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Lük.6,36-42.
Jezus rökandiz eņtš oppi- 

jid pal: volgld alastlist, kuj ka 
täd Iza um alastli. .'-Igid 
kandagid^küodõ, siz ka y1_täd 

• ä b  sa kuod kandtõt; algid kūodšti- 
gid jara^ siz_ ka teg äd sat 
jara kuodstSt; ändagid andõkst, 
siz ka täddõn sab andõks and- 
töt. Ändagid, ja täddõn sab and- 
tõt, jõvist tadöks _plkst0tt röp- 
$Õt, kujõks täuž ai iga sab 
andtõt täd_ sļtll0; _siepierast 
ku miņgiz ajgaks teg ajgöt, 
sab täddõn vastõ ajgdõt. Āga 
ta kltiz ka sadlõm näntön:Kas 
sougdi võib sougdizõn riekkõ 
nägfcõ? Kas ne muolmõd _äb sadat 
oukõ? Oppiji äb üov sürim, kuj 
öpatiji; aga jegaykš täuž opa- 
tõt um kuj täm opatiji.v Aga
iiis sa nad plrgalt eņtš veļ
silmas, aga baļko Ižentš sll- 
faas sa äd pan mikšmõks? Kuj 
sa võid rokandõ eņtš veļ pai:
Las veļ, ma viedab ulzõ pir- 
gal, mis vsin silmas um, Iz 
baļko eņtš silmas äb nads? 
Xiäkl Kādkēļi,v viedä jedmõl 
ulzõ baļk eņtš silmast, ja 
s i z  vaņtl pīrgal, mis sin veļ 
silmas um, ulzõ vieddõ.
,, Ärmastõks um p andõks t
öpatõks täutimi. Mäd Pästaji, 
ķuolos rišt jus _patlist jedst, jm n a g t < 5 n  sürdõ Frmastõkst,
!eb sie täutõs pandõkst opa- 
Õkst. Amā täm jelaml voļ py- 
'e õrmastõks ja täm küolimt 
1Q1„ pyva ärmastõks. Ja seļļist 
entšta ärmastõkstõ, mingizõks 
te medi um ärmastõn, ta kyzub
ja mäd kädst. Aga mis mēg 
iīem? Kas mēg uom armõd ja 
alastlist eņtš ležglist vas.tõ?- 
Äfcytõ, ja siedā tieudõs Jezus 
kttõb yļi« sadlõm nej yrgõs:
Ķps sougdi võib sougdizõn 
riekkõ nägfcõ?- Ne attõ sõnad, 
mlssõdõks ta ema ežmoks _tab 
kltõ, ku farizejõd ja kērad- 

~ tundi jid at sougdist jüodijid.

Seļļizi aougdizi juodi-_ 
jidi äb ūo mittÕ kunagist pü- 
tõn, ja äb pūt ka paldlņ. 
Sougdiv jüodiji um ama _ežmõks 
jegaykš eņtš pierast, Mēg tle- 
dam mis um_ jõba ja mis äb 
ūo jõva, mēg tledam ku um 
ürmastõmõst eņtš ležglist, aga 
jõvvõ munt jūs mēg äb namõ 
ja mis um äbjõva, siedā mõg^ 
äb nam eņtš jūs, Mēg rõkandõm 
yļ munt kievāmõd _sydamõdõks 
sīepierast, ku äb armastõm eņtš 
ležgliži_ ja äb nam entsv pü
tiks!. Mēg nam plrgalt ležgliz 
silmas, aga baļko eņtš silmas 

mēg äb panmõ mikšmõks.Mäddõn 
saggõld äb tuļ mittÕ jnlelõ, 
kuv munt wvÕib5d_ mäd jūs seļ- 
ļizi $ntšidi pütõkši, ja yel 
surimizi nadõ. Kis yļ eņtš 
müdõ äb mõttõl ku set siedā, 
ku ta um jõva ja ^õigi, se 
kab kuj sougdi eņtš riekkõ, 
seļļi tuoizõn riekkõ nägfcõ 
äb või, äb sõita. slepierastv 
viedtm jedlõm ulzõ baļk eņtš 
silmast, oppõm pallõ: Izand voļ 
alastli.

Kis nej līb oppõn pal- 
10, se nab ka eņtš vig$i4 se 
nab ka mingist jõvvõ eņtš 
ležgliz jūs, opub tanda ermas- 
tõm ja seļļi kis līb oppõn 
Õigiatiz pallõ võib siz jul- 
gistiz eņtš riekkõ kadÕ, sīe
pierast ku se līb Jumalõst 
tädõfc rek.- Ta līb õigi Kristus 
oppiji.

Mel.Klausi Dievs mīļākais,
Seļļi,nej ārmaz um Jezus mäd vastõ, 
Ku ama patlist_Ta jara äb lyk. 
Rlemli yļ jegayd vajaliz,tigliz.
Um ta nänt amadõn alrstli tyg.
Amad ne stbõd 
Kis siedā täbõd,
Se11istõ joudõ,mis Täm jürõ vlg.

ļf ļĵ rļļjļ
I



2. Līvli Nr.2. J im i.

Seļļi,nej tigli um risting,ku tüma 
Pästejiz aļr.atSmt namiz äb ņ a t  
Sūr um eņtš työd pSl,yļ onta yd

set mõtlõb,
Unub ku Jēzus um yd set se pa, 
Igenivouvos,
Veļikšos touvõs,
Klentõ äb kunagid unno äb la.
Ku sinnõn sieldõmtõ Jezus_äb rnda, 
Täm ypi lado,ku sina üd te,
Kus siz kyl abbõ so mõtlod vel

lledam?
Alastõmt Jezusõst siz sa ud sa. 
Kcvalõmt,joudõ,
■£ņi eņtš oudõ_
Se äd sa,ku sinda katab kord mõ.
Sūrslimi jetn,se abbõ äb rnda,
Vajlizõks,patlizõks entšta set timd; 
Puollinžõl Jēzus jür põrmõ set sada, 
Prln,laz võtagõ sinstÕ ta sun£,
Alt stõg sinda,
SŪrslimiz vinda,
Tuļ Jēzus jürõ,-tulgid ka munt.
Rist jür3 rabdõt um Jezus slest

kuolon
Slepierast valiz ontš vlerda. set Ta, 
Lez võigõ^patisti püdistÕ_mē$i, 
VÕtom_entš palõ Täm Igõ mēg ka;
Täm jür5 lemõ,
Slede yd' tfemõ,
Mis Jezus kyzub,mls pr.nab Ta.
Selli,kis votšub,sc lledfb,nej

w * õitõn 
Jezus um mäddõn eņtš alfstõmtõ.
Uks tagan rabiji sizzöl s“b lastõt, 
VäzSntõ täb Täma ylzõ nustõ;- 
Pallõ Täm abbõ,
Uks tagan rabbõ,
Slepierast algõm mēg loptagõmõ.
Jūod mē<ļi slnõ,kus ovat um_sieldi, 
jūod mē^i eņtš sõnad kFyamäzõ 
Virtõgõd ne mäddõn sydrmt ja jengÕ, 
Sin sõna me£i laz opetõgõ,- 
Pimdõmtõ katos,
Sieldõmtõ srtõs,
Killõgõ mäddõn ta sydamizi.
Jūod mē£i nej,ku mēg tundõmõ siedā. 
Ku leb Sin vrjn mēg pästöt yd uora;
Ku leb Sin alastõm,mis um jne j _zimi, 
Mēg andoks andamist patudõn som.- 
Kuolin^i _mē(ļi,
VĪ ylz0pē£i_ _ _Jezus,Sin jusõ meg voida set tam.

Suomõklcl pierrõ.

Sūr ja tadzi työ 
loptõt.

Professor L.KettunenA kis 
set sõvvõ um pS£õn täs rrndas 
llvlist kleldõ, ni um loptõn 
kubbõ panda eņtš sūr “Llvlist
klel nja saksaklel" sõnarantõ 
ja landzaigast lopandõksõs ta 
um leb “Suomalais-Ugrilainen 
Seura" Helsinkis ulzõ tund. Ran- 
tõz um 720 līedpūoļist sangdõ,
um mõtlõtõt emip tieudmled ja
guks ja tanda võib 5 jeggõ
j^ggö.a.E^isõna = 15 

b .Granina tika = 56
c.Llvlist-snksaklel aõnarän-

tõz = 518
d.Saksaklel indeks = 83_ja
e.Munt kleļd sõnad kubkēra 

missõd rrntõs jeddÕ_tulbõd=
■jj 48 lledpüoldõ.

Se um monumentāli työ,
leb niis llvlist kēļ, ku tanda
mitykš ka emip _äb rõkandõks, 
äb li .kaddõn mallmastõ. Sīes 
rõntÕs ta llbv nadob. Tienan- 
dõksõks jegaykš llvli madlõgõ 
amadõn tuntõbtõ professor izandtõ, 
kis seļļiz sūr ja lalam työ 
um loptõn. M.

Mäd rända. *
Ku mēg lamõ rrnda pai 
Ja pids randõ kam,
Sipist mīerda mēg siz sāl 
Entšõn jedsõ nam.

Oot tēg_mādd0n armõd kyl 
Valda rrnda, mer.
Midi id raū sien miels äb pii,
Klen um llvlist ver.

SÜrslõ äb võim rikuzõks,
SĪegid armastõm
Mēg eņtš randõ kõnkadõks,
X&SDfi Ta'm mäd ukuzõm.

Konkamäg.

Käkad õdõg.
Llbõ istiz retip jūs ja 

verbikšiz paklidi. Paklõd arkiļ 
kylgsõ, saiņa jūs, voura sizal 
pnliz pitka pirg ja täm nls- 
kõ Llbõ murdiz _j ara._ Ullõ voļ 
kylma ja sūr vadi vadstiz nej, 
ku iz ūo ullõ mittõ tara tai- 
bastõ. Kougõnd voļ kültõb pip 
ulandõks. Llbõn tämõdõn verbik- 
šimi iz vledast, täm mõtkõd 
voļti työ jūst kougõn jara. 
Pierrõ mingiz nādiļ _llL vasta- 
lova õdõg, ja laz sie võig pa-
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remist tledõ, siz neitsõd äkisti 
työ jür juba rigel. Munt pai
ni st eviļ_ laskidi, munt tuoJLti 
mõtsast büolgõverzi ja kanavar- 
bidi. Tykkiž sīc ^õdõg kulud 
ketistl neitsõd Iz. Vastr.lova 
õdõn sfe tuba säinad, kus voļ 
kakad õdõg sait lagtot vrlda 
erõnõks ja puskantõt moltsist, 
sippist, virist ja košnel eviļ 
lõskõdõks. Kakud, trlplimist ax- 
nõdõks ja võpkadõks pas, kubs 
kiitijõks, kakšip kubbõ rkkõnd 
võtist vastõ püosidi ja kutsis- 
tõ nänt tubbõ, Lanõd ama ym- 
mab vtuba, käkad prlisti nc£i 
dantsõm. Pierrõ dontšõ käkad 
leksti mangidi; rmr  ̂saggõld lekš- 
ti siedā mängõ: "Puošid mõpi 
kutsisti, tulgid neitsõd lojjõ, 
viedam ylzõ valdad pupyõd, vl- 
mõ leinõd pSl ällõm; ni umv 
kädsõ, ni um kädsõ min eņtš 
tulbi." Nej kiltistit lõlisti ja 
mangisti, kuntš kik yrgiz klrgastõ.

K.

Volmõ seļļlst 
neme puskud.

Sõwõ pids nltõ kadsõ, 
kus kezab p*agip puskidi meg 
trksmo nē̂ li kubbõ _kuoyyÕ ja 
kuodrl vldõ. Ja mēg siedā tie
ni õ - mēg kuoppõm kubbõ oma knas- 
sõd pudkud ja vlmõ kuodai. Meg
ponmÕ nänt rlstõ lõdo pai. Sāl 
ne ^pusknntõbõd emmõ tubbõ eņtš 
knašsõmõks. Jegaykš um rlemļi 
yļ knaššõd vpuskud. Mūnde nesti 
um nej knassõ paindõt ku ta 
neka rõkandõks jelzist kleldõ 
mäd pai.Nej kuj meg puskidi nitsõ 
kuoppõm, nej kuoppõm^ ka jõv<1i 
BÕn$i ja työ<1i eņtš jelamiz 
Billõ. Jõvad lõpsnad sõnad kuon- 
põ ja amši, kus üomõ ja jela- 
mõ nägfcõbõd siedā, ku mäd sy- 
flemõs vai paistab ja ^mesi 
paistab ka puskud knaŠšõm.

Koks .jegaykš kltõn: ka ma 
täb ydõkabal parimõks ledõ ja
Jcazzõ seļļiz rištingõks kis um 
mldoid vertli jelamiz sizal.
Az mēg ka soļļist llmõ kuj 
kis vertlistõ jegapāvaļiz_ jela
miz sillõ tüobõd, siz meg, 
llmõ pyvastõmõks eņtš izoman
ja ka ama mai Iman. Munda oga 
mõtlõb: ma um nõddõr risting, 
mis ma jennõ mai Iman võib
tledõ? Täs siz vaptlõm pava- 
1iklstõ. Ykšõinagi paist paistab

set yd piškiz kuož, aga yļ 
. amad kubbõ ne tlobõd imtyödõ 
peistõs ammõ süxdõ mailmõ. Nej 
ka mēg rouz yļ amad kubbõ 
voimõ tledõ surdõ jõvamtõ mõ- 
Ilmon ^nägpõs eņtš sieldomt jõ
vad mõtkõdõks, jõvad sõnadõks 
ja jõvad työdkÕks.

Aga vaptlõm jegaykš ēntšta 
kas paistab vai mäd sydamiš 
ja vķas mēg paistamo puskud 
knaššõmõs.

H.Ts.

Rovkuoda.
Rovkuoda nustarniz työd 

labõd lopandõks püol. August ku 
6 pavtn llbod kuode pyvastimiz 
pyvad, missõd _pal at vodlõtõb 
ka kylalist _süomõdmold ja Ēstist 
Päp Erviö keratõb, ku ta ka
jova mlelkõks, až veitigid või- 

teji tulda.
Lolajid oppõbõd juba kylis 

eņtš lõlidi_ ja pyvad aigal, v 
ilm müdõ, sTbõd nägfcõt ka kaks 
tertõr _kr.ba.lt - ykš lefcklels, 
tuoi randaklels, missõd ka juba 
sabõd ogtõt. Volks lüotõmõst ku 
pyvad jusv jaggõ võtomõs äb 
pub mltykš livli, kis veitigid 
võib tulda.

M.

Llvlist yt statutõd.
(2. jätk.]
g)Kyzzi$iz loptantimi yļ 

äbliktõb vlļa vostamiz, joxa 
ändamiz ja sizzõl kllimiz.

h) Instruktsijõd vizantimi 
jüodõn, revizij komisijõn, yt 
komitejõdõn ja jagudõn.

i) Täplptõks sürit vizan
timi . jj spetsialõd kapitalõd 
ja fondõd puoitimi, vizantõs 
ka seļļist spetsialõd äb$õk3t 
voidamiz ja kõlbatimiz kõrdõ. 

k) statutõd raütimi.
1) loptantimi yļ vkyz- 

zlmiz yt likvidlerimiz azas.
m) ytlist maks sürit 

ja ņaksamiz termip vizantimi 
juoksijiz aigastõn, jan) munt ytõd työtlemiz 
normierijist loptantimist vastõ- 
votami statutõd rubizis.

4 24.Aigast täuzkub sab pidtõfc
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- §25.
Az äbkordalist täudkub 

kubbõ kutsimiz kyzub revizij 
komisi j või äb veitim ku 10 
ytlist, siz jüodõn täm um 
kubbõ kutsõmõst äb obim ku 
1 ku pierrõ kyzzimiz vastõ 
võtamist. Az jūod siedā äb tie, 
siz täudkub kutsub kubbõ revi
zij koraisij-.

S26*- VTäudkub _ küožA aiga ja 
pāva korda jūod tieb tieutõ- 
bõks ytlistõn 14 päwõ jedmõl
kubbõ,

Seļļizos kordas kubbõ 
kutstot täudkubud t t täuž Õigist, 
až nēsi võtab jaggõ äb veitim 
ku 1/4 ytliži.

% 27.
Täudkubis nõv andajiz yöl- 

kõks, aga ilm Õigitõ jaggõ 
võttõ yöltimiz jūs, võibod võt- 
tõ jaggõ ka_ personõd, küen£i 
um kutsõn jūod või revizij 
komisi ĵ  ja ilm siedā ica Kub- 
bist Azad Ministrij j*a ytcd, 
missõs yt um ytlizõks azumnikad.

§28.
?tlistõn, kis trbõd mingiz 

kyzzimiz sizzõl võtamist_ täud
kub pavakõrdõ, um sie keraks 
tieutõmõst jüodõn äb obim, ku 
10 päwõ jedmõl täudkub kubbõ 
tulmist, az mingiz kyzzimiz 
sizzõl võtamist ’ pavakõrdõ ät 
kyzzõnd äb veitim ku 5 ytlistõ, 
siz um jüodõn nustõt kyzzimiz 
jega kõrd sizzõl võtnmõst täud
kub pavakõrdõ.

§29-Täudkub ovatõb yt jõudiji- 
jüod jedsõ istaji, või täm 
ylzandõks pai täm azumnika.^ 
Pierrõ siedā täužkub ama ež- 
mõks voļob eņtš vaild kub 
jüodijiz, siktarõ ja yöld lug- 
gijid. Kyzzimist srbõd loptan- 
tõt ydkordaliz yöld emitimõks, 
ulzõ võttõs kyzzimist j r Ļ  yt
list ulzõ klõkšimiz, yt amat 
personõd j ara nustarnis jedmõl 
nänt täudvõimiz lopandökstõ,

statutõd mütimiz ja yt likvi- 
datsij, missõdõn um vajag 3/4 
jüsõ voļjLijid yöld emitõ.

Tadõlpanmizõks: Jegaykš
ytli yöltob sēli eņtš jcdst 
personlistiz. Loptant.imist«&!89gb*?tägSnd?8Jt8fHi8ä"«>
sat ypi lugdõt.

§30.
Jūod nipstäd äb võitõ 

ypi yöltõ, ku sab rõkandtõt 
yļ täm työtlemiz vm maks kuj 
ka kyzzimiz yļ nänt jara pan- 
miz amatõst, voļ kutsimiz vastan- 
timiz jür. Se Iz um ka _revizij 
komisij nipstadõks, ku_ srb rõ
kandtõt yļ nänt työtlemiz kyz
zimist .

§31.
Amad .vēļimist ja kyzzi- 

mist^ loptantimi yļ ytlist ulzõ 
klõkšimiz ja amat personõd jara 
prnmi sugub kattes yöltõs0Munt
kyzzimist täužkub loptantöb äb- 
kattõt yöltõs, aga 5 jüsõ voļ- 
ļijist kyz.'-/-*.riiiz pai ka ne at 
loptantõbõd kattõs yöltõs.

§32.
Täudkub loptantimist um 

kerrtõmõst_ protokol rantõ._Pro- 
tokolõn kerrtõb ala kub jüodi- 
ji, siktar, jüsõ voļļijist jūod 
ja revizij _komisij nipstäd ja 
täudkubst vēļdod yöld_luggijid. 
Protokolõdõn um ka jürõ pan- 
mõst_ jegayd ytliz mõtkõd, až 
ne ät ticutõbõks tiedot täud
kub aigal.

(Jätk jeddõpc$õn.)

Tuoim tieut.
Aigakēra _,rLĪvli" iz või 

kogip ulzõ tülda slepierast, 
ku tuoimiji voļ küolimiz pai 
ruja. Tierrit äb tuļ nej piga 
ja ni set tâ  um tegiz nej 
joudzi, ku võiž aigakēra kubbõ 
panda.
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jega aigast yrgandõksos, rgn 
jüod tnmiz pierrõ, kuj ka re- 
vi^ij komisi j _või 10 ytlist 
tämiz pierrõ ytõn um õigõz 
piddõ ka abkordrlist ytlist 
täudkubud.


