Petlehemis, Iudäa Maal: 
sest ninda on Proweti läbbi kirjatud. 

6. Ning sinna Pe,tlehem Iuda Maal ei olle milgi kombel 
se wähhemb Iuda wörstide säas, sest Sinnust peab wälja 
tullema se saatja, ke minno Israeli Rahwast peab hoidma. 
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7. Si is kutsus Herodes Sallaja need Targad, n. ,Küssitelles 
Keigepiddi nendelt sedda Aiga,, mil se Täht olli paistnud? 

8. Ning läkkitas nemmad Pcklchemi, ning ütles: Minge 
u. otsige ussinaste sedda LapsokeZt, n. kui teie leiate, siis üttelge 
mulle, ,et ma ta tullen, n. tedda pallun. 5 

9. Agga kui uemmad sedda kunningad said kuulnud, läksid 
nemmad ärra: ning waat! se Täht, kumba nemmad Homiko 
Maal ollid nähnud, käis nende eel,, kunni temma tulli, n. seisis 
sääl üllewel, kus se Lapsokenne olli. 

10. Kui nemmad sedda Tähte näggid, said nemmad üpris 10 
wägga rõõmsaks. 

11. Ning läksid se kotta, ning leidsid se lapsokesse Maria 
temma Emmaga, n. langsid mahha, ning pallusid tedda, n. 
amwasid, omma warra, n. nnbsid bemmale Anded Kulda, Wiroki, 
n. Mirrid. 15 

12. Ning Jummal käskis neile Unes, et ''tema'' nemmad He-
rodesse jure ei piddanud mitte taggase minnema, ning läksid 
taggase teist teed omma Male. 

107. 1694. P o l a m a a . 

J oh. Mart/n. Creidius. 

Matt. ev. 20. peat, 1—16 s. 

Tekst on samast käsikirjast, kust tekst nr. 106. Vt. selle eelmärkust I 

Matteufse XX. Peätük. 
Töteggijad Wina-Mäas. Kristus kuulotab omma kannatust. Sebedeufse Poi-
gade Emma Rummal pallominne; kahhe Söggedadde Palwe ning Abbi. 

Ewangelium iil|htffatn[m]al Pühha päwal enne Kristusse 
üllestousmisse Pühha. 5 

1. Se Taiwa Rikkus on ühhe Perremihhe saarnane, te 
hoomselt wälja läks töteggijid palgama, omma Wina Mäsisse. 

2. Ning kui temma neile Töteggiale säädnud olli ühhe 
Krossi Päwa Palgaks, läkkitas temma neid omma wina Mäsisse. 
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3. Ning luit1 läks wälja kolmandel Tunnil, ning näggi 
Teist Turro pääl tühjalt seiswa. 

4. Nlng üttel nende wasto: Minge teie ka se wina Mäsisse, 
ning me õige on, tahhan minna teile anda. 

5 5. Ning nemmad laksid. Taas laks temma wälja kuende. 
ning ühheksama Tunnil, ning teggi selsammal kombel. 

6. Agga ühhetõistkümne Tunnil läks temma wälja, ning, 
leidis teisi tühjalt seismast, ning üttel nende wasto: mis teie 
siin keige (pitka piddusse) Päwa tühjalt seisate. 

10 7. Nemmad üttlid temmale: meit >ei olle üksigi palganud7 
Temma üttel nendele: Minge teie ka Wina Mäsisse, ning me 
õige on, peate teie sama. 

8. Ning kui Õhto sai üttel se wina Mä Issand omma Kafri 
wasto: kutso need Töteggiad, ning anna neile Palka, ning 

15 hakka wiimsest essimesse sadik. 

9. Siis tullid need kummad ühheteistkümne tunnil (ollid 
Palgatud, ning said igga üks omma Krossi. 

10. Agga kui need essimesed tullid, mottlesid nemmad 
ennast ennamb sawa; ning nemmad said igga mees omma 

20 Krossi. 

11. Ning kui nemmad selle said, nurrisewad nemmad Perri-
mihhe wasto. 

12. Ning üttlid: needsinnased wiimsed ommad agga ühhe 
Tunni tööd tehnud, ning sinna olled neile nisuggune Palka 

25 annud, 'kui meile, ke meie Päwa koorma ning Pallawad olleme 
kannatanud. 

13. Agga temma kostis ning üttel ühhele nende sääs: 
Söbber, minna ei te sulle mitte üllekohhud, eks sinna olle 
minno ka üht Krossi säädnud Päwa Palgaks? 

so 14. Wõtta, mis sinno on, ning minne ärra; Agga minna 
tahhan sesinnase wiimselle anda kui sulle. 
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15. Ehk reoT eks minnul Meelewalda olle tahha, me minna 
tahhan minno ämmaga? Ons sinno rfirrno1 silm kurri, et minna 
helde ollen? 

16. Ninda sawad wiimsed essimesseks, ning essimesed wiim-
sseks, sest paljo on kutsotud, agga pissud 'on ärrawallitsedud.) 5; 

108. 1694. Põltsamaa. 

Joh. Hartm. Creidius. 

Joh. ev. 6. peat., 1—15 s. 

Tekst on samast käsikirjast, kust tekstid nr. nr. 106—107. Vt. tekst 
nr. 106. eelmärkust! 

Iohannesse VI. Peätük. 
Kristus södab wie Leiwaga wiis tuhhad Meest. Käib Järwe pääl. 

Rägib omma Lihha ning Werre önsast Sömissest. 
Ewangelium Neljandel Pühha Päwal Paastus. 

1. Parrast läks I?sus ülle Kalilea Järwe Tiberin 
(Linna) jures. $. 

2. Ning paljo R a h w a s t käis temma järrele, sepärrast , 
et nemmad neid immeteggusid näggid, kummad temma Hai-
gile teggi. 

3. Agga Jesus läks ülles Mä pale, ning istus sinna 
mahha omma Iüngridega. i0, 

4. Agga Pasta Iudaliste Pühha olli liggi. 

5. Siis tõstis Jesus ommad silmad ülles, ning näggi et 
paljo Rahwas temma jure tulli, ning üttel Wilippusse wasto: 
kust meie Leiba ostame, et needsinnased sago? 

6. Agga s^dda ü t les temma tedda kiusata, sest temma IS-
tädis kül mis temma tah t i s t ahha? 

7. Wi l ippus kostis temmale, kahhesaja Krossi eest Leiba 
ei olle mitte kül, et igga üks nendest pissud wõttaks. 

8. Ütleb temmale üks temma I ü n g r i d e s t , Andreas, S i -
mona Peetrusse wend. 20: 
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9. Siin on üks Poisike, sel on wiis Odorast Leiba, nftig 
kaks kllllakeöt, agga mis se on ni mitme sekka? 

10. Agga Jesus üttel: Laske Rahwas mahha istuda-
Agga sei Paigal olli paljo Rohto; siis istus mahha liggi wiis 

Z tuhhad Meest. 

11. Agga Jesus wõttis need Leiwad, tännas ning andis 
\u\b Iüngridelle, agga need Jüngrid neile, tummad ollid mahha 
istnud; selsammal kombel ka neid Kallokessr, ni paljo ko nem-
mad tahtsid. 

io 12. Agga kui nende kohhud täis ollid, üttel IeZus omma 
Iüngride wasto: korjage need üllejänud Rasokessed kokko, et ei 
middakid hukka sa. 

13. Si is korjasid nemmad ning täitsid kahheteistkümne 
Korwi täit Rasokessi, neist wiest Qdra Leiwast, kummad ollid 

15 ülle jänud n?ilt, kummad ollid sönud. 

14. Kui nüüd need Innimessed sedda immeteggo näggid, 
kumma Jesus teggi, ütlid nemmad: se on Tõest se Proweet, li 
ilma sisse peab tullema. 

13. Kui nüüd Jesus mõistis neid tullewa tedda wõtma, 
et nemmad tedda piddid Kunningaks tõstma, taggant temma 

20 taas Mä pale, üks ühheti. 

109. 1694. Põltsamaa. 

Joh. Harttn. Creidius. 

Joh. ilm. raam. 12. peat., 7—12 s. 

Tekst on sarnast käsikirjast, kust tekstid nr. 106—108. Vt. tekst nr. 106. 
eelmärkust! 

Iohannesse Näggo Namat XII Peätiik. 
Epistli Mihkli Päwal. 

7. Ning Taiwas tõusis Taplust ning Mihkael n. temma 
Englid taplid Qendwa Maoga, ning Lendwa Maddo tappel n. 

5 temma Englid. 
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8. Ning ei wõitnud mitte, ning nende Asset ei leetud 
ennamb mitte TaiwaZ. 

9. Ning se suur Qendwa Mädda heideti wäljal, se wanna 
us, ke kutsutakse kurratiks n. fatanasseks, ke keige ilma ärra 
heksitab, heideti Ma pale, n. tema Englid heideti ka wälja. 

10. Ning minna kulin jure Hale Taiwas ütlewa: Nüüd 
on se õnnistus ning wäggi ning Rikkus meie Iummalalle ning 
Melewald temma Kristusselle sanud, et se ke meie Wennade 
pale kaibab Päiwa ning Ööd meie Jummala <ee§. 

11. Ning nemmad ommad temma ärrawõitnud se Täll? 
werre läbbi, ning nende TunniZtussse Sanna läbbi, ning ewwad 
allo omma Ello mitte armastanud surma x otsani. 

12. Sepärrast olge häm^Ielissed, Taiwad n. need, kurn-
mad neie sees ellawad. (Hädda neile kummad Ma pale ellawad 
ning Merrest sest kurrat tulleb teie iuve mahha, ning temmal 
on suur Wihha, ning teab, et temmal pissut Aiga on.) 

110. 1694. Põltsamaa. 

J oh. Hartm. Creidius. 

PihtisÕnad. 

Tekst on samast käsikirjast (leht 628), kust tekstid nr. 106—109. 
Vt. tekst nr. 106. eelmärkust! 

Allgemeine Veicht. 

Armad sobrad wennad ning Öed Iesusse Kriswsses; Et meie 
nüüd ühhes kohs olleme Jummala Tenistust piddama Issandad 
meie Jummalad keige temma Häteggemisse eest tennama, n. 
keig, mis meile Ihho ning Hinge polest tarwis on palluma; 
agga teame, et meie telgede pale raske patto Koorm on, kum-
mast meie wabbaks, puhtaks ja wallalis sada püame ja him° 
mustame. Sepärrast tahhame Pölweli mahha langeda, ja 
ennast r waese i Jummala omma Taewase Issa ees Süddame ja 

1 Sõna surma viimase tähe kohale on kirjutatud ni. 
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Suga r Tunni 1 ̂  allandada, et ennast waeseks sureks Pattusseks 
tunda ja tunnistada Armo ja Heldust temmalt palluda, n. 
ühtlase teine teisega üttelda: 

Minna waene Pattune, ke pattus ollen sadud ja sündinud, 
5 n. pärrast 2 keige Ello aja pattust Ello ellanud, tunnistan keigest 

Süddamest sinno ees keigewäggiwenne Jummal, minno Armas 
Taewanne 3 Issa, et minna ei olle sind keige Asjade ülle,, ja 
minno Lähhemad ko issi ennast armastanud; minna ollen 
parrako! omma wannamade n. mönnesarnasel kombel sinno ja 

JO sinno pühha Kasso wasto Patto tehnud; minna ollen häksinud. 
Mõtte, Sanna ning Teggudega, ning tean, et minna sepärrast 
põrgo ja iggawesse Hukkatusse wäärt ollen, kui sinna mind 
ninda tahhad sundida, kuida sinno kange Kohhus sedda tahhab, 
ja kuida minno pattud ommad teninud. Agga sinna armas 

15 taewanne Issa olled tootand, et sa tuhhad Heldust ja Armo 
anda keigAe waeste Pattustelle, kummad ennast wõtwad ümber-
pöörda, ja nõudwad kindla ussoga sinno möttmatta armo, neile 
tahhad sinna 'tarnele1 4 armolikkult järrele anda, ning ei 5 
tahha ellades nende pattuid arwata, ehk nemmad kuida olleksid 

20 sinno wasto heksinud: se Pale lodan minna minna waene pattune, 
ja Pallun sind allandikkult, olle mulle armolinne, j,a anna mulle 
keik minno pattud andeks sinno Nimmi Kitusseks ja Auuks. 
Keige wäggiwamb Jummal andko meile ômma sure arwamatta 
Armo pärrast keig meie pattud andeks, ja andko meile Armo, 

25 meie Pattust Ello parrandada, ja temma jures iggawest Ello 
jada, läbbi Iesusse Kristusse meie Issanda Amen. 

111. 1694. 

B. G. Forselius (?). 

Põhjaeesü-murdeline aabits. 

Järgnev aabits, mis siin reprodutseeritud täielikult, on ilma erilise 
pealkirjata trükkteos in-8° (sign. A—B, kokku 12 lehte, neil viimne ja 
eeleelviimne lk. valged), mis alal on hoidunud ühes ainsas eksemplaris 

1 Läbikriipsutatud sõna on selguseta. 2 Täht ii on siin millestki 
muust tähest (e?) parandatud. 3 Täht w on siin millestki muust tähest 
parandatud. 4 Esimesed kaks tähte ta on siin selgusetud. 5 Täht t on 
siin millestki muust tähest parandatud. 
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Lundi ülikooli raamatukogus, Rootsis, kokku köidetult 1698. a. aabitsaga 
{vt. teksti nr. 112.), sellele järgnevalt. Raamatu lõpul asenev tiitelleht on kau
nistatud suure kuke kujundiga, mille all on kiri: „ N I G A / Gedruckt bey 
Johann Georg Wilcken / Königl. Vuchdrucker. 1694." Raamatu leidis 
läti keeleteadlane dr. phil. J. Z e v e r s 1928. a. suvel (vrd. Jzglitlbas 
Ministreas Menešraksts 1928, lk. 502—3). 
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*tf--tt öp-pe-tus-se 
wiis pä-tükki 

es-si-men-ne pätük 
om-mad 

Z jum-mala kumame käs»sud. 

es"si"Men-ne käsk: 

sin-nul ep pea mit-te töi-sed jum=ma4ab min-no ees oHe-mcu 

tei-ne käsk; 
sin-na ep pe-a mit-te jum-ma-la sin-no is-sanda nim-me 

iu kur-jas-te pruuk-ma; sest jum-mal ep sa ted-da mit-te nuhf-
le-mat-ta jät-ma / ke tem-ma nim-me kur-jas-te pru-gib. 

kol-mas käsk: 
sin-na pe-ad Püh-ha pä -wa püh-hi t -se-ma. 

nel°jas käsk: 
15 sin-na pe-ad om-ma is-sa nink om-ma em-ma au-us- ta-ma / 

et sin-no käs-si hääs- t i käib / n ing sinana kau-a el- lad m a 
pää l . 

Wies käsk: 
s in-na ep pe-a mit - te är - ra tap-ma. 

20 ku es käsk: 
s in-na ep pe-a mit- te ab-b i e l - lo är - ra r ik-ma. 

seitsmes käsk: 

s in-na ep pe-a mit- te war - ras- ta -ma. 

kahcheksas käsk: 

25 s in-na ep pe-a mit - te ül- le koh-to tun-n is- ta-ma sin-no 
l ig-gi-mes-se wasto. 

üh-hek-sas käsk: 
s in-na ep pe-a mi t - te h im-mus- ta -ma sin-no l ig-gi-mes-se 

kod-da. 
30 küm-nes käsk: 

s in-na ep pe-a mi t - te h im-mus- ta-ma sin-no l ig-gi-mes-se 
n a i s t ; sul-last / üm-mar -da - j a t / weist / ehk keik / m is tem-ma 
pär-ralt on. 
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neist sin-nat-sist käs-sust üt--leb 
jum-mat nm-da; 

min-na se is-sand sin-no jum-mal ol-len üks wäg-gew wih-
ha-ne jum--mal / ke nen-de pääl / kum-mad mind wihcha-wad / 
Wan-'nam^ba-d pantud kod-do ot-sib las-te pääl kol-man-da 5 
ning nel-jan-da pöl-we tah-ha. 

ag-ga nei-le / kum-mad mind ar-mas-ta-wad / ning min-no 
käs-sud pid-da-wad / teen min-na hääd tuh-han-da pöl-we 
tah-ha. 

tei-ne Pä-tük on püh-ha 10 

vxyü usk: 
1. Jo-rnif-fest: 

min-na uf=fun üh-he jum-ma-la is--sa kei-ge wäg-ge-wes-se 
tai-wa ning ma lo-ja sis-se. 

2. lU"Nasta"Mis"sest: 15 

min-na us-sun je-sus-se kris-tus-se tem-ma ai-no Po-ja mei- e 
is-san-da sis-se / te ' on sa-dud püh-hast wai-musi il-ma-le 
tul-nud ma-ri-ast puh-tast neit-sist / kan-na-ta-nud pont-si-us-se 
pi-la-tuse al/ ris-ti pä-le po-dud / sur-nud ning mah-ha 
mat-te-tud / al-la läh-nud pör-go hau-da / kol-man-dal pä-wal 20 
jäl-le ül-les töus-nud sur-nust / ül-les läh-nud tai-wa / is-tub 
jum-ma-la kei-ge wäg-ge-wes-se is-sa par-ra-mal käal / säält 
saap tem-ma jäl-le tul-le-ma sund-ma el-la-wid ning sur-nuid. 

3. püh-hit"se"nns"sest: 

min-na us-sun püh-ha wai-mo sis-se / üht püh-ha ris-ti 25 
kir-ko / püh-ha-de os-sa-dust / pat-tu-de an-deks and-mist / se 
sin-na-se min-no lih-ha ül-les tous-mist / ning üht ig-ga-west 
el-lo / a-men. 

kol-mas pä-tüt on se 
Püh-ha pal"we / kum°ba kris-tus iffe meit 30 

öp-pe-ta^nud pal"lu°ma. 

is-sa mei-e / ke sin-na ol-led tae-was / 
1 | püh-hit-se-tud sa-go sin-no nim-mi / 
2 | tul-go mei-le sün-no rik-kus / 
3 | sin-no taht-min-ne sint-ko kui tai-was / nin-da ka ma pääl / 35 

1 Nähtavasti trükiviga, peaks olema ke. 
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4 | mei-e ig-ga Pä-wast lei-ba an-na mei-le tän-na pääw / 
5 | nink an-na mei-le an-deks mei-e wöl-lad kui mei-e an-deks 

| an-na-me om-ma wölg-lei-si-le / 
6 | nink är-ra sa-da meit mit-te kiu-sa-tus-se sis-se; 

5 7 j är-ra-nis pääs-ta meid är-ra kur-jast: 
sest sin-no pär-ralt on se rik-kus / ning se Wäg-gi / ning se 
au ig-ga-west a-men. 

nel-jas pä-tük on 
pühcha rist"Mis"se saak-ra-ment: 

10 ' mis rist-min-ne on? 

rist-min-ne ep ol-le mit-te pal-ja Wes-si; är-ra-nis on wes-si 
jum-ma-la kas-sus sä-tud / ning jum-ma-la san-na-ga üh-te 
pan-dud 

sest nin°da üt=hb kris-tus om-ma jüng-vi-de was-to: 

,5 nrin-nul on an-tud keik me-le-wald tae-wa sees ning ma 
pääl / se pär-rast min-ge kei-ge il-ma sis-se ning teh-ke jung-
riks keik pag-ga-nad ning rist-ke neid jum-ma-la se is-sa / se 
po-ja ning se Püh-ha Wai-mo nim-mel. 

ke us-sup / ning saap ris-ti-tud / se saap ön-saks sa-ma; 
2a ag-ga ke ep us-su / sed-da pe-ab är-ra sun-ni-ta-ma. 

wi-es pä-tük on 
püh-ha at-ta=ri saak-ra-ment. 
mis al-ta-ri saak-ra-ment on? 

se on mei-e is-san-da je-sus-se kris-tus-se tös-si-ne ih-ho 
25 ning Wer-ri / lei-wa ning Wi-na al mei-le ris-ti rah-wa-le sü-a 

ning ju-a kris-tus-sest hen-ne-sest sis-se sä-tud. 

kus se kir-jo-tud on? 

nin-da kir-jo-ta-wad need püh-had e-wan-ge-lis-tid mat-
te-us mar-kus lu-kas ning püh-ha Pau-lus. 

30 roei-e is-sand je-sus kris-tus sel ösel / kum-mal ted-da är-ra 
an-ti / wot-tis tem-ma se lei-wa tän-nas / mur-dis ning an-
dis om-ma jüng-ri-le ning üt-les: wot-ke ning sö-ge se on 
min-no ih-ho kumb tei-e eest an-tak-se sed-da teh-ke mm-no 
mäl-les-tus-seks. 

35 sel sam-mal kom-bel wot-tis tem-ma ka se kar-rika pär-rast 
Vh-to sö-man ai-ga / tän-nas ning an-dis nei-le sed-da ning 
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üt-lis: wot-ke ning jo-ge keik siit seest / se sinma-ne kar--ri-kas 
on se uus tes-ta-ment min-no wer-re sees / kumb tei-e ning 
pal-'jo-de eest är--ra wal-la--tak-se pat-tu-de an-deks--and-mis-seks; 
sed-da teh-ke ni mit-to kord kui tei-e sest jo-te min-no <näl-
les-tus-seks. 5 

ho-mi"ko ning öh-to pal-we. 

Vn-nis-ta-go mind jum-mal is-sa poeg ning pühcha waim / 
a^men. 

min-na tän-nan sind / min-no ar-mas tai-wa-ne is-sa / 
läb-bi je-sus-se kris-tus-se sin-no ar-ma poja min-no is-san-da 10 
et sin-na mind min-ne-wal ösel (pä-wal) kei-ge hen-ge ning 
ih-ho kah-jo eest hoidnu ning kaits-nud ol-led; min-na pal-lun 
sind / sin-na tah-hak-sid min-nul an-deks an-da keik pat-tud 
ning hek-si-tus-sed kum-ma-de-ga min-na sind wih-has-ta-nud 
ol-len / nink tah-hak-sid mind sel sin-natsel pä-wal (ööl) 15 
kei-ge Pat-tu kur-ja ning kah-jo eest hoi-da ning kaits-ta / 

' et keik min-no müt-ted ning san-nad / leg-go nink el-lo sin-no 
me-le pär-rast ol-go: sest min-na an-nan hen-nast / min-no ih-ho 
ning hin-ge / om-ma kun-nin-gast / ül-le-mad ning wan-ne-
mad keik ris-ti rah-wast / min-no sug-gu ning wös-sa / ning 20 
keik me min-nul on sin-no jum-ma-lik-ko hool-de ning kät-te; 
sin-no Püh-ha Waim saat-ko mind / sin-no püh-had eng-lid 
ol-go min-no ju-res / et se kur-ri wain-la-ne me-le-wal-da 
min-no ül-le ei sa / a-men. 

so nim-mi püh-ha olgo 25 

0 ar-mas is-sa meil / 
so rik-kus mei-le tul-go 

so taht-minn sünk-ko weel / 
se lei-wa jät-ko an-na / 

met' pat-tud ar-must kan-na / 30 
keik kur-ja ke-la sa. 

en°ne fö-rna pal-wed: 

kei-ke-de sil-mad is-sand loot-wad sin-no pä-le / ning sin-na 
an-nad nei-le nen-de ro-ga om-ma a-jal; sin-na aw-wad ül-les 
om-ma hel-de (ning roh-ke) kä / ning täi-dad keik me el-lab ha 35 
me-le-ga. 
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tf--fa mei-e fc sin-na ol-teb tai-was ete. 

is-sand jum-mal tai-wa-ne is-sa / ön--ms-ta meid / ning 
neid sin-nat-sed sin-no an-ded kum-mad mei-e sin-no helidest 
ning roh-kest ar-must was-to wot-ta^me läb-bi je^sus-se kris-

5 tus-se mei-e if=fcm--oa / a-men. 

je=fuf üt-leb; 
1 ̂ in-m-men-ne ep el-la mit-te üksi-päi-nes lei-wast / är-ra-nis 
üh-hest ig-ga-lik'kust san-nast / kumb läb-bi jum-ma-la su läh-heb. 

pär-rast sö°ma pal-wed. 

10 tän-nage sed-da is-san-dad sest tem-ma on hel-de / ning 
tem-ma arm kes-tab ig-ga-west / ke kei-gel lih-hale ro-ga an-nab / 
ke weis-til-le nen-de sö-mist crn-mab / ning notoi-le x kaar-nil-le / 
kum-mad ted-da ab-biks hüüd-wad; tem-mal ep ol-le Vö-mo 
hob-bo-se waast / ep ka me-le hääd ken-ne-gi luist; sel is-san-

15 hal on hä meel neist / kum-mad ted-da kart-wad / ning tem-ma 
ar-mo pä-le loot-wad. 

is-'sa mei=e ke sin-na ol-led tai-was ete. 

Ntei-e tän-na-me sind / is-sand jum-mal tai-wa-ne is-sa / 
läb-bi je-sus-se kris-tus-se mei-e is-san-da / kei-ge sin-no ande 

20 ning hä täg-ge-mis-se eest / ke sin-na el-lad ning wal-lit-sed 
ig-ga-west / a-men. 

Weel üks pal-we. 

ar-mas jum-mal' tai-wa-ne is-sa / mei-e sin-no wai-sed 
lap-sed pal-lu-me sind / kei-gest süd-da-mest / sin-na tah-hak-sid 

25 mei-le ar-mo an-da / et mei-e öi-ge us-so nink Vp-pe-tus-se 
ning ka au-sa el-lo sees woik-si-me wäg-ge wot-ta; ning tah
haksid ka meid / mei-je wan-na-mad ning ül-le-mad sel sin-
na-sel päi-wal kei-ke pat-tu-de kur-ja ning kah-jo eest hoi-da 
ning kaits-ta läb-bi je-sus-se kris-tus-se mei-e is-san-da / a-men. 

30 pat°tu an-deks anb-mif-feft. 

je-sus üt-lis om-ma jüng-ri-de was-to: wot-ke püh-ha Wai-mo 
ken-ne-le tei-e / h>at-tud an-deks an-na-te nei-le om-mad nem-

1 Nähtavasti trükiviga. 
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mad an-deks an-tud; ken-nel tei-e pat-tud kin-m-ta--te neiule 
om--mad nem-mad kin^ni^tud. 

pat-tu tuu=nif-ta-mtf=fc fan-nab. 
mün-no aremas aus ftrMf-fcrnb, mrn--na pal-lun sind / sin-na 

tahchak^sid mim-mo pat-tu^de tun-ms-ta-mist kuul-da / nink nen--de 5 
an-diks andamist kublo^ta-da ^um-ma-la Pärrast. 

minana wai-ne pat^tu^ne tun-nis-tan Jum--ma4a nink sün°no 
ees / et min-na ep ol-le mitte üks-pei-nes pat=tu=bz sees sün-
di-nud nink il-ma-le tul-nud; är-ra-nis ol-len ka mön-ne sar-
na-sel kom-mel jum-ma-la kumame käs-su-de ül-le ast-nud: 10 
tttrn-ma ol-len jum-ma-la nink om-ma lig-gi-mes-se was-to sag-
ge-das-te hek°si-nud / nink ol-len sega jum-ma-la wih-ha nink 
ig"ga-west nuht"lust te-rn-rtub ag-ga keik mün--no h>at-tud kah^ 
het-sen min-na kei-gest süb-oa-mesi! tul-len se-pär-räst ar-mo 
n-jal nink pal-un sind je-sus-se kris-tus-se sul-last / sin-na tah- " 
hak-sid mind kei-gist mün-no pat-tust wal-la-le pa-ja-ta-da / nink 
mün-no nöd-ra us-so kin-ni-tus-seks min-no is-san-da je-sus-se 
kris-tus-se ih--ho nink wer-rega mind sö-ta nink jo-ta; tnin-na 
tah-han läb-bi jum-ma-la ar-mo nink püh-ha wai-mo ab-bi 
om-ma pat-tu-se el-lo par-ran-da-da / nink pat-tu-de eest hen- 20 
nast hoida. 

jum-mal 
se is-sand ön-nis-ta-go sind / nink hoit-ko sind / 
se is-sand las-ko om-ma h>al-ge pais-ta sin-no Pä-le nink 

ol-go sin-nul ar-mo-lin-ne. 25 
se i s - s a n d töst-ko o m - m a p a l - g e sin-no pä- le / nink ant-ko 

sin-nul rah-ho a-men. 
lo mün-no sis-se jum-mal üh-he puh-ta süd-da-me / nink 

an-na min-nul üh-he u-e kind-la wai-mo / är-ra hei-da mind 
mit-te sün-no Pal-gest är-rä / nink är-rä wot-ta mit-te om-ma 30 
püh-hä wai-mo min-nust är-rä / rö-mus-ta mind jäl-le om-ma 
Vn-nega / nink se rö-mo-lik waim pid-da-go mind ül-les. 

is-sand öp-pe-ta mind teg-ge-ma sün-no hä me-le per-rast / 
sest sin-na ol-led mün-no jum-mal sün-no hä waim saat-ko 
mind öi-ge te pä-le. 35 

nin-'da on jum-mal ma--il-ma ar^mastta-nud / et tem--ma om-ma 
ai«no fiin-di-nuD po--ja an--dis et keik / kum-mad tem-ma fif--fe usk-wad / 
ar-rä ei ka-o / är-ramis ig-ga-wes-se el-lo sa-wad. 
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fe=fuf=fe frif-tuf-fe jum-ma-la po-ja wer-ri teeb meit puh-taks kel-
gist pat-tust. 

kris°tust ar-mas-tama on par- ramb km keik tääd-ma. 
a u olgo jum-ma-lal ül-le-wel / nink Vah-ho m a pääl / nink in-ni-

5 mes°tel hä meel . 

A ^ Ä E H I K L M N O Ö P N S T U l l W 
a ä e h i k l m n o ö p r s t u ü w 

ants elts narts kirst wärft 
kunst walsk jamps 

10 kli pri wri tru 
kuup krap plak wlask 

A E H J K L M N 0 P R S T U W 
a ae e h i k 1 rnnoöprstuüw 
a ä e H i k l m n o ö p r s t u ü w 

,5 1. 2., 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12." 13. 14. 
15. 16. 17. 18. 19. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 

90. 100. 1000. 10.000. 

I. II. NI. IV. V . VI . VII . VIII . IX. X . XI . XII . 
XIII. X I V . X V . X V I . XVII . XVIII . X I X . X X . X X X . 

20 XL. L. LX. LXX. LXXX. XC. C. M. 

112. 1698. 

B. G. Forselius (?). 

Lõunaeesti-murdeline aabits. 

Järgnev, siin mõne lühendusega äratrükitud aabits on ilma peal
kirjata trükkteos (in 8°, sign. A—B, kokku 11 lehte, millel kõik 22 külge 
on tekstiga), mis alal on hoidunud ühesainsas eksemplaris Lundi üli
kooli raamatukogus, köidetuna 1694. a. aabitsa ette (vt. teksti nr. 111 !). 

5 Raamatukese viimsel leheküljel on suur musta kuke kujund ja selle all 
kir i : Anno 1698. Vrd. tekst nr. 111. eelmärkust! 

1 Järgneva tähestiku kohale on trükitud kaks rida samu tähti suuru
selt erinevates šriftides. 
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<A A E 5 J K L M N O 
a ä e h i k l m n o 

b d 
k l m n p r s t w 

et ät öt üt it 
lep löm püs näp wil wok tam töt 
alt alw arw ans amt 
ilm ilp irm ern els 
örk örs os ots us usk hulk hurt 
zirp zink rasw kak 

kli pri wri tru 

t. d. k. g p b 

krist"ttk-'ko Vp-pus"se 
wiis pä-tük--ki 

ees-män-ne pa-tük om-ma 
jum-ma-la küm-me käs-ku. 

ees'-män-'Ne käsk: 20 

fin-nul ei pe-ä mit-te muid jum-ma-lid ol-le-ma min-no een. 

töi-ne käsk: 
sin-na ei pe-ä mit-te se js^san-da / om-mat jum-ma-la 

nim-me kur-jas-te pruukima; sest jum-mal ei tah-ha mit-te 
nuht-'le-ma-ta jät-ta / kä tem-mä nim-me kur-jas-te pru-gip. 25 

kolmas käsk. 

sin-na peät Püh-hä päi-wä püh-hen-dä-mä. 

nelsas käsk. 
sin-na pe-ät om-ma es-sä nink om-ma em-mä au-wus-ta-ma / 
et sin-no käs-si häs-te käu-go / nink sin-na taw-wa el-lät ma 30 
pääl. 

1 Majuskeltähed esinevad kolmel korral, eri šriftides. 
2 Järgneb 13 rida silpe, täpsalt samuti nagu 1694 a. aabitsas, vt. 

teksti nr. 111, lk. 239, r. 5—12! 
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õ p r s t u ü w 
e 

ä 0 u i 
af of ut2 a 0 ü 5 

und süld mõrd ladw 
umb amb nilb ärg ölg 
Heng hõng kang pung 
säng. 

10 

oht uht ehk 
tahk taht wiht täht. 

ai ei oi ui äi öi 
au ou lõug nouw 
ja jö = ja" jut jäl jõud. 15 



wi-jes kask 

sin-na ei pe-ä mit-te är-rä tap-ma. 

ku--wes käsk. 
sinana ei pe-ä mit-te. ab-bi el--Io rikma. 

5 fäitf-rnäf käsk. 

sinana ei pe--ä mitte. war-ras-ta--ma. 

kat-te-sas käsk. 
sm-na ei pe-ä nutte, kaw-wa-lat tun-nis-tust and-ma om-ma 
lä-hem-bä mäsata. 

10 üt"te°säs käsk. 

sin-na ei pe-ä' mit-te him-mus-ta-ma om-ma läh-hem-bät-se 
kot-ta. 

küin-ncs käsk. 
sinana ei pe-ä mit--te him-mus-ta-ma om-ma läh-hem-bät-se 

15 naist / sul-last / näut-si-kut / tõb-rast / ehk kik / mes temma 
per-rält om 

mes Ut-lep jum-mal ki-gist neist si-nat-sist kas-sust? 
tem-mä üt-lep ni-da: 

min-na se is-sand sin-no jum-mal ol-le üts wäg-gew wih-ha-ne 
'20 jum-mal / ke nei-de pä-le kum-ma min-no wih-ka-wa / wau-

nam-bi-de pat-tu kod-do ot-sip las-te pääl / kol-man-da nink 
nel-jän-dä pöl-we-sis-se. 

ent nei-le / kum-ma min-no ar-mas-ta-wa / nink min-no 
käs-ku pid-dä-wä / te min-na hääd am-mak tuh-han-de pöl-we-

25 sis-se. 

tõine pä-tück om se püh-hä ris-ti usk. 

1. l0"Mi"sest. 

min-na us-su jum-ma-la se is-sä / ki-ge-wäg-ge-wä tai-wa 
nink ma lo-ja sis-se. 

30 2. lU"nas°ta«mis»sest. 

nink min-na us-su je-sus-se / kris-tus-se / tem-mä ai-no Po-ja 
mei-je is-san-da sis-se / kä om sa-du püh-häst wai-must / 
il-ma-le tu-lu Ma-ri-ast puh-tast junk-rust. 

kan-na-ta-nu pont-si-us-se pi-la-tus-sc-al / 
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ris-ti pä-le po-du / är--rä ko--lu nink mahcha mat-te-tu. 
al-la län-nu pör-go hau»da / kol-man-del yäi^wäl ül-les tös^nu 
kool-jist üt-les län-nu tai^vatez / is-tup jum-mala se ki=ge= 
wäg-ge-w-ä is-sä hääl käel / säält saap tem^mä jäl-le tuU 
le-ma sund-ma el-uv-nno nink kool-jid. 5 

"2. püh.'l)än-dä'Mis.-sest: 
minma ustsu püh-hä Woi-mo sis-se / üt-te püh-hä krist-lik-ko 

ker-kut / püh-hi-de os-saust / pat-tu an-dis and-mist / lih-ha 
ül-les tös-se-mist / nink üt-te ig-ga-west el-lo / A-men. 

Kobmas pä-tük om 10 
püh.hä palwus / 

kum°ba kris-tus cf-fi mei-le 
om op-pe-tamu pal-lc-ma. 

Mei-je is--sä / kä sinana ol-let tai-wan / 
1. | püh-hän-de-tus-sa-go sin-no 15 

nim-mi / 
2. I sin-no rik-kus tulgo mei-le / 

sin-no rik-kus tul-go mei-le / 
tai-wan / ni-da ka ma pääl / 
mei-je päi-wä-lik-ko lei-bä 2o 

4. | an-na mei-le tääm-bä / 
5. ! nink an-na mei-le an-dis 

nrei-je sü-dä / nida kui mei-je 
an-dis an-na-me om-mil-le 
süüd-lei-sil-le / 25 

6. | nink är-rä saat-ko meid 
7. I mit-te kiu-sa-tus-se sis-se / 

en-ge päs-tä meid är-rä 
kur-jast: 

sest sin-no per-rält om se rik-kus / Wäg-gi / nink au-wus-tus / 30 

ig-ga-wet-sel a-jat a-men. 

nel-jäs pa-tük om püh-hä rist-mis-se saa-kra-ment. 

mes om Vist>'MM'Ne? 

rist-min'ne ei ol-le mit-te pal-jas wes-si / en-ge om Wes-si 
jum«ma-la käs-sun säe-tu / nink jum-ma-la sön-na-ga üh-hen- 35 
de-tu. 
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Kumb ef-fe sam-ma jum ma-la sõnana om? 

se / kum-ba mei''je is-sand kris-tus om»me jüng-ride was"ta 
üt-'lep: 

mul-le om an-tu kik me-le^wald tai--wan nink ma pääl. 
5 se per-räst min-ge nink tek-ke jüng-ris kik h)ag-'ga-nid / neid 

ris-ten jum-mal-a se if-fä nink se po-ja / nink püh-hä waimu 
nim-mel. ke-ä us-sup nink ris-ti-täs / se saap ön-sas sa-ma: 
ent ke-ä ei us-su / se saap är-rä sun°ni°tus. 

10 Wi-jes pät"ük om püh-hä ftWa--ri saak-ra-ment? 
mes om al-ta-ri saak-ra-ment. 

se om mei--je is-san-da je-sus-se kris-tus-se töt-te-lik töi-
si-ne ih-ho nink wer-ri / lei-wä nink wi-na-ga mei-le ris-tr 
rah-wa-le süw-wä nink juw-wa kris-tus-sest es-si säe-tu. 

15 kun-es se fh*=jo=tet om? 
ni-da kir-jo-ta-wa ne püh-hä e-wan-ge--listi / mat-te-us / 

mar-kus / lu-kas nink püh-hä a-pos-tel pa-wel. 
mei-je is°sand je-sus kris-tus 

sel ööl / kui tem-mä sai är-ra ant-us / sis wöt tem°mä lei-bä / 
2« tän-näst / murs / nink and om-mible jüng-ril-le nink üt-tel: 

Wöt-ke / sö-ge / se om min-no ihcho / kumb tei-je eest awtas; 
sedda tek-ke min-no Ntäl-le-tus-ses. sel-sam-mal kom-bel wöt 
tem-mä ka kar-ri-kat per-räst Vd-dango sööm-aiga tän-näs / 
nink and nei-le / nink üt-tel: wöt-ke nink jo-ge kik se sis-sest / 

25 se-si-na^ne kar-rik om se wast-ne lep-ping min-no wer-ren / kumb 
tei-je nink pal-jude eest är-rä wal-le-tas pat-tu an-dis and-
mis-ses; sed-dä te-ke ni sag-ge-de kui teije sed-dä jo-de min-no 
mäl-le-tus-ses. 

pat°tu an-dis and-mis-sest. 
3n je^sus üt-tel om-me jüng-ri-de was-ta: wöt-ke püh-hä wai-mo. 

kel-le teije Pat-tu an-dis an«na-te / nei-le om-ma nem-mä an-
dis an-tu / nink kel-le tei-je pateu kin-ni-tä-te / nei-le om-ma 
nem-mä kin«ni-te-te-tu. 

pateu ül-les"tun^nis"ta-mî ne. 
35 au-wo-lik kerk es-sand / min-na pal-le sin-no / sin-na tah-

has min-no pät-tu tun-nis-ta mist ku-ul-da / nink jum-ma-la 
per-räst nei-de an-dis and-mist ku-lu-tada. 
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min-na wai-ne pat-ta-ne in-ni-men-ne tun-ms-ta jum-ma° 
lal-le nink sin-no-le / et min°na ki-ke jum-ma-la käs-su-de 
was-ta / möt-te sön-nu / nink teg-go-de ga pal-jo pat-tu ol-le 
ten-nu / pat-tu sis-sen oHe min-na sün-di-nu / nink se-per-
rast jum-'ma-la wih-ha-le nink ig-ga-wet-seble sur-mal-le al--la-- 5 
heit-lik: se-per-räst mur-ret-se nink kah-het-se min-na ki-gest 
süd-dä-mest / et min-na jum-ma-lat om-ma is-san-dat ol-le 
är-rä-wih-has-ta-nu; nink pal-le süd-däme poh-jast / et jum-
mal mul-le tah-has om-ma ar-ma Po-ja je-sus-se kris-tus-se 
per-räst / rohkest ar-must / kik min-no pat-tu an-dis an-da / 10 
nink min-no sö-änd om-ma püh-hä wai-mu-ga läü-ta / et 
min-na tem-mä jum-ma-lik-ko sön-na wõis us-ku / nink se 
pä-le kind-mält lota. ent sest et sin-nu-le kris-tus-sest om 
käs-tu ki-gil-le nei-le / kum-ma pat-tust kään-wä nink om-ma 
el-lo par-ran-da-wa / Pat-tu an-dif-an-da: sis pal-le min-na ^ 
sin-no kris-tus-se per-räst / sin-na tah/has min-no jum-ma-la 
sön-na-ga rö-mus-ta-da / min-no je-sus-se kris-tus-se nimmel 
yat-tust wal-la-le pa-ja-ta-da / nink min-no / min-no us-su 
kin-ni-tus-ses / tem-mä ih-ho nink wer-re-ga sö-tä nink jota. 
min-na tah-ha lab-bi jum-ma-la ar-mo nink püh-hä wai-mu 20 
ab-bi om-ma kur-ja el-lo par-ran-da-da. 

hom-'M0"guN"Ne nink öd-dan-gun-ne pal-wus. 

õn-nis-ta-go min-no j um-ma l is-sä / kä min-no om lo-nu / 
j um-ma l Poig / kä min-no om lu-nas-ta-nu / nink j um-ma l 
püh-hä Waim / kä min-no puh-hän-dä-nu / Amen . 25 

min-na ten-nä sin-no / min-no ar-mas tai-wa-ne is-sä / 
läb-b i je-sus-se kris-tus-se sin-no ai-no po ja / min-no is-san-da 
/ et sin-na min-no min-ne-wäl öö l ( P ä i w ä l ) ki-ge ih-ho nink 
hen-ge kah-jo nink häd-dä eest n i ar-mo-lik-kult ol-let hoid-nu 
nink kaits-nu / min-na pal-le sin-no / sin-na tah-has mul-le 30 
an-dis an-da / kik min-no pa t - tu / kum-be ga min-na sin-no 
ol-le wih-has-ta-nu / nink min-no ka sel si-nat-sel pä i -wä l 
(öse l ) n i ar-mo-lik-kult hoi-da / Pat- tu häü-tus-se nink ki-ge 
kur-ja eest: et kik min-no mö-te / sön-na / teg-go nink el- lo 
sin-no me-le per-räst wõis ol- la. 35 

sest min-na an-na hen-dä / min-no ih-ho nink hen-ge / nink 
kik me min-nul om sin-no kät-te. sin-no püh-hä en-gel ol-go 
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mirt--no matt / et se kur-ri wain-lan-ne üt-te^ke wäk̂ ke mttt--tto 
ül-le ei löw-wä a-men. 

oh!• jä mei-je man-nu is-sand je^sus krif-tus / sest et 
Vd-'danq il-ma ga om sa-nu / sin-no töt̂ te l̂ik-ko sön-na / 

5 sed-dä jum-ma-lik-ko wal-lo-sat kü-nält är-rä-las-ko mwte 
mei-je man ä--ra=!if=ttt=i>a / parchel-la sel si-nat-sel kur-jal 
hirm-sal nink Häb=t>ä=ftk4ul a-jal / an-na meiule kind-mät 
us-'ku / et mei--je srn-tto sõnana nink Püh-hä saa^ra^men^te 
puh--tas-te woi-me pid-dä-dä mei-je sur-ma tutt--m--tti / a--men. 

10 h>al"wus enn<sööm ai-ga. 

ki-ke sil-mä loot-wa sin--no pä-le / is-sand / nink sinana 
an-nat nei-le nei-de sö--ki om-mal a=jal / sin-na aw-wat ül-les 
om-ma roh-ket kät / nink teet sö-nus kik mes el-läp hä me-le-ga. 

per-räst pühchä if-fa meije nink fe=fi-na-ne pal-wus. 

5̂ if=fcmb jum^mal / tai-wane is-sä / ön-nis-ta meid / nink 
neid si-nat-sid sttt--rto an-did / kum-be mei-je sin-no roh-kest 
ar-must was-ta wöt-ta-me / lad-bi je-sus-se kris-tus-se mei-je 
is-san-da / a-men. 

Pal-wus per-räst sööm al-ga. 

20 tän-nä-ke sed-dä is-san^dat sest tem-mä om helide / nink 
tem-mä hel-dus Püs-sip ig-gä-wes / kä ki-geble lihchal-le sö°ki 
an-nap / kä töp-ril-le sö-ta an-nap / nei-le no-ri-le kaar-sil-le / 
kum-ma ted-dä ap-pi heik-wa; sel is-san-dal ei ol-le mit-te hä 
meel hob-be°se Wa est / ei ka me-le-hä ken-ki luist; sel is°sän-

25 dal om hä meel neist / kum-ma ted-dä pel-gä-wä / nink tem-mä 
ar-mo pä-le loot-wa. 

per-räst Püh-hä is-sa mei-je nink fe-fi-na-ne pal-wus. 

mei»je tän°nä-me sin-no / is-sand jum-mal / tai-wa-ne is-sä / 
30 läbbi je-sus-se kris-tus-se mei-je is-san-da / ki-ge sin°no an-de 

nink hä teg-ge-mis-se eest / kä sin-na el-lät nink wal-lit-set 
ig-ga-west ig-ga-wet-seh a-jah / a-men.^ 

1 Järgnevad majuskeltähed A—W, minuskeltähed a—w ladina ja 
gooti kirjas ning araabia ja rooma numbrid 1—10000, I—M. 
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113. 1695. 

Rahvalaul. 
Jara, Jara! jooks ma täien ? 

Teosest „Liefländische HISTORIA, Oder Kurne Veschreibung dcr 
Denkwürdigsten Kriegs- und Friedens-Geschichte Esch- Lief- und Lett-
landes; . . . Von CHRISTIAN0 Kelchen . . . 1695 . . », lk. 14. Selle 
laulu pealkirja nimetab moonutatud kujul juba Joannes Levnclavius 
( = Löwenklau, sünd. a. 1533, vt. Allg. Deutsche Biogr. XVIII, lk. 488—93) 
a. 1588 oma teoses: „Annales svltanorvm othmanidarvm, a tvrcis sva 
lingva scripti . . . Francofvrdi . . . MDLXXXVIII", lk. 229—30 (samuti 
selle teose teises trükis a. 1596, lk. 121): „Equidem vt obiter aliquam 
de meo velut symbolam his adijciam, adulescens in Liuoniam, necdu 
collegio Teutonicorum equitum dissipato, a Cunrado patre missus ad 
Albertum patruum, quum alla istic animaduertere memmi: turn etiarn 
versus Lithuaniarn, in vicinia metropolis Rigaa, . . . in huius ergo Rigae 
vicinia, nationem quamdam esse barbaram Lettomm, a ceteris Liuoniae 
barbaris incolis, Curonibus & Estonibus, lingua plane discrepantem : qui 
perpetuo in ore quasi lamentationem quamdam habent, quam vocife-
rando per agros adsiduo repetunt. Jeru Jeru Masco Lon, quibus verbis 
Jerusalem & Damascum intelligere creduntur, ceterarum in antiqua patria 
rerum, tot a saeculis, & in remotissimis ab ea solitudinibus, obliti." 
Vt. ka „Dionysii Fabricii... Historia Livonica sive Livoniaa descripto . . . 
MDCCXCII", lk. 12 ja „Dionysii Fabricii . . . Livonia? Historiae compen-
diosa series . . . MDCCXCV, lk. 10., millede autor, XVII saj. algul Vil
jandis ametis olnud katoliku praost, selles laulus juba ära tunneb liivi
keelse laulu. Laulu lähemalt analüüsinud on juba O. V. M a s i n g , 
Rosenplänter! Beiträge X (1818), lk. 60—65. Hiljem on laulu avaldanud 
m. s. K . A . H e r m a n n , E. kirj. ajal., lk. 107—8, T. S a n d e r , E. kirj. 
lugu I', lk. 37—8, V. R e i m a n , Kivid ja killud, lk. 14-15, M . K a m p 
m a n n , E. kirj. peaj. I \ lk. 105, V. R i d a l a , E. kirj. ajal. kool. 
P, lk. 51—2. 

Iörru! Iörru! jooks Ma Tullen? 
Erra tulle Ellaken. 
Micks ep ella eile tulnut: 
Eile ollin Ella üxinesse 
Nüht ollen Wirbi wiekesse 
Tulle Home Homikulla 
Eies ollen Ielle üxinesse 
Karkotella Kaste Ella 
Siuka Sittika Willula 
Sieh ollen Walmis Wainijull 
Kaunis karja Satemalle. 
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114. 1696. Tartu. 

Mathias Lemcken. 
Õnnesoov. 

Luuletus on ilmunud Heinr. Chr. W a g e n e r ' i väitekirjas «Disser-
tatio philosophica de trinitate Platonis et platonicorum quam adspirante 
divinä gratiä et consentiente amplissimõ philosophorum ordine in almä 
ad Emmam academiä Gustaviano-Carolina, sub pra2sidio viri celeberrirni 
Michaelis vau, eloq. & poes. prof. ordin. & h. t. facultatis philosophicae 
decano. Publice ventilandam proponit Heinrich Christian Wagener saxo. 
In auditorio majori MDCXCVI d. 2. maji horis & loco consvetis. Dorpati, 
excudit Johannes Brendeken, aead. typogr.", 4 pagineerimata + 36 pagi-
neeritud lk. in- 4°i, lk. 36. lõpul. Algupärandist on 1 eks. tallel 
Upsala ülik. rmkogus. Tekst on esmakordselt avaldatud prof. A. R. 
C e d e r b e r g 'i poolt EKirj. XV (1921), lk. 339. 

SA rühit Söbber nüüd / se tarcka Mäe poole 
Sääl kün / se Tarcküs omm / kumb Ilma pääl ei koole 
Sa neüdat hendast hääst / se Pindi Mäe pääl 
Ninck lebbi Tarkust ka / sa tösiat omma hääl 

Nüüd rõmusta hend Söamest 
So Nimi ellab iggawest. 

Sedda weidi kirjot omma melletusses 

Mathias Lemcken. 

115. 1697. 

Kaarel XI matuselaul /. 
Teosest „Meye Armolikko ning õnsa Kunninga (Carl XI) Mattuse-

Laulud", millest alal püsinud nähtavasti on ainult J. H. Rosenplänter! koopia 
Õpet. E. S-i arhiivis (MA 60), tehtud 1824. a. märtsis. Ärakirja eessõnas 
on m. s. tähendatud: „Das Original von diesen Liedern befindet sich in 
dem Archive des Kaiserlichen Livländischen Ober-Consistoriums. Herr 
General Superintendent Dr. Sonntag hatte die Güte sie mir mitzutheilen, 
und ist nur dieses zu bedauern, dass der Verfasser der Lieder sich nicht 
genannt hat, und man daher nicht weiss, in welcher Kirche diese 54 Verse 
gesungen worden sind". 

Meye Armolikko n. õnsa Kunninga Mattufje Laul se wisi 
perrä laulda: 
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Kui nüüd Kolu Kehha, m. 

1. 
Nüüd matkem omma Kunninga 
Kedda Jummal õnsa surmaga 
om kutznu hädda orrust sijt 
Ei Pelga ennämb, keddäkit. 

2. 
Suur hool, kül temmal olli tääl, 
Se ajalikko jlmä pääl, 

ehk 
Sijn omma Nuodsi. Nijgi pääl. 
Kui Wallitz kige asja eest. 
nink wai meid Käända, kurjast Teest. 

3. 
Ta näüt siin armo kigille 
ni Waisille, kui Nikkille 
Es tee jo temma kellele 
sijn üllekohhut middake 

4. 

N i kawwa kui ta Elli tääl. 
Es tohhi tulla meije Pääl. 
Ei sõtta nink ka waino mitt 
Ei ka muud, kurja üttekitt. 

5. 

Es tassa temma tulla mitt. 
Mo pale mitte keddäkitt 
Ent wallitz häste Nahhun meid 
nink hirmut ärra ikkess neid. 

6. 

Sest ajalikkust Lluwust mitt. 
Es holi temma Iohtakitt. 
Ent temma wallitz Parrembest 
Se Henge Asja ennämbest. 

255 



7. 
Si olle olnu enne mitt 
Ta saarnast mitte Kunningitt 
Kui Garel ütztöistkümness tääl. 
Sijn olli Nuodsi Nijgi Pääl. 

8. 
Se Kunning. Garel. Gustawuss 
Kust sündi Garel Garoluss 
om söan läbbi lassetu. 
nink nida mahha mattetu 

9. 

Sis perräst Essä seddamaid 
tulli Garli ütztöistkümne aig. 
Et temma jälle nakkanu. 
nink Kroni alla saddanu. 

10. 
Se Perrä lätz Ta Söddama. 
nink omma Mõrsjat kossima. 
Ent Jummal olli temmaga 
nink and talle wõimust wärädä. 

11. 
Sis lätsiwa nemma ütteliss. 
Se Tennenmarka lina siss 
nink töiwa wälja Nömuga 
se Kunning. Garli. Emmandä 

12. 
sis Elliwä nemma Armsaste, 
nink wallitsiwa Ausaste, 
sijn Nuodsi Nijgi Nikkusfen 
sest andkem, neile kittusse 

13. 
Ent meije Ellim kurjaste 
nink ommin Pattun hirmsaste 
Es kule nende käsku mitt. 
Es holi neist ka middäkitt. 
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14. 

sis enne Garlit Kunningat 
Wött Jummal, ärra Emmändatt 
Kumb enne weidi aiga sääl. 
om. Koolnu omma wote pääl. 

15. 
Sepärrast om nüüd Jummal ka 
ineilt wötnu meije, Kunninga • 
Kumb olli kuhhalt wagga tääl 
sijn omma Nuodsi. Ni jg i Pääl. 

16. 
Et temma peab nüüd ollema 
nink Taiwan Nömun Ellama 
täll om nüüd Nömu wiljalt sääl. 
se wallituide Taiwa pääl. 

17. 
se waa Kunninga tootmine, 
om meye straffi tundminne. 
miss Jummal meile Tunnistab 
Kui Esajass kulutab. 

18. 

Et enne sedda nuhtlemist 
wöt Jummal wakka ärra sijst 
et talle ei sa nättä mitt 
sest nuhtlustest jo middäkitt. 

19. 

Nüüd paistab temma Taiwan sääl. 
se Tanieli Sõnna. pääl. 
Kui Taiwa Täht nüüd selgeste 
sääl suren römun Ausaste. 

20. 
se kehha maggab Nahhuga 
sääl mulla sisfen wiggada 
saab selgest jälle selletuss 
nink wiimsel päiwal römustuss. 
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21. 
Meije kohhus om nüüd leinäda 
nink tedda tagga Murreta 
et temma olli holelik 
nink kigen afjan Armulik 

22. 

Se om jo meije Patto Süüd. 
et meije'Kunningass koolnu nüüd 
sepärrast wõtkem leinata 
nink Söäinest ka murreta (ikketa.) 

23. 
Se kroon om meist nüüd kaddunu 
nink kohhalt ärra kaddunu. 
se meije Held nink Toitja 
Me . Essä Maije hoitja. 

24. 

Se kroon ines temmal olli sijn 
om olnu kohhalt waiw nink pijn 
Se om nüüd õtsa sanu tääl 
Ent Ausamb kroon om Taiwan sääl 

25. 
Se Surm ei anna Arino mitt 
Ei pelga ka jost Kunningitt 
Keä ma Pääl omma üllembä 
Kik omma Surall czllamba. 

26. 
Se olgo nüüd kes eäl tahhab 
Mu ld temma om nink mullas faas 
sepärrast jätkem mahha nüüd 
kik jlma Auwu hääd nink hüüd 

27. 

Nink otzkem ikkess ennembest. 
sess Taiwass Nömu iggawest 
sääl om meil ikkess jäädwä paik 
nink kohhalt iggawenne aig. 
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28. 
sis laskem nüüd tedda hengädä 
sen kehha kambrem maggada 
se wijmse kohtu Päiwäni 
J a kohhalt jlma otsani. 

29. 
lass tedda nüüd sijn maggada, 
nink omman kanlbren hengädä 
Ja mötlekem ikkess temma pääl 
Kuitas temma Koolnu tääl. 

30. 
Et nida same meye ka 
sest Jimast ärra minnema 
Kui tulleb meye Tunniken 
Oh mõtle se Pääl jnnimen. 

ehk 

Sepärrast walwa jnnimen. 
31. 

Meil andko sedda Jesus Krist. 
Keä Põrgust meid nink kurratist 
Om pässnu omma werrega 
täll olgo tenno ützindä. Amen. 

116. 1697. 
Kaarel XI matuselaul II. 

Samast teosest, kust tekst nr. Ilo. Vt. selle teksti eelmärkust! 
Se wisi perrä: Kui nüüd paistab meile kauiliste. 

1. 
Nüüd murreta kik meije ina 
Meije wagga Nuodsi Kunningat 

Garolust ütztöistkümnest 
sest temma teggi õigust meil 
uink saat meid kikke öigil Teil 

jät perräst kohhut kümnest 
nink tullel 
Ja nuullel 

Nahwa perrä ajje ärra ülle kohhut. 
Ent armo temma jälle towut. 
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2. 

Ehk ka küll mõnni ütlep weel 
Kel om jo kohhalt Nummal meel 

mes hääd om ta, meil tennu. 
Et meije tedda Leiname, 
nink tedda tagga ikkeme 

kes om ta armo nännu. 
Ent töttest 
Mo-möttest 

Om se Töisi 
mes ma löisi temma Armust 
Ei olle sijn olnu temma saarnust. 

3. 

Se Garel ütztöistkümness 
lätz meist nüüd ärra iggäwess 

.Ütte õnsa surma läbbi 
Kes nüüd kül tahhab üttelda 
nink temma armo sallada 

sell olgo kohhalt häbbi 
Ent tulle 
nink kulle 
sedda hirmu 

nink ka armu temma käest 
Et ta hoiss meid ommass wäess. 

4. 

Es olle Tenno Jummalal 
meil sõtta mitte temma all. 
Ent om meid Nahhun hoidnu 
Käänd sõdda wäkke ärra jäll 
kumb wai kül tulla meije pääl 
M e ollem Nahho löidnu 

minna 
sinna 
kitkem tedda 

nink ka sedda, mes ta tennu 
sest meije meije ollem armo nännu. 
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5. 

Se Kunningass om möttelnu 
Kui temma me Pääl möttelnu 
et Piddi meile sama 
Jummala Sõnna selletuss 
nink temma õige tunnistus 
kumb saab meil onne toma 

and 
pand. 
koli sija 

nink käsk wijä üttelisfe 
kik ne lahe koli sifse. 

6. 
Es olle enne tedda mitt 
M e Rahwal Tarkust üttekitt. 
Ent Tenno Iummalalle 
Kes sedda ikkess enneteess 
et nüüd wõib egga Tallomeess 
hääd õppust Nummalalle 

Anda 
kanda 

et ta ikkess 
mitte-Tikkess ei sa Jäma 
Enge ennämb Targass sama. 

7. 

Ehk mõnne kül sedda keliwä 
Ja temma wasta Panniwa 
nink wäiwa keelda ärra 
Es holi temma siski mitt 
Ent kirjot ikkess pälekitt 
£Us kirri tõise perrä. 

Et nätti 
nink tetti, 

mes ta käsknu 
nink om Pässnu meid sest waiwast 
Wai meile sata Nömu Taiwast. 
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8. 
Sepärrast om se meije Süüd 
Et meije tedda Tännäm nüüd 
nink ikkess melen fannarn 
Sedda. Armo mes om jätnu tänn 
Se keä om nüüd sääl üllewän 
nink Tenno talle annam 

läkkem 
tekkem 

Iuttustamist 
Auwustamist Oppijalle 
Meye wagga Kunningalle 

9. 

Oh olle I S S A N D armogan 
sa siski ikkess meye man 
et meije häste wõime 
So I S S A N D Jummal armasta 
nink ikkess üllestunnista 
et kurja meye tenne 

Eya 
Eya 

sinna Loijet 
nink ka toijet õnne mulle mulle 
Se eest kittuss olgo sulle. 

117. 1697. 
Kaarel XI matuselaul III. 

Samast teosest, kust tekstid nr. nr. 115, 116. Vt. tekst nr. 115. 
eelmärkust! 

Se wisi perrä laulda: Kui mo armo Jummala pääl. 

1. 
9 . Garel. Kunningasa 
nüüd sinno lainatass 
et sinna kolit ärra 
nink jättit Nijgi perrä 
sa Kunningass ollit wagga 
nink aijit (nöusit) õigust tagga. 
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2. 

Kül tulli temma eett 
nink anti temma kätt 
ni mitto (mõnni) kurja nöuwu 
Ei siski temmast Leittu 
Ent temma olli wagga 
nink aije õigust tagga. 

3. 
Es küsfi temma mitt. 
sest jlmast middäkitt 
Ent ennämb Kaije temma 
se Henge asja perrä, 
sest temma olli wagga 
nink aije (nöuss sijn) õigust tagga 

4. 

Se nöuwwu olli hä 
mes mõttel temma P ä 
Tast Nijki hästc hoita 
nink omma Nahwast Toita 
Se Kunningass olli wagga 
nink aije (nöuss sijn) õigust tagga. 

5. 

Es mõista enne mitt 
M e Nahwass middäkit. 
sest õigest Taiwa lojast 
Ei ka joht temma Pojast. 
Meije Kunningass olli wagga 
nink aije (nöuss sijn) sedda tagga. 

6. 
Herodess Kunningass 
heit henda Timmukass 
lask tatsi Tappa ärra 
Otz Jummala poja perrä 
Meije Kunningass olli wagga 
nink aije (nöuss sijn) õigust tagga. 
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7. 
Se Kunning Warao 
Om wäega wallato 
sääl enne muste (wannal ajal) ollnu 
nink kohhalt hukka lännu 
Meije Kunningass olli wagga 
nink aije õigust tagga. 

8. 
sis kaekem se pääl 
mis meile teggi tääl 
Se Kunningass Garoluss 
Kumb saije nüüd ärra Koolnuss 
sest temma olli wagga 
nink aije (nöuss sijn) õigust tagga. 

9. 
Es Tappa temma mitt 
neist latsist keddäkitt 
Kui Kunning Serodess teggi 
nink Waraoni wäggi. 
Meije Kunningas olli wagga 
nink aije õigust tagga. 

10. 
Oh Issand Iesuss Krist. 
Keä ollet süddamess 
Ka wagga essi olnu 
nink jlma sisse tuluu. 
Lasse meid ka olla wagga 
nink otsi õigust tagga. 

1l8. 1697. 
Kaarel XI matuselaul IV. 

Sarnast teosest, kust tekstid nr. nr. 115, 116, 117. Vt. tekst nr. 115. 
eelrnärkust! 

Se wist perrä: Kui kui minno tund saab tullema. 

1. 
O Lieffland kittä Jummalat 
se sure armo perräst 
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Et temma sinno Nummalat 
om pässnu hullu karrast 
Et sa wõid nüüd kül tutta hääst 
sedda õiget usku iggawest 
sest pühha Jummal sõnnast 

2. 
Es tija sinna mitt 
Ei ka kik sinno suggu 
sest Jummala sõnnast middäkit 
Es peä ka temmast luggu 
Ent nüüd wõid sa kül tutta häst 
sedda õiget usku iggawest 
sest pühha Jummala sõnnast. 

3. 

Sul olli kohhalt Pimmetuss 
So silmi ette tulnu 
Ent nüüd om õige walgustus 
se Pimme kinni sulnlt 
Et sa wõid nüüd kül nättä häst 
sedda õiget usku iggawest 
sest pühha Jummala sõnnast. 

4. 

Au kittuss olgo Iummalall 
Se kalli Sõnna perräst 
et nüüd om minnul Nummalall 
nüüd õiget teedmist särast 
Et ma wõi nüüd kül teda häst 
seda õiget Usku iggawest 
sest Pühha Jummala sõnnast. 

119. 1697. 

Kuninglik käsk laevariku puhul. 

Äratrükk trükisilrnunud rootsi- ja eestikeelsest plakatist (eestikeelne 
tekst kolmel suurel leheküljel), mida alal hoitakse Õpet. Eesti Seltsi 
raamatukogus. 
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PLAKKAT ja Kask, 
mis fello üllekohto ja rifumisse Pärrast laewade kallal on antud, 

mis hukka on läinud ehk ranna Peale aetud. 

Meie C A N L Jummala armo läbbi Nootsi, Kohti, ja 
Wendi Nahwa Kunningas X. X. anname teada. Et meie 
ühhest ajast teiseni sure melehaigussega olleme teada sanud, 
et mõnnes paikas, kui laewa rahwas kahjo sawad laewale, ja 
neid katkise laewadega ranna peale aetakse, need kes ranna 
äres ma peal ellawad, mitte ükspäinis sesugguse waese rah-
wale mitte sedda abbi ei te, mis ommeti nende Kohhus olleks, 
ja meie kässud mis mitmel korral sepärrast on antud, pealegi 
kinnitawad; waid selle abbi assemel neile weel suremat Kahjo 
ja õnnetust tewad kui se willetsus kust nemmad on peäsnud 
(ristirahwa! peaks sesuggune hirmus to teadmatta ollema mis 
paggana rahwa seas ki ep olle kuulda) selle läbbi, et nemmad 
ned laewad süütwad põllema, nende warra risuwad, ja wahhest 
sesuggused häddalissed koggomste tapwad kes merre tormist 
waewald on peäsnud, ja pärrast sedda risutud warra, otsego 
nemad sedda omma to ja waewa läbbi olletsid sanud, enne-
selle hoidwad, ehk wahhest kui kaupa müwad, ja omma wab-
bandusseks ütlewad, et se ikka nenda wiis on olnud; siis olleme 
meie arwand hea ollewa sure murrega hoolt kanda, et sesuggused 
keeltud risumissed ja Jummala kartmatta kombed nende wasto kes 
on lootnud omma ello peästma ja abbi sama, ükskord wõiksid 
mahha jada, ja sesuggused kurjad innimessed, ommeti kartusse 
pärrast nuhtluste eest ennast hoiaksid sesuggust üllekohto teggemast. 

Meie olleme sepärrast armust heaks arwand, ja seame ja 
kinnitame sellesinnatse Plakkati läbbi, et, olgo se kes se on, 
kes päwal ehk ösel petja tuld üllesteeb, ehk muud tähhed ja Juha-
tamissed ülles ehhitab, selle nõuga et laewa rahwas se läbbi peab 
kiusatud sama, ja laew hukka minnema, kui ka sest ühtegi kahjo 
ei peaks tullema, sesuggune seitse kord peab läbbi lippo jooksma. 

Sesamma nuhtlus peab ka selle kätte sama kes sellesamma 
kurja nou pärrast need mõnne kohtade peale jo pantud tähhed 
ja märkid merre põhjast ehk ranna ärest ärrawottab, ehk neid 
kiwwidega täitab, ehk need jögged neis kohtades kust laewad 
läbbi käiwad, kinni panneb ehk liwaga kinni mattab. Ja pea
legi peab temma sedda keik jälle parrandama. 
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Agga kui sesugguste petja tulle ja jõggede kinni matmisse 
läbbi, ehk ka ärrawõetud märkide läbbi kahjo peaks sündima, 
ja laew hukka minnema; siis peab selle pea kes sedda on 
teinud, mahharaiutud ja ratta peale pantud sama ja temma 
warrast peab selle teise kahjo tassutud sama. 

Kui kennelgi wõib sedda tõeks tunnistada et temma neile 
kes laewa hukkasamisse läbbi on kahjo sanud, wäggiwalda 
teinud ehk Koggoniste monned tapnud, siis peab se keige nen
dega kes selle to kimpus on olnud, ellawalt rattaga surmatud, 
ja pärrast temma kehha ratta peale pantud sama, ja keik 
omma warra peab temma kautama. 

Kui kegi neile häddalistelle ihho polest kahjo teeb, ehk neid 
hawab, se peab omma ello ja keik omma warra kautama ja 
temma warra peab kolmeks ossaks jaggatama muist kunningale 
muist sellele kes sedda ülles rägib. 

Se kes laewa sütab põllema, mis ranna äres on, ehk jo 
liwa peale on aetud, olgo nüüd rahwast laewa peal ehk mitte, 
peab omma ello ja warra kautama ja keik temma warra peab 
sellele jaggatama kes sedda ülles rägib. 

Se kes wäggise middagi neist laewadest mis hukka on 
läinud ja ranna peale aetud wõttab ehk risub, ni kaua kui 
rahwas alles laewa peal on, ja laewa warra weel nõudwad 
ja wõiwad warjule sata, peab surmat nuhtlust sama ja temma 
keha ratta peale pantama, olgo se nüüd pissut ehk paljo, mis 
ta wäggise on risunud. 

Kui kegi sallaja hukka läinud laewa rahwa käest warrastad, 
siis peab temma kui kirriko warras nuhheldud sama ja keik 
temma warrast peab sedda kahjo jälle kätte makstud sama. 

Kui kegi middagi sesuggusest laewa warrast mis rahwas 
jo on mahha jätnud, ehk kust rahwas male püab peaseda, 
wõttab ehk sedda sallaja peab, siis peab temma nenda kui 
teised wargad seadust möda nuhheldud sama. 

Kui kegi nende wargade ja Nisujattega nou peab middagi 
sest risutud warrast kõrwale panna, peita, ehk ka sest ossa 
sada, siis peab temma sedda samma nuhtlust sama kui se, 
kes isse on risund, ja warrastanud. Ja kes teadwat wisil 
sest middagi ostab mis nenda risutud ja warrastud on, se 
peab sedda keige omma warraga kolmewõrra maksma. Kui 
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temma sedda rahha ei jõua tassuda, siis peab tedda teist wisi 
seadust möda nuhheldattama; kui se mis temma on ostnud, 
peale kuekümme wanna taalri wäärt peaks ollema, siis peab 
temina surma nuhtlust sama, ja ommeti ka weel sedda mis ta 
nenda on ostnud, maksma; ja et meil kül õigust olleks fesug-
gusse kurjateggia warrast omma ossa ka wõtta, siiski tahhame 
meie ommast öigussest mahha jätta, agga selle kaebaja kahjo 
saaks tassutud. 

Peale sedda keik, ja et igga üks sedda ennam murret 
Kannaks ni paljo kui sünnib keik wäggiwalda nisuggusse häd-
dalisse rahwa wasto keetmast ja neile hea melega abbi tegge-
mast, ja et sesuggused häddalissed sedda enneminne abbi 
leiaksid ja omma kahjo saaksid tassutud, olleme meie piddand 
sedda seadma: et igga mõisast, kus rahwa arro jo täis on 
(põled ja werendikkud peab ka nenda arwatama) mis selle raia 
sees on, kus üks laew on hukka läinud, ja sedda on katki 
raiutud ja ärrapölletud, wiis wanna taalrid peab makstama, 
ja peawad meie Kinral-Kubbernerid, Kubbernerid, ja ma pea-
likkud nii hästi meie kunninglikko, kui ka moisnikko, ja Preestri 
ja tallopoia mõisadest sedda rahha warsti kokko korjama, ja 
neile sedda kätte andma, kui esmalt hästi ja sure murrega on 
läbbi katsutud, ja tõeks tunnistud, mis warra nende risutud 
laewade peal on olnud ja mis olleks wõinud ranna sata ja 
warjule panna, kui sesuggust risumist mitte ep olleks olnud, 
ja selle läbbi ei olle sanud male sata: sest sedda warra mis 
ehk laewa kerkitamisse pärrast enne jo on merresse wissatud, 
ehk muul wisil ilma et sest kennelgi süüd on olnud, hukka 
läinud, ei pea mitte senna sekka arwatama, ja keik need pea= 
wad ilma trahwita jäma, ja mitte sunnitama kahjo tassuma, 
kes sedda wõiwad toeks tehha, et nemmad keik hoolt on kan-
nud häddalistelle tõeste abbiks sada, wäggiwalda keelda, ja 
murrest kannud kurjateggiad teada sada ja ilmutada. 

Peäle sedda meie kässime selle läbbi keik meie truid Alla-
niad keikis paikus, et nemmad sesugguste willetsust sees, kui 
laewad hukka lähhewad neile häddalistele ussinaste ja hea 
melega wõttaksid abbi tehha, ja selle seatud palkaga mis 
seaduste sees jo on seatud, rahhul olla, issiärranis meie 
Üllema wallitseja Tockholmi linnas, meie Kinral-Kubber-
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nerid, Kubbernerad ja wallitsejad, Allewatajad, Junkrud, ma 
peal, ja kohto wannemad linnade sees, et nemmad hästi tcih--
hele panneksid, et fellesinnatse meie kässo järrel keikis paikus 
saaks tehtud, ja peab se kässo ramat keikist Kantslidest, ja 
kohto paikus ma sees üks kord igga aastal loetama ja teada 
annetama neis paikus, linnades, ja raiades, mis merre äres 
on. Surema ja parrema tunnis tusse pärrast olleme meie, 
selle ramato olla omma käega omma nimme kirjotanud, ja 
omma kunningliko Pitseriga sedda kinnitanud. Antud Tock-
holmi linnas 6mal Jõulo ku päwal 1697. 

(L. 3.) CAROLUS. 

120. 1697—1700. 

Kahurväelase või sõduri vanne. 

Äratrükk käsikirjast, mis alal on hoidunud Tallinna linna arhiivis 
(B. K., nr. 12). Teksti on leidnud a. 1891. arhivaar G. H a n s e n (vt. 
SbGEG 1891, lk. 143); selle avaldas mag. O. L i i v , EKirj. XXI (1927),. 
lk. 575-6. 

Conneftabel oder Soldaten Eyd. 

Minna N. N. tõotan ja wannun Jummala ninck temma 
Pöhhci Evangeliume jure, et ma tahhan nink pean omma 
Perris Kunninga eest piddama sedda suhrd wäggewa Kun
ninga ninck Herra, Härra Kareli se Kahheteistkümne sest 
nimmist, nende Nohzide Gotide ja Wendide Kunninga, Suhr 
Försti, Somes, Hertogi Skoni, Esti, Lieflandi, Karelen, 93re--
men, Währden, Stettin, Pommern, Kaszuben ja Wendeni 
Mähle, Forsti Nügen mähle, Härra ülle Ingri ma ninck 
Wiszmari, kui ka Walzgrawi Neini Jõgge jure Veyri Mähle, 
Güligi, Klewe ja Bergeni Hertogi ninck perrast omma Kunninga 
Surma (Kumma Jummal armolikkult weel kaua temmast 
errakähnko) omma Kunninga ninck se Niki Perrajast, ninck 
ninda ettespitti Perrajast Perrajade pale. Kummast Kunning-
liekkust Suggust ühhe tössise Perris - Õiguste lebbi sedda Niki 
enneselle sawat, ninck üx teise jerrele sedda wisi, kui on sätut, 
Kunninglicko Iercke pale tullewat. 
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Minna pean ka ollema oinma armolifsemal Kunninga! ja 
Niki Perrajalle üx tru ninck auus Tener, ninck allamb, ka 
keike se jerrele, misz Kunninglickko auo innck Oikusze polest 
Kunninga perralt on, ninda kui minna keikeparras sedda 
mõistan ja arredan, hästi wahtma ninck se polest kangeste 
ollenla, pean ka keike surema murret kandma, aitada ja eddese 
satada keik se, misz minno armolissemal Kunningal woix üx 
tru Tenistus ninck kaho olla, sedda agga keelma ninck se 
wasto seitzma, misi sell Kunningal ja temma Nikil peap 
Kahjux tullema, se jures Ka aixaste täda andma, Kuh mul 
tuttap et üx kahjolinne Assi saax tausma. 

Ninda sammoti pean minna ka omma Kunninga sätut ninck 
minno ette loetut Sõdda Säädmihet ninck Kässut Hästi täh
hele pannema, ja ni paljo kui ina sutan ja arrendan, keikel 
wisil teggema nink kui ühhe trui ja ausa Söddamehhe (Sol-
dati) Kohus on, ennast piddama. Tormi Iooxmisse, Sõdda-
tapplemitze, ninck Keike mu Asjade sees, mih mulle Ma ellick 
Merri pale Käsktaxe tehha. 

Minna pean ja tahhan sel sammal Kombel ussin ninck 
noppe olla, sääl sees, misi Kunninga ja Niki ja sesinnase 
linna Hääx ninck Kassux tullep, ja kussa käsktaxe walwaja olla 
ninck to tehha. 

Onlma Älllemalle se sinnase ausa linna Wannemalle 
ja neile ilpzerille üllemalle echk allemalle pean minna 
hä meele ka Sannakuulialik ollema Keike sees misi näm-
mat Kunninga ja temma 9\iki ja° sesinnase lixma Hääx 
ninck Tenistussex käskwat, ninda kui ma sedda Jumala, Kun-
ninga ja igga ühhe ausa Innimesie ette wõin wastaba. Se 
Kumpani alt, kumma aüa ma ollen sätut, pean minna mitte 
errajooxma echk kõrwale minnema, echk ennast errapietma, 
erranis sedda inisi mulle käsktaxe icke, ja senni ko ma ellan ja 
ivoin, kõwwaste ninck 5)ä meelel teggema ninck tähhele pannema 
ninck keikepitti, kui ühhe ausa ninck julge Soldati ninck Teenri 
Kohhus on, ennast neitma, mitte üxpeinis se Ammetis, misi 
mulle nüüd on, erranis ka, misi eespitti saex minno 5)olix 
antut ninck mulle käsktut sama; kumb minna keik truiste ninck 
ausaste tahhan tehha ni tööste, kui Jummal mind aittap Ihho 
ninck Hinge polest. 
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121. 1699. Tartus. 
Lõunaeesti-murdeline vandetekst. 

Äratrükk Tartu ülikooli protokollidest (Tomus 4, a. 1699—1706, 
lk. 69), mida alal hoitakse Tartu Ülik. raamatukogus. 

Minna N . 91. wannu Jummala, n temma PöHa Eäd--
dutze, n. Armo Opputze mannu, et meje omna [!] Itzanda 
A f f e s f o r L u n d rn[.]n)e meä pohl [!], kuinb Karfwanda 
kyllan temmel olli, winsel [!], ajastajal kui tämmä selt erra 
lätz olleme erra kulwunu, kutz Pü t t i Nukki n. sedda tunnista 
niina õige Söame tedmihega, illma Söbbrauhuta Ilina wehata, 
nink ilma peliota, ni töttelikult^, kui minna taha n. himusta, et 
Jummal peab mulle armolik ollema, n. mino Iho n. Senge 
polest õnnistama [!]2. 

122. 1699. Tallinna. 
„Käsiraamatu" eessõna. 

Äratrükk .raamatust „Kä'ssi-Ramat / Kumma sisse on kokkopantut / 
Kuida Jummalatenistust / G&riftlifto Kombede nink Kirko-Wisidc ka 
meie Ma Koggoduste sees peap peetama nink techtama. Sädut Tokolmi 
Linnas ue Kirko-Sädust möda selle 1693. Aastal. Trükkitut Tallinnas 
selle 1699. Aastal Christow Prendekesscst / Ramato-Trükkarist" (Sign.: )o( 
(1 — Dd4 — 8 pagineerirnata - j - 216 pagineeritud lk. in-4°), mis alal 
on hoidunud 2 eks. Õpet. Eesti S.-i raamatukogus. 

MEie CAREL Jummala Armust / Nozi / Goti 
nink Wendine Kunningas / Suhr Würst Somemaa! / 
Hertog Konis / Eesti / Lihwlandi / Careli / Vrämi / 
Währdi / Tett ini Pomr i / Kassubi nink Wendi Maa l / 
Würst Nugis / Issand ülle Ingrima nink Wismar / 
tu i ka Walzgrahw Reini äres Veieri M a a l ; Iü l ik i / 
Clewe nink Pergi Hertog. Anname täda / et meie kül 
hä Kombede ja sündiwa Asja Ällespiddamissex Jummala kirkus 
nink Koggodusses sihn meie Nikis nink Issamaal / jo mõnne 
Aasta eest olleme lasknut walmis kirjotada / nink Trükkis 
weljaminna omma Kirko-Sädust / kummast meie Nömo nink 
wägga hä Mele ka kuleme / et teikes Paikus se möda sanna-
kuhljalikkult ellataxe. Agga et sesamma sees sedda üxpeine on 

1 Sõnalõpuline t on parandatud b-st. 2 Võimalik lugeda ka ömmistama. 
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sädut / mis keikennamist Kirko Asja on / ja et mitte Korra 
perrast echk issipeine on kirjotut, nns Jutlusse Ammeti mõnni-
suggust Asja Ajamisse! tullep Kirko Wisi nink kombe echk 
mõnne mu issipeinse Luggu polest tähhelepanna / kumb õiete 
Kirko-Sädusse ennese jure tarwis ei lähhe / erranis enneminne 
ninda kutzotut Kirko-Agenda jures (Kumb meie Cö)ristlikko 
Koggoduste sees kaua Aja peetut Kässiramat on) Seperrast / 
et meie sedda olleme nehnut / ja jelle / et se ütteltut Kirko-
Sädus mõnnes Paikus Kässi-Namatust räkip / olleme meie 
Armust hähx arwanut / keikelähhemat Pihskoppit nink Wai
moliko Kochto üllemat / ninda ka Jummala Sanna suret 
oppetajat meie sure Kotist lipsatas kokko kutzuda nink neid 
käskda / sedda Kässi-Namato Kätte wõtta / hästi lebbiwata 
nink erramöttelda / kas selle sees middakit leep ollewa / 
keikeennama Kirko-Sädusse Kaizmissex meletulletada / echk 
ühheki Kombel parreminne sada. Selle meie armolikko Kask-
misse perrast ommat nemmad se To allandikkult ettewotnut / 
omma Möttet sepale kokkosünnitanut / se Asja walmis sähd-
nut nink pärrast ennamade Pihskoppide nink Kirkissandade 
Mõtlemist se Asja perrast errakulanut. Nink sest / et meie 
kuleme / et need wihmset endiste ka keiketi ühhes Nauus 
ommat / ka se meie Kätte totut / lebbiwatetut nink parrandut 
Kässi°Namato alla üchtles teiste ka kirjotanut / ja tahhawat 
seperrast weel ennamist / et sesamma peap trükkitama ja 
awwalikkult welja annetama / et nemmad se lebbi kindlamax 
saxit sedda Wando teggema / mis nemmad Kirko-Sadusse 
kinnitamisse nink Teggemisse polest ommat wandnut; Sihs 
lasseme Meie se mittokõrda nimmetut Kässi-Namato Armus 
meie Mele perrast olla / ninda kui meie kahs seddasamma se 
ka hähx arwame nink kinnitame / nink tahhame / et temma 
Iutlusse-Ammetille ja muile / kelle Kohhus on sedda tähhele-
panna / perrast sedda iggawessex ÕPpetussex nink Õikusse-
Nöeix peap ollema. Seperrast kelame meie erra kangest nink 
tõest keik Lihg-Kombet / kummad enne on petut / (sest et 
monnikat omma Meelt möda enneselle sedda Julgust wotnut /) 
errasata nink lühhenduda sedda / mis Komber echk Sannax 
endiste Kassi Namatude sisse on sädut nink ettekirjotut. Meie 
tahhame ühhesugguse Wisi perrast / kumba meie neid Kirko-
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Kombede kui CHristlikkö Õppetusse sees kässime ülleüldes 
keike Koggoduste sees sihn meie Nikis piddada / nink sedda 
ilmaarwamatta kelleki Seisust / Ollemist echk Paika / neie 
Asjade sees / mis sihn ütteldaxe Jutlusse Ameti Teggemissel/ 
et keik / mis sihn leitaxe sädut nink ette kirjotut / ilma pöhr-
matta ja lühhendamatta peap tähhele pantama nink sedda 
tächtama. Isse Assi on se / mis Kirkissandat issiernaste As
jade sees / Haigede ja Naskemeleliste Tröhstimisse / ninda ka 
Wangide walmistamisse jures Surma wasto / nink neidsuggust 
Asja weel Innimeste ja ühhe Asja Ollemisse perrast targaste 
arwawat tullewa teiseti tehha / erraechk körwa-panna / kui 
sihs Aig tahhap / et nemmad sejerrele tewat. Kumma per-
rast Kohhus on / et Pihskoppit nink S u p e r i n t e n d e n t i t 
Tohm-Capitlika / igga üx ennese polest hästi tähhelepannewat / 
et se ülle kuikepiddi ei astutaxe / egga üxki se wasto ei exi. 
Kui keki ni julge on / et temma sedda ennese Mele echk 
muhnde Mele perrast teep / ei pea se ilmanuchtlematta jäma / 
erranis / kui se täda saxe / peap awwa Nuchtlus sepale tul-
lema. Se jerrele peawat keik / kelle Kohhus on / sanna--
kuhljalikkult teggema. Ennama Töex olleme meie se alla omma 
Kä kirjotanut / nink sedda omma Kunningliko Pitzadi ka 
lasknut kinnitada. Kirjotut Tokolmis se 22. Iuliusse Kuel 
selle'1693. Aastal. 

CAR0LUS. 
LS 

123. 1700. Tallinna. 
Esimene politiline trükkdokument. 

Äratrükk trükkteosest „6e Surc-Wäggewa Rozi-Kunnmga ja Kerra 
polest / ete. ete. etc. Temma trui Allamade katte neie Kertogdounde 
sees Eesti-- Lihw-- ja Ingermanna Male. Kirjotut Tokolmis d. 3. April. 
Anno 1700. TALLINNAS / trükkitut Christow Prendekcssest" (7 pagi-
neerimata lk. teksti in-4°), mida alal hoitakse Riigiarhiivis, „Placata 
von 1700 bis 1704", a. 1700, nr. 19. Teksti on esmakordselt avaldanud 
prof.A. R. C e d e r b e r g , EKirj. XV (1921), lk. 428-31. 

Se Sure-Wäggewa Nozi-Kunninga ja Herra polest ete. ete. 
KEikele Nozi-Kunningale trui ja ausa Allamille neie Her-

togdomide sees Eesti- Lihw- ja Ingerntanni Male / kulotaxe se 
ka keik hä Piddo Jummala se keikewäggewama / üchtlesse keike 
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Kunningliko Armo nink öeldusse 'ka. Sest et 5^unningas/ 
lnitte ilma wägga sure Innnitellemisse on täda sanut / kuida 
Pohla--Ma Kunningas nende / Nozi Kunninglikko Cruno ja 
Pohlaka Cruno nink Seistuste wahhele sädut Nahho Säduste 
wasto / ninda kui arwataxe ilma Pohlaka-Seisuste Tähdmiffe 
nink Tachtnlisse (kummade ka Nozi-Kunningas neie Nahho 
Säduste perrast Söbber on / ja mötlep kindlaste jada) ilma 
keikewähhema sex andtut S ü / ellik minkisugguse endise Mele-
tulletamisse / paljowähhemb Waino Pakkumisse / keskil omma 
monnesugguste Söbbrusse Tunnistamisse / nink ennese jure ollewa 
NoZi-Kunninga Sure Teenri ka / Nano Piddamisse wahhel 
weel kinlamat Sädusset tehha / ja ninda Jummala/ ja keike 
Ma--Il^Õigusse wasto ühhe neile uskmattumalle ja Pagganalle / 
paljo ennamb Christlikko Wallizejalle nink Wallizustelle kog-
gona kuhlmata kombel on lasknut omma Lätti--nink Kurra-
Maal ollewa Söddawäggi mõninga oma Sure Sõdda-
Pälikkude ja Nozi--Kunningal untruwi Allamade (Kumade 
monningade pale omma endise Antruusse ja kurja Ello perrast 
õige tenitut raske Nuchtlussex Kohhus jo omma on mõistetut) 
Iohhatamisse nink Abbi lebbi / Nozi-Kunninga Hertogdomi 
Lihwlandi Ma sisse wäggise! ja Waino-Kombel tulla / sest 
Melest / sählsammas mitte üxpeine Tapmisse ja Pölletamisse / 
Nöhwlimisse nink Nisomisse ka sedda Ma errarikkuda / ja ücht-
lesse wäggiselt neid Kumnglikkut Kantzit errawotta / waid ka 
pea awwalikko Wa nink Waio ka/ pea kange ja kurja Ehwer-
damiste ka / pea kawwalusse nink pettusse / walle-könne welja-
laotamisse nink selje kawwala towotuste ka / Nozi-Kunninga 
ausat allamid Untruusse / walsk: Wandmisse jure / ja se Koh° 
hüsse / mis nemmad Nozi-Kunninga! kui omma Jummalast 
sädut õige Wallizejal peawat andma / mahhajetta sundida / 
errahirmotada / errahaukutada / ja errapetta; Ninda / ja et 
sehherduma Pohla-Ma Kunninga kurri ning wallato Ette-
wotminne / ja enamb kui üllekochtone kahjo teggewa Meel/ 
kumb sedda ennamb se keikeüllema Jummala nink keike Ma-
Llma Õigusse wasto on / sest et se sedda Nahho / kumina 
Kunningat nink Wallizejat omma Allamade Truusse ja Armo 
lebbi peawat sama / errapölgkap / nisuggust Nano wottap / 
kuma igga üx oige melelinne Nisti-Innimenne / ja keikennama 
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keik Nozi-Kunninga truit ja ausat Allamad / kummad tössise 
Iummalakartusse sees omma Mando ja Süddame^Tuniftuf^e 
pale mötlewat / kartusse nink ähmatamisse ka peawat kuhlma; 
Sedda mõtlemas / et se keikewallitzewa Jummal Nikit nink 
Wallizusset orva Murres peab / ja et se / m i s Kohhus on 
Allemade ja Allamade wahhel / Jummala keiketarkama Sähd-
missest tullep / kumma üzki ei wõi ühhest wallato Melest teise-
piddi sähdma / egga sewasto panna / olko / et Jummala oige 
Nuchtlus sedda jelle maxap ja nuchtlep: Sihs annab Nozi-
Kunningas omma õige Asja sesamma õige Jummala hole/ se 
kindla Lotusse ka / et tema / kelle Melepahhastust ja Wihha 
on Werrijannosede nink kawwalade pale / ka nende kurjat ülle-
kochtoset Nauut ja Wallatust nende omma Errarikmissex ja 
Hulkatussex sahp pöhrma / agga oma wäggewa Abbi nink 
Õnne ka Nozi-Kunninga õnnistama / ja wäggi andma se hästi 
mötteltut Nauo nink tõssise Walmistamiste sees / kumma temma 
Omma ja omma Cruno ja keike sel al ollewa Made Kaiz-
missex Issanda Nimmel kätte wõtta ja tehha / keike Naturi ja 
Ma-Ilma Õigusse lebbi sunditaxe; Ka on Nozi-Kunningal 
se armoline totust / et keik temma truit ja ausat Allamad üle--
üldest / nink keikennama need / kummad nisugguse Wainlase 
petliko Kiusamisse wasto lähhawat / mõtlemas se Wando pale / 
lumma nemmad Jummala ees Nozi Kunninga! kui truit Alla
mad ommat wandnut / omma Süddame-Tunnistust üllekochtose 
wandnusse ka / ja nende omma seiesato satetut ha Truusse ja 
ausa kitust / teotut Äntruusse ka mitte ei sa teotama/ ellik 
Wainlase pehme ja maggusa Sannade / echk häbbematta Tas-
sumisse lebbi / ennast laskma errapetta / ja sehherduma Hinge 
nink Auo Hedda sisse sata / waid paljo ennamb ühhe kindla ja 
julge Truusse lebbi / Rozi Kunninga kui oma Jummalast antut 
ja sädut õige Kunninga nink Wallizeja Kunningliko Armo 
nink Heldust kõwwaste enneselle pühdma / ja keike ausa Nahwa 
jure ennesel Auo nink Kilust sahtma / et Kunningas parramal 
Põlwel / kumma se keikeüllcmb Jummal armolikkult andko! 
neile ja nende Suggu-wöseale keike Kunningliko Armo sahx 
neita. Ninda lui nühd Kunningas ka se ka igga ühhel omma 

trui nink armsa Allamille nende enne ülles nimmetut Hertog-
domide sees / kumma Seissusses ja Ammetis nemmad wõiwat 
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olla / oma Kunninglikko Heldusse ja Armo kinnitap / ninda / 
et nemmad omma sadut Sädusie / Wabbaduste nink Kohhusse 
jure mitte ürpeine ettespiddi perrast sedda jergeste / ilma min-
kisugguse Keelmiffe peawat hoitut ja kaizetut ollema / waid ka 
pea enamb keike ettespittise Kunninglikko Armo / üchtlefse 
Wabbaduste ja Kohhuffe Parrandamiffe keikeparrast sama. 
Ommeti ka monningat Mõisniko Suggust echk muhd ,/ kummad 
Hirmo echk Kattusse echk Nummaluffe lebbi / seperrast / et nem-
mad Tappluffe Keelmisse-Namato wasto echk mu teist Wisi 
exinut / agga kui nemmad ei olle kekit tapnut echk mu sehher-
dumma raske Patto teinut / mis mitte ei wõi Nähha ka erra-
lunnastada / sesinnase Sõdda Ajal echk enne / Wainlase echk 
temma Selzi jure leinut / sihs ei tahha Kunningas seperrast 
neile omma Kunninglikko Armo keelda / waid kui ür helde 
nink armolinne Kunningas neile armolinne olla / ja sedda andex 
anda / ko nemmad ilma Wiwitamiffe omma Kunninga al jelle 
tullewat temma Sanna kuhlda; Nindasammoti wottap Kun-
ningas ka keik muhd / keikennama Sõdda Pälikkut nink Sol° 
datit / Nühtlit nink Iallamehhet / kummad enne Kunninga kör-
geste kitetut Wannemite Sõdda Ajal ommat teninut / ja nühd 
üllekochtose Wainlase Hulka al sattunut / agga muido neile 
üx Christlik nink auus Meel on / et nemmad se Nozi Cruno 
sel Nistikoggoduffel igga ajal techtut hä Tenistusse / ja nühd 
tema Õigusse ka hakkatut Sõdda walmistamist pale möt-
lewat; Keike Kunninglikko Armo ka jelle ennese jure kutzuda 
Towotap ka / neid mitte üxpeine armolikult wastowõtta nink 
kaitseda / waid ka hä Palka anda nink ilma / se keike hä ka 
neile sedda jelle tassuda; Aga need Antruit ning Sannakuhl-
mattumat / kummad omma Wando ja Sannakuhljalikko Koh-
hüsse / nindasammoti ka keik Truusse / Auo ja ausa Asja Aja
misse minkix pannewat / ja julgwat ninda se Paila / me ka 
nemmad omma Kunninga! nink temma Cruno Tenistusse! 
ommat seotut / katkikista / ja Wainlase Sana kuhlda / ja se 
petlikko Hulka Selzi minna / sähl ka jada / echk mu kurjat 
kahjolikkut Nauut temma echk temma Seltzi ka piddada / pea
wat Kunninga keikesurema wihha sees / ja se õige Nuchtlusse 
al keikekangemast ollema / kumma sehherdumat auotumat / Mes-
sajat / ja walskit Wannujat teniwat. Kui sihs ka keik Kun-
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ningliktut Allamad kalle kähs on middakit / mih Wainlaste 
perralt on/ echk Nähha echk mu polest/ ülleüldest ja igga ühhe 
issipeine mainizetaxe / sedda mitte neile jelle maxta echk nende 
Kätte anda / waid kui Kunninga ja temma sure Õiguffe perralt 
ollewa / temma General-Gouverneurille Gouverneurelle nink 
Landtshöwdingelle ellik mu Pälikkulle / kelle Kohhus kähs on / 
sedda täda anda; kumma eest keik / kelle se ka on teggemist / 
peawat / kui Kohhus on / Murre kandma; Annetut Tokolmis 
selle 3. April. Anno 1700. 

( > Nozi-Kunninga cir--
| £©l molikko Käsko Päle. 

124. 1700. 

Lõanaeesti-murdeline jutlus. 
Äratrükk * käsikirjast, mis ühes paljude muude, peamiselt rootsikeel

sete, kuid ka mcncde ladina-, saksa- ja eestikeelsete jutluste ja jutlus-
kontseptide käsikirjadega kokku on köidetud konvoluuti, pealkirjaga 
„Arbeiten aus schwedischen Zeit", ja mida alal hoitakse Latvia Riigi
arhiivis, rootsiaegse Riia konsistooriumi aktide seas. Käsikirjad on sealt 
leidnud a. 1927. suvel üliõp. M a r t L e p i k ja neist eestikeelsed 
kopeerinud (ärakirjad säilitatakse Täitu Ülikooli raamatukogus). Järgnev 
jutlusetekst kannab numbrit 5, on 17X21 sm suuruses kaustas ja sisaldab 
8 pagineerimata, kokkuõmmeldud lehekülge, millest teksti 6 lk. Autori 
kohta andmed puuduvad. Käekiri sarnaneb väga jutluse nr. 4. omaga, 

täiesti identne on aga rootsikeelsete jutluste nr. nr. 42, 43 (a. 1705), 
44 (a. 1705), 52 (1706), 67 (Riga 1707), 69 (17C5\ 70 (1705), 94 (1705), 
95 (1705), 96(1705. Häbita Pernaviae), 160(1705), 101(1705), 102(1702), 
103 (1705), 106 (1705), 107 (häbita Riga 1704), 129 (1705) ja 138 (1705) 

käekirjaga. 

I:N. 88. T. Die 4 Solenn. precat. A:° 1700. 

Kui k. David oma meelde algatab sedda kurja aika kuma 
siszen tema elli, sis pajatab tema nidade: Och et mu l l 
S i b a olletze kui T u w i k e s t i l l e et m i n n a woitz 

l ä n d ä d a n. k u st a k e j ä h d a; n ä tz e s i s t a h a % m i n n a 
k a w w e t e e r r a m i n n a n. l a h n e n j ä h d a. y>. 55. 7. 8. 
Se ei wõi muido olla, toll hawwal om wist ütz kurri aik 

1 Tähed m ja n on järgnevas äratrükis trükitehnilistel põhjustel 
asendatud vastavalt rn ja n-iga. 
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ollnu, sest et David hennele Siba sowwab lumega temma 
woih lahude erraländädä. Ent kui meye nüd parrilla sedda 
aika pähle kaeme, kuma si§en meye ellame, sis ei löwwa meye 
sedasaa middake parrambat ollewat, kui Davida Aik olli. 
Enge minna wõi küll üttelda, et sesinnane Aig weel kurjamb 
om kui Davida aig olli. Nink se ei olle mitte Imme; sest 
se aig om nisuggunne kui ne Innimihe oma, kurja Inse kurri 
aik. Jumal ei teh mitte sedda kurja Äika; enge ne kurja 
Inse oma kurja Ello n. mitmasugguhe Pattuga. kui ne Inse 
tahahe oma Ello parrandada, se Aik pea^ kah pea parrambah 
sahma. Ent sest et kurjus om wõimust wottnu. n. kurrat oma 
ilmerraarwamata kunstiga neid Insi kige kurja töh pohle ajab: 
ne Inse jätwa I la Sõnna n. Sähdus maha n. ellawa kurrati 
sihe andmike n. oma lehalikko Kimo perrä, mes sis ime om, 
et se õige Jumal sedda maad Soa n. Werre errawallamihega 
nuchtleb? Seperrast om meil küll Sühda Davidaga üttelda: 
9 eh et mul S i b a o lehe ete. Sest kui Jumala Weha 
nakkab pattama, sis läb tema kui ütz Wee Woose kige Mah 
ülle, n. sis tulleb hedda Nist n. Willitzus kui ütz suhr Wihm 
n. wohlas wehi neide Ila wallatuide pähle. Ent ometik om 
Jumalal paljo nouwo, kumaga n. kurm lebbi tema neid 
usklikko n. ome õige orjit wõib hoida n. kaitza. Sest se 
Iszanda Silm kaeb neide pähle kuma tedda pelgawa, n. kuma 
tema häh pähle lohtwa, et temma neide henge pähstafz Sur« 
mast n. toitah neid kallil ajal. ip. 33. 13. litte ehierralikko 
Sõudmist pannad se P . Waim meye ette Deut. 32. 29. Ö h 
et n e m a t a r k a ollesze n. woitze t ä h ä l l e p a n n a 
mes t u l l e w a l a j a l ne ide p ä h l e peab t u l l e ina 
Se kige suhremb Hulg neist Innimistist, ellawa oman. kurjusen 
nidade erra pater noster Textus y. 62. 6. 7. 8. 9. söggen-
detu, et nema eale se tullewa aja pähle ei mõtle, kui neil 
r.. .T ajalikkul kombel küll om, n. nema sedda ajalikko hähd 
'...i omma kokko korjal.mu, et nema se Nikko tallomihhega 
woiwa üttelda: S ö h n. joh nüd minno Luc. 12. 19. 
h e n g , n. o l le r ö h m s a , s u l l om s u h r w a r r a 
t a l l a l e p a n t m i t m a h aja st a ja h. Ent kustas neide 
Hengele kurjal ajal trost n. röhmustaminne woih olla, sest 
ahiast ei kanna nema ütteke hoold, seperrast sahwa nema kah 
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wihmate ütte hirmsat otza sahma. Ent käa nidade se tullewa 
aja Pähle mõtleb; et tema oma Jumalat ikkes ome Silmi 
ette peab, n. oma kohtust ützinda tema pähle prnmab, se om 
öigede se tullewa aja pähle mottelrrn, ja tema om Mariaga 
sedda kigeparrambat otza errawallitzenu kumb ei sah mitte 
temast errawoitama. 

K u m a p a h l e meye peame h e d d a A j a l o m a 
l oh tust Propositio p a n n e m a . Atzik lodahi se koggona 
ilma schen ei olle ni kindmättä, kui Inse Südda. Sest kui 
hedda kaen om, sis om tema kattemehlelinne; ent kui kik häste 
kätzi keüb, sis roin1 sahb tema torgeh, otze nida kui tema ni 
täwwelik olletz et tema eale es peaf? ennamb etzima ehk ütteke 
kahjo n. hedda sifzesattama. Tema suhrustelleb ni wäga sest 
et temal middake enamb om sest ilmlikkust hähst kui muile 
Innimistille, se pähle sohtab tema Südda, n. mõtleb henda 
sedda kigeau^ambat, kige tarkambat n. kige wäggewambat 
ollewat, kui Pharao teggi sest kui Moses n. Aaron tema 
mannu tulliwa n. ütliwa, lahe ^IsraeM minno Rahwast 
wallale et nema (sedda) r3f3cmt>af minno rhn Orjawa Lahnen; 
sis koste tema, kes om sesaa Ihand ete. Exod. 5. 2. Nida 
teggi kah Nebucadnesar ete. Herodes ete. Nida sah wa nema 
kik hukkatz kuma oma moisiutze, tarkuhe n. suhre wäe pähle lohtwa. 
S e st se J n e om oma ello eal kui Hain , t e m a 
heitzep kui ütz Li l ik W ä l j a P ä h l ; enge kui t u h l 
s ä h l t ü l l e l õ h u b , s i s kaus t e m a e r r a n. t e m a 
LlHe ei t u t t a e n n a m b m i t t e . Seddasama nimmitut 
kui kurjaste nema teggewa, kuma oma lohtust, ehi hennese 
pähle, ehk muh Innste pähle pannawa, tunnistab kah Syrach, 
kui tema õppetab, kui lühikenne, ilmsaismata n mitmasuggutzel 
kiusatusel allaheitlik se Innse Ello ikkes om. e. 40. 42. S e 
o m ii (3 h e d d a l i k h a l l u s atzi kige I n s i e E l l o g a , 
E m a I h h u st s a h n u , s enn i kui n e m a m u l d a 
sah wa m a h a m a t t e t u s , kuinb ne ide kige E m a 
om. S ä h l om ikkes P e l g , hool n. W i h m a t e 
S u r m ni häste se m a n , kä s u h r e n a u w u n i s t u b , 
kui se kige a l l a m b a man mah p ä h l ; ni häste se 
man kä S i d i n. S a m e t i N e i w i d k a n n a b , kui 
se m a n , kä ü t t e W i l l a t z e n. Pakk la t ze N e i w a g a 
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tatti tn om. et alia: M es s u h r u s t e l l e t s i n n a 
W a i ne tuchk n. P õ r m künna s i n n a omet ik mul) 
m i d d a k e ei o l l e , kui ütz t i g g e (zxitt ni k a w w a 
kui s i n n a e l l a t , n. ehkküll ne {$ Ars t i kawwa 
a i g a s i n n o eest m u r r e ta wa , s i s l ähb omet ik 
w i h m a t e n i d a d e : T ä h m b ä ütz k u n n i n g a s ö o o h m e n 
e r r a k o h l u . N i n k kui J n e om e r r a kohtu , s i s 
s o h w a t e d d a S c h i u w u n. Maoke i tz i . Syr. 10.9. 
10. 11. 12. ete. Seperrast ei pea meye eale chi hennese 
pahle oma lohtust pannema, enge ikkes oma lühikehe ello n. 
otza Pähle mõtlema n. Davidaga pallema: Itzand õppe minno, 
et minnole ütz otz sahb, n. minnol ellul ütz mähr om, n. minna 
pea erraminnema. y. 39. 6. Videamur jarn ex textu hodi-
erno proelecto. — 

1. In qvern sperandum. S e d d a õ p p e t a b m e i d 
D a v i d , i n g e n s : E n t mi il no Keng l o d a b enneke 
J u m a l a päh l e . Neide een minnewa Sõnnade sitzen annab 
David teeda, kui kurjaste ne Wallato Ilma lahe elliwa, nema 
keüsiwa ümbre Wallega, nema pajatiwa libbekeelega; ent 
ometik wandsiwa nemma oma lähämbät oman Söamen. 
Sepähle tulleb nüd David n. kuhlutab kuitao tema ützinda 
J umala oma Isianda pähle oma lohtust pand. T e m a 
a n n a b ka t e e d a , m e l l e s tema ützinda se Jäända pähle 
loht nimitut tema >löidŝ  saye Jumala man kik mes tema 
Hengele waye olli, 3c. Nöhmustamist, Abbi, kaitzmist önsust 
n. ütte kinnituse r...\ Neidsamu kik löwwame meye kah Jumala 
man, seperrast peam Davida Exempli perrakeüma n. oma 
lohtust ützinda I la pähle pannama. Kui meile eale enne om 
tarbis ollnu ütte kindmä lohtuIega henda Jumala meye Isanda 
külge henda piddada, künna meye kuhleme kuitao ne Wainlaste 
ni mitmast Paikust meye wasta henda walmistama, et meil 
küll om lWaye> tarbis Davidaga käiwada: Oeh Ist and 
kui m i t t o o m a m i n n o W a i n l a f z e n. kui m i t t o 
p a n n a w a m i n n o was ta , ni m i t t o p a j a t a m a 
m i n n o H e n g e was t a , t e m a l t ei ol le ü t teke r .J 
man. y>. 3. 1. Kuitao peame sis errapetzema ehk saisma 
jähma? Meye man ei olle ütteke Abbi ei kah ützike wekke, 
kuma pähle meye wõisime lohta. Enge Ila man om meye lohtus. 
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se kige körgcmba man om meye kaitzmmne. T e m a man ei 
0 l l e ü tz i k a h i w o i m a t a. L u c. 1. 37. T e m a wõib 
ü l l e ü l d l i kku l t t e t t a , ü l l e kige ines meye 
p a l l e m e n. m o i st a m e. Eph. 3. 20. Seperrast A. N . J . 
erge mötleke mitte kahite, enge lohtkem L.1 kindmält sesama 
Jumala abbi pähle, T e m a k a r r i st a b meid k ü l l , ent 
ü tz inda ü t t e etzalikko w i h a g a S e st n i d a kui iitz 
Ef̂ a ete. y. 103. Tema waiwab meid küll, ent tema ei 
waima mitte ülle jõudo, enge kui tema nähb, et meye Nõrkus 
ei sutta ennamb kanda sis tulleb tema ütte önsalikko n. rtzhmo-
lilko errapäsmiIega. Sest mei l om ütz J u m a l käa 
a w i t a b n. ütz J s; a n d käa S u r m a st e r r a p u h st a b. 
ip. 68. 21. N e t ö i s e l o h t w a oma t õ l l a n. &ob--
boste p ä h l e , en t meye m õ t l e m e se I t z a n d a meye 
J u m a l a N i m e päh le . \p. 20. 8. Sest se Ist a n d a 
N i m i on: ütz k inn i Lyn , se oige p a g g e b silll la 
u. s a h b r.J h o i t u s t . Prov. 18.10. Ätlekem seperrast;Se 
J h a n d om minno W a l g u s n. T e r w e u s , kedda es 
pe a m i n n a pelg a m a , se J h and om m i n n o E l l o 
w e g g e , kenne rist es pea m i n n u l l p e l j u s o l la . 
Seperrast kui ue kurja minno wastopannewa xu Wainlasie 
minny wasta tahtwa minno leha söhlua, sis peawa nemma 
tõukama n. saddama. p. 27. 1. 2. 2. Qvornodo in deum 
sperandum. (cc) kigest S õ d d a m e s t . . M i n n o K e n g 
1 o h d a b e n n e k e n i n k ü tz i n d a J u m a l a p ä h l e , 
ü t l e b David, kumaga tema meid õppetab et meye peame 
kik meye lohtust nidade Ila pähle pannama, ohe nida kui ühik 
muh Jne, ehk ühik muh lohdasti es peasz ilman ollema, kumast 
sulle hedda ajal ütteke Appi woisz olla. Sest kui meye oma 
lohdust otzast I la pähle, ostast oma Nikkuye oma tarkutze ehk 
oma Sõbbru pähle pannama, sis ei olle sesaa ütz õige 
lohdust, sis ei wõi meye kah hedda ajal ütteke abbi sahda. 
Seperrast peame enneke n. ützinda Ila pähle lohtma n. KO .̂..̂  
ütlema S o p ä h l e ützirt&a J e s u s ( ih r i s t , syn i l m a n 
m i n n a l o h t a . S a r õ h m u s t a t m o S ü d d amis t , 
muud rö hm o m a ei oh d a. E s ol le eksm el t ke ake 
ei o l le nüd ka ütz ike, k ä s y n wõist h e d d a st pasta 
m o , ma p a l l e so M o l o t n s I e s u o l l e t jo. Nink 
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lui meye nidade I la pähle ützinda lohdame, sis ei pea meye 
ometik errapölgma sedda Bppi n. neid Nouwo, kumme meye 
hedda ajal ilma Pattuta wõime prukida. Sest kea neid erra--
Põlleb, se kiusab Ilat n. lähb hukka, hedda sitzen. otze nida kui 
sinna tahhah Ierwe ülle minna, ilma laiwata ehk ütz Pnna^ 
Inne tahas ützinda mõnni tahafz Innste wasta panna. Ehk 
sinna tahatz tulle lebbi minna, ehk ütte kõrge mäe alla kargaba, 
se lohtutze Pale, et r...' Jumal peasi sinno sähratzen julgutzen 
hoidma n. eddihe sahtma. Ei sünni mitte, enge Jumal tahab, 
et meye peame kah neid Nouw prukma kume lebbi meye wõime 
hedda ajall errapätzema. Ent ometik ei pea meye ne amu 
Nouwo pähle lohtma, enge meye peame enneke n. ützinda 
Jumala Abbi pähle lohtma. (/?:) Ät tes t P u c h t a s t 
S ö am est. Sest se om ilmatziata, kui sinna tahah Jumala 
Abbi pähle lohta, ni kawwa kui sinno Südda kigesuggutzest 
Pattu Nojutzest teütetu om. Ehk kah sina mötlet et Jumal 
peasz ütz Pattu Sullane ollema n. neid awitama, kuma kik I la 
Armo errapölgwa n. oma kurja mõtte perrä kigensuggutzen 
Pattun julgede pähle ellawa? ei sünni mitte. S e p e r r a s t 
A. N. J . kui s i n a t a h a d h e d d a n n. w i l l i t zusen 
I l a s t middake appi ohta sis pohsta ehsmelt oma Söand 
kigest Pattust n. püwwa kige ahia eest, et sulle ütte puhtas 
Söame tedmine wõis olla. Sest kui meid meye S ü d d a 
hukka ei p a n n e , s i s om mei l j u lgus t J u m a l a t 
was ta , n. mes meye eale sahme p a l l e m a , s e d d a 
sahme temas t s a h m a . 1 Cor. 3. 21. 22. (/:) P e a m e 
iU i e st k a n n a t l i k k u st S ö a m e s t J u m a l a p ä h l e 
l o h t m a : meye ei pea mitte ilmkannatalikko ollema, ehk 
katzite mõtlema, kui I I meid seddamaid ei awwita, kui meyle 
hedda n. waiw pähle tulleb, enge meye peame sedda õige 
Tundi, kumb ützinda Jumala kaen om, ohtma. kui Holefernes 
sedda Bethulia LiHna olli ümbre pihrnu, n. oma suhre 
Söawäega taht neid Judalijze kuma sähl sihen elliwa, kohalt 
mokaga errahäötada; sis olli se koggona Lihn suhren heddan 
nink Waiwan, et ne Lihna Wannamba tahtsiwa henda eszi 
n. sedda koggo Lihna neide Wainlaste katte [!] enaanba, kui 
neile enne wihs Päiwa ütteke Abbi es tulleh. kui Judith 
saye sedda kuhlma, sis üttel tema neide Iudaliste Wannambide 
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wasta kuma Letnulian elliwa: S e ei o l le õ ige mes 
teye t e h t e , et teye t a h a t e I l a t k i u s a b a , kah 
t eye t a h a t e oma m e h l e p e r r a s t J u m a l a i l e ü t t e 
P ä i w a e t te s ä h d a , kumma t e m a peab meyd 
a w i t a d a . E i s ü n n i m i t t e . E n g e t u n n i st akem et 
s e s i n n a n e n u h t l u s om J u m a l a s t t u l n u , n. se om 
w ä h ä m b kui meye P a t t u , n. u tzute , et meye 
sahme n o h e l d u s kui t e m a S u l a s e , P a r r a n - -
dutzeh n. ei m i t t e Hukkatus teh . Judit 8. Nida peame 
meye kah teggema km hedda n. Waiw pähle tulleb. Nimitud 
meye peame oma Pattu üllestunnistama n. se pähle mõtlema, 
kuitao meye ei ützinda sedda Nisti n. Willitzust, enge paljo 
suhrembat nuhtlust olleme errateenu. Nink sest et Jumal 
meid syn nuhtleb, sesitzen neutab tema oma Ehalikko Söand 
meye wasta, Sest et tema ei lahe meid ilmanuhtlematta 
julguhen edihi josta, n. neide wallatuidega wihmate iggawetzeft 
ajah hukka minna. Ätlekem seperrast N . koggoduhega: kui 
t a h a t sa mo n u h e l d a , ma kandma w a l m i s o l l a ; 
s i s n u h t l e t ä ä l , a n n a r m o s ä ä l , kui ma so 
m a n n u t u l l e . Õ i g' a l l a n d u st n. k a n n a t u st, O 
I h a n d mul l e a n n a , n. s e d d a M e e l d , et küh le 
wee l , n. õppe s i n n o S õ n n a . Kui meye sedda tehme, 
sis peama kah ikkes ütte allandikko Palwuhega, Jumala een 
tullema, rn] oma hedda n. waiwa temalle awwaldama, n. 
kindlikkult pallema, et tema es tahasz mehega ümbrekewwa 
meye Verteenituhe perräst, enge oma suhre armo n. helduhe 
perrast meid sest heddast n. waiwast errapästa Sis sahb Jumal 
sulle oma Imetaolikko appi sulle neutma, n. wihmate auwoga 
sinno ülles wõitma. # . 9 1 . 

Ent sest et meye olleme nõrku Inse kenna pea katzite mõtlewa, 
n. pelgawa, kui nema Appi n. Nouwo Silme een ei näe; 
seperrast om se wäega tarbis, et meye oma lohtust ütte 
kindmä Põhja pähle ehitame n. panname. («:) Misericordia 
Dei. Sest Jumal ei olle Jne, et tema es peajz armo heitma 
neide pähle kuma tedda pelgawa; enge tema om armolik, ja 
tema Arm om ni suhr kui tema ehi om. vid. Jer. 31. E s 
E p h r a i m ol le m i t t e ete. idem David h e l d e n. a r m o -
lik om se I t z a n d , k a n n a t l i k n. s u h r e st A r m u st. 
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S e J h a n d ont he lde k i g i l l e , n. h a l l e st ab h e n d a 
ü l l e kige oma Töö . i/;. 145. 8. 9. ornii potentia (fi:) 
I la Wegge. Sest I I ei olle sährane Jumal käa es peah 
wõima awitada, enge tema om kigweggewenne, kelle ützik Ahi 
ei olle wõimata Ja tema wõib awitada, kui ützik abbi ei olle 
nätta. Sest afnaJast oma meile ni mitto Exernplit sest 
P : kirjast Se kunuinga Josaphati ajal tulliwa m Moabite 
n. söddasiwa neide Iudaliste wasta ni paljo kui Lin L.1 siszen: 
syn pelg se kunningas wäega, ent ometik loht tema Ila pähle n. 
üttel: I t z a n d meye man ei ol le ü t teke lvekke se 
s u h r e hu lka was ta , kumb meye wasta t u l l e b , 
meye ei t ya m i t t e mes rpi meye peame t e g g e m a , 
enge meye Silma kaewa sinno pähle. 2. Par . 28. 12. Veri-
ta8 Vid. Exerr.p. Moses Josua ete. (/:) J u m a l a A r m o 
T o o t a m i n n e . Sest se armolinne Jummal tyab küll kui 
weiko uskia meye olleme, seperrast om tema ni mitto kauni 
tõotust meile andnu n. meid kinnitanu, et tema ei taha meid 
mitte perräle jätta. Tema tahab minno, sis taha minna tedda 
wälja awita, tema tunneb minno Nime, seperrast taha 
minna tedda kaitza. Tema heikab minno Abbi, sis taha minna 
tedda kuhlda, mina olle tema man hedda ajal, mina taha 
tedda wälja kisku n. Ausah tetta. y. 9. 14. 15. Nüd tyame 
et Jumal töttelik om, n. ei wõi mitte wolsi seperrast wõime 
kah se pähle lohta, et tema oma waise latzi ikkes sahb 
hoitma, kaitzma .̂..̂  heddast crrapästma. 

125. 1700. lalli nna. 
Matt. ev. 11. peat., 2—11. s. 

Äratrükk raamatust „Ewangcliummit Nink Epistlit koggona Aasta 
lebbi / Ma Kele kirjotut. Tallinnas / Trükkis omma Warra nink Kullo 
ka Christow Prendckcn / 1700. Aastal" (5ign. A—L6 in-12°) ja selle jät
kudest : „Meie Issanda IEsnsse CKristnsse Kannataminne nink Surm / 
sedda möda/ kui nccd nelli Ewangclistit sedda on ülles kirjotannt/ Ma 
Kelcl. Tallinnas / Trükkis omma Wanna rnnk Kullo ka Kristow Pren-
deten / 1701 Aastal" (Sign. L?—Nv in-12°), jerusalemma Linna 
hirmsast 5)uktasanlisscst / kumb neljalkünnrel Aastal pärrast Christusse 
Taiwa minnemist on sündinut . . . 1701. Aastal" (5ign. Ns—O12 
in-12°), lk. Ä5—A6. Raamat on alal hoidunud ühes eks. Õpet. Eesti S-i rmk-s. 
Vrd. teksti nr. 101! 

AGga ko Johannes Wangitornis CHristusse Immeteggut 
kulis / lekkitas temma kax omma Jüngri / ja ütlis temmale: 
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Sinnaks se ollet / ke peap tullema / ellik peame meie teist 
ohtma? IEsus kostis ja ütlis neile: Minke / ja ütleke Johan-
nesselle jelle / mis teie näte ja kulete. Söggedat näwat / Ial lo-
tomat keiwat / Piddalitöbbiset sawat puchtax / ja kurtid knhl-
wat / surnud tauswat ülles ja Waistelle kulotaxe Ewangelium--
mit. Nink onnis on / ke ennast minnust ei pahhanda. Agga 
ko nemmad sait erraleinut / hakkas I E S U S Nahwale räkima 
Johannestest. M i s teie ollete Körwesse lähnut watama? ücht 
Pille-rogo / kumma Tuhl kaxipiddi ajap? Echk mis teie ollete 
weljalähnut watama? £icht Innimest pehme Nide sees 
ehhitut? Wata / kummad pehmet Nidet kandwat / ommat 
Kunningade Koade sees. Echk mis teie ollete weljalähnut 
watama? ücht Proweti? wissiste minna ütlen teile / ke weel 
ennamb on kui Proweet. Sest sesinnane on / kennest kirjotut on. 
Wata / minna lekkitan omma Ingl i sinno eel / ke sinno Teed sinno 
ees peap walmistama. 

126. 1700. Tallinna. 
Room. 13. peat., 11—14. s. 

Sarnast teosest (lk. Aa), kust eelmine tekst, nr. 126. 

ET meie teame sedda Wga / et Tund nühd on üllestausta 
Unnest / (sest et meie Õn lähhemb on / kui ko meie usksime) 
Se Ö on möda leinut / agga Pähw on liggi tulnut; Seperrast 
heitkem ennesest erra Pimmedusse Teggut / ja wõtkem ennesa 
pale Walgusse Nihsto. Ellakem ausaste kui Päwa Ajal / ei 
mitte liga Sömifse nink liga Jomisse sees / ei mitte Pordo-
Ello nink lihhalikko Nojandusse sees / mitte Nio nink Kadde-
dusse sees / erranis ehhitake ennast Issanda IEsusse EHristusse 
ka / ja erge kandke hohlt lihha eest / ninda / et temma ei sa 
himmolissex. 

127. 1701. Tallinna. 
Esimene peatükk Jerusalemma Unna hirmsast 

hakkasaamisest". 
Raamatust „Icrusalemma Linna hirmsast Hukkasamissest / kumb 

ncljakümncl Aastal pärrast Christusse Taiwa minnemist on sündinut. 
M a Kclcl. Tallinnas / Trükkis omma Warra nink Kullo ka Kristow 
Prendekcn/1701. Aastal", (Sign. N9—Nu). Vt. tekst nr. 125 eelrnärkust! 
Vrd. teksti nr. 104! 
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I. 

K i l i Aig hakkas kätte jaudma / et Jummal Jerusalemma 
Linna / nink Juba Nahwa pale omma wimist Wihha tachtis 
lasta keia / ninda kuida Prowetit ja Issand Christus issi neile 
ehwerdades ollit enne ttttelnut / sihs on nisuggusit Tächte 
enne nächtut: Hx Sabbaka Tächt / otseko Möhk / on Taiwas 
nächtut / sesama on koggona Aasia Linna kohhal seisnut / 
ninda / et iggaiuees sedda on nähnut. Mahla ku kahhexamal 
Päwal / Kella ühhexa Aigus Ösel / otze hapnematta Leiba 
Päiwi l / on Jummala Kojas Altari jures nisuggune walge 
Paisiminne paistnut / et iggamees möttelnut Päwa ollewa. 
Suhr waskne kange Wärraw / Jummala Koja seestpidise! 
Polel / kumba kahhekümne Mehhele sai tõsta / kui temma 
lachti piddi techtama / ja keikepiddi Naud--Lukko ja Nön-
gasteka olli kinni pantut / on ennast kuendal Tunnil Ösel issi 
lachti ajanut. Iani^Päwa Ku kahhekümne pale essimessel 
Päwal emmat Taiwa al ja Pilwedes Wankrit nächtut / 
nink otzeko suhr Hulk Nühtlit nink Iallawäggi kokko min-
newa / ja Ösel taplewa sure Karrina ka. Nelli Pühha Lau 
päwal / kui Preestrit Jummala Kojas tachtsit walmistada / 
mis Pühhade Aigus tarwis olli / sihs ommat nemmad suhrt 
Mürrinat kuhlnut / pärrast on üx Hähl kuhltut kissendama: 
L a k k i s i h t e r ra . Echk küll monningat sedda sihs ütlewat 
ka sündinut / et se Ees powa Tek keike pühhama Paika 
ees Jummala Kojas / ninda kui Christusse Kanatamisse Ajal / 
on errakatkenut. Äx Innimenne on sähl olnut / kelle N imi 
olli IEsus Anam / ühhe alwa nink waise Mehhe Pöia. / 
ko se samma Nell i Pühhil olli Jerusalemma tulnut / sihs 
on temma sure ödäleka hühdnut: Oh üx Kissendamine kulux 
homiko / üx Kissendamine kulux Õchto polest! Äx Kissenda-
nunne kulux neljast Tulest! Oh üx Kissendaminne kulux koggona 
Jerusalemma nink Jummala koja pale! Äx häddalinne Käib-
nunne tullep Prudi ja Peigmehhe pale / üx Kissendaminne 
keike Rahwa pale! Ja ninda kissendas temma Öed ja 
Päwa / nink joxis hullo kombel möda Linna. Nink echk 
monningat teda kül Witzadeka pexit / kummad sedda Karjomist 
kui kurja Tähhendamist Linna pale hähl Melel ei tachtnut 
kuhlda / sihski ei jetnut temma mahha ninda kissendamast. 
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Ja kui se Innimenne M a Walitzeja ette widi / kedda Non:a 
Linna Nahwas sähl piddas / ke tedda Pihtzadeka ninda laskis 
pexa / et temma umbes Weeres olli / ep olle temma ommeti 
ühheki Sannaka Armo pallunut / ei olle ka.üchtekit We~-
pissarat temma Silmist welja tulnut / waide temma on ikka 
kissendanut sure Häleka: 5)ädda / 5)ädda / Hädda sulle / 
waine Jerusalem. Sundja Albinus on tedda kui jampsiwa 
Innimest Nairux pannut. Seitze Aasta järrestikko ei olle 
sesamma Innimenne mu Nahwaka ümber keinut / waide on 
ikka üxi keinut / ninda kui Innimenne / ke ommas Meles 
ühhe Asja pale allati mötlep / echk sedda peap erramöttelda / 
nink on ikka ninda kissendanut: Hädda / Hädda sulle / waine 
Jerusalem / ei olle ka sest Kiffendamissest mitte errawessinut. 
Agga ko Noma Linna Rahwas jubba Linna al olli / sihs 
on temma Wal l i M u r i pähl ümberkaudo keinut / ja on ikka 
kissendanut: Hädda Jummala koja pale / Häda keike se 
Nahwa pale! Wimati on temma ka neid Sanno / mis enne 
ep olle temmalt kuhltut / sinna kõrwa üttelnut: Hädda ka 
mulle. Ja ohe ko se Sanna temnia Suhs weel olli / sihs on 
temma koggomatta Wainlastest mahha lastut / nink ninda erra 
surnut. Neid ja muid Immetächtesit on enne nächtut / enne 
ko Jerusalem on hukkasanut. Nühd tullep ka sest Hukkasa--
missest ennesest kuhlda. 

128. 1702. Tallinna. 

A. J. de la Gardie üleskutse talupoegadele. 

Jäignev tekst ori reprodutseeritud 4-lküljeliselt plakatilt, mille esi
külg kannab pealkirja: „Zhr. König!. Majest. zu Schwcden Rahi (Feld-
'Marschall^ieutenant und General-Gouverneur über das Kertzogthumb 
Ehstland und die Stadt Neva! / Axel Julius Graff de la Gardie, Frey» 
herr / Kerr auf Antis / Tullegarn und Freyberg / it." Seda hoitakse 
alal Riigiarhiivis („Placata von 1700 bis 1704", a. 1702, nr. 48). Tekst 
on varemalt ilmunud «Postimehes" a. 1927, nr. 99. 

E T Wenneleise Päletullemisse perrast / meil Kunninga 
polest nüd Hilja piddanut kestma Meest Mehhe kõrwal welja 
minna ning Wainlaste wasto panda / ja Ma-Rikkomist kui 
ka Innimeste hukkatamist keelda. Sijs olleme ülle Mele-
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Mõistmist sedda Tallo-Pojade Kurjust ning ülleandtust 
piddand kuulma / et nemmat pea teikes Paigus / keelnut 
Sanna kuulda / Toul keia / ning Kohhut maxda: me lebbi 
Maal ning .keikel Nahwal otze surex Kahjux / Semend ei 
woinut õiete Maha tehha / ei ka Willi weljalt kokko panda; 
misperrast se hädda / mis Wennelessest kardeti ning / mis 
truist Melest omma armolissemba Kunninga / ning Armust 
meie Issa-Ma wasto / piddand errahoida / Tallo-Pojade 
Sannakuulmatta To lebbi Pale todut; kui nemmat ommeti 
oige Melest Piddanut mõtlema / et nj suggune igga Meeste 
Södda-Minneminne mitte Mõisade perrast üxpeines / erranis 
igga ühhe omma Naise / Laste ja keike temma Omma hoid-
misse perrast sünnix: Ja sedda mõistma / et seperrast mitte 
woinut keelda Wannambade Sanna kuulda / waid keike 
ennamb arwada / et kui mitte külwataxe nink leikataxe / aja 
möda ei polle misi ellataxe / nink et nenda Maa ning In i -
messed peawad hukkaminema; misperrast nemmat õige Melest 
piddanut targast sedda Nau wõtma / Mees Mehhe kõrwal 
Wainlase wasto panna / nink Wannambade Sanna-Kuul-
missex / omma Tüddrokode / Poiste ning Laste lebbi / sedda 
Mõisa Tööd tehha / et nenda ühhe lebbi hädda ning Surm / 
nink teise lebbi Nelg ning hukkatus Naiste ning Laste / ja 
keike sinnase Ma Innimeste päält keeltaxe; Agga et nüd 
nisuggune pale jaudaw Önetus / kui paljo wõib / errahoitaxe / 
sijs mainetaxe se Namato lebbi Kunninga polest neid Tallo-
Poigi otze kangest / et nemmat Sanna kuulwat / Mõisal 
sädut Tööd tewat / nink omma Wakko--Kohhut maxwat. Kui 
nemmat Kange-Kailsed jäaxit / peawat nemmat / kui need 
ke Jummala ning omma Kunninga wasto kurjast exiwat / 
kange ning kibbe Ihho--Nuchtlusse ka / ja Ello polest nuhhel-
dama; agga ke Sanna kuleb / wõib Jummalast Õnne ning 
Kunningast Armo ennesel lota; Se jerrel techko igga üx / 
kenne Kohhus on- sedda tehhele pana / sanna kulik: ja hoidko 
ennast Nuchtlusse eest. Sedda kulati awwalikkult ülles / 
Kunningliko Linna pääl / Tallinnas / kuenda teistkümnel 
Michkli-Ku Päwal. 1702. 

LS AXEL JULIUS de la GARDIE. 
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129. 1703. Tallinna. 

Hoiatus talurahvale. 

Järgnev tekst on trükitud neljaleheküljelisel plakatil, mille pealkiri 
on: „IHr. König!. Majest. zu Schweden Näht/ Feld-Marschall-L i e u t e -
n a n t und G e n e r a l - Gouverneur über das 5)crzoghthumb Ehstland 
und die Stadt Neval / Axel Iulius Grass de l a G a r d i e Freyherr / 
Kerr auf Äutis / Tulleparn und Freyberg / DC" ja millest üks eks. on 
ala! hoidunud Riigiarhiivis. Tekst on faksirnilena varem avaldatud aja
kirjas ..Kaitse Kodu» 1929. nr. 25—26, lk. 628. 

EEst ct nühd mitte tarwis ei olle / et Tallo-Pojat ennast 
walmis pannewat / ja Wainlaste wasto lähhawat / melebbi 
nemmad mõtlewal pähsda oma Kochtust / Leibateggemissest / 
Kütist / ja muust Wa jures tarwis ollewa Tõest / ja ninda 
se lebbi ennamb Kahjo kui Kaffo sahtwat / sihs käsketaxe 
se ka sure Ammeti polest / et keik koggotulnut Tallo-Pojat 
seddamaid / kui se Namat sahb mahhaloetut / ühhest lahku-
wat / ja Kojo pole lähhawat / ja sähl sedda keik tewat / mis 
nende Kohhus on. Mejerrel sannakulelikkult peap techtama. 
Annetut meie Kunningliko Tallina pähl selle 30. Michkli Ku 
Päwal selle 1703. Astal. 

AXEL JULIUS de la GARDIE. 

! L S I 
^ J 

130. 1705. 

Stokholmi käsikiri. 

Vaimulik laul. 

Järgnev tekst on pärit Uue Testamendi tõikekäsikirjast „Meie Iszanda 
Iesusze Kristusze Aus Testament: Kumb Pärrast Iszanda Iesusze Kris
tuse Sündmist, Pühhist Ewangelistist ning Apostlist ülleskirjotud. 
Agga nüüd Ma Kelel ülles pandud 1795", manuskripti algult, 5-ndalt pagi-
neerimata leheküljelt. Käsikiri sisaldab poognad A—YY, millest tekstiga on 
4 pagineerimata -(-585 pagineeritud -p-157 pagineerimata lk. (=746 lk.) 
suur ja on 1372X20 sm-lises kaustas in-8°, omaaegses nahkköites, ning 
hoitakse seda alal Stokholmi kuninglikus raamatukogus (Teologi. Bibel 
Litt. A 786). Kogu käsikirjast säilitatakse iotostaatset jäljendit Tartu 
ülikooli raamatukogus. Teose kohta lähemat vt. A. J. A r w i d s o n , 
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Rosenpl. Beitr. XVIII (1828), lk. 1—10 ; V. Re im a n , Eesti Piibli-
ümberpan. lugu2; K. A. H e r m a n n , Eesti kirj. ajal., lk. 124 j j . ; 
M. K a m p m a n n , Eesti kirjandusi, peaj. 13 , lk. 196; A. R. C e d e r -
b e r g , ajak. .Eesti Keel" VI (1927), lk. 60—66; A. S a a r e s t e , 
.Eesti Kee!" VI, lk. 149; O. S i l d , ajak. .Eesti Kirjandus" XXII (1928), 
lk. 656-661. 

Kuio Ärrafelletaminne. 

Ei olnud Taewast, egga Maad, ei olnud Aega täda 
Kui Jummal Isza, Poeg, ja Waim, wot Algmiszes keik sada. 

Et Inglid, Taewas, Pääw, Ku, Tähhed üllewel: 
Et keik Ma-3lm, ja Lomad keik se Ilma pääl. 

Said Sannaga, Waid Innimest on temma Mullast lönud, 
Ja omma Palleks Öiguszes ni heldest ette tonud. 

Waid Adam Ewaga, need wõtsid eksida. 
Soid Keeldo Puust, sepärrast piddid surrema. 

Sest tulli Pat ja Pattust Surm, keik Sugguwösza pale, 
Sijs tulli Sallestust weel ommetiggi Loja Mele; 

Se Isza ainus Poeg, se piddi Taewast tullema, 
Ja keige Ilma eest, suurt Werrist Waewa näggema. 

Sai Inimeszeks Mariast, läks wijmselt Surma sisse 
Ja päästis Hukkatusze seest se Waese Innimisze. 

Ja ninda, kuida Ohwrides on temmast tähhendud 
On meie Õnnistus nüüd temma läbbi täidetud. 

Se Jummal Poeg, ke tõest on ka õige Innimenne, 
Tous Surnust ülles ellama kui olli üttelnd enne, 

Läks Taewa nähtawal, ja sadab keiki Taewasze, 
Neid, kummad Aszus temma pale lootwad kindlaste. 

Waid need, mis kurja Tööd, ja Patto-Teed sijn armastawad; 
Need ommad need, mis ennes Palgaks kanged Nuhtlust sawad. 

Eks Eszimenne I l m se läbbi ärra-upponud? 
Se läbbi on Jerusalem ka ärrahäwwitud. 

Sepärrast wata taggase, mis Jummal enne tehnud, 
Ja kuida Nuhtlus neile saand, ke Õnnistust on nähnud, 

Ja sijski pölgnud, Õppe ka, nüüd tundma Aegsaste, 
Mis Jummal heldest Iesuszes ka pakkub sinnule. 

Ja sedda mällesta, et se, ke Armust lunnastanud, 
Meid Nistis, omma Werrega, on nüüd keik Wõimust sanud, 
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Ning tafyfyah wijmsel Päwal keik Ma-Ilma sundida, 
Ja tulleb igga Mihhele Tööd möda taszuma. 

Oh! tulle õige Sundia 
Ja korja meid keik Armoga 
So jure Jesus Amen. 

131. 1705. 

Stokholmi käsikiri. 

Mat. ev. 11. peat., 1.—11. s. 

Samast käsikirjast, kust tekst nr. 130. Vt. tekst nr. 130. eel-
märkust! Vrd. tekste nr. 101, 125! 

Matteusze Ewangettum XI Pätilt. 
Johannes lähhetab käszud Kristusze jure. Temma Immeteud. 

Kaebminne nende Indaliste Söggedusze pärrast. 

Ja se sündis, kui Jesus sai lõppetanud omma kaksteist-
kümmend Jüngri käskimast, läks temma säält eddasi õppetama 
ja jutlust teggema nende linnade sees. 

2. Agga kui Johannes Wangi Tornis Kristusze r3mme--
teud11 kulis, läkkitas temma kaks omma Jüngri. 

3. Ja ütles temmale: Sinnaks se olled, ke peab tullema, 
wõi peame teist ootma? 

4. Jesus kostis, ning ütles nende wasto: Minge, ning 
ütlege Iohanneszelle jälle, mis teie kulete ja näte. 

5. Söggedad näwad, Iallotomad käiwad, Piddalitöbbised 
sawad pufytaU, ja kurdid kuulwad, Surnud tõuswad ülles, 
ja Waestele kulutakse Armo Õppetust. 

6. Ning Onnis on se, ke ennast minnust ei pahhanda. 
7. Agga kui nemmad said ärralähnud, akkas Jesus Nah--

wale räkima Iohanneszest: Mis teie ollete körwesze lähnud 
watama? Ähte Pilli Nogo? kumba Tuul kaksipiddi ajab? 

8. Ehk mis teie ollete wälja lähnud watama? Ähte 
Innimest pehme Nietelle ehhitud? waat! kummad pehmid 
Ridid kandwad, ommad kunningade Majade sees. 

9. Ehk mis teie, ollete wälja lähnud watama? Ähte 
Prohweti? Ja minna ütlen teile, ke weel ennamb on kui 
Prohwet. 

1 Sõna Immeteud asemele on kirjutatud veerule sama käekirjaga 
"Teggusid. 
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10. Sest sesinnane on se, kennest kirjotud on: Waat ! 
minna läkkitan omma Ingl i sinno palle' eel, ke sinno ees 
peab walmistama. 

11. Tõest Minna ütlen teile: nende sääst kummad Naes» 
test ommad sündinud, ep olle mitte suremad tõusnud, kui 
Nistia Johannes. Agga se ke wähhemb on, Taewa Nigis, 
se on suremb tedda. 

132. 1705. 

Mat. ev. 20. peat., 1.—16. s. 

Stokholmi käsikiri. 

Sarnast käsikirjast, kust tekstid nr. 130, 131. Vt. tekst nr. 130. 
eel märkust! Vrd. teksti nr. 107! 

Matteusze Ewangelium XX Pätük. 

Töteggiad Wina Määs. Kristus kulutab omma Kannatust. Scbc--
deusze Poege Emma rummal Pallominne. ^Kahhe Söggedade Palwe 

ning Abbi. 

Ewangelium ilhhikfammal Pühha Päwal enne Kristusze Ülles-
tousmisze P. 

Sest Taewa Nijk on ühhe Maja Iszanda sarnane, ke 
Homselt wäljaläks Töteggijd palkama omma Wina Mäkke. 

2. Ning kui temma Töteggiadega leppinud olli ühhe 
Kroszi pärrast Päwa ks2 lPalgaks^, läkkitas temma neid 
omma Wina Mäkke. 

3. Ja läks wälja kolmandal Tunnil, ning näggi teis 
Turro pääl tühja seiswa. 

4. Ning üttel nende wasto. Minge teie ka Wina 
Mäkke, ning me õige on, tahhan minna teile anda. 

5. Ning nemmad läksid. Taas läks temma wälja wendal 
ja ühheksamal Tunnil, ning teggi ninda sammoti. 

6. Agga ühheteistkümme Tunnil läks temma wälja, ning 
leidis teisi Töta seismast, ning üttel nende wasto: M i s teie 
sijn keige Päwa tühja seisate? 

1 Sõna palle on sama käekirjaga lisatud veerule. 2 ks (= kaas) on 
hiljem kirjutatud Päwa ja fPcitgafs1 sõnade vahe kohale. 
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7. Nemmad ütlid temmale: Meid ep olle üksigi Paita
nud. Temma üttel nendele: Minge teie ka Wina Mäkke 
ning me õige on, peate teie sama. 

8. Kui nüüd Õhto sai üttel Wina M ä Iszand omma 
Pälewaatja wasto: Kutso need1 Töteggiad, ning anna neile 
Palka, ning hakka wijmsest eszimesze sadik. 

9. Sijs tullid need, tummad ühhe teistkümme Tunnil ollid 
palgatud, ning said igga üks omma Kroszi. 

10. Agga kui need Eszimeszed tullid, mötlid nemmad 
ennamb sawa, ning nemmad said igga Mees omma Kroszi. 

11. Ning kui nemmad sedda said, nurrisiwad nemmad 
Maja Zszanda wasto. 

12. Ning ütlid: Needfinnafed Wijmsed ommad agga 
ühhe Tunni Tööd tehnud, ja sinna olled nemmad meie arro-
liszeks tehnud, ke meie Päwa Koorma ning Pallawad olleme 
kandnud 2. 

13. Agga temma kostis ning üttel ühhele nende sääst: 
Söbber minna ei te sulle mitte liga, Exs sinna olle minnoga 
ühhe Kroszi pale leppinud? 

14. Wõtta mis sinno on, ning minne omma Teed, 
Agga minna tahhan sel sinnasel wijmsel^ ninda4 anda kui 
sulle5. 

15. Ehk! Eks minnul lubba olle tehha, me minna tah-
han, minno ommaga? Ons sinno Silm lurri, et minna 
helde ollen. 

16. Ninda sawad wijmsed eszimeszeks, ning Eszimes-
zed wijmseks, sest paljo on kutsotud agga piszud on ärra 
wallitedud6. 

1 Sõna need on alla kriipsutatud nähtavasti selleks (nagu säärastel 
kordadel mujalgi tekstis), et seda veeruparanduses asendada teise sõnaga, 
mis viimane on aga jäänud tegemata. 2 Sõnas kandnud on viimne osa 
Ndnud kirjutatud väljakraabitud tühemesse. 3 Järgneb paaritäheline 
välja kraabitud tühe. 4 Sõnas ninda on nin parandatud teistest tähtedest» 
5 Sõnale sulle järgneb kahetäheline väljakraabitud tühe. .6 Täht t on 
kirjutatud väljakraabitud tühemesse, pisut parandatud on vist ka c. 
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133. 1705. 

Stokholmi käsikiri. 
Joh. ev. 2. peat., 1.—10. s. 

Samast käsikirjast, kust tekstid nr. 130—132. Vt. tekst nr. 130. 
eelmärkust! Vrd. tekste nr. 14, 77, 102 ! 

Iohannesze Ewangelium II Pätilt . 
Pulmad Kanas. Jummala Koja Puhtaksteggeminne, nmg mis selle 

juures sündinud, Jerusalemmas. 

Ning kolmandal Päwal said Pulmad Kanas, Kalilea 
Maal, ning Iesusze Emma olli sääl. 

2. Agga Jesus ja temma Jüngrid kutsuti ka Pulma. 
3. Ning kui neil Wina putus, üttel Iesusze Emma 

temma wasto: Neil epolle wina. 
4. Jesus üttel temmale: Naine mis minno Teggemist 

sinnoga? Minno Tund epolle weel tulnud. 
5. Temma Emma üttel Sulastelle: Mis temma teile 

käszib, sedda tehke. 
6. Agga sinna olli pandud kuus kiwwist We^Astjad, Iuda 

Nahwa Puhhastusze pärrast, ja igga ühhe sisse läks kaks ehk 
kolm Moto. 

7. Jesus üttel nendele: Täidke need Me Astjad Wega. 
Ja nemmad täidsid neid äre tasza. 

8. Ning temma üttel nendele: Wõtke ja wige nüüd 
Pulma Tallitajalle; Ja nemmad wisid. 

9. Agga kui Pulma Tallitaja sedda Wett maitsis, mis 
Winaks olli sanud, (ning es tea mitte kust se tulli, agga need 
Sullaszed täädsid, kummad sedda Wet ollid tonud) kutsus 
Pulma Tallitaja Peigmeest. 

10. Ning ütles temmale: Iggamees annab esziti hääd 
Wina, ja kui nemmad ommad joobnuks' sanud, alwemad. 
Sinna olled ''sedda' hääd Wina tännini hoednud. 

134. 1705. 

Stokholmi käsikiri. 

Apostlite Tegude raamatu 27. peat. ja 28. peat., salmid 1 —16* 
Sarnast käsikirjast, kast tekstid nr. 130—133. Vt. tekst nr. 130. 

eelmärkust! Vrd. tekste nr. 78, 79! 

1 Sõnade ommad joobnuks asemele on veerule kirjutatud sama käe
kirjaga jubba kül. 
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<$>M)f)a Apostlide Teggo. 

XXVII Pätük. 

Paulust wiakse ärra Italia Male. On Merre Häddas, jääb sijski 
keigidega, kummad temmaga ommad, Ellusze. 

Agga kui se olli ette wõetud, et meie piddime Laewada 
Italia Male minnema, andsid nemmad Paulust, ning monnin-
gad muud Wangid köidetud ühhe P ä Mehhele l

r kelle Nimmi 
Iulius: Keisri Wa Hulgast. 

2. Agga kui meie ühhe Adramitti Laewa asisime, et meie 
piddime Asia Ma äärt möda minnema, fijs widi meid Maalt 
ärra, ning meiega olli Aristarkus Maatsedonia Maalt Tesza-
lonika Linnast. 

3. Ning teisel Päwal Saime meie Sidoni; Ning Iulius 
käis heldeste Pauluszega ümber, ja andis temmale lubba 
omma hä Söbbrade jure minna, ning ennast kaszida. 

4. Ning kui meie säält saime ärra lähnud, läksime meie 
Siprust möda, et meie Tuul wasta olli. 

5. Ning kui meie se Merre läbbi, mis Silijtsia ning 
Pamwilia kohhal on, saime lähnud, sijs saime meie Mira 
Linna Lijtsia Maal. 

6. Ning sääl leidis se Pä Mees ' ühhe Aleksandria Linna 
Laewa, mis Italia Male läks, ning panni meid selle pale. 

7. Agga püt meie mitto Päwa piszi ollime käinud, ja 
waewalt Knidusze kohta saime (sest Tuul ei lasknud meid) 
läksime meie Kreta sare alt möda, Salmoni Linna pole. 

8. Ning kui meie waewalt säält möda saime, sijs saime 
meie ühte Paika, mis kutsutakse hä Saddamaks, kumma Liggi 
olli Lasea Lin. 

9. Agga kui paljo Aega sai möda lähnud, ja nüüd jubba 
pahha olli laewaga käia, et Paasto Aeg jubba möda olli, 
mainitses Paulus. 

10. Ning üttel neile: Mehhed, minna nään, et se Laewa 
käiminne 2 sureks waewaks ning kahjuks tahhab olla, mitte üks= 
paines koormale, ning Laewale, waide ka meie Ellule. 

1 Pä Mehhele asemele on veerul parandatud pälikko latte. 2 Sõna 
Mees kohale on parandatud txt 

2 Laewa käiminne asemele on veerul parandatud purjetseminne. 
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11. Agga se P ä Mees1 uskus ennamb Türi2 Meest, 
ning Laewa Meesi t kui Paulusze kõnnet. 

12. Agga et sinna Saddamasze ep olnud hä ülle Talwe 
jada, sijs olli surema Kulga Nou, säält ärra minna, ehk 
nemmad wõiksid Wönijtsia Male sada, ning ülle Talwe sinna 
jää, kumb on üks Saddam Kreta Maal, wasto Lase ning 
Loie Tuulta 

13. Agga kui Louna Tuul^ tõusis puhhuma, ning 
nemmad mõttid, nüüd ennesze Asjad eddasi minnewa, weddaszid 
nemmad Purje ülles, ning läksid otse Liggi Kreta sarest 
möda. 

14. Agga ei kaua pärrast sedda, tõusis Tulis-Pä nende 
wasto, kumb kutsutakse Idda Tuleks6. 

15. Ja kui se Laewasze kinni hakkas, et temma ei wõinud 
wasto Tuuld minna, lasksime ennast Tulest ajada. 

16. Agga meie saime ühhe Sare liggi, kumb Klaudaks 
kutsuti, sääl wõisime meie waimal omma Lootsikkut̂  kätte 
sada. 

17. Sedda wõtsid nemmad ülles, ning prukisid Abbi ning 
köitsid Lootsikud8 kinni. Agga kui nemmad kartsid ennast 
Liwa pale juhtuwa, laszid nemmad Purged mahha, ning 
läksime ninda^. 

18. Agga kui meid wägga kurjast Ilmast aeti, sijs heitsid 
nemmad teisel Päwal Nijstad wälja. 

19. Ning kolmandal Päwal heitsime meie omma Käega 
Laewa Nijstad wälja. 

20. Agga kui mitmel Päwal ei Pääwlikko egga Tähte 
olnud nähha, ning ei piszut kurja Ilma olnud, sijs loppis 
wimati keik Lotus ärra, Ellusze jada. 

21. Agga kui nemmad kaua Aega ollid Sömata olnud, 
sijs astus Paulus nende keskele, ning üttel: Oh! Mehhed 

1 Mees kohale on parandatud lik. 2 Türi kohale on parandatud parra. 
3 Laewa Meest kohale on parandatud kivvri. 4 Viimase viie sõna 
kohale on seletavalt kirjutatud : ad Africam Süüdwest, et ad Choram 
norrdwest. 5 Louna Tuul kohale on parandatud Äddal. 6 Idda Tuleks 
kohale on seletavalt kirjutatud: Typhonicus estwind. 7 Lootsikkut 
kohale on parandatud Pati. 8 Lootsikud kohale on parandatud sedda 
Laewa. 9 läksime mnda kohale on parandatud weersid muda. 
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teie olleksitte piddand minno Sanna kuulma ja mitte Kretast 
ärra tullema, ning ilma se waewa, ning Kahjota jäma. 

22. Ning nüüd mainitsen minna teid, Nahhul olla. Sest 
üksigi King ei sa meie sääst hukka, kui agga se Laew. 

23. Sest sel Ösel seisis Jummala Ingel minno jures, 
kumma pärralt minna ollen, kedda minna ka tenin. 

24. Ning üttel ärra karda Paulus, sinna pead Keisri ette 
sama. Ning waat! Jummal on sulle keik need kinkinud, 
kummad sinnoga Laewas ommad. 

25. Sepärrast Mehhed olge Nahhul. Sest minna uszun 
Jummalat, et se ninda peab sündima, kui mul on ütteldud. 

26. Agga meie peame ühhe Sare pale minnema. 
27. Agga kui jubba neljasteistkümnes Ö kätte tulli, ning 

meie Adria Merre pääl käiszime^, sijs mötleszid Laewa 
Mehhed, ennast ühhes paigas Male sawa. 

28. Ning kui nemmad Lodi Wette heitsid, leidsid nemmad 
kaks kümmend Sülda Wet. Agga kui nemmad piszud eddaszi 
läksid, .ning jälle Lodi heitsid, leidsid nemmad wijs teistküm-
mend Sülda. 

29. Sijs kartsid nemmad, ennast Kõwwa Paika sawa, 
ning heitsid nelli Ankro wälja, Laewa taggumissest otsast, 
ning iggatsesid walged ^ tullewa. 

30. Agga kui need Laewa Mehhed püüdsid Laewast ärra 
põggeneda, ning Lootsikkud3 Merrese lasksid, ning ollid otse 
kui eszimesze Laewa Otsast Ankrud mahha Laskwa. 

31. Üttel Paulus Pää Mehhele4, ning Sõa Meestelle, 
kui need ei jä Laewa, sijs ei wõi teie Ellus jada. 

32. Sijs raiosid need Sõa Mehhed Lootsigo5 Köied katki, 
ning lasksid temma wälja6 langeda. 

33. Agga kui Walge hakkas tullema, mainitses Paulus 
neid keik Leiwa wõtma, ning üttel: Tänna on Neljas teist-
kümnes Pääw, Et teie odate, ning sömata ollete, ning et teie 
ep olle middakid wõtnud. 

1 käiszime asemele on veerul parandatud purjetsisime. 2 walged 
asemele on veerul parandatud Päwa. 3 Lootsikkud asemele on veerul 
parandatud Padi. i "Pää Mehhele asemele on veerul parandatud päliko. 
5 Lootsigo asemele on veerul parandatud Padi. 6 wälja kohale on 
parandatud wette. 
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34. Sepärrast mainitsen minna teid. Leiwa wõtma: sest 
se tulleb teile tarwis teie Iahhutamiszeksx; sest teie sääst ei 
pea ühhegi Pääst Juukse Karwa mahha langema. 

35. Kui temma sedda sai üttelnud, wõttis temma Leiwa, 
k i t i s^ Jummalad, nende keigide nähhes, murdis ning hakkassdma. 

36. Siis sai neile keigile hä Meel, ning nemmad wõtsid 
ka Noga. 

3?/ Agga meid olli keik ühte kokko Laewa pääl kaks 
sadda ja kuus Hinge tähheksad kümmend .̂ 

38. Agga kni nemmad said Leiwa wõtnud^ sijs wottid 
nemmad Laewa kergemaks tehha 4, ja heitsid Nisso wälja 5 

Merresze. 
39. Agga kui Pääw sai, ei tunnud nemmad sedda Maad 

mitte: Agga ühte Merre Nurka said nemmad nähha, kusza 
Nand olli, sinna olli nende Mõtte Laewa ajada, kui nemmad 
jõuaksid. 

40. Ning kui nemmad Ankrud said ülles wõtnud, sijs 
läksid nemmad Merrele, ning päästsid Airo Köied6 lahti, 
ning weddaszid Purje ülles Tuule möda ning lasziwad 
Nanda minna. 

41. Agga kui meie ühte Paika saime, kus mollemal Polel 
Merri olli, hakkas Laew kinni, ning eszilnenne Ots jäi liko-
matta seisma, agga taggammne 7 Pool katkesWaljo8 Lainist. 

42. Agga Sõa Meestel olli se Nou, et nemmad tahtsid 
Wangid ärratappa, et üksigi ei piddand ujudes ärrapäsema. 

43. Agga see Pää Mees9 tahtis Paulust Ellus piddada, 
ja tallitas neid sest Nõust10, ja fä\ti$ neid, kummad mõistsid 
ujuda esziti wälja karrata, ning Male taotada. 

44. Ning neid teisi, muist Lauade pääl, muist Laewa 
Tükkide pääl: Ning ninda sündis, et keik terwelt Male saiwad. 

1 Iahhutamiszeks asemele on veerul parandatud koszutamisseks. 
2 kitis asemele on veerul parandatud tännas. 3 Arvsõna on veerul 
selgitatud numbriga 276. 4 roottib... kergemaks tehha asemele on veerul 
parandatud kergitasid. 5 Nisso wälja asemele on veerul parandatud 
wilja. 6 köieb asemele on veerul parandatud paelab. 7 taggaminne 
asemele on veerul parandatud parra. 8 waljo asemele on veerul 
parandatud kangest. 9 Mees kohale on parandatud lik. 10 Viimase 
nelja sõna asemele on veerul parandatud: kelis neib ärra sebba nou. 
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XXVIII Pätük. 

Paulusze Imme Teggo Melite Sare pääl. Saab Nomalinna. Könne-
leb Iudalistega. Neil on Nijd teine teisega. Paulus ütleb sääl kaks 

Aasta ilma keelmatta Jutlust Kristuszest. 

Ja kui meie wälja püsime^ sijs saime taba, et se Saar 
Melitiks kutsuti. 

2. Agga se Sare Nahwas ei tehnud meile pissud söbb-
rust, sest nemmad teggid Tuld, ning wottid meid keik wasto, 
se Wihma pärrast, mis meie pale olli tulnud, ning külma 
pärrast. * 

3. Agga kui Paulus Hulka Haggo kokko risus, ning 
Tullesze panni, tulli üks Tõrwa kandi Maddo Pallawast, 
ning hakkas Paulusze kätte kinni. 

4. Agga kui se Nahwas näggi sedda Elläjat temma käe 
kulles rippowa, ütlid nemmad iszikeskis: Wist on se Mees 
üks Mehhe Eksia, kedda Jummala Sundminne ei lasze ellada, 
ehk temma kül Merrest on pääsnud. 

5. Agga temma lõngus se Ellaja Tullesze, ning ei tunnud 
ühtegid Wigga. 

6. Agga nemmad mötleszid sündwa, et temma piddi ülles 
paisma, ehk äkkiselt surnud mahha langema. Agga kui nem-
mad kaua ootsid, ja ei nähnud, temmale middakid kurja sün-
diwa, sijs mõttid nemmad teisiti, ning ütlid tedda Jummalad 
ollewa. 

7. Agga se Paiga Lähhidel olli sel Sare •Üllemal' Nim-
melt Publius, üks Mõis, se wõttis meid wasto, ning piddas 
meid kolm Päwa wägga häästi. 

8. Agga se sündis, et Publiusze Isza soja ning kõhho 
Tõppe haegeks mahha wõeti, sellele läks Paulus sisze, ning 
pällus, panni käed temma pale, ning teggi temma terweks. 

9. Kui se olli sündinud, tullid ka teised temma jure, kel 
selle Sares wigga olli, ning said terweks. 

10. Ning nemmad teggid meile sure Auo, ning kui meie 
ärraläksime^ andsid nemmad meile Te pale, mis tarwis olli. 

1 meie wälja püsime... saime asemele on veerul parandatud 
nemmad ollid pääsnud said nemmad. 2 ärraläksime asemele on veerul 
parandatud purjetsisime. 
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11. Agga kolme Ku pärrast läksime meie ärra, ühhe Lae
waga, se olli Aleksandriast, ning olli ülle Talwe Sares olnud. 
Sel olli Tähheks: Kastor ning Põlluks. 

12. Ning kui meie Sirakusa saime, seisime meie kolm 
Päwa Paigal. 

13. Kui meie säält ümber kaudo är ra läksime, saime 
meie Negiumme Linna, ning kui ühhe Päwa pärrast' Idda 
Tuul tõusis, saime meie teisel Päwal Puteoloni Linna. 

14. Sääl leidsime meie Wende, neist palloti meid seitse 
Päwa sinna * jada. Ning ninda saime meie.Noma Linna. 

15. Ja kui sääl need Wennad meist said kuulda, tulliwad 
nemmad wälja meie wasto, Appiwerre, Ja kolme Poide 
Sadika Kui Paulus neid näggi, tännas temma Iumma-
lad, ning sai rõõmsaks. 

16. Agga kui meie Noma linna saime, sijs andis se Pää 
Mees3 need Wangid Üllema Pälikko kätte. Agga Paulus-
zelle anneti Lubba jada, kuhho temma tahtis, ühhe Sõa 
Mihhega, ke tedda hoidis. 

135. 1705. 

Stokholmi käsikiri. 

Johannese Ilmutamise raamatu peat. 4.-6. 

Sarnast käsikirjast, kust tekstid nr. 130—134. Vrd. tekst nr. 130. 
eelmärkust! 

Iohannesze Näitmiste Namat. 

IV Pätük. 
Näggeminne Kristusze kohto Iärrest: Temma Auustuszest. Näljast 
kolmat kümmend Wannamist Klasitse Merrest. Neljast Ellajist, kuida 

needsammad sedda Eundjad 4 auustawad. 

Pärrast sedda näggin minna, Ning waat! Uks awwatud 
lahhti Taewas, Ning eszimenne Hääl, mis minna otsego 
Paszunast kulin, minnoga räkima, se üttel: Asto tenna 5 ülles, 
\a minna tahhan sulle näita: mis pärrast sedda peab sündima. 

1 sinna asemele on veerul parandatud nende jure. 2 Sõnad kolme 
'Poide Sadik on veerul selgitatud : Tgläv Tufiegvõjv Tretaberni (allewillej. 
3 Mees kohale on parandatud lik. 4 Sundjad asemele on veerul 
parandatud kohtomõistjad. 5 tenna asemele on veerul parandatud seie. 
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2. Ning seddamaid ollin minna Waimus, ning Waat! 
üks Järg olli Taewas pandud ning se Iärre pääl istus üks K 

3. Ning se ke istus, olli päält nähha otsego Iasp i : ning 
Sardi Kiwwi, ning üks Wikker Kaar olli Iärre ümber, ninda 
päält nähha, õtse kui üks Maragdi Kiwwi. 

4. Ning se Iärre ümber olli nelli kolmat kümmend Järge, 
ning nende Järge pääl näggin minna nelli kolmat kümmend 
Wannamad, istwa pitka walge Nietelle, ehhitud, ning nende 
Pääs ollid kuld kronid. 

5. Ning sest Iärrest läksid wälja Walkud, Pitksed, ning 
Häled, ning seitse tullist Lampi pollid Iärre ees, need ommad 
Jummala seitse Waimo. 

6. Ning Iärre ees olli üks Klaas-Merri, Kristalli kar--
wal, ning kesket Järge ning Iärre ümber nelli Ellajast täis 
Silmi, eest ning tagga. 

7. Ning Eszimenne Ellajas olli Löikoera sarnane. Ning 
teine Ellajas olli Waszika sarnane. Ning sel kolmandal 
Ellajal olli otsego Innimesze Näggo. Ning neljas Ellajas 
olli Lendwa Kotka sarnane. 

8. Ning neil nelja Ellajal olli igga ühhel kuus Tiwast 
ümber kaudo, ning ollid sees Piddi täis Silmi, ning neil ep 
olnud Hingamist Õöd egga Päwa, ning ütlid: Pühha, 
Pühha, Pühha on Iszand Jummal se keige wäggiwenne, ke 
olli, ning ke on, ning ke tulleb. 

9. Ning kui need Ellajad Lluo ning Auustust ning Tänno 
sellele andsid, ke Iärre pääl istus, ke ellab iggawest, igawesz-
eks Ajaks. 

10. Sijs langsid need Nelli Kolmat Kümnend Wanna-
mad selle ette mahha ke Iärre pääl istus, ning kummardasid 
sedda ke ellab iggawest, iggaweseks Ajaks, ning heitsid 
omma kronid Iärre ette ning ütlid: 

11. Iszand! Sinna olled Wäärt wõtma Auo, ning Auus-
tust, ning Wägge, sest sinna olled keik Asjad lönud, ning 
sinno Tahtmisze läbbi ommad nemmad, ning ommad lodud. 

1 Viimased neli sõna on numbritega asetatud järjekorda: üks 
istus Iärre pääl. 
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V Pätük. 
Seitse Pitsadega kinnipandud Ramat, me üksigi ei wõi lahtitehha, kui 
agga Jummala Tal. Sepärrast kijtwad tedda Ellajad, ning nelli kol

mat kümmend Wannemad. 

Ning minna näggin selle parrama Käes, ke Iärre pääl 
istus, ühhe Namato kirjotud, feest piddi ning wäljaspidi 
kinni pandud seitse pitsadiga. 

2. Ning minna näggin ühhe wäggewa Ingli, surel Hälel 
Jutlust üttelwa: kes on wäärt sedda Namatud lahti awwama, 
ning temma Pitsati wallale päästma? 

3. Ning üksigi ei wõinud Taewas, egga M a pääl, egga 
M a al sedda Namatud lahti awwada, egga temma sisze 
wadata. 

4. Ning minna nutsin wägga, et keddakid wäärt es teieta, 
sedda Namatud lahti awwama, ning luggema, ega temma 
sisze waatma. 

5. Ning üks neist Manamist üttel minno wasto: Ärra 
nutto. Waat! se Löikoer on wõitnud, kumb Iuda Soust on, 
Teiwida Juur, lahti awwama sedda Namatud, ning wallale 
päästma temma seitse Pitsati. 

6. Ning minna näggin, ning waat! Kesket Järge, ning 
nelja Ellajade sääs, ning kesket Wannamade sääs seisis üks 
Tal, otsego ärratappetud, ning temmal olli seitse Sarwe, ning 
Seitse Silma, kummad Jummala Seitse Waimo, läkkitud 
keige Ma Ilma. 

7. Ning tulli, ning 'wõttis se Namato selle käast, ke Iärre 
pääl istus. 

8. Ning kui temma se Namato wõttis, sijs langsid need 
nelli Ellajast, ning nelli kolmat kümmend Wannamad Talle 
ette, ning igga Mihhe Kä ollid Kandled, ning Kuld Kausid, 
täis Suitsotamisze Nohto, kummad ommad Pühhade Palwed. 

9. Ning nemmad laulid ühhe Ue Laulo, ning ütlid: Sinna 
olled wäärt sedda Namatud wõtma, ning temma Pitsatid 
lahti awwama. Sest sinna olled ärratappetud ning olled 
meid Iumalalle ärra ostnud omma Werrega, keige Soust 
ning Kelest, ning Nahwast, ning Pagganist. 

10. Ning olled meid teinud meie Iummalalle Kunningiks 
ning Preestriks, ning meie peame wallitsema Ma pääl. 

302 



11. Ning minna näggin, ning kulin mitme Ingli Häält, 
ning Iärre ning nende Ellajade ning Wannamade ümber, 
ning nende Arro olli mitto tuhhat kord tuhhat tuhhat. 

12. Ning nemmad ütlid sure Kätega: Se Tal, kumb on 
ärratappetud on wäärt, wõtma Wõimust, ning Nikkust, ning 
Tarkust, ning Wägge, ning Auustust ja Auo ning Tänno. 

13. Ning keik Loma, mis Taewas on, ning M a Pääl 
ning M a al, ning Merres, ning keik mis nende fees on, kulin 
minna rllclwa : Ecllele ke Iärre pääl istub, ning Tallele Tänno 

ning Auustus ja Au; ning Wäggi iggawest, iggaweszeks Ajaks. 
14. Ning need nelli Ellajast ütlid: Amen! Ning need 

nelli kolmat kümmend Wannamad langsid mahha, ning pallu
sid ' tedda ke ellab iggawest iggaweszeks Ajaks. 

VI Pätük 
Pits adi Awwannszeft, ning mis muido selle jures Näggemiszes on 

sündinud. 

Nina,2 minna näggin, kui se Tal ühhe Pitsadi lahti 
awwas, ning minna kulin ühhe neist nelja Ellajast ütlewa 
kui Pitkse Kälega: Tulle, ning wata! 

2. Ning minna näggin, ning waat! Walge Hobbone, ning 
sel ke temma Seljas istus, olli Ambo Käes, ning sellele 
anneti Krooni, ning temma läks wälja woites, ning et temma 
piddi wõitma. 

3. Ning kui temma teist Pitsati sai lahti awwanud, 
kulin minna teise Ellaja ütlewa: Tulle, ning wata! 

4. Ning teine Hobbone tulli wälja, se olli punnane ning 
sellele ke temma Seljas istus, anneti M a päält Nahho ärra 
wõtta, ning et teine piddi teist tapma. Ning temmale anneti 
suur Mõek. 

5. Ning kui temma kolmanda Pitsad: sai lahti awwanud, 
kulin minna kolmanda Ellaja ütlewa: Tulle, ning wata! 
Ning minna näggin, ning waat! üks must Hobbone ning ke 
selle Seljas istus, temmal olli Wäe Kaus Käes. 

1 Sõna pallusid asemele on veerul parandatud kummardasid. 
2 Salmide 1, 3, 5, 7, 9 ja 12-nda algusridade kõrvale on veerule 

kirjutatud vastavalt märkused : Eszimenne "Pitsad, teine Pitsad, kolmas 
Pitsad, Neljas Pitsad, Wies pitsad, kues pitsad. 
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6. Ning minna kulin H>äle nelja Ellaja sääs ütlewa: 
Mööt Niszo kroszi eest, ning kolm Moto Oddre kroszi eest, 
ning Olli ja Wina ärra rikko mitte. 

7. Ning kui temma neljanda Pitsadi sai lahti awwanud, 
kulin minna neljanda Ellaja Hale üttelwa: Tulle ning wata! 

8. Ning minna waatsin, ning waat! Tuhkur Hobbone, 
ning ke selle Seljas istus, selle Nimmi olli Surm, ning Haud 
tulli temma järrele, ning neile anneti Melewalda neljanda 
Osza tappa M a pääl Mõegaga ning Näljaga ning Surmaga, 
ning Metsaliste läbbi Maa pääl. 

9. Ning kui temma se wiende Pitsadi sai lahti aiwwa-
nud, sijs näggin minna Altari al, nende Hinged kummad 
Jummala Sanna pärrast ollid ärratappetud^, ning se Tim-
nistusze pärrast, mis neil olli. 

10. Ning nemmad kiszendasid sure Hälega, ning ütlid: 
Kuis kaua ei mõista sinna Kohhut Oh! Pühha ning töszine 
Iszand, ning ei maksa mitte meie Werd nende Kätte, kum
mad Ma pääl ellawad? 

11. Ning neile anneti igga ühhele pitkad walged Nided, 
ning ütteldi neile2, et nemmad weel piddid hingama ürrikesz^ 
eks Ajaks, senniks, ko nende kasullaste^ ka piddid täis 
sama, ning nende Wennade Arro 4 kedda ka piddi ärra tappe-
tämä, ninda kui neidke. 

12. Ning minna näggin, kui temma kuenda Pitsadi sai 
lahti awwand, ning waat! Sijs sündis suur M a wärrise-
minne, ning Päwlik sai mustaks, kui karrune Kot, ning Ku 
sai otsego Werri. 

13. Ning Taewa Tähhed langesid M a pale otsego Wigi 
P u omma küpsmatta Marjo mahha heidab, kui temma surest 
Tulest kaksipiddi aetakse. 

14. Ning Taewas tagganes otsego kokko mäszitut Namat 
ning keik Määd ning Säred tõsteti omma Aszemelt. 

1 Viimased viis sõna on numbrite varal asetatud järjekorda : ollid 
ärratappetud Jummala Sanna pärrast. 2 ütteldi neile on numbrite 
varal asetatud järjekorda neile Ütteldi. 3 Ka sullaste asemele on vee
rul parandatud Seltsimeeste. 4 Viimased kaheksa sõna on numbrite 
varal asetatud järjekorda: ning nende Wennade Arro ka Piddid täis 
sama. 
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15. Ning Kunningad M a pääl, ning Üllemad ja Nikkad, 
ning P ä Mihhed ning Wäggewad ning keik Sullased, ning 
keik wabbad peitsid ennast Aukude ning Kiwwi Mäggide sisze. 

16. Ning ütlid Mäggede ning Kiwwi wasto: langege 
meie pale, ning ning katke meid selle Palle eest, ke Iärre 
pääl istub, ning Talle Wihha eest. 

17. Sest temma suur Wihha Pääw on tulnud, ning kes 
wõib seista? 

136. 1706. Puhja. 

Kasu Ants. 

Kiri pastor Konik Könikson'ile. 

Järgneva kirja, mille Kasu Ants Pärnusse saatis ,dem Hochwohl-
gelehrten Hhr Magister, Konik Könikson Wohlverordneten Pastori zu 
Kawelecht", leidis V. R e i m a n 1893. a. detsembris Liivimaa konsis
tooriumi arhiivist ja avaldas selle EÜS-i Albumis II (1894), lkk. 193—4, 
mille alusel ka käesolev tekst on publitseeritud, kuna algupärand ise 
nähtavasti on kaotsi läinud. 

Jummalast Paljo Nahho n. Terwit. 

Auwolik Kõrgest Opnu Herr Magister, ninck Kerk Essand. 
Kuitao nüüd meije man Luggu om, sis ei tijä minna selle 

auwulikkulle Kerr Magistrille middäki muud sest asjast kirjo-
tada, kui et Iummalalle olgu tenno, et meil meije Wainlaisest 
ennämb suurd pelgo mitte ei olle; Enge ennämb pelgo om 
neil meist, kui meil neist om, sest et ka ne üllembä Wainlasse 
Tartuki linast püwwäwä ärra paeta, kui neile meye Pardist 
mahtu saab. Pale se sis anna minna selle auwolikkule Khr 
Magistrile teda, et se pastor Oldenkop taht tullewal Nedil 
tulla meije Nahwast lawwale wõtma, Enge sest et meil Wina 
n. Obladit es olle, es wõi ka mitte saija, sis ei wõi sedda 
nüüd sel Korral mitte sündida; Enge nüüd olleme meije Nöuw 
Kihlkunna Nahwaga piddänu, et nemma wõis eggämeeh 
weidi rahha kokku panna, et üts ancker Wina woihi Pernust 
osta, ninck kui minna sedda rahha olle kokku sanu, sis tahha 
minna, kui H, tahhab, Pernutte ütte Woormündriga minna, 
ninck säält sis Wina nink ODlad.it osta, nink ehk Jummal 
meile seni weel parrembat aiga rahho polest annab, et sis 
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Khr Magister üttcn meijega jälle taggasi wõis tulla. Ent seni 
jätta minna sedda auwolikko Herr Magistrit, se kige armsamba 
Jummala hole n. Kaitzmisse alla, mitma 1000 Terwustega, 
n. jä ikkes se £hr M. hä tahtja n. 

ussutalv orri 
Puhjalt den 14 Febr. 1706. H. Kes. 

S. p. Anna ka teda, et Kere Magister tahhah selle leut-
nant Naldenstattille kirjotada, et ne Kerk Essanda Tallomihhe, 
peäD ommete nüüd Te aigu mõnni Koorma Nuutlit n. aija 
saibit wälja weddada, sest kik ne aija omma ärra pallutettu, 
essierralikkult Kesk Essanda uhaija ümbrelt, Minna olle kül 
neid marja Puid tahtnu hoita. Ent se ei tahha mitte awwi-
tada, muud middäki sel hawal kui Jummalaga. 

137. 1708. Puhja. 

Kasu Ants. 

Kaebelaul Tartu hävitamise puhul. 

Äratrükk laulu kõige vanemast seni tuntud koopiast, mille teinud 
on Tartu Jaani kiriku õpetaja Johann Heinrich G r o t j a n varsti peale 
tagasitulekut Vene sõjavangist a. 1714 (vt. „Kirchenbuch der Deutschen 
Gemeinde an der St. Johannis-Kirche zu Dorpat", Jaani kiriku arh., A I, 
nr. 1, lk. XVII—XX). Laulu on täielikult publitseerinud Fr. B i e n e -
ma nn, Die Katastrophe der Stadt Dorpat während des Nordischen Krieges 
(1902), II. Ikk. 92—8 ja osaliselt V. R e i m a n , EÜS-i Alb. II (1894), 
lkk. 198—203. 

Ao 1708. machie einer Kaho Äanfe, Küster zu Kawelecht od. Põhja 
Kirch folgendes Klag-Lied über die Verstöhrung der Stad Törpt. 

1. 
Oh! ma waene Tardo Liin: 

Mes sündi nüüd siin minnoga 
Perratu ma olle siin: 

Kes wõib mo pale kaeda? 
Mo Pat mulle teggi sedda, 
Et mul johtu ni suur Hedda, 

Sedde Pea nüüd tundma siin '. 
Oh! ma waene Tardo Liin. 

1 Sõnas siin on n parandatud m-st. 
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2. 

Mes mul olli enne waja? 
Kui mul Kahi häste keuh: 

Torre Koa, torre Maija, 
Sure Aida, Wilja teufz. 
Kalli Kooli, Kerriku, 
Illusast keik ehhitu, 

Olli minno sihen siin: 
Oh! ma waene Tardo Liin. 

3. 

Ma olli wäega küllus Liin 
Me kige Liwa1 Ma: 

Kik ne kalli Asju siin, 
Minno sitzen olliwa, 
Akkademi saeti, 
Sure Kohto mõisteti; 

Enne minno sHen siin: 
Oh! ma waene Tardo liin. 

4. 

Wilja Kaup mul olli hä 
Nohke olli minno Mööt, 

Woihi torrest ellada. 
Egga Meeh tei Patto Tööt. 
Nohkeste ma sihe sai. 
Kahinast ma wälja möj. 

Nappist mudi Ollu, Wiin. 
Oh! ma waene Tardo Liin. 

5. 

Kui Lada Päiwa 2 olliwa, 
[6]is neid siin kül peeti. 

Ma Nahwas kokko tulliwa, 
1 Liwa asemele on teise tindiga parandatud Lifflandi (wa asemele 

sslandi). 
2 Esialgu Lada Päiwa lui, mis sõnade järjekord on numbritega 

muudetud. 

307 



Kaupa sihe weeti. 
Et torre olli käwwa tääl, 
Mo egga Mehhel Turru pääl; 

Ent kuh om se nüüd ennam siin? 
Oh! ma waene Tardo Liin. 

6. 

Merre-Laiw eh olle mitt', 
Mo al nätta eal tääl. 

Eh holi ma sest middäkit, 
Kül Nähha todi Lawwa pääl, 
Eh wõi ma Mitte kaibada, 
Kül Nähha todi Latwata, 

Õtse koddo sisse siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

7. 

Ne kõrgest optu Prowesri, 
Tuddentid Mkademi^ pääl. 

Kui ka ne ausa AHesri 
Ja kik ne Kohtut' Keuja tääl, 
Ne mitto mõnda ausat meest, 
Ne söwa ikkes Nähha eest, 

Kohhald wäega kallist siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

8. 

Oh! ma waene Tarto Liin: 
Ma kaiba oma Kallestust, 

Armota ma olle siin, 
Eh tunne oma Õnnetust. 
Kambri neile kallist müisi 
Wõtti nida kui ma tusi 

Nähha, neide käest siin, 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

1 Esialgsest Akdemi on sama käekirjaga parandatud Akkademi. 
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9. 

Mo Meelde, nätse, tulleb nüüd, 
Sest ma kaiba wäega tääl. 

Ning tunnist ülles minno Süüd 
Älli hallest, henne pääl', 
Et ni kalgk' ma neile olli: 
Seperrast Wennalinne tulli, 

^ÜJ3 mo käest kik ärra siin. 
Oh ma waene Tarto Liin. 

10. 

Kohalt körgitz lätsi ma, 
Wimate siin elladen, 

Elli ilma peljota, 
Torrest, surest wallaten, 
ED mõtle ninna [!] joht se pääl, 
Et piddi sündma mulle tääl ! 

Ütfif Hedda, waiw ning Pi in ; 
Oh ! ma waene Tarto Liin. 

11. 

Hirmsast pallut Wennalinne, 
Mõnne Wjastag' mo Maad, 

Sis* ma naaxi üttelden 
NäH, nüüd omma Palga saat: 
Latz palluda, ma palka säält, 
Kül £i[ti]na 2 Liinan hoidah tääl. 

Ent nida sündi mulle siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

12. 

Pappi röökswa Kantsli pääl. 
Et Hedda saab mul tullema; 

Ent panni sedda naruh tääl, 

1 Esialgses sääl sõnas on f parandatud f-ks. 
2 Cirvnci. 
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Esi nakka joht waamb ollema, 
Pappi NööfWrnte1 tötteh jäi \ 
Kedda minno lätte sai, 

Hedda fü[nd]i minno siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

13. 

Kui mo alla tulli tenn', 
Kurri wäggew Wailanne 

Älli hirmuh Wennalinne, 
Olli wäega wihhane 
Mitto Pombid sihe h^id 2, 
Nida mo ta wäärda wõit, 

Kirnust Hedda olli siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

14. 

Tulli-Tarw mul lasti sisie, 
Tükki'Mürrin ning Pombi Hal, 

Honi Nahwa üttelisie 
P^o^rrut, loi kik mahha tääl, 
Nahwas paesi Toomi pääl, 
Etz löwwa Armo henne sääl, 

Nätfj se olli hirmuh Piin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

15. 

Kui jo Kuud tatsi wasta panti, 
Weggi, tappelden mustah jäi, 

Sis Liin talle ärra andti; 
Nida ta minno kätte sai, 
N o M Weggi sis paljas riisi, 
Ning neid Narwa alla wieh, 

Et alle olli nätta siin, 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

1 Esialgse sai asemele on parandatud jäi. 
2 Esialgsest händ (?) sõnast on parandatud t)[e]tb (?) 
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16. 

Liina-Nahwas jäiwa sija, 
Osiast Koddanikko ning Naat, 

Sest nema neide Meeld etz tija, 
Mes Waiwa neile perrast saat; 
Teggi neile Wörust tääl; 
Kuth kik Saksa Tantso pääl, 

Kanti juwwa Möddo, Wiin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

17. 

Kui nüüd Nahwas sedda näggi. 
Mõttel r f nida mõnne Meeh: 

Melle^ ta neil sedda teggi, 
[Ent]1 Ent ta ehi sedda teeh, 
Et ni saje nätta sääl, 
Kes tull' torrest Tantso Pääl, 

Et ta panti tähhele siin, 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

18. 

Kurri kawwal Wennalinne 
Saksu kui ta Warra näggi, 

Pand sis Liina Werr^ja kinni, 
Paljo liiga Nahwal teggi; 
Kahu temma wälja and, 
Wahhi (Karaulsk) Nahwa perrä pant, 

Wangin p[e]ddi rahwast siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

19. 

Pallut, korwet Nahwast wäest, 
Kui üts Tyrran kunnaki,' 

Eh armatse joht Meest, ei Naest, 
KMtiga neid lahhoti,^ 

1 [(žnt] on tindilaiguga osaliselt kaetud. 
2 Esialgne sõnadejärjekord on: Neid kuutiga lahhoti. 
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Ek kül andti talle Nähha, 
Siski nülgta neide Nähha, 

Ärra neide Selgast siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

20. 

Kirmuh Hedda se olli nätta, 
Kalle om sest kirjota, 

Mes ta Nahwal wöt siin tetta, 
Wöt neid perran kiusata, 
Mõnda Süüd ta neile and, 
Tarto Nadi Lülli pand, 

Itzand krop ning Moresin 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

21. 

Kui^ta' Ta sedda Kulda, sai 
Et Nooch pallaw pale paist. 

Sis Ta Wenne-Male weij, 
Kik se Liina Nahwast wäest, 
Issanda ning Emmanda, 
Älli hallest igkiwa, 

Wenne--Male nnnnen siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

22. 

Neide Wa kik Liinan jäij, 
Mes neil Waesil olli weel, 

Se kik tema kätte saij; 
Sega rahhul eh olle weel tääl, 
Weggi tema wälja lähhät, 
Niisma ärra meije Maad, 

Läbbi aije kik Laane siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

312 



23. 

Kui kik M a jo paljas citje, 
N . häd Nahwast ärra riitz, 

Sis ta hennel kirja saij, 
Kum tedda sis siist ärrawiefz, 
Palluti sis Liin, ning Mci[.]', 
Laggedas kik Tullega 

Pilli minno ümbre siin; 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

24. 

Se om hirmus Ahi , halle Ahi , 
Et ma mõttel joht se pääl' 

Es Wennaleihe [....] WZeggi". 
M o häetama piddi tääl. 
(Sest et Kange minna olli) 
Siski M u r i ning ka Wal l i , 

Kik ta ümbreheitet siin 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

25. 

Minno I l luh, torre Näggo, 
Minno kalli Kerriku, 

Minno kallis Karw, ning Teggo, 
M o Koa, minno Pöningo 
Kik om mahha saddanu, 
Õtse ärra mäddanu, 

Nida saisa ma nüüd siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

26. 

M o Krawi oma teudetu, 
Neist Mürist Mallist, Nundlist teuh. 

1 Sõnale Ma järgnev selgusetu täht on teise tindiga läbi kriipsu
tatud. 

2 Sõna Wocggi on teise, mustema tindiga kirjutatud mingi läbi
kriipsutatud sõna peale. 
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Ne sinna sisie heibetu, 
Säl nüdiki kül welik näuH, 
Neid Püfei-Nohhi pillatz tääl, 
Ulitsite ning Krawi Pääl, 

Et hirmuh om kik nätta siin. 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

27. 

Oh! sa ausa Nahwa-Suggu, 
Ne mo Otsa näiwa tääl, 

Pange Kirja minno Luggu, 
Egga omma Kele pääl: 
Mes mul Wenna Wihha lteggi l tennu, 
Kui ma olle hukka lännu, 

Ning kui olli enne siin. 
Oh ma waene Tarto Liin. 

28. 

Kirjotage Aja, Kuud, 
Kun mul ottz om tulnu tääl. 

Es se perrentullew Suggu, 
Woih se-st luggda Kirja pääl: 
Anno rfcitfe1 tufyat seitse Sadda 
Pale kattesa sündi sedda, 
Õtse Margret Paiwal siin, 

Sai ma hukka 1 ^ 0 . . 
Palloteti } Tarto Lnn. 

29. 

Kes mo Õtsa kaeb pääl', 
Pango sedda tähhele. 

Jätko Kurjust mahha tääl, 
Wõtko Õppust hennele. 
Kängo ümbre Pattust henda, 
Et ei sa ka mitte nida 

Hukka õtse minna siin, 
Minna waene Tarto Liin. 
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30. 

Armas Reval, Pernau, Rig' ' 
Wõtke minnust õppust ka. 

Ärge wõtke mes on liig', 
Kige neide Afjuga, 
Jätke mahha Körgistust, 
Armastage Allandust; 

Ei sa teije hukka siin, 
Kui ma waene Tarto Liin. 

31. 

Om teid Jummal hoidnu weel. 
Olgo se iks teije Hool, 
Uhutaw kui teije Meel, 
Om, omma Kuninga^ pool, 
Ne oma noore werregan, 
Nüüd teije eest om Söddaman, 

Et teije eh sa hukka siin. 
Kui ma waine Tarto-Liin. 

32. 

Oh! ollesi mul se õn weel, 
Kui teil' om, mo Welli nüüd, 

Kittasi Jummalad mo Meel 
Ning ei tesi ennamb Süüd, 
Ent nüüd om möda Armo-Aig, 
Se perrast jä ma õtse waik; 

Kiwwi Annik ma olle siin, 
Oh! ma waene Tarto Liin. 

138. XVII! sajandi algus. Tallinna. 

Vaderi vanne. 
Äratrükk käsikirjast, mida alal hoitakse Tallinna 1. arhiivis (B. K. 12) 

ja mille vanus, kirjastiili järgi otsustades, ei ulatu kaugemale XVIII 
sajandi algusest. 

Minna N : N : wannun Jummala jures, et minna mitte 
muido tean, kui et se Pois N : ommast Issast N : ning 

1 Esialgsel Riga on a läbi kriipsutatud ja selle kohale kirjutatud '. 
2 Viimane silp ga on tindilaiguga kaetud. 
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Emmast N : ühhes puhhas ning ausas Abiello Wodis on 
sündinud ning Ilmale todud, ni tõeste, kui Jummal ning 
temma pühha Evangelium mind Ihho ning Hinge polest saab 
aitma. 

139. 1707. Riia. 

Kindral A. L. Lewenhaupti teadaanne rüüstamiste puhul. 

Järgnev tekst on reprodutseeritud Tartu Ülik. Rrnk-s alal hoitava 
fotostaatse ülesvõtte põhjal, mille originaali leidis prof. A. R. C e d e r -
b e rg a. 1920 Stokholmi Kuninglikust ramatukogus (.Kungörelser al Lif-
lands Generalguvernörer 2. 1690—1709"). Teadaanne on redigeeritud ka 
saksa ja läti keeles. 

ee Notzi Kunwglilko Mayesteti / minno Armolikko 
Kuninga Keneral öe. 

Adam Ludwig LewenhauPt / 
Ni jda kui meije sure imme n. melepahaga olleme teda 
sahnu / kuitao ni häste tynan / kui kah allewel / ja tol pol 
weina hirmsast warrastettas ning röwitta§ rahwast / et ütsik 
öhhe rahhoga eiwoi maggada neide eest/ sest et uhe raud-
tabaga kinnipantu / Kellri / Podi nink aida raudkangidega 
wallallekihuttah / wahhest kah lebbi kattuse sitze minnäh / ja 
kiu keäka neid röwlid johhub näggema nink erräkarristama / 
sis pannema nämä omme Nöwlävistuga surmani wasta. 
Seperäst peame meye / nikui üllembä / se est murrettama nink 
hold kandma / et sesuggune kurri to nink ettewöttmine aigsam-
bast wõise erräwaigistettäs sadha; Sis om nüdkigille / etzierral-
likkult Soldanille / erräkeeltu / olge nämmä tynan / allewäll / 
vorborill ehk tol pol weina korterin / sallajalt ehk awwallikkult 
warrastamast nink röwimast ütte kõwwa ähwardamisega / et 
se kä nisuggutse warguste nink röwmitze pal kinnitabbatah / 
peab ilma armota lulla ülles podhus sahma. Perremihhel 
nink talo rahwalle om luba antuwargelli wastupanna / kinni-
wõtta nink wahhi alla wijä / ja kui se Warras röwlinink 
surmaristaga wastapannob / sis om Luba tedda mahhalüwwa / 
nink ei ole sest ütteki nuhtlust. Se Perremes ka oman maijan 
nägge omme Soldanide man ütteki waryuhe rista / raudkange 
ehk rauda minka tappu wallalle kihuttah / peab seddemaid 
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Negmenti Llpserille nink Pällikuille sedda kuhlotama / nink 
üämä peäwa neid warguhe ristu Soldanide käest ei utsindä 
erräwättma / enge kahseest neid nuhtlema. Se ümbrekönducine 
öhhe tegge ka jaljo kurja / seperäst käheme nüd nyda kui enne 
kah kästu om / et Patrull peab neid Soldanid / kumma perräst 
kella üttetzä / kui trumkäunu om / ulitza Pal köndwa / kinni--
wöttma (könelge nämä wasta mes nänka tunnewa) nink Kõrt-
kari wymä. Se Lynawacht peab kahesuggutzid kinniwöttma / 
nink se kä wille wastapanneb peab Meye Armolikko kuininga 
sädhuDe perrä kõwwaste nuhheldutz sahma. Se perrä peate 
nüd kik ellama. Antu Nya Lijnapeld d. 21. Decerabr. 1707. 

Adam Ludwig Lewenhaupt. 

V J 

140. 1709. Pärnu. 

Carolas Schulten. 

Laal heebrea keele kiituseks. 

Äratrükk Õpet. Eesti Seltsi arhiivis (MA. 135:19) tallel olevast 
koopiast, mis tehtud on arvatavasti kaduma läinud trükkteosest „Rabbi 
Jehuda Lebh Versione, Notis, Paraphrasi, Emendatione Textus, Inter-
stincüone, dictorumq; S. S. in margine notatione illustratus. Quem . . . 
submittunt . . . C a r o l u s S c h u l t ž n . . . et J o h a n n e s E l i a s 
P a s t e l b e r g . . . Pernaviae . . . 1709". 

1. 

Kell meel ja mõistus on wõi se eek wottap keelda, 
Et Iudaliste keel, me pöhaks nimmetakse 

Neil oppetajatell, kell kohus Jutlust öelda, 
Paks tarbiks ollema, kui Sanna selletaks. 

2. 

Se kahwo temma neil, ke tedda moistwad, annap. 
On ennemuiste jo, ja nüüdki täda weel, 

Sepärrast kitetaks, ke sedda murret kannap, 
Et temma öjete saap kätte sedda keel. 
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3. 
Sest ninda sammoti, kui Hallikas meil anna 

Se keigke maggusamb, ja keike selgemb wett, 
Ninda Ebrea keel kaa pöha kirrja Sanna, 

Me i l annap selgembast keik töiste keelde ett. 

4. 
Ja ilma temmata ei sa kül naljalt täda, 

M e Pöhat Prowetit on ülles kirjotand, 
M e Jummal ohwridest, ja kombest lahnud sada. 

Ja Iudalestele eck weel on kulotand. 

5. 
Suur kahjo wastolik iggal ajal olnud, 

Kui rachwas sedda keeld on julgest pölganud. 
Kül l Jaht ja ridlemist se lebbi wahhest tullnud, 

Et Pitzut sedda keeld on häästi moistanud. 

6. 
Mei' önsad wannemad, ja mõnni õppetaja 

Kül õnnis Luther kaa, on järgest kasfesend. 
Et nemmad Rabbinid ep jõudnud kätte saja, 

Ja noorest Põlwest jo se ette murretsend. 

7. 
Nüd Jummal tännatud, weel löidaks ausat rahwast 

Ke sedda Pöha keeld on häästi kätte saand, 
Ke wõisiwad luggeda ja selletada wahwast, 

Me läbbi Saadias ja tõised kirjotand. 

8. 
Sijn on meil praego ka üks Kirko Õppetaja 

Johannes Pastelberg, ke sedda tõeks teep, 
Sega et neutap hend ko oige Sälletaja 

Neist me on kirotand Rabbi Jehuda Lebh. 

9. 
Ke nüüd Sesuggo töö tahb pöhaks nimmetada, 

Wõi se eck walskust teep, eck lijaks tunnistap. 
Sest astiad isti on jo pöhhad ütlematta, 

Nahhwas kaa sammoti, kui kirri oppetap. 
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10. 
Ets Jummal armsaste, kui oppetap ta sanna, 

Need wõitnud ennese! keick muudse Nahwa ees? 
Eks annud kohhusid ja kombed Meelde panna, 

Et wõiksid ellada keick Pühhitsuse sees? 

11. 

Weel päliki sihs on se maa ja taewa loja 
N i mitme wisiga neid häddas awitand, 

Nei l on ta lähhitand keick ehit' omma Poja, 
Ke armo oppetut neil truist kulotand. 

12. 

Doch on need rahwas hend ni tännomata näitnud, 
Et nemmad ellades ep pannud tehhele, 

Se suure armo: Töö, Mega neid Jummal täitnud, 
Näd jätnud Jummala, ja lähnud wörale. 

13. 
ÜU assi ommeti me pärrast neid woip kita. 

Et pöha kirrja ikk on hoijant truiste, 
Doch on näd sepärrast kül mitte ilma süta. 

Sest selge Sanna on need moistand sandiste. 

14. 

Nend' ornrne seisuhi need tühia koori naudsit 
Jummala Sanna Tuum need jättsid perrale, * 

Kül wettas piddi töö need tehha jergest jaudsid 
Se õige Teenistus jäi õtse järrele. 

15. 

Me tohi seperrast on Prowetide sanna, 
Et nähhes silmaga need ollnud söggedad, 

Ei pühi nemmad kaa weel nüüdki walgust kanna 
Waid on weel pimmedad, ja meelest tiggedad. 

16. 
M a jättan agga neid, ja wottan tänno anda, 

Sell auusa Issandal ta waewa neggemast. 
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<$aa pallun Jummalad, et tahhaks hoole kanda 
Nii häästi Temmast, ko ta auusa Emmandast. 

Ebrea keele kitusex ja selle auusa kirko issanda 
auux on sedda kirjotand 

Carolus Schulten. 

141. 1709. Pärnu. 

Johann Om. 

Õnnesoovilaul. 

Luuletus on ilmunud Johannes Elias Pastelbergh'i väitekirjas „Disser-
tatio Philosophica philosophum Christianum brevissime delineans . . . 
Pernaviae* (1709) in 4°, (Praeses Prof. Erich Holstenius), lkk. 15 — 16, 
mida alal hoitakse Stokholmi kuninglikus raamatukogus. Teksti on vare
malt avaldanud prof. A. R. C e d e r b e r g , EKirj. 1921, lkk..33S-40. 

1. MOistus tulleb suhrex panna 
Tarkuffel ka kijtus jäb / 

Tarkus / kä meil se wõib anna / 
M i s meid igga önsaks teeb / 

Et meil on siin illma pal / 
Nöhmo / nink ka üllewel. 

2. E T sa tedda olled hoidnud / 
Minno Wend / ni arm-saste / 

Se ga omma südda toidnud / 
Tedda piddand ausaste / 

Sijs se sull ej kahjo töeb / 
Waid sul suhrex auwux loeb. 

3. S E teeb nüd et sinno koenne / 
Meite jures kuhltud sahb / 

Sest mea / tarkadel tehb oenne / 
Mes ka mõistus kaswatab 

Olle terwe waiwa ehs / 
Ella kauni Nahwo sees. 

4. I K K a on se olnud töeda 
Wannast ajast tõeste / 

Et se ninda tulleb söeda / 
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Et se autt> jähb wissiste / 
Sel, käa Tarkust armastab / 

Tedda igge auwustab. 

5. ENga Kara nüüd se waiwa / 

M i s se pähle tulleb sest / 
Waiwa jerrel annab Taiwa. 

Jummal / ka keik föednud höest 
Ja sa saad so waiwa ehs, 

Et sä olled Nöhmo sees. 

6. P Idda / kui sä olled teinud 
Süddas Tarkust sühreste 

Jako / kui sä olled teinud / 
Õige tee Pähl julgeste / 

Sijs sä löijat / mes sa tahat / 

Nik ka palka kätte sahat. 

Sedda on selle awwolikuil Kerriko Issandalle / ommat Armsal 
Langolle / auwux / ruttoliste / sijski süddamest kiriotand. 

M. Johann Örn I Navvine Kerriko Issand. 

142. 1710. Kuressaare. 

Engelbrecht Mannerburgi käsk talurahvale. 

Äratrükk käsikirjast, mis aseneb kaheks poolitatud väikese (20V2XI6V2 
sm.) poogna 1-sel ja2-sel lk-1 ühes saksakeelse lõppmärkusega x 3-ndal 
lk-1 ja mida alal hoitakse Õpet. Eesti Seltsi arhiivis (mapp D-Hs. 632, 
nr. 17). 

Minna ollen tehda sahnut, ett ned Kunninga ningk moifj--

nicko Tallopoyat syn Sahremahle, perrast seh, kudt Wainlane 

erralejnut, nenda kange kaila ommat, ett Nemmat mitte mõisa 

1 Dieses wolle der Serr Pastor zu Kergel von der Cantzel deutlich 
ablesen, dabeneben der Baur.-schaft aus Gottes Wõrt ihre Pflicht vor--
halten, und Sie zu aller treu und gehorsam ermahnen, weilan ihre 
Wiedersetzung nicht der Arende-Serrschaft sondern ihrer gnädigster 
König angehct, und da§ Sie nicht daszu kommen lassen mögen, dah Ich 
Neuter und Soldaten hieher bringen lasse. 
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Tehhul tullewal, Se perrast on meite x armoline Kunninga 
Suhre Nimmi sehs, Minno, kudt teyte Päh-IHande Kesk, 
ett Teye mitte wasto pannete, erranis keick nedh tallopojat, 
kumb Wainlane mitte onn errapölletut echk koggonis Weichset, 
Willia ningk Warra errarisenut ommat, mehwarste nende 
Mõisade jures, kumb Nenti Saxat echk Moisnikut nende 
Iunckrit echk hohlepählsit teitel keskwat, tõhul keite. Ningk 
kuh minna sahn teisete kuhlma, echk seh Pähle sahp kaibatut, 
et teye mitte Senna kuhlete, sihs tahhan minna warsti mõnni 
sadda Nietlit, Tallina Linnast lasta sin mah pähle tullema, 
keh teite Ellos mavas, teite williast senni pähwat söhma, 
ningk wäggise kombel teye oppema, kuddast teye, kutt kuhl 
sammat allamaset peate ellama. Neht sammat aggas keh 
Mõisade sehst, onn middakit risonut, pehwat me warsti keick 
jelle andma ningk kädde wihma. Sihs tahhan minna, kudt 
enne, nenda kaks wehl, teit armolinne olla, ninck Murre teite 
ehs kandma, ett teye wõite sahma awitut. Kuhlke nüht minno 
Kesk ningk hoitke hennes seh ehs ett teye mitte wasto pannete. 
Andtut Kurresare Linna pähl minno omma Nimmi ningk 
Petzeri all, den 23. Martij 1710. 

,—S E : Mannerburg. 
| LS21 
V J 

143. 1715. Tallinna. 

Uus Testament. 

Äratrükk teosest „Meie Issanda IEsusse Kristusse Uus Testament 
Ehk Jummala Ue Sädusse Sanna mis Pärrast Issanda IEsusse 
Kristusse Sündmist puhhast Ewangelistist ja Apostlist on ülleskirjoiatud / 
[a nüüd Ma Kelel üllespantud Tallinnas. TALLINNAS Trükkis 
Johan Kristow Prendeken. Aastal 1715. (Sign.: )o(l-)o(4+b4+A-Qqq3 
in- 4°). Vrd. teksti nr. 75! 

Armas Mamees. 
Se Namat / mis sa siin näad / on meie Issanda IEsusse 

Kristusse uus Testament / ehk Jummala Pühha Sana / kumb 

1 Esimene c on parandatud millestki muust tähest. 
2 Pitsaril on kiri: Engelbrect Mannerburg. 
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pärrast Issanda Iesusse Kristusse Sündmist neist pühhist Ewan-
gelistist ning Apostlist on ülleskirjotud. Sestsammast pead sinna 
sedda täädma: Kui essimenne Innimenne olli Patto sisse lange-
nud / ja se läbbi iggawest Hukkatust ennese pale saatnud / siis 
on se helde Jumal ommast surest Armust selle langenud Inni-
messele sedda kallist Tõotust andnud / et tedda/ühhe Wahhemchhe 
ja Lunnastaja läbbi / Pattust ja Häddast jälle piddi awwita-
dama / aga se Hukkataja / se on / Kurrati Riik ja Wäggi piddi 
ärrahäwwkadama / ja tühjaks tehtama / ninda kui temma 
selle Patto sisse langenud Innimessele sedda römolikko Sanna 
kulutanud: Minna tahhan Waeno tõsta sinno ja Naese wahhele 
/ ja sinno ja temma Seemne wahhele / sesama peab sinno Pää 
russuks tallama / ja sinna pead temma Kando nöölma I Mos. 
III. 15. Se tootud Naese Seme on Kristus Jummala Poeg / 
se piddi Ussi / se on Kurrati Pää russuks tallama / se on / tem-
male Wäggi ärrawõtma / ommeti ninda / et Kristusse Kando 
piddi nööldama / se on / temma piddi kannatama ja surrema. 
Ebr. II. 14. Sesinnase Töötusse pale ommad keik Usklikkud I lma 
Algmissest lootnud; Ning ehk kül need / kc enne Kristnsse Sünd-
mist ellasid / sesinnase Töötusse ep olle nähnud / siske ommad 
nemad ennast keigennemine nende Ohwride jures / kumad ni 
hästi kui keik Lewiteliste Iummala-Tenistus Kristust tähhendasid 
/ sestsammast rõmustanud / ja ommad ärrasurnud Ussus se-
samma pale Ebr. Xi. 13. Agga kui se Aeg / mis Jummal 
ommas Nõuus olli ärramöttelnud / täis sai / siis lähhätas 
Jummal omma Poega / et temma piddi Naesest sündima / ja 
Kässo alla pandama / et temma neid / ke Kässo al ollid / piddi 
ärralunnastama / ja meie sedda Laste-Kohhut piddime sama 
Kal. IV. 4. 5. Sest rägib nüüd sesinnane Ramat / mis ueks 
Sädusseks kutsutakse / ülleüldes; sest selle sees antakse meile 
täda / kuida Jummala Poeg / kelle Wäljaminnemine Alg-
missest ja Iggawest on / Mihk. V. 2. Ke on Jummal ülle keik 
lidetud iggawest / Röm. IX. 5. Neitsist Mariast tösstseks Inni-
messeks on sündinud, Luc. II. 6. 7. J a ninda kui Innimesse 
Lapsed Lihhast ja Werrest on Ossa sanud Ebr. II. 14. Selle sees 
kulutakse / mis Kristus on õppetanud / mis temma omma Ello 
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Ajal Ma-IIma pääl olles on teinud / ja mesuggune temma 
Jummala ja Innimesse wasto on olnud / mis temma meile 
Õppetusse Tähheks on jällejätnud / et meie temma Ialgi peame 
nõudma / ja temma järrele käima I Pet. II. 21. Kuida temma 
wimati meie Patto pärrast on kannatanud / ärrasurnud / mah-
hamaetud / meie Õigusse pärrast jälle üllestõusnud / Taewa 
leinud / ning Jummala parrama Käele istnud / et temmal kui 
keigewäggewal Kunningal keik Melewald on Taewas ja Ma 
pääl / ning et tema wõib ning tahhab neile Mille iggawest Ello 
anda. Selle sees kulutakse ka / kuitao need Innimessed sedda 
suurt Armo peawad tundma / seddasamma usklikko Lotussega 
wastowõtma / ja ei mitte ennamb kui Patto ja Kurrati Lap-
sed / waid kui Jummala Lapsed Õigusses ja Pühhastusses ellama. 

Need / ke sedda Ramato ommad kirjotanud / ep olle Ing-
lid olnud / waid Innimessed / agga nisuggused / kellel pühha 
Waim sedda on sisse andund / mis nemmad piddid kirjutama / 
temma on neid ka Kirjotamisses wallitsenud ja walgustanud / ja 
ninda keige Toe sisse juhhatanud / et nemmad sesamma Kirja sees 
ep olle wõinud eksida Ioh. XVI. 13. 2. Petr. I. 21. Sepärrast 
on ka nende Tunnistus tõssine Ioh. XXI. 24. J a nende Sanna 
ep olle arwata kui Innimesse Sanna / waid ninda (kui se ka 
tõest on) kui Jummala Sanna 2. Tessal. II. 13. 

Agga ses Ramatus / mis ueks Sädusseks kutsutakse / leitakse 
mitto neid Ramatuid. Essimessed nelli Ramatud kutsutakse 
Ewangeliummiks. Matteus on essimest / Markus teist / Lukas 
kolmandat / ja Johannes neljandat ülleskirjotanud. Ewange-
livam on Kreka-Kele Sanna' / ja on meie Kelel ni paljo kui rö-
mus Sannum. Otsekui tahhaksin ma ühhel / ke Snrma-Hukka-
tusseks on mõistetud / üttelda: ärra karta mitte / sinna pead zU 
lama. Ninda kutsutakse sedda Õppetust ehk Kulutamist / me 
sees Pattussele / ke iggaweseks Snrmaks ja Hukkatusseks on 
mõistetud / Armo ja iggawest Ello Kristuste läbbi tootakse / 
Ewangeliummiks ehk Armo-Õppetusseks ning Kulutamisseks. 
Nende Ramatude Kirjotajaid kutsutakse Ewangelistiks / sest et 
nemad sedda omad ülleskirjotanud / ja neid römolikkud Sanno-
mid Ma-Ilmale täda andnud / kuida se Tõotus / mis Paradisia 
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olli antud / on tõeks sanud / et se Naese Seme (Kristus) jubba 
sündinud / ja keik tehnud ja kannatanud / mis temma meie 
Arralunnastamisseks ja Õnnistusseks piddi teggema ja kanna-
tämä. 

Pärrast leiad sa sessamas Ramatus nende Apostlide Teggu-
sid. Apostel on ka Kreka-Kele Sanna / ja ni paljo kui üts 
Kask / ehk üks / kedda lekkitakse. Kui Kristus meie Issand omma 
Õppetusse Ammetit hakkas / siis wallitses temma ärra kaks-
teistkümmend Meest / neid kntsus temma Apostliks Luk. VI. 13. 
ke ikka temma ümber ollid / temma Õppetusi kuulsid / temma 
Imeteggusid näggid 7 et nemmad ni hästi sest / kui ka temma 
üllestousmissest selle Ma-Ilmale piddid tunnistama. Luk. XXIV 
48. Apostli Tegg. I. 22. V. 31.1 Needsammad läksid pärrast 
Kristuste üllestõusmist / kui pühha Waim olli nähtawal Kombel 
nende pale wäljawallatud / Ap. Tegg. II. 1. 2. 3. 4. keige Ma
i lma / ja kulutasid Ma-IImale sedda römolikko Sannume 
Kristustest Jummala Pojast. 

Kuida nüüd needsinnased Apostlid õppetanud / ja issiärranis 
se pühha Apostel Paulus / ke Pa^gganade jure sai läkkitud / mis 
nemmad on kannatanud / ning kuida M a - I l m ning Kurrat 
nende wasto pannud / ja siiski sedda kallist Õppetust ei wõinud 
ärralämmatuda / egga ärräkustuta / se on keik Apostlide Teggo-
Ramatus ülleskirjotud. 

Apostlide Hool olli / e t se Õppetus / mis nemmad issikeskes 
kulutasid / ka Koggodusse jures piddi tähhele pandama / ja 
hoietama / ilmaks nemmad / ka ärra olles kinnitasid neid Uski-
jäid Ramatudega. Neid on Paulus (sest et temma ennamb / 
kui keik Apostlid Tööd teinud / 1. Kor. XV. 10) ennamiste kir-
jotanud. Sepärrast omad need Ramatud keik korda möda ülles-
firjotud / ja sesinnase (Ne Sädusse) Ramatus kokkopantud 
ja satud. 

Wiimne Ramad on nende Salla-Asja Näitmiste Ramat / 

mis sel pühha Apostli Johannesele on näidetud / me sees temale 

pimedas Prohwetide Kuijus ja Kõnnes on näidetud / kuida se 

luggu Kristtusse Koggodussega Ma- I lma Otsani piddi ollema / 

kuida se ärratllgganenud Koggodus / se uskmatta ja wöra I u m -
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maia Sullase se Paabsti Hult ehk Pabel piddi wõtma sedda, tös-
sist Jummala Koggodust kangeste tiusada ja waewada / senni 
ko Jummal pale tulleks / ja Pabilonile / se on / selle Hukka-
tusse Rahwale Otsa teeks. 

Se on / Armas Ma-mees / mis sulle lühhidelt sestsinnasest 
Ramatus sünnib täda anda. Tõuse uüüd ülles / sa Walgeks / 
sest sinno Walgus tulleb / ja Issanda Walgus tõuseb sino ülle 
Es. LX. 1. $Lxm jä ennamb endise Rummaluse sisse / waid 
tänna Jummalat Süddamest / et temma k,a sulle sinno Kelel 
omma Sanna on andnud luggeda / pällu tedda temma pühha 
Waimo pärrast / et temma sind walgustaga / ja olle se helde 
Jummala wasto temma sure ja rohke Armo eest keigest Südda-
mest tännolik ja karda Jummalat. 

Jummal andko sulle omma Armo Kristuste IEsusse meie 
Issanda pärrast. 

Amen. 

144. 1715. Tallinna. 

Uus Testament. 

Äratrükk sarnast teosest (b ga signeeritud poognale järgnevail kahe 
pagineerimata lk-1), kust pärit tekst nr. 143. 

I N. J. 

Mönmugad Õppetussed 

nende ees / ke pühha Kirja ja issiärranis meie Issanda IEsusse 
Kristuste Ue SädusteMamato õige Kassaga ja omma Oinge 

Õnnistusteks tahtwad luggeda. 

I Armas Innimenne / ke sa puad pühha Kirja omma Hinge 
Hääks luggeda / olgo sa ni tark ja mõistlik issiennesest / kui sa 
eal tahhad / siis pead sinna omma Pimmedust ja Rummalust 
jummalikkus Asjus tundma Joh. IX. 41. 1 Cor. II. 14. sepär
rast / õtse kui sinno Kohhus on / iggal Ajal Süddamest Palwet 
piddada / ninda pällu ka Jummala pühha Waimo ni saggedaste / 
kui sa wõttad pühha Kirja luggeda / et temma sinno Süddame 
ja Mele walgustaga / et sa sõdda / mis sa loed / wõiksid õiete 
mõista Eph. I. 18. 
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II Ei pea sa muud middakit selle sees otsima / kui agga 
Kristust / ja sinno Õnnistust / Pattust pöörmist / ja Usko temma 
sisse Joh. V. 39. Agga mitte ilmalikko Tarkust / se läbbi omma 
enne ärraarwatud kurjad Mõtted ja Kombed kinnitada / sest se 
taewalik Tarkus ei tulle ühhe kõrge ja wallato Süddame sisse / ke 
ikka öppeb / ja siiski rummalaks jääb. Pale se pöörwad nisuggu-
sed Innimessed pühha Kirja omma Tartusse järrele / ennese 
omma Hukkatusseks. 

III. Lähhäb sulle ka tarwis üks allandik Südda ./ ja peab 
sul kindel Mõtte ollema Kristusse jure tulla / Õnnistuste Teed 
öppeda '/ ja temma Sanna kuulda. Sest ke omma Mõtte pale 
jääb / Ussu-Asjad omma Himmo järrele ärraarwab / ja / kui 
temma middakit loeb / mis temma Mele pärast ep olle tehha / 
pühha Kirja ninda ärraselletab / kui temma Lihha ja kurri 
Südda ihhaldab / sesamma heitko pühha Kirja warsi käest ärra / 
ja ärra koormago ennese pale mitte ennamb Jummala Nuht-
lust / kumb muidoke aegsaste kül temma pale tulleb. 

IV Kui sa puhhas Kirjas tahhad õiete Töt katte saa (ninda 
kui so Kohhus on) siis peab sul se kindel Nou ollema / Jummala 
Tahtmisse järrele ellada / ja sinna pead sepärrast taewalikko 
Tartusse Waimoga tõest täidetud ja Jummala pole ümber-
pöörtud ollema, 1. Cor. II. 4—12. J a Kristus ütleo.Joh. VII. 17. 
Kitt kegi taHHao Jummala Tahtmist tehha / se peab tundma / 
kas sesinnane Õppetus Jummalast on / j a üksti mu / olgo temma 
ni tark ja mõistlik / kui ta eal tahhab. 

V Ärra mõtlego / et sa keik ühhe hobiga pead mõistma 
puhhas Kirjas / kuid olle Allandusses rahhul sega / mis Jummal 
Armust sulle andnud mõista / ja se möda // mis sa mõistad / 
wõtta omma Ello parrandada / siis saad sa pärrast ennesele 
tõeste rohkemat Tarkust. Aga ke püab ilma pühha Waimo wal-
gustamatta teiste Õppetaja olla / ja on surelinne ennese Meles / 
lähhäb tõeste Naeruks / ja ei sa ellades ennesele Töt ja Wal-
gustei puhhast Kirjast. 

VI Siis ei pea sa pühha Kirja luggema Ajawiteks / õtse-
kui olleks se üks Iummala-Tenistus '/< kui sa loed ehk saggedaste 
läbbiloed pühha Kirja / kuid sa pead seddasinnast Jummala 
Sanna ühhe tännolikko </ sannakuulwa / pühha Süddame ja 
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järrestikko Ohkamissega tähhälepannema / ja Ussus wasto-
wõtma / ninda et sa nüüd middakit ei otsi A eiga pua / kui 
Jummala Sanna kuulda / ja selle Wäe läbbi waggamaks / kan-
natlikkumaks / ja keige Hä sees täielikkummaks minna. Lühhi-
delt: Pühha Kirja Luggeminne ilma Ello-parrandamatta satab 
aga suuremat Hukkatust. Luk. XII. 47. 48. Joh. XII. 43. 

VII. Mis sa õiete ei mõista / sedda küssi neilt / ke suremat 
Tarkust ja Mõistust pühha Waimo läbbi ennesele puhhas Kirjas 
sannd / ja ärra pöra sa mitte teisiti / kui se on; waid jätta 
sedda enneminne senniks jälle / kunni Jummal sulle teisel korral 
sedda täda annab. 

VIII. Kui sa pühha Kirja Luggemist Palwedega olled 
alganud / ninda lõppeta ka Palwedega. Tänna Jummalat se 
eest / mis se öppenud / ja parranda ennast sedda möda. Mis 
sa olled tundnud kurja ollewa / sedda jätta ilma wiwitamatta 
mahha / pällu Jummalat / et temma keik Hääd sinno Südda-
mes kaswatago / ja iggatse allati Jummala Sanna kuulda. 
Olle rõmus / kui sa Nisti ja Willetsusse al õpped tundma / kui 
armolinne Kristus on. 1. Petr. II. 3. 

IX. Wimati pead sa ka teisi maenitsema Jud. 20. Agga 
mitte ülle sinno Mõistusse Mare / waid et sa iggatseb Jummala 
Tahtmist kuulda 1. Petr. II. 9. jummalakartlikko Könnedega 
Koi. III. 16. se teeb / et Jummala Tundminne ja Tarkus sinno 
sees Wägge ja Wõimust wõttab. Se armolinne Jummal juhha-
tago meid omma Tõe / ning Rahho Te päie Amen. 

145. 1715. Tallinna. 

Uus Testament. 

Apostlite Tegude raamatu 27. peat.ja 28. peat., salmid 1—16. 

Äratrükk samast teosest, kust pärit tekstid nr. 143 ja 144. Vrd. 
tekste nr. 78, 79 ja 134! 

P ü h h a Apoftlide Teggudest. 
Se XXVII. Pätük. 

1. Agga kui se Nou olli petud / et meie Piddime Laewaga 
Italia Male minnema / andsid nemmad Paulust ja mõnni-
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gctt> muid Wangid köidetud Ühhe Päliko kätte / kelle Nimmi 
Iulius / Keisri Wa Hulgast. 

2. Agga kui meie ühhe Ädramitti Laewa astsime / et 
meie piddime Asia Ma möda minnema / siis läksime meie 
Maalt ärra / ja meiega olli Aristarkus Maatfedonia Maalt / 
Tessalonika Linnast. 

3. Ja teisel Päwal saime meie Sidonia Linna / ja 
Iulius käis heldeste Paulusega ümber / ja andis temmale 
Lubba omma Sõbrade jure minna ja ennast kassida. 

4. Ning lui meie säält saime ärraläinud / lätsime meie 
Siiprust möda / et Tuled meie wasto ollid. 

5. Ja kui meie se Märre läbbi / mis Siliitsia ja Pärn-
wilia kõrwal on / saime läinud / siis saime meie Mira Linna 
Liitsia Maal. 

6. Ja sääl leidis se Pälik ühhe Aleksandria Linna Laewa / 
mis Italia Male läks / ja panni meid selle pale. 

7. Agga kui meie mitto Päwa tassa ollime käinud / 
ja waewalt Kniduse kohto saime (sest Tuul ei lasknud meid) 
läksime meie Kreta Sare alt möda / Salmoni Linna pole. 

8. Ja kui meie waewalt säält möda saime / siis saime 
meie üht Paika / mis kutsutakse Hääks Saddamaaks / kelle 
liggi olli Lasea Linn. 

9. Agga kui paljo Aeg sai möda läinud / ja nüüd jubba 
pahha olli Laewaga käia / et Paasto Aeg jubba möda olli / 
maenitsis Paulus / 

10. Ja ütlis neile: Mehhed / Minna nään / et se Purje-
taminne sureks Waewaks ja Kahjuks tahhab olla / mitte üks-
paines koormale / ja Laewale / waid ka meie Ellule. 

11. Agga se Pälik ussus ennamb se Kippri ja Tüür-
manni / kui Palusse kõnnet. 

12. Agga et sinna Saddamase ep olnud hä ülle Talwe 
jada / siis olli surema Hulga Nou / säält ärraminna / ehk nem-
mad wõiksid Wöniitsia Male sada / ja ülle Talwe sinna 
jada / kumb on üks Saddama Kreta Maal / wasto Ettel-
ja Loie- tuult / 

13. Agga kui Launa°tuul tõusis puhhuma / ja nemmad 
mõttid / nüüd ennese Nouo järrele eddasi minnewa / tõmbasid 

329 



nemmad Purje ülles / ja lätsid õtse liggi Kreta Sarest 
möda. 

14. Agga ei kaua pärrast sedda tõusis Torm nende wasto / 
kedda kutsutakse Idda-Pohhi-tuleks. 

15. J a kui se Laewast finni hakkas / et temma ei wõinud 
wasto Tuult minna / lasksime meie sedda Tulest ajada. 

16. Agga meie saime ühhe Sare liggi / kumb Klaudaks 
kutsuti / sääl wõisime waewalt (omma) Pat i kätte saa. 

17. Sedda wõtsid nemmad ülles / ja pruuksid Abbi / ja 
köidsid sedda Laewa alla kinni / agga kui nemmad kartsid 
ennast Liwa pale juhtuwa / lasksid nemmad Purjed mahha / 
ja weersid ninda. 

18. Agga kui meid kurjast Ilmast wägga aeti / siis heit-
sid nemmad teisel Päwal Niistad wälja. 

19. J a kolmandal Päwal heitsime meie oma Käega Laewa-
riistad wälja. 

20. Agga kui mitmel Päwal ehk Pääwliko ellik Tähte 
olnud nähha / ja mitte pissut kurja Ilma (meie wasto) olnud / 
siis loppis wimati Lotus ärra Elluse jada. 

21. Agga kui nemmad kaua Aega ollid sömata olnud / 
siis astus Paulus nende keskele ja ütlis: Oh Mehhed / teie 
olleksite piddand minno Sanna kuulma / ja mitte Kretast ärra-
tullema / ja sest Waewast ning Kahjust ilma jäma. 

22. J a nüüd maenetsen minna teid rahhul olla / sest 
üksigi Hing ei sa meie sääst hutka / kui agga se Laew. 

23. Sest sel Ösel seisis Jummala Ingel minno jures / 
kenne pärralt ma ollen / kedda minna ka tenin. 

24. J a ütlis: Ärra karda Paulus / sinna pead Keisri 
ette sama / ja waat / Jummal on sulle neid keik kinkinud / 
mis sinnoga Laewas on. 

25. Sepärrast Mehhed olge rahhul / sest minna ussun 
Jummalat / et se ninda peab sündima / kui mul on ööldud. 

26. Agga meie peame ühhe Sare pale ajama. 
27. Agga kui jubba neljas teistkümnes Ö kätte tulli / ja 

meie Adria Märre pääl purjetasime / siis mõtlesid Laewa-
mehhed / ennast ühhes Paigas Male sawa. 
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28. Ning kui nemmad Lodi Wette heidsid / leidsid nemmad 
kakskümend Sülda Wet / agga kui nemmad pissut eddasi läksid / 
ja jälle Lodi heidsid / leidsid nemmad wiisteistkümmend 
Sülda. 

29. Siis kartsid nemmad / ennast kõwwa Paika sawa / 
ja heidsid nelli Ankro wälja Laewa taggamissest otsast / ja 
iggatsesid Walget sawa. 

30. Agga tui need Laewa-mehhed Laewast püüdsid ärra-
põggeneda / ja Pat i Märrese lasksid / kui piddid nemmad 
essimessest Laewa otsast Ankrud mahha lasta / 

31. Ütlis Paulus Pälikko ja Söddameeste wasto / kui 
need ei jä Laewa / siis ei wõi teie Elluse jada. 

32. Siis raiusid need Södda-mehhed Pat i Köijed katki / 
ja lasksid temma wälja langeda. 

33. Agga kui Walge hakkas tullema / maenitsis Paulus 
neid Leiba wõtma / ja ütlis: Tänna on neljasteistkümnes 
Pääw / et teie otate / ja sömata ollete / ja et teie ep olle 
middakit ennesele wõtnud. 

34. Sepärrast maenitsin minna teid Leiba wõtma / sest 
se tulleb teie jahhutamisseks. Sest teie sääst ei pea ühhegi 
Pääst Juukse Karwa mahhalangema. 

35. Kui temma sedda sai üttelnud / wõttis temma Leiba / 
tännas Jummalat nende keigide nähhes / murdis sedda ja 
hakkas söma. 

36. Siis sai neile keigile hä Meel / ja nemmad wõtsid 
ka Noga. 

37. Agga meid olli keik ühtekokko Laewa pääl kaks sadda 
ja kuus Hinge kahheksatkümmend. 

38. Agga kui nemmad said Leiba wõtnud / siis kerge-
tasid nemmad Laewa / ja heidsid Wi l ja Märrese. 

39. Agga kui Pääw sai / ei tunnud nemmad sedda Maad 
mitte; Agga üht Märre Nurka said nemmad nähha / kussa 
Nand olli / sinna olli nende Mõtte Laewa ajada / kui nem-
mad wõiksid. 

40. Ning kui nemmad Ankrut said ülleswötnud / siis 
läksid nemmad Märrele / ja päästsid Aero-paelad lahti / ja 
weddasid Purje ülles Tuult möda / ja püüdsid Nanna minna. 
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41. Agga kui meie ühte Paika saime / kus mollemel 
polel Märre olli / hakkas Laew kinni / ja essimenne Ots jäi 
likomatta seisma / agga taggumine ots katkes neist kangist Lae-
nist katki. 

42. Agga Södda-meestel olli se Nou / et nemmad tahtsid 
Wangid ärratappa / et üksigi ei pidand uijudes ärrapäsema. 

43. Agga se Pälik tahtis Paulust piddada / ja kelis 
neid ärra sedda Nouo wõtta / ja käskis neid / ke mõistsid 
uijuda / essiti wäljakargaba / ja Male taotada. 

. 44. J a neid teist / muist Lauade pääl / muist 2ama 
Tukkide pääl. Ja ninda sündis / et keik terwelt Male said. 

Se XXVIII. Pätük. 

1. Ning kui nemmad ollid pääsnud / siis said nemmad 
täda / et se Saar Melitiks kutsuti. 

2. Agga se Sare Nahwas ei teinud meile pissut Söb-
rust / sest nemmad teggid Tuld / ja wöttid meid keik wasto 
Wihma pärrast / mis meie pale olli tulnud / ja Külma pärrast. 

3. Agga kui Paulus hulka Haggo kokko risus / ja Tullese 
panni / tulli üks Nastik Pallawast / ja hakkas temma Kätte 
kinni. 

4. Agga kui se Nahwas näggi sedda Ellajat temma 
Kä külges rippowa / ütlid nemmad issikeskes: Wist on se 
Mees üks Mehhe-eksia / kedda Jummala Sundminne ei lasse 
ellada / ehk temma kül Märrest on Pääsnud. 

5. Agga temma longus se Ellaja Tullese / ja ei tunnud 
ühtigit Wigga. 

6. Agga nemmad mõttid sündiwa / et temma Piddi ülles-
paistma ja surnud mahhalangema / agga kui nemmad kaua 
ootsid / ja ei nähtud temale middakit kurja sündiwa / siis 
mõttid nemmad teisiti / ja ütlid tedda Jummalat ollewa. 

7. Agga selsammas paigas ümberkaudo olli sel Sare 
üllemal / Nimmelt Publius / üks Mõ is / tema wõttis meid 
wasto / ja piddas meid kolm Päwa wägga hästi. 

8. Agga se sündis / et Publiusse Issa soja ja kõhho 
Tõbbes haige maas olli / selle jure läks Paulus sisse / ja piddas 
Palwet / panni Käad temma pale / ja teggi temma terweks. 
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9. Kui se olli sündinud / tullid ka teised temma jure / 
kel selle Sares wigga olli / ja said terweks. 

10. Ja nemmad auustasid meid wägga/ja kui meie ärra-
purjotasime / andsid nemmad meile Te Pale / mis tarwis olli. 

11. Agga kolme Ku pärrast läksime meie ärra ühhe 
Laewaga / se olli Aleksandriast / ja olli ülle Talwe Sares 
olnud / sel olli Awwitajaks Taewa-Täht / mis kutsutakse 
Kaksikus (nimmelt Kasior ja Põlluks). 

12. Ja kui meie Sirakusa saime / seisime meie kolm 
Päwa paigal. 

13. Kui meie säält Laewaga ümber läksime / saime meie 
Negiumme Lina / ja kui ühhe Päwa pärrast launa Tuul 
tõusis / saime meie teisel Päwal Puteoloni Linna. 

14. Sääl leidsime meie neid Wende / neist palluti meid 
seitse Päwa nende jure jada / ja ninda saime meie Noma Linna. 

15. Ning kui sääl need Wennad meist said kuulda / 
tulliwad nemmad wälja meie wasto Appiwerre ja Tritaberni 
sadik. Kui Paulus neid näggi / tännas temma Jummalat 
ja sai rõõmsaks. 

16. Aga kui meie Noma Linna saime / siis andis se 
Pälik need Wangid Älllema-Päliko kätte. Agga Paulus-
sel anti lubba jada / kuhho temma tahtis / ühhe Sõdda-
mehhega / ke tedda hoidis. 

146. 1717. 

Pulmalaul. 

Äratrükk trükkteosest „Pulma Laul mis Selle ausa Issanda 
S e l l e r e £>inrtie, ning Selle ausa Neitsi Wröl iko Tio Elso, 
Pulma Päewal, Selle 1717 aastal, selle 17 Neäri kuu Päewal, Maal 
lauldi neist Ölletaiaist" (16 lk. iihe5 järgneva teksti nr. 147-ga, in- 8°, 
ilma ilmumiskoha ja -aastata ning trükikoda nimetuseta), mis kahes 
eksemplaris alal on Õpet. Eesti Seltsi' raamatukogus. 

P r u u d i Emma. 
OH ma waene Naisokenne 
Kus mo Kanna-poiokenne? 
Mis ma södsin mis ma joodsin, 
Mis ma kaidsin mis ma Hoidsin; 
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Wist on kahjo sündnud sull, 
Ehk sind wõttis pahha Kull; 
Oh mo waine Naisokenne! 
Kus mo Kanna-poiokenne? 

J s f a - M e e s. 
Ärra kurda, Aidekenne, 
Kus so Kanna-poiokenne; 
Ei tel olle kahjo sündnud 
Egga tedda kull ka wiidnud, 
Küll ta ennast mõistis hoida, 
Ehk siis tedda weel wõiks leida: 
Urra kurda, Aidekenne, 
Kus so Kanna-poiokenne. 

I s s a - M e h h e N a e n e . 
Oisga tita Langokenne. 
Tallel on so Kannokenne; 
Külla Kuk ta aukotelles, 
Kanna walmis werretelles, 
Kuk on Kanna willonud 
Olga teile kinkitud. 
Oisga ella Langokenne, 
Tallel on so Kannokenne. 

P r u u d i E m m a . 
Wissi Kukke eest ma tännan, 
Knkkele ma Kanna annan; 
Kanna peäle Kuk kui tulleb, 
Ning se Kanna se peäl munneb, 
Audodes meil poege teeb, 
Wanna silm siis röömo nääb; 
Wissi Kukke eest ma tännan, 
Kukkule ma Kanna annan. 

P e i g m e e s 
Tulle nüüd mo Tibbokenne, 
Mu l on maggus Linnokenne, 
Lössitelles ma sind tallan, 
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Taggasi ma pea kallan; 
Olgem wissid settel tölel, 
Se on maggns minno meelel: 
Tulle nüüd mo Tibbokenne, 
Mul on maggus Linnokenne. 

P r u u d. 
Kütt ma tullen Kukkekenne, 
Sa mul olled armokenne: 
Mis sa annad se ma wöttan. 
Ennamp ihhaldus ma tõttan, 
Saada agga Poiokessi. 
Siis mul õige maggus messi: 
Kül ma tullen Kukkekenne, 
<Va mul olled armokenne. 

P e i o-p o i s, P r u d i T ü d r u k, 
j a 

P u l m a-R a h w a s. 
Kuk on hää, hä on Kanna: 
Siggidust Neil Taewas anna! 
Talla Kuk ja sada Karja. 
Sarjast, Kanna, saada Karja. 
Olgem rõõmsad ühhest meelest: 
Laulgem kohtlast ühhest keelest: 
Kuk on hää, hä on Kanna, 
Siggidust Neil Taewast anna! 

147. 1717. 

Vargalugu. 

Äratrükk eelmist teksti nr. 146 sisaldavast teosest, kus see peal
kirjaga „Üks Ennemuiste Luggu ühhe Warga peäle" aseneb Ikk. 7—15. 
Vrd. tekst nr. 146 eelrnärkust! 

1. 
Kule Ki l t r i Hanso Jaan 
Kus mo kallis Saksa-Saan; 

Kus mo Rukkid, Linnaksed, 
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Mis sa ärraraiskasid? 
Sada mulle pea kätte, 
Ehk ma wiin sind Kohto ette! 

2. 

Kule, ütle aegsaste, 
Leppi möga ausaste; 

Ehk ma tullen Kohto Wäest, 
Wõtialt ärra keik so Käest, 

Kued, Sergid, Sukkad, Ausud, 
Saab siis nähha, mis sa lausud! 

3. J a a n ü t l e b : 

Armas Issand, Kannata! 

Minna tahhan tassuda: 
Minnul on hea Pannal-Wöö, 
Wõtke sedda endile; 

Ehk ma toon ka teie Katte 
Käemehhe minno ette. 

4. K ä e m e e s ü t l e b : 

E i ma seisa sinno eest, 
Jaan, sa olled kawwal Mees! 

Iodik Pettis olled sa, 
Panled warrastasid ka; 

Maksa isse omma Wõlga. 
Witsa holeks anna Selga! 

5. J a a n w a s t a b : 
Miks sa nenda sõimad mind, 
Mats, eks minna tunne sind! 

Kas sa tahhad teäda siis, 
Mis so kurri Komb' ja Wiis? 

Naese Sõrme Rikkuja, 
Mehhe Laua Kiskuja! 

6. M a t s w a t a b : 

Terre, terre Ianike, 
Kuhho Juhhatab sind Tee? 
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Wata, mis so Õues teal 
Heina Koorm on Ree peäl; 

Oh! sa Mõisa Kuni Warras, 
Wõilas on sul Keigeparras! 

7. J a a n ü t l e b : 

Mats, sa Rehhe Warblane, 
Mõisa Oddra Poiseke! 

Kä-uks, Kä-uks laulsid sa, 
Pannid Nahka Römoga; 

Kül sind Mõisas sillitakse, 
Selja Soned wennitakse! 

8. M a t s ü t l e b : 

Olle waid, mo Wennike, 
Wargad puhhas olleme! 

Olleks keik se Will i teal, 
Seisaks ühhe Hulgo peal, 

Ei se mahhuks Mõisa Aita, 
Egga Linnas olleks Paika. 

9. J a n i n u h h e l d a k f e : 

Ai ! — Ai ! — Kibbe Kä, 
Kaiekenne eks sa nä! 

Oh! — Oh! pällu sa, 
Minna surren Häddaga! 

Aita, ella Kaikenne, 
Praego surreb Ianikenne! 

10. N a e n e w a s t a b : 

Oh! mo armas Janile. 
Kallis on se Sanike. 

Nendaks sinna Nahka müüd, 
Ianikenne, sul on Süüd! 

Jätta Körtsö Kombed mahha, 
Siis sa hoiad terwe Nähha! 
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11. K o h h u s m a e n i t s e b t e d d a . 

Minne Jaan, ja parrandada, 
Omma Ello Heaga! 

Mingo nurga wanna Wiis, 
Ausast sinna ellad siis; 

Pea kurko kassinaste, 
Siis sa rakid illusaste, 

12. J a a n ü t l e b N a e s e l e : 
Minne Krötso, Kaieke, 
Minnul on suur Hädda kä; 

Kurk on kuiw ja waewab mind, 
KaieVe, ma pallun sind. 

To mul Õllut, to mull Wina, 
Siis ma unnustan mo Pina! 

13. Naene w a s t a b : 
Mitte nenda Ianike, 
Kus so Taari-Kappake! 

Jo, jo heida Külleli, 
Magga hästi Lollike; 

Kül so Riipsud parranewad, 
Ilma, et need Wina sawad. 

14. J aan ü t l e b: 
Mitte nenda Kaieke, 
Minnul on suur Hädda kä: 

Nahkur Thomas Härjalont, 
Wanna kirjo Koera-Kont, 

Kes mo Pea pistis Pauna, 
Satis Mõisa Posti Sanna. 

15. Naene ü t l e b : 
Ei ma Kule ennam Jutto, 
Janike, et minne Tutto! 

Mõisa Koerad aukuwad, 
Ukse peale paukuwad; 

Weeleks tahhad Nahka müa? 
Wet ja Leiba Kastis süa? 
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16. J a a n w a s t a b : 

Oh! sa wanna Ranna Kai! 
Sinno Sn on wägga lai. 

Et ma willets, Winato, 
Jõudo polest Rammato, 

Kül ma sinno Nahka nühhin, 
Teddre-Iunstoga sind pühhin! 

17. J a a n l ä h h e b K ö r t s o . 

Terre, terre Körtsoke 
Maggus Laiakappake! 

Õllut, Wina kül on teal! 
Õllut, Wina kül on teal! 

Lahti ollen Mõisa Karrast, 
Assi tagga Nähha pärrast. 

148. 1732. 

Anton Thor Helle. 

Neist mesilastest. 

Äratrükk teosest „Kurtzegefatzte Anweisung zur Ehstmschen Sprache 
. . . Kalle 1732", Ika. 391—404. 

Neist messilastest. 

Essimenne Jut. 

Peet ia Hcn^B. 

Peet. Terre Jummal appi! Haus, mis nüüd talwe aial linno 
aedas sulle teggemist on: 

Haus. Olle terwe, wend, isse terretamast, eks neid lomokesst ka 
talwe aial peab kaisma: 

P. Eiga nemmad se külmaga kanna wilja kokko? 
H. Ei kül wilja ehk mu nende to pärrast neid wadetakse, kuid 

otse nende hädda pärrast. 
P. Mis hädda kül sel heal linnokessel peaks ollema. 
H. Oh minno wennike! kedda ennam kiusatakse, kui se mis hea on. 
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P. Tõssi se, agga kes neist peaks puhuna? 
H. Ennä! kül knrjateggiaid wagga lomalc. Wahhest nerria hiir 

sööb temma pusukest laiaks, ehk teeb augud alt; wahhest 
maltsas raiub selja takka augud sisse; lind tulleb wälja; süakse 
ärra; wahhest tühhane pörrotab lindo wälja ja sööb; mõnni 
lennab wälja, külm tnul lööb tedda warsi mahha, ja ram-
mastakse ä. 

P. Et kule waenlast! kül kulen hoidmist linnomehhel ka talwel. 
H. Kül, kül, ja kui tulleb tuiskne ilm, mattab suud kinni, ja saddo 

lämmatab neid ä, kui ei olle lauakenne pandud marjuks au-
kude peäl; ehk tulleb külm sa o peäle, siis tõmmatakse karda 
ehk lööb jäesse, panneb augud kinni, sepärrast peab ikka 
waatma. 

P. Millal temma isse siis wälja nõuab? 
H. Kewwade warsi, et lummi on rahkjas, kui tulleb soe päwa 

paiste paasto aial, siis hakkab toito sama leppa ja Pao nrwest, 
ja ängist aia äre, siis sadetakse wälja, et Jummal non on 
kätte annud. 

P. Ho, ho! jubba siis korda saab. 
H. Mis siis, wennike, siis saad sa rõõmsaks, kui sa näad et ta 

püksi koormaga käib. 
P. Jo siis se lomoke jääb ennese peäle jälle: 
H. Kuida siis: üks mõtlik innimenne pallub agga siis Ium--

malad, et wõiks siggida ja ommad asjad aiada. 
P. I ä terweks jälle, Hansoke, jutto aiamast, olgo otse seks kor-

raks, peab jõudma jälle koio pole! 

Teine Jut. 

P. ärra wõtta pahhaks, Hansoke, tullen ta se maggusa linnojntto 
sinnoga aiama. 

H. Et andko Iesukenne terwist, mis sa piddid küssima: 
P. Et sedda, millal uus perre hakkab neile walmis sama. 
H. Se tulleb uenda km wendal näddalal enne Jani. 
P. Mis märki wõib sest sada: 
H. Panne agga tähhele, kui korrend-kilid (on nisuguscd kui kahhe 

tiwaga kummalgi polel) lennawad; kui se näitab agga, ja on 
warrakas Pu, siis sa ussub, et linno perre on ärra haudunud 
siis ott walmis. 
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P. Kas siis se wanna pu omma jaggo warsi wälja annal,: 
H. Ei enne anna ta mitte iaggo wälja, kui emma Jummal an-

nab temmal olla. 
P . Se emmaga, kulin ennemuiste, peab õiete teggemist ollema. 
H. Ei se kül walle olle; agga tedda tunnukse teiste seast pea ärra. 
P . Neil on keik üks näggo, kust sa tedda ni mitme tuhhande seast 

tahhad ärratunda: 
H. Kül ikka, emmale on pitkem ja terrawam perse, koldsed joned 

perse ümber, teised joned on musta-hallid, pitkemad tiwad, ka 
koldsed pitkemad jallad, lennab urakülle, kui perse piddi tem-
male raskem ollema. 

P . Kuida tedda keige parreminne paigale saab panna: 
H. Ons üks emma perres, wõtta hiljokeste näppo wahhele panne 

puri sisse, ja wärwad puri al; pista pu sisse ülles, ja wata 
siis, kui järrele ladduwad teised lendcs ja murdes. 

P . Peaks siis wahhest perrele ennam kui üks emma ollema: 
H. On sedda ka, mittokõrda omma silmaga ollen näinud, wah-

hest kaks, wahhest ka kolm emma. Essimesse emmale ei te 
wanna emma mitte kurja, kui agga teisel poege on ja jamsib 
emma, siis wanna emma lubbab perrele tedda ärramurda. 

P . Kas linno-mehhe nou aitab ka se jures: 
H. Aitab ka, kui Jummal tahhab. Miuna näggin teista, kuidas 

neil pahhandus ühhes ko-us olli: wõtsin teist emma, andsin 
teise perrele: mis ma andsin, jäi, tänno Jummalale neile. 

P. Kuidas siis se on, Hans, et sa ikka emmaks hüad sedda, mis 
teised kunningaks nimmetawad. 

H. Emma ikka linno-meestele illusam maenitsedi 
P. Agga se, mis sul on linnopu, teised kongiks kutsuwad. 
H. Ei mitte, Janile, linnopu ikka linnokeste aedas petakse; kong 

pannakse püüdja meestele ülles, suurte pude otsa, teisi püüd* 
ma, kui nored perred ärralennawad; kassina wisi peäl püüd-
jamehhed neid hüüdwad korekesseks. 

P. Olle terwe ka sedda mulle sellitamast: teisel hobil tullen ta 
ennam so käest küssima. 

Kolmas Jut. 
P. Kas linnopuus mitmesuggused linnud on: 
H. On, isse on emma, teised on need õiged ehk Perre linnokessed, 
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need on keik töteggiad; teised jälle lessed, mis ei kanna mid-
dagi, kuid aitwad agga warrandust süa, need on jämme-
damad teisi. 

P. Mis head lessed tewad: 
H. Ei middagi, need on södikud waimud, kus neid paljo sünnib, 

se tahhab nuhtlus olla. 
P. Eks neid innimenne wälja tulles, wõi põlletuda: 
H. Ei aita innimesse nou ehk liigseädleminne se jures ühtegi. 

Kui Jummal annab perrele se jõudo, et perre neid ärrasun-
nib, siis ka-uwad; pölletamast ka perre linnud sawad hukka, 
pu lähhäb raido. 

P. Millal uus perre wannust lahkub: 
H. Kui emma kangemaks joudnnd, siis lahhutus hakkab sündima; 

siis näikse, kuida perre otab, seggab, kcritab üllewel; katsu 
päwa kaks, kolmandal ei olle armo, siis lükkatakse wälja. 

P. Eks emma olle essimenne wälja tullemas: 
H. Ei ial; perre enne wäljas ja pärrast temma tulleb ühhe 

jonega, ja langeb perre peäle, se on oige linno wiis. 
P. Kas emme ka taggasi lähhäb wahhest wanna pn sisse: 
H. Kül se on mittokõrda, aga need on jamsid, kes paljo segga-

wad; innimesse õnnel on wigga, ei tahha Jummal onne 
anda. 

P. Agga kust tunnukse õiete, et tahhawad minna: 
H. Kui lessed hakkawad wälja käima, kui sa wahhid, ei sel päwal 

ei heida ennam perret; agga sel päwal, kui nemmad paigal 
seiswad, siis ei wõi uskuda. 

P. Kuida siis se järrele perret heitwad: 
H. Löwad ülles teritama, sõlowad ümber wahhest kaua, kui 

emma noor on, wahhest heitwad ussinaminne kui emma 
wälja ennast annab, ja kui heitwad kuhhogi, siis wanna perre 
sadikud linnud lahkuwad taggasi, siis on rahho. 

P. Kui agga nemmad kõrges oksa peäle heitwad, mis nou siis on. 
H. Siis leikatakse oksaga hopis ärra, puista wakka sisse, wakka 

minnes, wõtta emma kinni ja te nenda kui teista ütlen. 
P. Kui agga nemmad maddalas on. 
H. Siis panne walge linna pu alla, teine ots pu su külge tikko-

kessega kinni, sata teised pärrast pu sisse minnema; siis len-
dega ehk teine ülle teie rissus mursus tahhawad peäle ikka. 

P. Missuggust pu nemmad armastawad keige ennaminne? 
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H. Se mis on õige emma Pu, olgo kuuskne, haabne, mändne, 
kellel ei olle ühtegi lomokest, mis rähn ei olle raiunud. 

P. Agga miis siis kui neid on? 
H. Kui neid on, ehk on önes seest, ehk kore wahhel koiekessi ehk 

toukokessi, se ep olle mitte plink pu. neid raiub rähn iggal 
aial. 

Neljas Jut. 

P. Millal hakkawad tööd teggema, kui nemmad paigale sanud? 
H. Warsi teisel päwal, kui nemmad ei räggise mitte pärrast kui 

pääw saab loja läinud, siis olle rõmus, neist sawad paiga 
mehhed. 

P. Kuida se to tehhakse? 
H. Esmalt tewad tühjad kerjekessid, pärrast koggutakse willi ker-

jekeste sisse; Lauritse pä aego, kui wiimne käiminne möda 
on, siis kanewad aukukessed kinni, limiwad su lauda ehk prao-
kesse kokko, waljawad ennast tule wasto, et soja sawad, jät-
wad ka ennestele wäljakäiduwad auko. 

P. Isse neid kulukse, kassinad ollewad ja puud wastawad, mil 
ajal se on? 

H. Kui ta löppetab pöiad kandmast, siis wõttab talluda seält seest 
neid waglad kerre seest wälja, lessed kissuwad nemmad ärra. 

P. Wõi! öjete tappetakse need lessed? 
H. Otse õiete, kaks perre lindo ühhe sure lesse kallal, kissuwad 

tedda ärra, mõnni peaseb jalga patto, lähhäb kaugele ärra. 
J a se on hea pu, mis sedda wisi omma siggimist ärra siggi-
nenud. 

P. Kust agga tunnukse, mis ei olle siggi pu? 
H. Ennä! mis ei heida poege, kissub warsi pärrast Jani wälja, 

ci anna suggu wälja, ehk weab needsammad wälja, mis piddid 
linnuks sama, ei se heida tännawa aasta ühtegi. 

P. Kas nemmad, kui pu hea on< iggal aastal siggiwad? 
H. Ei ial, kui Jummal warra soia annab, nago wiendal näd-

dalal, siis on neile rõmus luggu, ja kui on korralissed ilmad, 
et Jummal lasseb keik hästi korda minna. 

P. Mis siis saab, kui puhk willo, teist wihmsed ilmad on? 
H. Siis wangitsewad, ei sa emma kätte. 
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P. Kas keikil pudel se luggu on? 
H. Ei mitte keikil, kuid rammalisses puus perre sukkeb omma 

aega ikka. 
P. Jo neil siis ka murret on wihmasest aastast. 
H. Kuida siis? näitse silmaga, kuida noremad surrotakse takka 

toito otsima, ja ei lähhä siiski kaugele, ja on saggedad käima, 
kui wihma ook tulleb; kui ook lähhäb ülle, pärris-maia meh-
hed tahhawad kaugele, tullewad surema koormaga. 

P. Kül need lomokessed näiwad otse targaste ommad asjad 
aiawad. 

H. Kül nemmad omma tarkusse ja ussinussega monned rumma-
lad ja laisad innimessed häbbiks tewad. 

P. Ja häbbi kül, Jummal parrago! et meie, kes Jummala 
sarnatseks olleme lodud, nüüd patto läbbi mõnne asja sees 
rummalamaks ja roppe maks läinud, kui nisuggused moist-

mata lomakessed. 
H. Suur Jummal, Jehowa, wõiks sedda parrata; au ja kitus 

olgu temmale, et ta siiski ni kallid lomokessed meie kassuks 
ja rõmuks meie kätte weel annab. 

P. Se on kül üks Jummala heldus, mis meie wäärt ei olle. 
Noh, armas Hans, olle terwe head jutto aiamast, sa olled 
mind se läbbi mõnne asja sees targemaks teinud. 

H. Olle terwe, wend, tännamast, Jummal andko meile eddes-
piddi hea aiawitust, rahho ning terwist. 

149. 1739. 

Kirikuõpetaja ja Reinu kahekõne. 

Äratrükk (lkd. 71—4) väga defektselt alal hoidunud trükkteosest, mis 
tuntud on pealkirja all „H>anso ja Mardi jut" (lkd, 3—30 on käsikirja
lises koopias aastast 1863. lkd. 31—68, 71—78 on rebenenult alal hoi
dunud originaalis, tiitelleht ühes lõpposaga puudub), mis 1 eksemplaris 
tallel on Õpet. E. Seltsi rmtk-s. Teose autoriks on oletatud A. T h o r 
H e l l e't. 

Weel üks hea j u t / mis üks wagga Õppetaja aiab 
ühhe mehhe--eksiaga, Nein nimmi, kui ta tedda õnsa surma 
wasto walmistab. 
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Õppetaja: Terre armas Rein. 
Rein: Aitummal, armas õppetaja. 
O: Kuida, waene, sinno kassi käib? 
N: Jummal parrago! mis tehtud, se on tehtud. 
O: Ütle mulle, Rein, kuida sattusid sa senna kiusatusse ja 

willetsusse sisse? 
R: Kül ma ragin, armas õppetaja, kuida se luggu olli. 
Õ: Kule, rägi agga õiete tõeste, et sa wõid Jummala ees 

sedda wastata, ärra tunnista ühtegi wallet ennese hinge peäle. 
N: Ei mitte, armas Issand, Jummal hoidko mind omma 

hinge koormaks middagi räkimast. Meie ollime teise perremehhe 
jures ko-us, se andis, olgo terwe, tobi õllut meile jua. Saime 
siis teinteisega juttule; se teine õnnis innimenne, kelle hinge 
Jummal pärrigo, hakkas sedda wanna rido tõstma, mis meil 
enne olnud, ning sõimas mind tihte: ma sõimasin wasto, siis jo 
ollime meie karwopiddi ühhes, lahkusime jälle ä, ning leppisime 
teine teisega, siis keik olli hästi. 

Õ: Wist teie mollemad ollete liaste jonud, et teie omma 
õige mele ärrarikkund ia riidlema hakkand. 

R: Ollime wässinud ka, kes wõib sedda sallata? 
O: Kuida hakkasid sinna siis sedda teist ärratapma? 
R: Noh, kuida se olli. Minna ollin tubbakat pipo pannud, 

wottan noaga söe ja pannen tuld pibo peäle, ja tahhan uksest 
wälja minna; ta tulleb takka, hakkab mo karwa kinni, tommab 
mind mahha, ja tahtis wõimust mo käest sada. Nugga olli mo 
käes, ma raiusin sesugguse hobi temmale, et ta kül sai, jo ta siis 
olli walmis. 

O: Mis siis tehti sinnoga? 
R: Mind seuti kinni, ja mõisa wannemad läkkitasid mind 

seie linna kohto alla. 
O: Olled sa siis kohto ees olnud? 
R: Jubba ma ollen keik kohtud läbbi käinud ja räkinud keik 

selgesti nende ees ärra, ja nemmad mõistsid kohhut, et ma pean 
surma sama. 

O: Eks sa wõi ennast sest surmast lahti peästa? 
R: Kust se ennam tulleb, Jummala ning kohto wannemattc 

käes ma ollen, tehko nemmad nüüd, kuida nemmad mõistawad. 
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£): Kohto wannemad on Jummalast seatud, ja Jummala 
sanna ütleb: et üllemad ei kanna moöka, mis Jummal nende 
kätte annud, mitte ilma asjata, ta on Jummala sullane, kätte 
maksja nuhhelda sedda, kes kurja teeb. Agga, mis sinna arwad, 
kust se tulnud, et sa nenda eksind, ja nenda seie kohto alla sanud? 

R: Mis muud kui läbbi rummalusse? 
Õ: Jah, Jummal parrago! rummalust kül. Wata se on 

sinno patto sü, et sa kippusid ja andsid ennast esmalt senna tühja 
pattuse seltsi, pärrast andsid sa seäl seltsis liajomisse himmule 
wõimust, sest tulli se tühja jutto aiaminne, ja tühja jutto läbbi 
tõusis riid, ja rio läbbi wõttis se pattune wihha nenda wõimust, 
et teie nüüd mollemad ollete hukka sanud. 

,R: Tõssi se kül on, armas õppetaja, olleksin ma enne se jar-
reie mõttelnud, siis se pahhandus ei olleks mitte sündinud. 

Õ: Wata nenda olled sa isse patto läbbi kül surma kohhut 
ennese Peäle saatnud, agga ei sa wõi isse ennast sest häddast 
lahti peästa. 

150. 1739. Tallinna. 

Piibli esimene trükk. 
Hiiobi r. 41. peat. 

Vrd. teksti nr. 92 ! 
Missuggune sc Serrücttcm ehk krokodil JJN. 

1. Wata, selle lotus püiab tedda; kas tedda ka, kui ta sedda 
meest nääb, mahha wissatakse? 

2. Eks ta olle wägga hirmus, kui tedda üllesärratakse? kes 
on siis se, kes minno ees wõib seista? 

3. Kes on mo ette jõudnud, et ma pean temmale tassuma? 
mis keige se taewa al, se on minno pärralt. 

4. Ei ma tahha mitte wait olla temma lukontast, egga sest, 
mis ta surest rammust tulleks räkida, egga sest, kui illusa wisiga 
temma on tehtud. 

5. Kes on temma peälmisse katte ülleswötnud? kes tahhab 
temma kahhekordse sulisse wahhele minna? 

6. Kes on ta silmade wärrawad lahtiteinud? temma ham-
maste ümber on hirmutus. 
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7. Temma kanged somuksed on kõrgid, ni kinni ihho külges, 
kui üks kitsas pitseriga sörmns. 

8. Teine on teise liggi, et tuul nende wahhele ei sa käia. 
9. Teine on teise külge kinni; nemmad seiswad kous, ja ei 

lahku Paigast ühhest ärra. 
10. Temma aewastamissed saatwad walget paistma, ja 

temma silmad on kui koido riipsud. 
11. Ta suust käiwad otsego törwaksed wälja, tulle seddemed 

kargawad wälja. 
12. Ta ninna-söörmist käib suits wälja, nenda kui kewast 

paiast ja katlast. 
13. Temma öhk sittab süssi põllema, ja temma suust käib 

tulle-leek wälja-
14. Ta kaelasse jääb ikka tuggewus, ja temma ees kargab 

murre. 
15. Ta tai-lihha kohhad on ühhes kinni, se on kõwwa ta 

Peäl, ei se ligu. 
16. Ta südda on ni kõwwa kui kiwwi, ja ni kõwwa kui allu-

minne weskikiwwi. 
17. Kui ta tõuseb, siis kartwad wäggewad; temma murd-

misse pärrast puhhastawad nemmad ennast pattust. 
18. Kes ta peäle hakkab mõõgaga, ei se jä seisma, Pigiga, 

wisk-oddaga, ehk raudridega. 
19. Ta peab rauda hölleks, ja waske räppastand puuks. 
20. Ei ammo nool ei sada tedda põggenema; lingo kiwwid 

sawad temma wasto kui kõrred. 
21. Wämlad tullewad arwatada temma wasto kõrreks, ja ta 

naerab odda kärrinat. 
22. Temma al on terrawad kiwwi-tükkid, temma teeb enne-

scle asset terrawa peäle, kui roja peäle. 
23. Ta teeb süggawa kohta kema kui potti, ta teeb merd kui 

salwi. 
24. Temma tagga on walge se koht, kus ta käib, et innime 

süggawust arwaks halliks. 
25. Ei olle Pörmo peäl temma sarnast, temma on tehtud, et 

ta ei kohku. 
26. Ta watab keik, mis kõrge on, ta on kunningas ülle keige 

snrematte metsaliste poegade-
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151. 1739. Tallinna. 

Piibli esimene trükk. 

Salomoni ülemlaul, 2. peat. 

Kristusse ja temma prudi lahte tönne issitesles. 

1. Minna ollen üts rosite Saronis, üts liITtfe, mis orgude 
fees. 

2. Kui lillikc orjawitste seas, nenda on mo söbroke tnttartc 
seas. 

3. Kui ounapu mets-pude seas, nenda on mo armoke Poe-
gade seas: temma warjo alla ollen ma himmustanud, ja istun 
nüüd seäl, ja tema willi on mo su-laele maggus. 

4. Ja temma on mind winud wina-kotta, ja armastns on 
temma lip mo ülle-

5. Toetage mind wina-plaskudega, tehke mulle asset õunte 
jure; sest minna ollen haige armastussest. 

6. Temma pahhem kassi on mo Pea al, ja temma parrem 
kassi hakkab mo ümber kaela. 

7. Ma wannutan teid, oh Jerusalema tütred! weikiste ja 
suurte hirwede jures wälja peäl, et teie mitte sedda, kedda ma 
armastan, ülles ei ärrata egga ülles ei aia, kunni ta issi tahhab. 

8. Se on mo armokesse heäl: wata, temma tulleb, ta kargab 
mäggede peäl, ta hüppab mäekinkude peäl. 

9. Mo armoke on ühhe weikise hirwe, ehk nore hirwe sar-
nane: wata, ta seisab meie seina tagga, ta watab üksi silmi aknast 
sisse, ja paistab akna trellidest läbbi. 

10. Mo armoke wastab ja ütleb mulle: Tõuse ülles, mo 
söbroke, minno illoke, ja tulle ärra. 

11- Sest wata, talwe-aeg on mödaläinud, wihm on ärra-
läinud omma teed. 

12. Oiekessi näikse Ma peäl; laulmisse-aeg on liggi tuhnid, 
ja turteltuikesse Heäl kulukse meie maal. 

13. Wigipu on ommad marjad küpsetanud, ja winapnud on 
öitsmas, ja andwad Hea Haiso: tõuse ülles mo söbroke,, mino 
illoke, ja tnlle ärra. 

348 



14. Mo tuikenne, kes sa olled kaljo praggude sees ja warjo-
paikas järskus kohtas, näita mnlle omma näggo, lasse ma kulen 
so healt, sest sinno heäl on maggus, ja so näggo on lõbbus. 

15. Wõtke meile kinni rebbased, need weikised rebbased, kes 
winamäed ärrarikkuwad, sest meie winamäed on öitsmas. 

16. Mo armoke on minno pärralt, ja minna temma pärralt, 
kes lillikeste seas on karja hoidmas. 

17. Kunni pääw sure lõunasse saab, ja warjud pöggenewad: 
pöra ümber, mo armoke, olle weikise, ehk nore hirwe sarnane 
lõhki löhhutud wäggede Peäl-

152. 1739. Tallinna. 

Piibli esimene trükk. 

Salomoni ülemlaul, 4. peat. 

Prudi illo ori Kristusse temma peigmehhe armo-and. 

1. Wata, sa olled illus mo söbroke, wata, sa olled illus, so 
silmad on kui tuikesse silmad so juuste tukkade wahhel; so kar-
wad on kui kitste karri, kes warra homiko Kileadi mäelt mahha-
tahhawad joma. 

2. Sinno hambad on kui lammaste karri, mis ärranidetud, 
kes pessemissest tullewad, kes keik kaksikkud kandwad, ja ei olle 
ükski nende seast ilma sugguta. 

3. Sinno uled on kui ellepunnane lõng, ja so kõnne on Võh-
bus; so silma-taggused on kui lõhki leikatud kranati-oun so juuste 
tukkade wahhel. 

4. So kael on kui Taweti torn, mis sõariistade honeks ülles-
ehhitud; tuhhat kilpi on temma peäl rippumas, need keik on 
wäggewale kilbid. 

5. So mollemad nissad on kui kaks Wassilast, mis weikise 
hirwe kaksikkud, kes lillikeste seas söwad. 

6. Kunni pääw sure lõunasse saab, ja warjud põgenewad: 
minna tatyan mirri mäele minna, ja wiroki tingule. 

7. Sa olled hopis illus, mo sõbroke, ja sinno sees ei 
olle wigga. 
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8. Tulle minnoga, oh prnut! Libanoni peält; tulle.minnoga 
Libanoni peält: wata seie Amana mäe otsast, Seniri ja Ermoni 
otsast, emma loukoerte Pessade seest, pardri-metsaliste mäg-
gede peält. 

9. Sa olled mo süddame ennesele wõtnud, mo õdde ja pruut! 
sa olled mo süddame ennesele wõtnud omma ühhe silma läbbi, 
ühhe keega, mis sinno kaelas. 

10. Mis illnsad on so armatsemissed, mo õdde ja pruut! kui 
paljo parremad on sinno armatsemissed kui wiin, ja so öllidc 
hais, kui keik muud kallid rohhud. 

11. So uled tilkuwad kerjemet, mo pruut; met ja pima on 
so kele al, ja so riette hais on kui Libanoni hais. 

12. Mo õdde ja pruut! sinna olled kni rohho-aed, mis 
lukkus; sa olled kui hulk wilja, mis lukko tagga, üks hallik, mis 
kinnipandud pitseriga. 

13. Sinno wõssud on üks illus kranati-ounapu^aed keige-
kallima wiljaga, kui kupressipu-aed nardipudega. 

14. Nardid ja Sawran, wohhomoõgad ja kanneli puud^ ja 
keiksuggu wirokipuid, mirrid ja aloid, ja keiksuggu kallimaid 
rohtusid. 

15. Oh sinna rohho-aedade Hallikas, ellawa wee kaew! mis 
Libanoni Peält joseb. 

16. Ärka ülles põhja tuul, ja tulle lõuna tuul, puhhu minno 
rohho-aiast läbbi, et temma kallid rohhud haiso rohkeste wälja-
andwad: mo. armoke tulgo omma rohho-aeda, ja sögo ommast 
keigekallimast wiljast. 

153. 1739. Tallinna. 

Piibli esimene trükk. 

Salomoni ülemlaul, 5. peat. 
Pruut mab jutto ommast peigmehhest, ja kidab tedda. 

1. Ma tullen omma rohho-aeda, mo õdde ja pruut! ma oi-
len omma mirri ja omma kallist rohto ärranoppinud, ma ollen 
omma kergemet ja omma met jonud, ma ollen omma wina ja 
omma Pimajonud; sõge mo sõbrad, jõge, ja sage joobnuks 
armatsemistest. 
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2. Minna pruut uinusin maggama; agga mo südda wälwas; 
mo armokesse heäl, kes lõppulas, hüdis: Te mulle lahli, minno 
õdde, mo sõbrake, mo luike, mo täieste wagga; sest minno Pea on 
lais kastet, ja mo juuksed on täis ö-piiskasid. Ma wastasin: 

3. Ma ollen omma kue seljast ärrawõtnud, kuida pean ma 
sedda jälle selga pannema? ma ollen ommad jallad pesnud, kuida 
pean ma neid roppuks teggema? 

4. Mo armoke pistis omma kät august läbbi, ja mo sisse-
kõnd hakkas temma pärrast mo sees kollisema. 

5. Minna tonsin ülles, et ma piddin omma armokessele 
lahtiteggema; ja mo käed tilkusid keik mirrist, ja mo sõrmed 
sulla-mirrist lukko parra külges. 

6. Ma teggin omma armokessele lahti; agga mo armoke 
hoidis kõrwale, ja olli ärraläinud: mo hing läks wälja, kui 
temma rakis; ma otsisin tedda, agga Li ma leidnud tedda mitte, 
ma hüüdsin tedda, agga temma ei wastand mulle mitte. 

7. Need hoidjad, kes möda linna ümberkäiwad, leidsid mind, 
peksid mind, ja hawasid mind, ja need wõtsid mo pea-rättiko 
mo peält ärra, kes mürid hoidsid. 

8. Ma wannutan teid Jerusalemma tütred: kui teie mo 
armokest säte leidnud, mis leie tahhate temmale teäda anda? 
sedda, et minna armastussest haige ollen. 

9. Mis on sinno armoke ennam kui üks teine armoke? oh 
sinna illoke naeste seast! mis on so armoke ennam kui üks teine 
armoke, et sa meid sedda wisi olled wannutanud? 

10. Minno armoke on walge ja punnane, lippoga mees 
kümne tuhhande seast. 

11. Temma Pea on kui keigekallim ja selgem kuld, temma 
paksud kahharad juuksed on mustad kui kaarn. 

12. Temma silmad on kui tuikeste silmad wee oiade äres, 
mis pimaga pestud, ja seiswad kui kallis kiwwi kollus. 

13. Temma lõualuud on kui kalli rohho penar, kui torn: 
wisi kasnnd apteekri rohhud: temma uled on kui lillikessed, mis 
snla-mirrit liikuwad. 

14. Temma käed on kni kuld-sõrmuksed, kelle kollude sees 
Tarsisî kiwwid seiswad, temma sissekond on kui hiilgaw ele--
wanti-lu, sappiri-kiwwidega ehhitud. 
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15. Temma säred on litt marmori-kiwwi sambad, mis kind-
laste selgema kuld-jalge Peäl seiswad: temma näggo on fui 
Libanon, wägga kallis kui seedripund. 

16. Temma su-laggi on selge maggus, ja temma on läbbi 
ja läbbi wägga armas: nisuggune on minno armoke, ja nisug-
gune on minno söbber, oh Jerusalemma tütred! 

154. 1739. Tallinna. 

Piibli esimene trükk. 
Salomoni ülemlaul, 6. peat. 

Kui pruut alles kõnneleb, siis näitab peigmees ennast. 

1. Kus on so armoke läinud? oh sa illoke naeste seast! kus 
pole so armoke pöörnnd? siis tahhame tedda sinnoga otsida. 

2. Mo armoke läks alla omma rohho-aeda kalli rohho 
Penarte jure, ennast söötma rohho-aedade sees, ja lUikessi 
togguma. 

3. Minna ollen omma armokesse pärralt, ja mo armoke on 
minno pärralt, kes ennast södab lillikeste seas. 

4. Sinna olled illus mo söbroke, kui Tirtsa lin, lõbbus kui 
Jerusalem, hirmus kui wäehulgad lippudega. 

5. Pura ommad silmad mo peält ärra, sest nemmad kihhu-
towad mind wägga: sinno juuksekarwad on kni kitste karri, ies 
warra homiko Kileadi mäelt mahhalähhäwad joma. 

6. So hambad on kui emma-lamaste karri, mis pessctnissest 
tullewad, kes keik kaksikkud kandwad, ja ei olle ükski nende seast 
ilma sugguta. 

7. So silma-taggwsed on kui llöhki leikatud kranati-oun so 
juuste wahhel. 

8. Kuuskümmend on neid kunninga-emmandaid, ja kahhsk-
sakümmend neid liignaesi, ja need neitsid on ilmaarwamatta. 

9. Üks on minno tuike, mo täieste wagga, temma on se 
ainus omma emmale; ta on selge selle melest, kes tedda ilmale 
tonud: tütred näwad tedda ja kiitwad tedda önsaks, kunninga-
emmllndad \a liignaesed näwad, ja kiitwad tedda ka, ja 
ütlewad: 

10. Kes on se, kes wälja nääb kui koit, illus kui ku, selge 
kui Päike, hirmus kui wäehulgad lippudega. 

11. Ma läksin alla pähkle aeda, haljad orro rohhud 
waatma, ja waatma, kas winapu pakkatand, kas kranati-ou-
näpu öitsend. 

12. Armoke ütles: Ei ma teadnud, kuida niinno hing 
tnind pannud tõllaks mo heamelelisse rahwale. 
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Lisandid. 

155. 1535. Wittenberg. 

Wanradt-Kolli katekismuse katkendid. 

Äratrükk „Beiträge zur Kunde Estlands" XV 4, 113—33 ilmunud 
faksiimilite (la, 2a, 4a, 6a, 7a, 9a, 10a) ja, nende puudumisel, origi-
naal-fotode (3a, 5a, 8a) põhjal. Katekismus on trükis ilmunud Hans 
Lufffi juures Wittenbergis, 25. aug. 1535. Teose suurus on olnud umb. 
140 lk., kuid alal on hoidunud 11 lehekülje katkendid. Ka tiitelleht 
puudub. Katkendid avastas 1929. a. detsembris Eestim. Kirjand. S-i 
bibliotekaar dr. H. W e i s s . Vt. H. W e i s s'i j a P. J o h a n s e n'i kir
jutisi seals., J. M ä g i s t e „Vanim eestikeelne trükkteos aastast 1535" 
E. Kirj. 1930, lk. 489—90, A. S a a r e s t e „Wanradt-Kõlli katekis
muse keelest" Eesti Keel 1930, lk. 73—96, J. M ä g i s t e „Vanhin 
vironkielinen painotuode (vuodelta 1535)" Virittäjä 1930, lk. 
427—34. — Järgnevas tekstis esinevaile rekonstruktsioonidele (nurk
sulgudes) on „Beitr. z. K. Estl." väljaanne mitmetigi kasulik olnud. 
Siin ja seal on siiski asutud erinevaile seisukohtadele. 

Lkd. 1—2 (Lehed D, Dij). 

tujfert1 / ayal/ [rt)]ftt) peele podw / era surnut n[t)]nd 2 maha
matta / Allaspette 8 3 asinut pörkwhawda / kolmandel peywel 
VeIT[e§] ülles töysnut neyst surnuist /f [ü]U[z§>] mennut taywas / 
Ysttup [^urn]a[Ian] tema taywa^y^san fei[fJeraegle]ra[en] parambal 
kedel / nt)n[d] [....] tema yelles iulletn[a] [\ap] [firnbitta] 5 [ne] 
elewet ninck ne [surnut]. 

1 Lehekülge alustav järgosa sõnast [,T3t)Ia]hrffen. 
2 n ja vt vahe on suurem kui samal lk., 10 r. sõnas ninck; seega 

vist n[t)]n& 
3 Lk. veerul esineb trükitult sama korrektuurimärk ja sõna 

%[a]ue[§p]äte. 
4 Ruum lubaks vist oletada furmt[ft] (P. Johansenil furnu[teft]). 
5 Ruum lubab oletada ainult fimbrrtct, vrd. ka sundyan, usckma jne. 

353 23 



X 1 Se pibbat [fina] [rttyrtbct] [mu]t)ftma / kos [in[pereft]2 

[fetcf] kockones höe oll[ecksis /] f[ut1)]"3[u]mal sen essymesen yny-
mysen l[ornt]th oly / Sys eb olecksis rn[etl] [ücht]?yt leppüteyet / 
ech lüat)[iit]o[Iic!o] [t]arlüi§ / Iumalam szen [Sjfcm] [ejbbes / 
ninck [eb] [olftecfps [foe§] [rn]eil tarwis üc[htk]yt [I]ebb[y] [tema] 
[e]tralitnaftamat / way[b] [et£>] [ ] 3 niteb keickes põles eb 
[..-.] [ ]y / kuth leha nynck wery pattw [n]mck keick südda-
mehaykus / [oIT]ecffit sina seperest köhenret[tin] [rnnjef pörkwhaw-
dan pereld / [ ] sen paitu perest] [ ] [sitjrrn 
nynck pörg[uhawd]o / Si[e]s on Jumal oma [üxind]eme surest 
arnmst nreddy peel armatanut / ninck teman arma / sp]oyan / 
kumb üx aynos Jumal on / sen Issan kaes / 8 4 sye ma[h]a / 
meddy lehan sysse lccky^nnth] / eth theme Jumalal sel [Issal] 
piddis küll X 5 tegkeme [ ] 6 [ejbbeftb / Nynck meyb In[ma-
lan] tb[e|mett Ekewe Isen kaes [leppite]s / Nynck nynda lcbby 
te[me] [he]llyn sünbmen / lehan / sninck] weren / mebby lehan 
we[ren] nynck sundmen / p[öhitzen]üt on oykex /ninck puchtax 
[tehnut] / teiua Issan palgken [cbdes] / wayb mea ebbespette se 
\a[na] tema on kannatanut sen sundyan Pontio Pylatussen ayal) 
se piddap olema mnysteth rum[ala]st nynda / et sesama seperest 
ssünd]nnt on eth tema meyd [lebby] tema kannataman / surm[an] 
[n]inck erapölgk 7 

Lk. 3. 

na 8 wayne wylletz ynymyne y[el]les pyddat üllestöysma / ninc[k] 
[se] s[urm]an leha / Nynck were sib[des] 

1 Lk. veerul on trükitult sama korr.-märk ja sõnad: sei / on 
scsynane / met / ech / mu[t)[t]ma§. 

2 Ruum eeldab pikemat sõna ('fernerhin') kui P. Johansenil 
esineb. ^ 

;i Lk. veerul on trükitud korr.-märkus: my^bbyjkyt. 
• 4 Lk. veerul on trükitult sama korr.-märk ja sõnad: fetje / mahapeel. 

5 Lk. veerul esineb sama korr.-märk ja sõna maxma. 
(i P. Johansen rekonstrueerib ntebben. Kuid eelmise (10.) rea lõppu 

kolme tähte (med-) ei näi mahtuvat ja kuju mebben (vrd. LelowM 
mebbten) on Kõll'il tundmatu (esineb ainult mebby). 

7 Ses lehekülge lõpetavas sõnaosas (erapölgtman?) ei tule vist 
eelviimast tähte mitte lugeda a-ks (P. Johansenil: erapölak), vaid osa
liselt kustunud Q-ks. 

8 Lehekülge alustav järgosa sõnast [ft)]na. 
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Lk. 4. 

mekaes 1 I Sen eg[fe]toert elon ninck sen Jumala srHcküden 
perest / Pane [f]t)en I)ee[§]tt) techtel / piddap se üx ello olema 
ninck egkewe / syes eb pidda kyndlest surm / köhenret / ninck 
porkwhawd enemb yelles / eranesz / keick möeda / olema / 
Msyn̂ ckperest kos eb olecksis se egf[e]toe / wöyx se ynymyne 
o[m]al)[e]no sen othsan / Nynck sisnper̂ ast sen wylletzussen perest 
^arthada / Wayd eth se nüedt üx ello nynck ygkewe on / piddas 
[X] 2 walmis / rahwa röem / sö[pr]u§ / armu šeel olema / sest 
syna / Ech Engel / ech Jumal ysse / eb pidda ygkenes wöyma 
j 3 wesst^uth sada / Sze Antkuth meyle Jumal / Amen / 
Sze on toef[te]. 

Synperast tukp sze. 

spâ lwe kwy meŷ el [p]t)oö[am]e J u m a l a palwuma / sM)nck 
[on] tze tze alck sesth palwest W^ed 4 

Lkd. 5—7. 

[ •. .] [paIw]iiÖa / kule [ ] 
Issa omal [ ] X5 [ieep]. 

[6c] [efftymene] Ualwe. 
Mhitzetut] [olfut] synu snymy.̂  

[ ] [ f ] 6 [... . ]£ e / ninck [ ]a tachtis 
[ ] / et tema [ -3 
Se / höe [ ]§ ylmas [ 

^rennetet7 [ ]l erala[ '. 
H 8 8 mea[ ] sYeMes 

kas ] sIujmalan [ ] 

1 Lehekülge alustav järgosa sõnast [tejirtelaeg. 
2 Lk. veerul sama märk ja sõna ayma (pro aina?). 
3 Lk. veerul sama märk ja sõna wessuds. 
4 Lehekülge lõpetav algusosa sõnast [3J?]eb[i>t)]. 
5 Lk. veerul sama märk ja sõna tegkep. 
6 Lk. veerul sama märk ja sõna tahadaxe. 
7 Kas esimene täht on r, pole kindel (alal on üksnes selle tähe 

parem külg). 
8 Lk. veerul sama märk ja sõna myddykyth. 
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[Se] [tetytte] [Palswe. 
[@ynu] [rl)cfug] [tul]!ut. 

[. •..] yütlet [ .] synu 
[I]uma- Jumala Pöha sana öt)[fe] [on /] Mynckperest šeel f 1 

sees [anna] keyck synn r[yc]kus / et m[eye] [syn]u nyme yure yeme 
/ ses [loddes] / Nynck Christussen lun[nemc] / Nynck anna synu 
pöha [waym]u s[e]x tarbix / et meye keik[es] [pol]es muystama / 
mea meyle [önn]ys on / synu ryck[us] tarbi[x /] [et] [me]ye nynda 
keikest [P]olest w[allitz]et / =}=2 -ryckat ninck [ö]nsat w[öyx] sada / 
Nynck syn palwu[ma] [y]eemes / eth se keycke weg[kewe] Jumal 
selle pattussel Il[mal] [ta]chtis üddeu otzan tehe / [Nynck] sen 
wymesen peywe kaes e[b] [tac]htis ka[u]wa otada / Erene[tz] 
[ne]me p 3 vskiset / Nynck erew[alitzet]uth [tachtis] [crrapee]sted[a /] 
[Nync]k ne[me] [ j [k]aes / [ 

] [X] 4 [ ] vles[töysm ] 

[Se kolmandes Palwe.] 
Synu tachmas sund-

kül knth taywas / nynda kaes 
maapeel. 

Nynda muysta se kolmaudes palwe / Armas Issa erakeelda 
synu arman tachtman kaes / medy lehasen kuryau tachtman / 
Nynck sen kuryau suck[uu/] [mea] meil sündnüt ou / Seysa 
kaes armas Issa sedda köh[e]urettyd / nynck sedda ylma wasta / 
keykeses mea synu Iumalau auwu ninck tachtmas eb taha / 
Mynckperest meye emme wöy / ech meddy motlusteu / ech tacht-
man kaes / meyst omast henest / mued / kuth synu tachtmad 
wasta ygkex 5 seystma synd needma / 

Lk. 8 (Leht @). 

[...] [me]ddy pattuden / H[ ] töen / ninck X 6 

auw[u]tun [ ]le / Eranetz anna meil an[de]x [lebb]i meddy 

' X Lk. veerul sama märk ja sõna siddes. 
2 Lk. veerul sama märk ja sõnad: ryckax ninck önsax. 
" Lk. veerul sama märk ja sõna Vstwat. 
4 Lk. veerul sama märk ja sõna Ielles. 
5 P. Johansenil ekslikult rekonstrueeritud (lk. 7a, 19) Vgtex. 

Vrd. EK IX 84 (joonealust). 
6 Vastavat märkust (kuuetähelist sõna?) lk. veerul pole alal 

hoidunud. 
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Issaud[e]u [(£$rt3]tuf[fen] wereu / nee keyk j[ü]ta Nynck [anuja 
meil se armu eth [metye] [let)left] süddamest audex auo[rna] 
fu»öt)]me / U meil ech meddy [ ..] [furrjja tehuut ommal / 
uiuck [anna] [eth] [eb] [ü]chtkyt weha / ech [ ] [ wöyx] 
sm j eddy sysse yeda. 

[@]c [ku]dendes Paslw^e. 
l M n M ella satack m[*] 

[l)t>] kywsatussen sysse. 

[Se] [..,] ou sesyuaue / Sel ö[szel] [tulep] [f ] 1 [k]awal / 
meddy leha [. • ] [rn]eye kwysatama yl[rna] [ 

}t / %nna Issa eth [rneye] [eb] [ ]ta X 2 yerne / uiuck ella 
[.. • ] körkernbast kywsat[ussest /] [wayd] syua p * teed 
/ eth rneye 8 4 [ka]udad[a] wöyme / uued uiuck [rne]ddy w[y]emses 
heddas / Eth rney[e] 

Lk. 9. (Leht Giiij). 

[Rö]em pyddap meil aututh sama [w]s 5 se meil tarwis uiuck 
öuuis ou 

[SHen wllep nued Pe 
rest sesth rysstmast.] 

[Sjeel omat [tai] sa-
[crarneu]tyt Iurnalsast] sysse seetut 

[Se] [es]syrneue se Sacrarneut 
[sest] rystrnast S e teyue [s]ee 

[S]acrarneut altari peel. 

Mca ou sies se Sacrarneut [se]st N[ys]trnast. 
S[e] Rysthrne ou üx pesserne [fe]ft t[ey]skörd stmomest uiuck 

[tö]öest [suud]rnest sest pöhast loay[rn]ust [/ sid]des uiuck lebby 
seu [w]edd[eu] / kumb kesset ou sel rysty [r]ahw[al] lebby Christu-
sseu yssy / [u]yud[a] [pi]ddada / Nyuck seperest [o]u t[ern]a kaes 
uxpeues öuuis [u]iu[ck] [P]öha / Myuckperest tema [o]u [sed]da 

1 LK. veeri.il sama märk ja sõnad: wygkawerelyue Naer (proKoer). 
- Lk. veerul sama märk ja sõna Iee. 
:! Lk. veerul sama märk ja sõna tedeth. 
4 Lk. veerul sama märk ja sõna kannatadn. 
5 P. Johansenil on põhjendamatult rekonstrueeritud [to]§, siin 

tähenduses 'wo' (tos tähendab 'wenn, ais')' 
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kescknut / sies =#=' teep [n]iie[bf] Christusse kesck sen asysâ n [...] 
Seperest tema henese kaes 

Lk. 10. 
[...] Aeperest Jumal tahap o[mat)e]nö ouwespette neys kahes 
[fibbejö / ses hiwus nynck ses [weres] / laske kynny köwteda / 
[nrncf] s[e]e[I] ssiddes tema Iumasla] [fajrnta peresz laszke löwdade 

sK̂WY piddame meye meid 8 2 sette! / walmistama / eth 
me[t)]z se [©ajcrament wöyme önsast smed̂ dy pole wõtta / 
Nynck [fcbbja * 3 peam meye ennyst esyshen̂ st tegkeme 

Meye pyddam vsckma. [9ft]ea piddama meye vsckma? 
Oykest ne sannat kuth ne [ma] seyswat. 
Kwy kuthsutaxet 4 nema sies? 
Nynda / Sel ötzell buth 5 3e[fu§] [e]ra Pettety / wöth tema 

sen [leib]crn / tennedis nynck murdis Nynck andis sen temma 
sülelastele / Nynck payetys. 

sW^othkat ninck ssoe-s 
[tai / ] [se] [o]n m[inu] [h^ywun / kumb te[öi)t)] 6 eddest [andtaxe / ] 
[febba] [ipibb]at teye tegfern[e] [rntjmt na* 

Is ] Sei 

156. 1587. Hiiumaa. 
Lorentz Becker. 
Kaks vanasõna. 

Äratrükk P. J o h a n s e n i järelt, Ajal. Ajak. 1930, nr. 4. Origi
naalkäsikirja hoitakse alal Rootsi Riigiarhiivis („Livonica, Godshand-
lingar, Estland", sub Dagö). 

V e r s u s a l iud : 
Kuy Taiuas koitap Arro, Rickus 
si Tallopoick hobosett jotap. Ikapeeuff Nemus. 

1 Lk. veenil sama märk ja sõna tegkep. 
2 Lk. veerul sama märk, kuid koht vastava parandusega (7-tähe-

line sõna?) on ära pudenenud. 
a Lk. veerul sama märk ja sõna Piddeme. 
4 Sellele sõnale vastavalt on lk. veerule trükitud kutzutat. 
ö buth on trükiviga oro kuth. 
B P. Johansenil on tc[jjte]. Vrd. aga igalpool esinevat meddy (teksti 

lkd. 2a. 4, 4a, 26, 7a, 7, 10a, 10) (mitte meyte!). Vrd. ka EK IX 89! 
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157. 1637. Põltsamaa. 

Johann Pommeri (?) käsikiri. 

Äratrükk fotostaatse jäljendi põhjal. Algupärandit hoitakse tallel Rootsi 
riigiarhiivis, ^Stokholmis, Livl.överkonsistoriet", vol. 68. Vt. J. S e h w e r s , 
„Izglitibas Ministrija. Menešraksts" (1928), 503— 4, A. S a a r e s t e , Eesti 
Keel VIII (1929), 58-61 . 

a. 

Pahhandus ÜQQÜŠ sünnip ninda 

1. Kui pa issandat nedt wackat mitte hoidwat, ninck 
nedt Kurrial 

mitte icke ajal. 
mitte nuchtlewat. Echk kui nemat j nuchtlewat 

Se on; kui nemat kalli ajal ninck pöhhal 
peiwal se rachwas me kirckol tullep lassep kinni wõtta, wet-
zete j kas pexeta, echk torrni sisse pan na, ninck ep hole se perrast 
mitte j kiu nemat on jumal armul leynut. 

2. Se on kass pahhandus, kui kirck îssandat kurriaste 
ellawat' 

3. Se on pahhandus, fui2 wan!nambat issi mitte kirckol 

tulle^wat ninck lassewat^ kas oma \ lapset ninck oma perret 

mitte sisse. j Eck kui nemat oma löolisset lasse^wat metzest puid 

thoma ninck muid j tõed tehha. ^Kuss sell ajal14 kui j muhd 

rachwass kirckol ff[o]l;^[a]P j peap minnema. 

d. 

Sedda [p]ecrn minna üttlema 

ninck j kui utteltaxe temmal küll jelle 

rast j mitt^ 

olle Kunninggas issl syn 
sies ep hole minna seper-

158. 1643. Tartu. 

O. õ. S\aleniusre õnnesoovilaul Johannes G. Gezelius'e ja 
Gertrud Gutheim'i pulmadeks. 

Äratrükk faksiimilest, mis T o i n i M e l a n d e r ' i poolt avalda
tud Eesti Keeles 1927, 194. Laul esineb väljaandes, pealkirjaga 

1 Esialgu ellap, siis aga on p vist sama käega parandatud n>ks 
ja juurde lisatud a t 

2 Rea ülakohale on (sama käega?) lisatud : sinmp ltrullejp> kas ninda. 
3 Ses sõnas on w parandatud esialgselt P-st. 
4 Kahe esimese läbikriipsutatud sõna ülakohale on kirjutatud kalli 

ja a [?]. 
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„Sacris nuptiarum honoribus ClariBimi & ExcellentiBimi viri 
DN. M. IOHANNIS GEORGII GEZELII, In Kegia Academiä 
GUSTAVIanä quae Dorpati Livonorum eft ad Embeccam, Lingvarum 
Orientalium & Graecae, Profefforis Ordinarij, sponsi; deo duce ae 
auspice, Die 26 Junij Anno 1643. Rigae Conjugium contrahentis cum 
LectiBimä & omnium Virtutum Genere FlorentiBimä Virgine 
GERTRUDE, Admodüm Reverendi, ClariBimi & PraeftantiBimi viri, 
DN. PETRI ARVIDI GUTHEMII, Ecclesias Svec. quae Rigae ad D. 
Jacobi colligitur Paftoris, Diftrictus Rigenfis Praepofiti, nec non 
Protofynedrij Dorpatenfis Adfefforis Digniffimi, Filiä, Sponsä; 
Quaevis Faufta precantur musae embecciades. DORPATI LIVONO
RUM, Typis Aead. Anno 1643". Üks eks. sellest on alal Upsala 
ülikooli raamatukogus („Persona!skriiter" 40, 1590—1659. G). Vt. 
K. G r o t e n f e l t , „Suom. Kirjall. Seuran Kirjaston Luettelo", lk. 
255, T. M e l a n d e r , Eesti Keel VI, lkd. 193—5. 

Jocus Efthonicus. 

TOuse vlletz armatz Isend / 
Net * kahstket kick ohtwat sind / 
Wõtta Morsia / mette tanzi / 
%l[i]nd hoya sa oma kanzi: 
Sina Raudkesi mööka kahn / 

Saisa vllihaste säh! mann / 
Wie Peigk ninck morsia senge / 
Lahe neidt vtzinde mengi: 
Jumal andko neile onne / 
Sedde mina neile günne. 

Giatulabundus seribebat 
0LAIJS GEORG SALENIUS. 

Wefrnanniä Svecus Palt. Ringenfis. 

159. 1651—1652 (?). Kaarma 

Vandevormel Saaremaalt. 

Äratrükk P. J o h a n s e n'i järelt, Ajal. Ajak. 1930, nr. 4. Origi
naalkäsikirja hoitakse alal Rootsi Riigiarhiivis („Räkenskaper, land-
böker, inventarier m. m. för Livland 567, 568"). 

i T. Melander on, EK VI 194, ekslikult lugenud Nee. 
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Den 13. Iulij . 

F o r m a i u r a m e n t i . 

Minno N. N. nxmrtatt Jummala ninck se sinatze kochte e§§, 
ei minna neo ajjiabe pehle, meh minult sawat küsitut, thahalt 
eyete töt kandeida, ninck middagit erra salgiada egk erra köhida, 
nie tõste kot mmd Jummal ninck temma Pöha Evangelium peab 
aiwatma. 

160. 1667. Tartu. 

Põlve Jüri vere sõnad. 
Äratrükk Tartu maakohtu protokollist (lkd. 5 ja 7), mis 16. okt. 

1667. a. on tehtud Vorbuse talupoja Põlve Jüri (Põlwe Jürre) peale, 
keda on süüdistatud süütamises ja nõidumises ja kelle sõnade põhjal 
järgnevad tekstid on kirja pandud. Algupärand on tallel Latvia 
Riigiarhiivis Riias. Nõiasõnad on varemalt avaldanud V. J. M a n -
s i k k a. Virittäjä 1929, lk. 215. 

a. 
Hemme Hex Kõke peuck, Wi sanna lebbi wirda, esse werrina 

werik, taggan suret solmet werre wotama tommax, punnase 
puddoma tommax Suick Tho metzaste met, Rawe parrendes. 

d. 

Puchtas Neitzit Maria, peestc Jumal sist nurkest naine, 
peeste sist heddest sist surmarst, hiige henglit, jummal I sa 
peuch avita sist nurkast. 

161. 1679. Tallinna. 

Sulase Tõnis Järi poja 
kahevõitluselekutse Jürgen von HöweWile. 

Äratrükk käsikirjalisest dokumendist, mida Keskarhiivis alal hoitakse 
(ERKkA B—151,4, Supliigid kindralkubernerile a. 1680. aprill) ja mis 
on avastatud ning Ajaloolises Ajakirjas 1930, nr. 4. esmakordselt avalda
tud N. T r e u m u t h ' i poolt. Dokument ise on koopia kutse ürgteks-
tist. Kogu sündmusloo kohta lähemalt vt. Ajal. Ajak. seals. esitatud 
kirjutust. 

Jürre Söwell minna ollen fanut fäba, et Sinna werrinap 
Minno Moka tup ollit Cortzo winut, ninck ni mõnda j kanno 
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õllut temma pehle jonut, a$Qa$ minna manizan fin[b] kui vx 
aus söbber ninck wend, ed Sinna mitte ennamb tem ma pehle 
joht kui sa süddat maxada! nick toht temma j Home warra keel. 
kus i)[. .] koa mo kette, kii ep se mitte Sündip, sies kutzun 
Minna sind tunna hommex laokül la a karia mahl, ühe hila 
Mecka ninck pitka teiba pehl, j ninck olko sinnul tU)da, et Minna 
mitte ennamb j ennese kah wottan, kui kar auhat mehet, Niinmi 
kaas, pecko tönnis, ninck pawel Jürri, ninck sinna eppea kah 
mitte ennamb wõtma kui kax meest, So j omma Mottha Ma$, 
ja fytxia <Sitt so tru tenar erranis pahax panna! minna ep 
wõin mitte schim pi sallida, ade. 

Tonnis Jürgen poick 
ühe autza isiande Sullane. 

162. 1696. Tallinna. 

Korraldus nahkade ja hülgerasva müügi ja ostu kohta. 

Äratrükk trükitud plakatist, mis on tallel Keskarhiivis: „E. Reg. 
A. Schwedische Zeit" nr. 119 (106-d), akt. nr. 159. 

Se armolissemba NoHzi Kunninga / meie armolissemba 
Kunninga nink Herra / Nahdi Issand / Feld-^arzcnall-
Lieutenant nink General-Gouverneur ülle Ehsti-Mah nink 

TalLinna. 
AXEL JULIUS Grass DE LA GARDIE, 

Frijherra / Herra ülle Antis Tullegarn nink 
Frijberge Mõisa. 

Sest eth mul se Sehmskeri Ammet on tähda andnut / kuitao 
saggedaste neist Tallopojaast nink Mahrahwast ilmawalmista-
matta Sikka nink Kitze Nahhat walmistada. Linna tuaxe / se 
wasto nemmat ühhe Tehhe nink Rahmato kumba pähle üx Merk 
on pantut / kumba ka nehd Nahhat ommat merkitut / jelle sah-
toat / kumb Techt monkord / kus tarbix tullep / nende Kaup-
mehhede jures Raua / Sohla nink temma sarnase Kaupa ehs 
Pantix pannaxe nink ikka kahs Pantix jettaxe / me lebbi sths sün-

1 Kas lugeda laokülla või lacikulla, pole kindel, kuna u ülamärk lehe-
külje äärel on kulunud. 
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dip / eth kus üz echk tõine surrep / üx seggaminne Assi tullep / 
sest eth nende Perrajat ni sugguset walmistut Nahhat ey tocht-
wat müha / kartmas / eth perrast nehd sammat / kenne perral 
nehd ommat olnut woixit jelle tagga naudma / kus nemmat 
lvahhelt Kümme / Kaxkümme / ja enamb Ahstat sihs nende 
jerrel küfsiwat nink ninda suhre Rihdo nende Perrajade seas 
tausesi. Sammal kombel annap se samma Sehmskeri Ammet 
tähda / eth nemmat mitte / kus neist sahp pühtut / wõiwat 
tuhhat Sikka Nahhat Kunninga Sõdda Wähje tarwix sahtada / 
seperrast eth nehd sammat neist Wörköperist / kumbat Werrawa 
ette keik ülesostwat (kumbat toch monkord awwaliko Plakatide 
nink Rahmatode lebbi errakehltut ommat) ni hähsti Mahtede / 
kui Werrawade ehs ostetut nink nende Tallopojade kähst / otze 
kui weggisi wöetaxe / seperrast nende Pähtoitus wehhendatut 
sahp / nink nende Nauw mitte on tuhhat paar / minna tahhan 
mitte ütleda ennamb / kui wehl hiljal neist on küssitut / sahtada 
/ eth nühd ni hästi ühhe kui töise sehs / keik parratut nink ninda 
keik seggaminne Assi errakehltut sahx / sihs tahhan Minna Am-
meti pohlest sähdma nink kestma / eth essimalt nehdsammat 
tnmbat ilmawlllmistamatta Sikka nink Kitze Nahhat Linna 
toalmistada tohwat / nink sewasto ühhe Tehhe sahwat / peawat 
keikekauwamb kümmen Ahstade Ajal nehdsammat jelle taggase 
wõtma muito nemmat mitte peawat nehdsammat taggase sahma / 
nink nende Tehhe Rahmat neile üchtike aitma. Kumbat aggas 
nisugguset Nahhat nink tõise Kaupa / kui Hülgeraswa nink 
sehherdama Werrawa ette echk Mahtede pähle erramühwat / 
nende Kähst peap se Rahha / kumba nemmat sähl ette sahnut / 
wöetut sahma / nehd sammat aggas / kumbat sedda ostnut / 
nende pähle peap se Kunninglik Iiseal kaibama nink kui Kochto-
wannambade Keskowastopannajat nuchtletut sahma / eth sedda-
mait se Nuchtlus peap nende pähle keima. Neile Moistnikulle 
aggas kumba Walda alla nisugguset Sikka Nahhat nink Hülge-
raswa ostetaxe sahp lubba antut / eth nemmat sedda wõiwat 
errawotta, Nink eth sedda nühd keikenobbenambast nink ennam-
bast nehd Tallopojat woixit tähda sahda / sahp sesinnane awwa 
Rahmat nink Plakat Mahkehle sehs kirjotut / nink peawat nehd 
Kirko-Issandat Mähle monkord Ahsta sehs Cantzli pählt sedda 
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mahhaloetama. Me jerrel sihs keik nink üx iggalt!" wõiwat 
Sannaknhljalikult hcndas noitada nink Nuchtlnsse ehs hoida. 
.Kirjotut Tal-Linna Linna pähl sel kadixa pähle kahheknmme 
September Knh Pähwal kus kirjoti 1696 Ahsta. 

AXEL JULIUS DE LA GARDIE. 

r"" ^ 

ts.'| 
.v. ' 

Muuta ja täiendada. 
Lk. rida 

3, 2 al.: Lisada : Ortograafia ja keelegi järgi otsustades on see vist 
aga XVII saj. algusest põlvnev koopia tekstist, mis algselt 
on ledigeeritud tunduvalt varemini. 

3, 4 ü!.: Lisada: M. L i p u poolt Kir. ja har. 1. I (1895) 118, K. A. 
H e r m a n n i poolt E. kirj. ajal. (1898), Täi. j . par. 3. 

3. 5 . Lisada: J. J õ g e v e r i poolt E. Kirj. IX (1914) 63, L. 
A r b u s o v a poolt Mitteilungen aus d. livl. Gesch. XXIII 
(1924—1926) 68—70. Vt. ka P. J o h a n s e n , Beitr. z. K. 
Estl. XV 207. 

30, 10 iil.: Lisada : Teine, täielikuna alalhoidunud eks. on tallel Kopen
haageni Kuningl. Rk-s. 

51, 8 alt: Lisada: Teksti on hiljem ilmutanud ja seda keeleliselt 
analüüsinud J. J õ g e v e r , E. Kirjam. S. Ar. 1889 II, 
lk. 9—13. 

99, 9 . „Vt.:" järele lisada: A. Knüpff er,Rosenpl. Beitr.V,lk.l56 62. 
129, 9 ül.: Lisada: (Äratrükk ilmunud) juba a. 1702 J. A. v. B r ä n d i 

teoses „REYSEN / durch die Marek Brandenburg / Preussen / 
Churland / Liefland / . . . « . lk. 361, hiljemalt m. s. (a. 1894,... 

151, 6 alt: Täiendavalt lugeda: hoitakse Riigi Keskarhiivis (ERKkA, 
Placat V . . . 

235, 10 ül.: Lisada: Vrd. teksti nr. 105! 
236, 6 alt: Lisada: Vrd. teksti nr. 17 ! 
253, 17 , Lisada: Laulu on tsiteeritud ka anonüümses käsikirjas 

„Itinerarium Anno 1700. E Suecia in Livoniam" (tallel Viini 
Koja-, Õue- ja Riigiarhiivis), vt. Ajal. Ajak. 1928, lk. 44. 
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