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Типографія А. МИКВИЦА.

üulge Iehoowale uus laul, laulge
Iehoowale lõik maailm, laulge
Iehoowale, kiitke tema nime, kuulutage rõõmsasti päew päeroall
tema õnnisrnfl.
Taaw. Laul 86, 1—2.

i.

Laulge.
Taaw. Laul 96.
Wiisil: Wõta nüüd Issandat, wägewat kuningat.

M^aulge, oh laulge kõik rahwad te' tuhan#^
bei keelel,
Laulge ja hõifake õndsusest kiitlikul meelel
Ja trummi hüüd
Ühtlasi kandlega nüüd
Meil' kostku pasuna kooris!
Kummarda maa ja laotus, kummarda põlwil,
Tantsige tähed ja hiilgage taewasel wõlwil,
Oh kiida kuu,
Kähwata kõuekse suu,
Weed laksutage ka käsi.
Hõisake õnnes, sest Jeesus on ilmunud lihas,
Wõitnud kõik waenlased, kes on nii wägewad
wihas,
Meil' elu toond,
I l m a kui uueks on loond,
Ja meile lunastust saatnud!

$ЬШа, hing, wajunud wahe, me' wabastud waewast,
Maaga meil' ühendab Jakobi redel ju taewast.
Seal otsa peal
Hüüab sind Ieesnse ääl:
Et tule, siin on su ase!

2.

Jumala sõna.
Wnsil: Nüüd paistab meile kauniste.

Kui kõue mürin, pikse nool,
Mis praksub, lõhub igal pool,
Su sõna, Issand, olgu!
Ta kostku wasta majadest
Ja ristirahwa rajadest,
Tall tuhat kaja tulgu!
Hüüdku,
Püüdku
Taewa jõuuga,
Armu nõuuga
Iga kohta,
Kaotagu patu ohta!
Kas olgu süda ees kui paas,
Ehk külm ja jääs kui talwel aas,
Nad siiski, Issand, wõida!

ща paksem piksel puruks tee,
J ä ä jätku piksel järel wee
J a siis neid ise köida!
Andku,
Kandku
Ühendades,
Pühendades
Sinu walgus
Neile uueks eluks algus!
3.

Jeesusega!
Wiisil: Hinge peiule.

Jeesus, sinuga
Tahan ikka ma
Oma asju alustada,
Alustada, lõpetada,
Elu elada,
Kuni lubad sa!
Jeesus, armuga
Tule, õnnista
Minu tööd ja tegemisi,
Et ma aina aiman ise:
Ieefu õnnistus
Iga päew mull uus!

+
Jeesus, sa mind ka
Patust puhasta,
Oma werega mind pese,
Et ma peasen igawese
Hukatuse eest,
Põrgu piinadest.
Jeesus, üksi sind
Lase nõuda mind,
Et ma sinu sisse jäekstn
Ja su rõõmu maitsma läeksin,
Kui mind kutsud sealt
Ära ilma pealt!
4.

Püha koha.
Taaw. Laul 84.
W i s i l : Mu Jeesus, kes sa enne surma.

Kui armsad mulle on need kojad,
Kus, Issand, ise elad sa,
Kus sinu tütred ja su pojad
Sind teeniwad püha rõõmuga,
Kus paistab neil' su armupäike
J a armus kosub suur ja wäike.
Üks päew su õues palju parem
Kui tuhat kulla hunikul,
•+
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+Siit üksi saan ma kätte warem,
Mis õnnistuseks tarwis mull,
Siin ennem uksehoidjaks Hakan
Kui et ma hõela lossis magan.
Kui veasukene poegadele
Ja pesa peale ihkab lind,
Nii ihkab armu altarile
Ööd, päewad ühte ikka rind;
Mull õhkab süda ja ka liha:
Sa, Jumal, oled minu iha!
See õndsaks, kolm kord õndsaks kiita,
Kes wiibib sinu hoonetes,
Kes tänulaulul aega wiita
Wõib ikka sinu silma ees,
See tunneb maa peäl olles ise
End wiidud waimus Siionisse!
5.

Piibel.
(Soome tauluraamatust.)
Wiisil: Oh Aadam, sinu eksitus.

Meil' kallis wara kingiti,
Mis palju kallim kullast,
Ta wasta kiwi kallimgi
On nagu oleks mullast,

See kallis taewa kingitus
Ja kõige parem wara,
On Isa oma ilmutus,
On püha kirja sõna!
Eks rooste, koi ja aeg ka söö,
Mis leida ilma maades,
Ehk tihti rauge tehtaw töö
Ju kohe alustades;
Kui maa ja taewas hukka laeb
Ja kaob kuu ja päike,
Siis Ieesu sõna siiski jäeb
Ja hoiab oma läike.
Ei wanane meil iialgi
See sõna, armas, püha,
Waid ikka põlwest põlweni
On ristirahwa iha.
See seisab siis ka täies jõuus,
Kui kõik muud ära kaowad,
Ei tule muutmist armu nõuus,
Kui maa ja taewas waowad.
Oh kallis sõna, ehk küll halw
Sa oled mõne meelest!
Missugu mehe mõtte salw
Saaks üle sinu keelest!
Ei mõnusamat trööstimist
Weel keegi wälja mõelnud

Kui saame armu sõnadest,
Mis Issand ise üelnud!
Kui walet, pettust märkan ma
J a mässab waen ja maru;
Kust abi отаГ otsida,
Saan sõnast kohe aru;
Siin tean paiga parema,
Kus igawene rahu,
Siis sammun siia sadama,
Kus torm ei enam mahu.
Nii nagu lahel wesilind
Pueb alla weepinna
Ja wetes puhastades end
Ta tõstab puhta rinna,
Nii minu hing ka puhastust
Saab sinu sõnast warsti,
Saab kosutust ja kinnitust
Ja leiab hea arsti.
Sind, Issand, meie täname
Su suure armu pärast,
Et juhatad meil' taewa tee,
Mis wiib meid ilma kärast.
Nüüd rikkaks läheb waesemgi
Ja tunneb warast magu,
Sest sinu wara täiesti
On igaühe jagu!
Runeberg'i järele.

ß.

Siinai ja Petlemm.
Wiisil: Jumal maa ja taewa Looja.

Suitsus sinab Siinai mägi,

Sinab suitsus, sülgab tuld,
Kaugelt kärgib kõue wägi,
Hirmul wäriseb ka muld,
Terwe loodus kahwatab
Tuld kui taewast plahwatab!
Ümberringi siia, sinna
Sähwab maha pikse nool,
Kuhu iial peaseb minna
Puru taga igal pool,
Wälk kõik ära sulatab,
Kuhu iial ulatab.
Kus ma leian warju, wäeti,
Siinai wiha wälgu eest,
Keda karistajaks saeti
Neil', kes eksind õigest teest?
Paika, kuhu wälk ei saa
Ei too taewas ega maa!
Ahastuses astuu ruttu
Ieesu juurde silmamees,
Ieesul' nutan oma nuttu
Alanduses jalge ees,
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Jeesusele patud wiin,
Hinges kahetsuse piin!
Waata, Siinaist Petlemm saanud
Ja ju laulab ingli koor:
Ura karda! ilmutanud
Lihas ennast Peastja noor,
Siinai sõjal' õtsa toond,
Pärisrahu meile loond!
7.

Jehoowa warju aü.
Taaw. Laul 91.
Wiisil: Meil tuleb abi Jumalast.

M s peaksin mina kohkuma
Ja kartma kurja, häda?
Kui usun kindla usuga,
Näen õtsa saawat seda.
Kui Jumal minu pool,
Ei siis ka põrgu nool
Mull' iial wiga tee,
Ehk küll ma nõrguke:
Mu wari Jumal ise!
Kas ähwardagu hirmus uss,
Ehk möiraku ka lowi,
Kas tulgu katku karistus
413

Ehk muugi tapja tobi:
Iehoowa armu tiiw
Miud hädast ära wiib
Ja kilbiks feni jäeb
Kui oht kõik mööda laeb;
Mind Jumal hoiab hästi!
Kas langegu ka tuhanded
Mu ette maha loogu
Ja teised kümned tuhanded
Mu kõrwa ühte hoogu,
Kas tehku päewad, ööd
Surm ühte lugu tööd,
Ei heida mina meelt,
Ei lahku omalt teelt:
Iehoowast hoian kinni!
Sa omad inglid läkitad
Mind minu teedel kaitsma;
Mind ikka kätel kandwad nad,
Et peaksin õnne maitsma!
Sa pikendad mu ea
Ja armul' woiad pea,
Mull' õnnistuse tood,
Mu elu uueks lood,
Su omaks jäen ma ikka!

8.

Jumal mu juhataja.
Taaw. Laul 121.
Wiisil: Kuis pean wastuwõtma.

Ma tõstan silmad ikka
Mäe poole ülesse,
Kus tean armurikka
Iehoowa minule,
Ta mind ju ilma loonud,
Mu isa tema on,
Ta abi mulle toonud,
Talt tuleb kõik mu onn.
Ei wääruda mu jalga

Ta lase iialgi,
Ei uneaeg tall alga,
Ei maga millalgi.
Iehoowa ise hoiab
Mind päewal ja ka ööl
Ja waimuga mind wõiab
Mu tegudel ja tööl.
Ta pöörab ära paha
Must armul kaugele,
Lööb wihamehi maha,
Et mull' ei kahju tee.

-f

Iehoowa juhib ise
Mu wäljaminemist,
Ka õnnistab ta käsi
Mu sissetulemist!
9.

Wennalik armastus.
Taaw. l a u l 130.
Wiisil: Oh Jeesus Kristus, tule fa!

Mis õnnis, kallis lugu see,
Kui me' kui wennad elame,
Kui kõnnime kõik käsi käes
Iehoowa armastuse wäes!
See on kui kaste Hermonil,
Mis õnnistuseks Siionil',
See õitseajaks maa meil' loob
Ja ikka õnne, elu toob!
10.

Hinge andmine Jeesusele.
(Soome lauluraamatust.)
Wiisil: Oh Jeesus Kristus, tule sa!

Su kätte, armas Jeesuke,
Ma annan aina enese,
ig

4

Ja ihu, hinge kõigega,
Nad armus wõta wastu sa!
Mu hing ja ihu kõigega
Su omad, Jeesus, on ju ka,
Siis hoia oma hoolsaste,
Et keegi kurja пеіГ ei tee!
Sus leiab süda waigistust,
Sa annad rohket rõõmustust,
Sa oled ainus abimees
Mu häda, ahastuse sees!
Ma usun seda, Jeesuke,
Mull' anna abi usule,
Et õndsalt elu lõpetan
Ja sinu juurde taewa saan!
il.

Rahu.
(Soome lauluraamatust.)
Wisil: Jumal, wägew walitseja.

Oma rahu meile raja,
Issand, jääma igawest',
Et me' kõige elu aja
Oleks hoitud häda eest!
Rahuwürst, oh hoia wahwast'
Oma maad ja oma rahwast!
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Issand, õnnetusi ise
Juhi ära meie maalt,
Kui sull juhtis muiste käsi
Israelist neid jäädawalt;
Meie peale armu heida,
Wiha pilwed ära peida!
Issand, isamaad meil wõta
Oma warju alla sa,
Rahu tooma meile tõtta,
Rahu rohke rõõmuga,
Saada õnnis rahu ingel
Trööstjaks igal' kurwal' hingel'!
Rahu maa peäl! lauldi taewast,

Jeesus, sinu sünd'misel.
Peasta meid siis waenu waewast
Kõigel meie elu teel.
Rahu olgu ikka teile!
Hüüa armust sa ka meile!
12.

Nagu hirw wett.
Taaw. l a u l 42.
Wiisil: Oh Jeesus, ülem abimees.

Kui hirw, kes janus kisendab
Wett taga põua ajal,
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Nii, Issand, hing mull kisendab
Sind taga igal ajal:
Mull janu sinu järele,
S u ihule ja werele,
Mis mulle rahu annab!
Mu roog on hinge ahastus,
Mu jook on silmawesi;
See maitsta iga päew mull uus
On ikka pikkamisi;
Mu süda on kui sulanud,
Mu luud kui katki peksetud,
Sest patt on paljuks paisund!
Oh Jeesus, ainus abimees,
Mind tuetama tule,
Mind aita hinge haiguses,
Mull armuline ole,
Mind tröösti ja mull ütle sa:
Et mine minu rahuga,
Su patud andeks antud!
13.

Mind puhasta!
Ieef. 6, 5 - 7 .
Misil: Kuis pean wastu wõtma.

Mu ees kui märka mägi
Patt paisub taewani,
19
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Mind waewab patu wägi
Ju wiimse waewani.
Mind ees ja taga neab
Patt wõidu patuga
Ja põrgu poole weab
Mind kulli küüntega!
Haud hirwitades awab
Ju eemalt enese,
Pea kinni minu tabab,
Ta weerel käib mu tee!
Oh Issand, suur on häda,
Mis pärind patuga,
Kui ma ka teenind seda,
Sa siiski halasta!
Sa serawimi saada
Mu juurde sütega,
Kes püüaks põletada
Mu pattu juurtega,
Et Siinai wälgud enam
Mind needes nüüd ei lööks,
Waid rahu ingel kenam
Tooks jõudu elu tööks!
Tee, et mu ülem iha
On serawimi lood:
Kui püha, püha, püha
On Issand Seebaot!
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Koik ilma maa ja taewas
On täide tema auu
Ja waesid, wäetid waewas
On aidata ta nõuu!

14.

Ara nuta!
Ioh. Ilm. 5, 3.
Wiisil- Minu süda, rõõmuZtele.

Ära nuta, waene süda,

Kui ka suur su süü ja hüda,
Ja su wõlaraamat kole,
Kus ei tühja lehte ole,
Kui sull' patud teewad waewa,
Tõuswad mäena üles taewa,
Sinust kõwast' kinni peawad
Ja sind hukatusse weawad.
Ära nuta, pea püsti,
Küll näed lõpwat oma risti:
Juuda lõwi Iesse juurest,
Tall, kes kuulus wäest suurest,
See on täie wõidu saanud
Ja kõik hädad kaotanud,
See on sull'gi abi toojaks
Ja su elu uueks loojaks.
+
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Ära nuta, waid nüüd waata,
Mis wõib lõwi korda saata:
Ta su wõlakirja lõhub,
Waenlast jalge alla rõhub:
Awab sulle armu mere,
Annab su eest oma were,
Werel kaob patu mägi,
Kui ka suur ta wõimus, wägi.
Ara nuta, möödas orjus,
Kui ka kiusab patu kurjus:
Tall sull' awab kõige iga
Kirja seitsme pitsariga,
Kuulutab sull' õnneaega
Kätte tulewat ju praegu,
Jumal wõtab lapseks jälle
Ja on sinu wastu helle.
Ura nuta, parem wõta
Kuldne kannel, ühes tõtta
Ohwrid ohwri juurde liitma,
Wanemiga Talle kiitma:
Preestriks sa meid oled teinud,
Kui sa mei' eest surma läinud,
Kuningaks meid oled pannud,
Walitsuse meile annud.
Ära nuta, muuda nuttu
Kohe rõõmuks, kuule ruttu,
Kudas wagad kiita püüdwad,

22

Sajad tuhanded seal hüüdwad:
Meie Tall on wäärt ju ammu
Wastu wõtma auu ja rammu,
Teda maailm kummardagu,
Tema jalgelauaks saagu.
Ära nuta, waid nüüd kuule
Hüüdmist üle nelja tuule,
Ja ka hüüa sekka ise
Hüüdjatega kordamise:
Tallel' laulgem Halleluja,
Tall on meie elutooja,
Talle teenigu kõik hästi
Igawesest igawesti!
15.

Tee lahti!
Ioh. I l m . 3, 20—21.
Wiisil: Jerusalem, sa kõrge taewa, linn.

Tee lahti! kuule, kudatz wastu ust
Ju kaua koputan,
Ja ukse taga seistes koputust
Siin korrata ma saan.
Ehk külm küll kange õues
Ja ühte soodu sa'ab,
Su wastu arm mu põues
Mind siisk: siia a'ab.
.

.
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Tee lahti! sõber, lase sisse mind,
Ma Isa nimel siin!
Ma tulen armust awitama sind,
Kui waewab patu piin;
Ma puhastan su talu,
Mis rikas roojusest,
Et leiad oma elu
Kui würsti lossist eest!
Tee lahti! päris pulma tuad
Su kojast kohe teen,
Ja parajamad pulma road
Ma sulle muretsen.
Sa taewa kuningaga
Saad laual istuda,
Sööd taewa manna taaga,
Jood elujõest ka!
Tee lahti! walmis ammu auujärg
On taewas sinule,
Seal featafä. sulle pähä wõidupärg,
Kui otsas elutee.
Mu paremale poole
Sind iftma panen wist:
Nii kannan su eest hoole,
Ma sinu Jeesus Ärist!

16.

Jumal igal pool.
Taaw. Laul 133.
Wiisil: Ärkage! nii wahid hüüdwad.

Patune, kus tahad minna,
Kus leiad omal' pelgulinna
Iehoowa walju wiha eest?
Patune, kus paned pattu,
Et wälgu kätte sa ei sattu,
Mis surmab patus igameest?
Ju walmis sinu palk,
Sind ootab wiha wälk,
Pea kohal
Kui karwaga
Ju ripub ta.
Sind walmis waljult nuhtlema!
Patune, kus tahad minna
Ses lootuses, et iial sinna
Ei pease järgi wälgu nool?
Tõused eest tall üles taewa,
Oh häda, ilma aegu waewa:
Siin Jumal wasta igal pool!
Kui surmawalda laed,
Ka sealgi teda näed,
Issand Jumal
-f
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Sind kätte laab
Ja karistab,
Et igawesti tunda haaw!
Patune, kui kotka tiiwad
Sind kas maailma otsa wiiwad,
Iehoowa leiab sind ka sealt!
Kui ka pimedas end peidad
Ja oma peale öögi heidad,
Oö kaob siiski sinu pealt!
Öö on kui hele päew,
Iehoowa silm kõik näeb
Pimeduses
Missugune
Su patu tee,
Ei jää ta eest see marjule!
Patune, kas käid ehk magad,
Ehk tööle oma aega jagad,
Kõik näha sinu Issandal'!
Enne kui sull kõne keelel
Ehk mõte mõlgub weel su meelel,
See teada ammu kõik ju tall!
Su patud wiimseni
Seal üsna õieti
Wõla kirjas
On lugeda,
Neid mööda ta
Sull' maksab palka kohtuga!

Patune, oh ärka, kuuled,
Kuis hüüdwad sulle Ieesu huuled:
Mu altaril on halastus!
Siin sind peseb armumeri
Ja peästab patust minu weri,
Siin heldus iga päew on uus.
Siin peased wiha käest,
Saad wabaks patu wäest.
Hoosianna!
Siin laula sa,
Sind ehin ma
Ja kihlan ennast sinuga!

17.

Elumerel.
M a t t . 8, 2 4 - 2 6 .
Wiisil: Nüüd ristirahwas laulage,
ehk: Su poole, Issand, südamest.

Tuul wingub, turtsub tuhinal
Ja meri mässab möllul,
Ja wahud weerwad wuhinal
Ju wõidu wete põllul
Kui tahaks taewast tabada,
Ja maad kõik omal' awada.
Oh Jeesus, tule appi!

Me' upume! sest, waata, laew
Ju tantsib üles, alla.
Ja asjata on meie waew,
Et kaela wett ei kalla.
Tuul tahab purje rikkuda
Ja laened laewa tikkuda.
Oh Jeesus, tule apvi!
Kuid kuule, hellalt Ieesu ääl
J u trööstib üle wete:
Sa ära karda wete peäl,
Oh hing, nüüd oma ette!
Ma üsna ligi olen sull'
Ja tüürimeheks tulen sull',
Ma astun ise appi!
Mis siis nüüd enam kardame,
Kui Jeesus laewa juhib?
Kas jäägu laew ka alla wee,
Mis see meil' teha tohib?
Kas murdku maru mastifid,
Ja purje, külgi, kastisid:
Me' saame sadamasse!

28
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18.

Aadam uppugu!
Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha.

Mu ees on laenel sügaw meri,
Sest sisse, Aadam, astu sa!
Ei taha enam minu weri
Sind walju waenlast teenida;
Sind mere põhja uputan,
Et ma sust üks kord lahti saan.
Sind eluaja olen orjand,
Sind, minu paha peremeest,
Sull' olen palju pattu korjand
Ja põgenend mu Jeesusest:
Nüüd palka sulle maksan ma,
Sind uputan su seltsiga!
Näe taewast paistab armu päike
Mu peale juba uuel nõuul;
Sest ärka elu, kui ka wäike
Weel esmalt, jumalikul jõuul!
Sa kaswa, kosu Issandas,
Kes.sinu peale halastas!

29
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Laupäewa õhtul.
Wiisil: Mu süda, ärka üles.

Küll õtsa saanud nädal,
Ei siiski patu hädal^
Ta pole õtsa toonud,
Ei ka mind heaks loonud!
Ma uuest' pattu teinud
Ja tee pealt kõrwa läinud,
Ma nuhtlust juurde korjand
Ja liha tahtmist orjand!
Oh Jeesus, anna andeks,
Et patt ei saa mull' wandeks;
Mu süüsi kinni kata
Ja unustusse mata!
Las', et end ära salgan,
Kui nädalt uut ma algan,
Las' mind su lapseks jääda!
Su omaks südant seada!

KääfttNaanuri
RAAMATUKOG
VUmndis
30
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Jõuluks.
Wiisil: Tänu olgu Jumalal'.

Hõiska, hõiska õnnega
Patuori otsata,
Orjapõlw nüüd õtsa saab,
Priiust Peastja kuulutab.
Sündind, sündind sinule
Lapsukene sihuke,
Kes kõik ilma walitseb
Ja kõik orjad wabaks teeb.
Murdund, murdund sedamaid
Orjapõlwe ahelaid,
Saadan ta eest põgeneb,
Hirmus süda sees ju keeb.
Taewa, taewa ühendand
Maaga, maad on pühendand,
Jumal on nüüd ilma sees,
Juurde saab tall igamees!
Ruttu, ruttu hingeke,
Tänu andma Ieesule,
Oma süda ohwerda
Omaks talle tänuga!

31
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Jäädaw, jäädaw õnnis jõul
Jõuab sull' siis Ieesu nõul
Kätte ju siin ilma peäl
Ja ka algab taewas seal!
21.

Jõulupuul.
Wiisil: Kui armsast' jõulupuu meil hiilgab.

Kord nähti kallis Paradisis
Maailma ilust elupuud;
Kes selle wilja iial maitses,
Ei igatsenud enam muud.
Kuid pea peasis Paradisi
Patt oma paha palgaga,
Ja kohe elupuu sealt kadus
Ja Paradis ta kaasas ka.
Nüüd aga nagu Paradisi
Me' siiski wiidud oleme,
Ehk lume lagedalt küll alles
Me' praegu tuppa tuleme.
Sest silma ees meil hiilgab, särab
Kui Edenis uus elupuu,
Ja kutsub oma wilja maitsma

Nii sagedast' kui soowib suu.
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Tõest', Paradisi wäraw lahti
On jälle igaühele,
Ja elupuule kutsub wõeraks
Meid täna sündind Ieesuke!
22.

Jõulu õhtul.
Wiisil: Kui armsast' jõulupuu meil hiilgab.

Mis püha Paradisi kuju
Meil särab jälle silma ees,
Mis onnist, waga rõõmutuju
Meil tunneb hinges igamees!
Küll wõimus wagew meel on talwel
J a maal ja merel tuiskab lund,
Kuid Ieesu armupuu all malmi
Me' näeme kewadest ju und.
Waat', nagu tulemeres maja
Ja õitsema meil kuusk on läind,
Ja lehwiks inglid kõige aja
Seal, kus neid silm ei enne näind.
Kuid tuhat korda ilusama
Teeb Jeesus jõulu kõigile,
Kui jääme teda armastama
Ja teen'ma usus järgeste!

Ps
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23.

Jeesus üksi.
Apostl. T. 4, 12.
Wiisil: Nüüd hingwad inimesed.

Kas otsi maad ja taewad
Ja näe kõiksugu waewad
Küll higis iga päew,
Sust siiski maas ja taewas
Ja wiletsuses, waewas
Su õndsus kaugemale jäeb.
Ei tee sind õndsaks Paulus,
Ei Taawet omas laulus,
Ei Kalew kuna'gi,
Ei keiser oma jõuuga,
Ei prohwet armu nõuuga
Sind õnnistusele ei wii!
Üks ainus õndsust annab
Ja elule siud kannab:
See Jeesus, Jeesus see!
Kui teda taga nõuad,
Siis õndsusele jõuad
Ja taewa juhib sind su tee!
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Mis oli Jeesus eile
On täna ta weel meile
Ja homme sama ka!
Ta armukäed on lahti,
Ta süles sinul mahti
On igawesti hingata!

24.

Koidu taht.
Sees. 60, 1 - 6 .
Wiisil: Koik Шх§ hinge õnnistus.

Et tõuse! tõusta tund on käes,
Ju unest küllalt saanud!
Löö silmad lahti, imewäes
Täht taewast walgustanud.
Ta särab üle ilmamaa
Ja paistab sinu peale ka
Iehoowa auustusel.
Ehk must ja pime oli öö
Ja mattis maad ja rahwast
Ja pimeduses patu töö
Küll sigines nii wahwast',
Koik kadus siiski korraga,
2*
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Kui täht sai paistma üle maa,
Kui armus ilmus Jeesus!
Ets kamelite karjad ju,
Waat', kaugelt siia jõua,
Eks uad su lapsi koju too,
Su kalleid koju nõua!
Nad kandwad kulda, wiirukit
Ja mitmeid mirri andisid
Ja tutwad wõidu Jeesust!
Oh ärka patu unest siis
Ja ära enam maga,
Tee uueks oma eluwiis
Ja nõua walgust taga,
Siis täht su südant puhastab,
Et sust seesugu tempel saab,
Kus Jeesus ikka asub!
25.

Jeesuse kutse armulauale.
Ieef. 55, 1 - 2 .
Wiisil: Minu süda, rõõmustele.

Tulge, armsad hinged, tulge,
Tulge ja mu wõerad olge,
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Teile olen katnud laua
J a teid juba oodand kaua;
M a teid tahan ise sööta, ,
Tahan sööta, tahan joota
Seega, mis teil taewa eluks
Hoomab igaweseks tuluks.
Tulge kõik, kell janu juua,
Tulge, kellel nälg on süüa,
Tulge mehed, tulge naesed,
Tulge rikkad, tulge waesed,
Tulge, isu kaasa tooge,
Tulge sööge, tulge jooge,
Tulge, sööge leiba, wiina,
Unustage patu piina!
Ei ma hinda teilt ei taha,
Taha maksu, taha raha,
Hinnata ma teile kingin,
Siiski seda see eest tingin:
Süda minu omaks saap,
End mu ette alandagu,
Lasku asuma mind minna

Enesesse ikka sinna.
Tulge, oma ihu annan,
Oma were ette kannan

-
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Seega, mis № saate maitsta,
Et end patust wõite kaitsta.
Teiega ma ühendada
Tahan end ja pühendada
Teid kõik nuest' Jumalale,
Igaweseks omaks talle!

26.

Hltari sakramendi saamise järel.
Wiisil: Minu süda, rõõmustele.

Tuhat tänu olgu sulle,
Jeesus, et sa andsid mulle
Oma ihu, oma were,
Awasid mull' armu mere,
Kus su kallis kaitsja käsi
Mind mu patust puhtaks pesi
Ja mind ehtis ise uuel
Taewalikul pulmakuuel.
Jeesus, edespidi anna
Mulle weelgi taewa manna,
Et mull seisaks hing kui kalju,
Ehk küll eksitajaid palju.
Las' mu usku jõudu wõtta,
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Kotka tiiwul taewa tõtta,
Ankurt susse kinnitada
Ja sult tuge ikka saada!
Jeesus, aita nii kõik seada,
Et ma ikka wõiksin jääda
Truuks selle armu sisse,
Mis sa mulle jagand ise,
Et kui korra saan sind näha,
Siis mull' paned armust pähä
Elukrooni heledama
Igawesti sätendama.
27.

Suurel reedel.
Wiisil: Oh kuhu lähen ma.

Hing, nuta, nuta nüüd
Su hirmust patu süüd!
Ja waata Kolgatale,
Kus nad on püha Talle
Su Jeesust tappa toonud
Ja tappes risti poonud!
Hing, nuta, nuta nüüd
Su hirmust patu süüd!

•ж
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Sest patu pärast ripub
Su Jeesus seal ja kipub
Su eest ka hinge heitma
Ja nii su pattu peitma.
Hing, nuta, nuta nüüd
Su hirmust patu süüd!
Sest sinu, sinu pärast
Saab Jeesus surma särast;
Sa oled teenind seda,
Mis ootas ristil teda!
Hing, nuta, nuta nüüd
Su hirmust patu süüd!
Kui madu põlga pattu,
Et meelel sa ei sattu
Ta küüsi enam elus,
Ei rõõmus ega walus!
Hing, nuta, nuta nüüd
Su hirmust patu süüd!
Wii patud Kolgatale
Su Urapeastijale
Neil wõimust ristil murra,
Löö risti, lase surra!
Hing, nuta, nuta nüüd
Su hirmust patu süüd!

J:!}

Tall nutu naeruks muudab
Ja trööstida sind suudab:
Mu laps, ma pattu wõitnud
Ja surma wangi köitnud!

28.

Nristuse ristil.
Wiisil: Koik tulge minu juurde nüüd

Ju mööda läinud surma öö
Ja täidetud on raske töö:
Meil Kristus maksnud wõlad!
Nüüd wõime ristilt keelmata
Ju Isa juurde rutata,
Sest koormast wabad õlad!
Mu Jeesus, sinu kibe piin
On meile kergituseks siin,
Su rist meil' awas taewa.
Su suremine Kolgatal
Tõi elu patu koorma all,
Ja wõitis patu waewa!
Oh Kristus, Õnnistegija,
Mu risti kandsid ise sa

-+
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J a peastsid mind sest wabaks!
Sind palun kõigest südamest!
Oh kosta minu waese eest,
Et taewas mull' end awaks!

29.

Ülestõusmise pühal.
M i s t l : Jeesus, surma ärawõitja.

Jeesus jätnud hauaks haua
Tõusnud surnuist ülesse,
Wõitnud surma, kes j u kaua
Walitses nii waljuste;
Wõidulipp ta käes nüüd lehib,
Wõidukroon ta pead tall ehib,
Elu meile kuulutab,
Armuga meid õnnistab.
Süda, aeg sull tõusta ammu
Patu unest ülesse,
Taewa poole pöörda sammu,
Kuhu läheb j u su tee.
Nõua taga taewa walgust,
Pane uuel' elul' algust,
Muidu ikka surma jäed,
Igawesti hukka laed.

^
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Patud hauda mata maha
Ühes kurja himuga,
Mata maha kõik, mis paha,
Et ei enam tõusta saa.
Ieesu õigus, Ieefu weri, —
Need ta aunid omaP päri,
Ehi ennast nendega,
Siis saad wõidukrooni ka!

30.

Kristus on üles tõusnud.
Omal wiisil.

Nüüd ärka süda, öö on möödas
J a hele, selge päew on käes:
Mis wana, see on lõpnud, waata
Koik elab uue sünni wäes:
Sest Kristus üles tõusnud!
Kui kaua tahad, waene süda,
Weel unerahus wiibida?
Eks uue elu vüha tuli
Läe sull ka põues põlema-/
Sest Kristus üles tõusnud!
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Kas armastus, mis jõena hoowas
Su Peastjast, piaks nüüd kustuma?

Kui 'pole kiwist, siis sa piad
Ka loitma armu leegina:
Sest Kristus üles tõusnud!
Su armastus ka ulatagu
Maailma maade otsani,
Ja sinu wennaks, õeks muutku
Koik neid, kes seks sull' anneti:
Sest Kristus üles tõusnud!

31.

Uks taewas igal pool.
Wiisil: Mu Jeesus, kes sa enne surma.

Kus külge iial laen ehk sõidan,
Kas olgu maa ehk mere peäl,
Kus iganes ka põlwil' heidan,
Üks taewas pea kohal seal,
See taewas, kuhu läinud Kristus,
Kui Isa trooni peale istus.
Ei wõita wõi mind waew, ei mure,
Nii kaua taewas näha weel,

и

Ei hädasse ma ära sure:
Mu Jeesus on ju ülewel,
Ei sealt ta wägew armu käsi
ЗМГ appi tulemast ei wäsi!
Seal on ta ilus isamaja,
Kus mulle aset walmistab;
Kui teab olewat seks aja,
Mull hing maailmast wabaks saab,
Siis kutsub oma püha linna
Mind Jeesus ikka jäema sinna!

32.

Taewa poole!
WM:

Meil' tuleb abi Jumalast.

Et kummarda, kui näed sa,
Hing, märka armumeri
Pea kohal hiilgab iluga,
Et keema hakab weri.
Siis ära sulu suud,
Waid hüüa nagu muud:
Jah taewas tunnistab,
Ja laotus ilmutab
Iehoowa auu ja heldust.
4
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Kuis särab kord see nagu kuld,
Kui koidul kerkib päike;
Kuis wehib nagu täide tuld,
Kui wirmaliste läike;
Kuis seisab siidina,
Kui pilwist prii on ta!
Jah taewas tunnistab
Ja laotus ilmutab
Iehoowa auu ja heldust.
Kuis läigib nagu linn ja loss,
Kui waatad tähte sära,
Kuis tuleb peäle ehmatus,
Kui kuuled kõue kära
Ja wälku wälgu peäl'
On sähwatamas seal.
Jah taewas tunnistab,
Ja laotus ilmutab
- Iehoowa auu ja heldust.
Sealt tuleb wihm ja tuleb tuul
Ja karastaja kaste,
Sealt tuleb muutust igal kuul
Meil' maha jäädawaste. .
Mis iial ootad head,
Sealt seda saama pead.
Jah taewas tunnistab,
ж
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Ja laotus ilmutab
Iehoowa auu ja heldust!
Seal palub Kristus meie eest,
Kui iial pattu teeme,
Seal jäetud meile igawest'
Saab õnnistuse seeme,
Seal meie päris maa
Ja jäädaw kodu ka!
Jah taewas tunnistab,
Ja laotus ilmutab
Iehoowa auu ja heldust!
Koik taewa poole! Kristus sealt
Meid ühte lugu hüüab;
Kui kuuleme ta hüüu häält
Ja hing meil sinna püüab,
Siis saame taewasse
Ka korra ülesse.
Jah taewas tunnistab,
Ja laotus ilmutab
Iehoowa auu ja heldust!
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33.

Nelipühil.
Wiisil: Mu järel'! hüüab Jeesuke!

Oh tule taewast, püha Waim,
Mu peale tui moodi,
Et kaswaks selle elu taim,
Mis ristmises mull' toodi,
Oh tule tehes oma tööd
Ja kaota mu patu ööd!
Mind patt on ära rojastand,
Mind ja kõik minu tegu,
Mind saadanale saagiks ann'd,
Ma olen tema jagu,
Ta omaks jäen ma igawest',
Ei tee sa tööd mu waese eest!
Mu rinnust, süda kiwine
Sa kohe wälja kisu,
Mull' süda lihast ise tee,
Kell' sinu järel' isu,
Kes puhastud su tulega,
Wõib uues elus kõndida!
Oh juhata su pühas tões
Viind käima elurada,
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Ja las' mull' ka kui Ieesul' jões
Hält taewast kuulutada:
See on mu laps, tast hea meel
Mull' nüüd ja edespidi weel!

34,

Jumalik ülespidamine.
Wiisil: Sull', sull' Iehoowa tahan laulda.

Nii kaua kui on seiswas laotus,
Ei pea külwamine lõpema,
Ei lõikusele tule kaotus,
Ei iial jää ka nälga rahwas, maa!
Nii Jumal tõotas korra heldesti
Ja mis ta tõotab, seda teeb ta nii.
Waat, kudas ikka sui ja talwe
Meil wahetawad päewad ja ka ööd,
Kuis täidawad nad meie salwe
Ja teewad oma ette seatud tööd;
Mis Jumal armust määrand teha neil',
See sünnib wahet pidamata meil'.
Waat, kudas taewast paistes päike
Maailmal' kosumist ja sooja toob,
н
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Kuis sajab pilw kord suur, kord wäike
Ja loodus wihma pilwest rõõmul joob.
Sa lased, Jumal, kõiki kaswada
Ja kosutad neid õnnistusega!
Sarepta lese olikruusi
Ja jahuwaka ann'd ta, hing, nii sull',
Ja ikka armu anda uusi
Toob meile lõunal, õhtul, homikul.

Sest kiida teda suust ja südamest
Ta otsatuma armu wara eest!

35.

Ninni pea.
Ioh. I l m . 3. 11-12.
Wiisil: Edasi, edasi.

Kinni pea,
Kinni pea, *•
Hing, kõik seda, mis sull käes,
Seda, mis sull' Jumal andis
Omaks aina armu wäes,
Seda, mis su elu kandis, •—
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Seda ikka kinni pea,
Kinni pea,
Kinni pea!
Kinni pea,
Kinni pea,
Hing, mis Jumal jagand sull'!
Ta on kinkind elukrooni
Sull' ju eluhomikul;
Kuni tunned tukswat foom,
Seni seda kinni pea,
Kinni pea,
Kinni pea!
Kinni pea,
Kinni pea
Taewast sulle antud head!
Jumal ilmub nobedasti,
Enne weel kui arwad, tead,
Jätab ilma jäädawasti
Taewast sind, kui põlgad hea!
Kinni pea,
Kinni pea!
Kinni pea,
Kinni pea
Oma, wõida wihameeft
„
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Ja sa seisad nagu sammas
Jumala ees igawest',
Ega wõi sull' ajahammas
Wiga teha ülepea.
Kinni pea,
Kinni pea!
Kinni pea,
Kinni pea
Jeesust ja su omaks tee!
Ta sull' kirjutab kuldtähtel
Oma nime otsale,
Et sa hiilgad iluehtel
Nagu päike taewas pea!
Kinni pea,
Kinni pea!

36.

Tähtsaks päewaks.
Taaw. Laul 118, 24.
Wiisil: Sull', sull', Iehoowa, tahan laulda.

See on see päew, mis Issand teinud
Ja armu aasta, mis ta meile ann'd,
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Ehk meid küll eksitee peäl näinud^
Meid siiski seni armukätel kannad,
Sest hõisakem ja laulgem ühtlasi:
Auu Jumalale ilma otsani!
Nüüd Eben Eser pangem püsti
Ja raiugem ta sisse rauaga:
Meil' Issand seni kanda risti
On aidand ja meid õnnistanud ka;
Sest julgust! küll ta edespidi^weel
Meid aitab armulikult igal teel!
Ma ise ja kõik minu pere
Iehoowat ikka tah'me teenida,
Tall' anda hinge, ihu, were,
Nii kaua kui meil' elu jagab ta!
Nii kõik meil tõotagu ja mõtelgu
Ja Issand selleks Aamen! ütelgu'!

37.

Ristmise!.
Wiisil: Helde Jeesuke!

Wõta jäädawast',
Jeesus, wasta last,
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Kelle toome sinu katte
Sinu püha ristiwette.
Omaks lapseks ta
Wõta armuga!
Püha Waimuga
Wõia wäetit sa!
Kurjust lapse ümbert kaota,
Oma armutiiwu laota
Teda warjama,
Et ei kahju saa!
Ise juhata
Teed sa talle ka,
Mis ta pärast ilma waewa
Saadab siit su juurde taewa
Õnnistusele,
Helde Jeesuke!

38.

Riftmisel.
Wiisil: Jumal wägew walitseja.

Jeesus, oma lapse kätel
Toome siia sulle nüüd;
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Pese pühail armu wetel
Temast ära patu süüd,
Oma lapseks wõta tema
Taewa riigil' walminema!
Omal nimel auu teha

Lase seda lapsukest,
St ta elust oleks näha,
Kelle on ta igawest',
Et ta ustawasti woitleb,
Kui ka maailm kiusab, sõitleb!
Kosuda su koguduses
Lase ikka seda last,
E t ta õitseks õnnistuseks,
Meelehea sull oleks tast,
Kaswaks kasuks wanemile,
Rõõmuks iga waderile!

39.

Laske lapsukesed minu zuurde tulla.
Luuk. 18, 15-17.
Wnsil: Nüüd olen mina põhja leidnud.

Et laske lapsukesed tulla
M u juurde ilma keelmata,
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Noil' tahan hoolsaks hoidjaks olla,
Neid õnnistada õnnega,
Neir taewariigi lahti teen,
Neid omaks ärawalitsen!
Nii oled, Jeesus, ise hüüdnud
J a kutsund lapsi lahkeste,
Neid oled oma sülle püüdnud,
Käed pann'd neil peale kõigile,
Neil' taewa rõõmu walmistand
J a koju kaasa õnne ann'd!
Nüüd tuleme su oma sugu,
Su omad lapsed sinule,
Kes ristimisest ühte lugu
Su laste nime kanname;
Sult otsime uut ühendust
Ja eluks õiget pühendust!
Oh tule, Jeesus, aset wõta
Meil südametes jäädawalt,
Meid ikka õnnistama tõtta
Ja peasta patu wõimu alt,
Tee oma riigi alamaiks
Ja taewariigi pärijaiks!

Ч--
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• 40.

Koolilaste palwe.
Wiisil: Mu südamest ja meelest.

S u lapsed sini: ette
9fter, Jeesus, tuleme,
Gnd anname su katte,
Sest sinu oleme.
Meil' tule appi nüüd
Koik paha lõpetama
J a headust õpetama;
Tee pühaks meie püüd!
Tee süda seemne mullaks
Meil, Jeesus, ise sa,
Kus seemnest saama tullaks
Kas sada lõikust ka.
Kui iwa sinepist
Las' et see seeme tärkaks,
Et igaüks meil märkaks:
S i i n külwand Jeesus Krist!
Eeskujuks olla lase
S u elu lapse, eas,
Kus templis oli ase
S u l l õppijate seas;
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Meid kaswa' pikkuses
Las' Loojal' rõõmuks rahwas
Ja tarkuseski wahwas
Ja armu rikkuses!

4t

Waimulik tempel.
1. Peetr. 2, 5 - 6 .
Wiisil: Mu nimi taewas kirja pandud.

Su ette, Issand, ehitama
Sull' templit täna tuleme,
Mis Saalomoni templist saama
Peab tähtsam tõesti sinule,
Mis kiidulaulu Jumalale
Ei kuula waiksel wiisil pealt,
Waid kui kõik laotus laulab talle,
Ka ise ühes tõstab äält.
Ei ehita me' Oowri kullast,
Ei Liibanoni seedritest,
Ei otsi templi aset mullast,
Ei maksa hinda tööde eest:
Me' ehitame templi üles
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Neist kiwidest, kell elu sees,
M e ' seisame seal Ieesu süles
Kui tempel kõik Iehoowa ees!
Meil ohwrialtar ööd ja päewad
Ses templis suitsku Issaudal^,
Kus südamed meil lõkke läewad
Ja loitwad armuaudijal',
Kus tuhatkorda Halleluja
Sell kostku südamest ja suust,
Kes asub meis kui elutooja
Meid söötes taewa elupuust!
Meil templi nurgakiwiks sama,
Mis ammu pandud Siioni:
Meid Jeesus peab tuetama,
Ta kõlblik alus kõigiti!
Ei kõigu sellel põhjal keegi,
Kui ilmamaa ka hukka laeb,
Kes Jeesust end ei lahti teegi,
See ühte ikka taaga jäeb!

--
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Lapsed Jehoonm pärisosa.
Taaw. La«l 127. 3 - 5 .
(Soome lauluraamatust.)
Wiisil: Nüüd ristirahwas laulage.

Kas olgu suur ka laste salk,
Ei sellest pole lugu,
Sest lapsed Looja armupalk,
Ja õnneks ihusugu.
Kui Jumal lapsi ilma loob,
Küll ta ka neile seda toob,
Mis eluks tarwis läheb.
Kui rohkem lapsi laualla
O n ühes leiba wõtmas,
Siis wägewama wäega
On palwe taewa tõtmas.
Kus kiidetakse Issandat,
Ei waesus wõi seal wõtta maad,
E i palukest seal puudu!
Neist pisukestest mehi weel
Meil kaswab korra lisaks.
Nad on kui nooled sõjateel,
M i s teewad wõidu wisaks;
See maa ja rahwas õnne näeb,
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Kell nooletupp see täide laeb
Neid õnnistatud nooli.
S u peale, Issand, lootuse
Ka pangu meie rahwas.
Jaoülema su armule
Ta olgu ikka wahwas.
Kui saame sinult õnnistust,
Ei tee meil nõdrus takistust,
Me' teeme, mis on kohus!
K r o h n ' : järele.

43.

Laulatuseks.
(Soome lauluraamatust.)
Wiisil: Jumal maa ja taewa Looja.

Jeesus, kõige õnne tooja,
Kõige parem abimees,
Ole neil ka õnne looja,
Kes siin palwes sinu ees
Otsiwad omal' ühendust
J a su käest ka pühendust.
Anna neile, mis neil waja,
Igas kohas rohkesti,

+
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Et nad oleks eluaja
Rahul wiimse tunniui
Ja sind kiidaks kõige eest
Ühte järge südamest.
Anna terwist, anna rammu
Neile igal eluteel,
Armastusega neil sammu
Hoidku ühendatud meel,
Walmis aitma teine teist,
Kui üks tahab abi neist.
Igapäewast leiba jaga
Neile oma armuga
Ja neil olgu süda wäga,
Leppigu see kõigega,
Aidaku neid sinu Waim,
Et neis elaks taewa taim.
Rõõmu, õnne lase ikka
Nende kannul kõndida,
Anna neile iga pikka,
Warja neid su tiiwaga,
Olgu sinu õnnistus
Iga päew neil ikka uus.
Kui ei rõõmu teele taha,

Issand, sa neid saatagi,
$

.
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Ära siiski jäe neist maha,
Heldelt ristile neid wii
Ja siis aita kanda ka
Risti kõige koormaga!
Wiimaks kui nad surma tunnil
Teine teisest lahkuwad,
Lase jälle armusunnil
Taewas kokku saada nad
J a seal hõisata su ees
Igaweses õndsuses!

44.

Hbielu paari ühenduseks.
1. Moos. 2, 18.
Wiisil: Nüüd ristirahwas laulage.

Ei ole millgi moodi hea,
Et üksi inimene,
Mull tarwis tõesti anda pea
Tall armas abiline,
Kes kannab ta eest heldest' hoolt,
Ja teine wasta omalt poolt,
Et saawad õtse üheks!

õd
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Nii Jumal ilma loomises
Ju abielu seadis
Ja inimesel elades
Ta abi tarwis teadis.
Sest sündku tema tahtmine
Ja tulgu meil ka kasuks see,
Mis Jumal õnneks armand!
Ei ole aga seegi hea,
Kui ollaks kahekesi.
Kui meile kolmandaks kui pea
Ei tule Jeesus ise,
Siis iial ilma temata
Me' kuigi kaugele ei saa,
Kui heast' ka käigu käsi!
Sest ühendust meil õnnista
Kui kolmas meie wahel,
Ja lase usku kaswada
Su sisse igal tähel;
Siis tulgu õnn ehk õnnetus,
Su arm on meile aina uus,
Me' sooga saame wõidu!
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45.

Haige palwe.
Wiisil: Oh kuhu lähen ma.

Sa ainus abimees,
Oh Jeesus, sinu ees
Ma tõstan oma ääle:
Oh halasta mu peale
Ja wähenda mu häda
Ja käana heaks seda!
Sa juhata mu tee
Nüüd siit Petesdale,
Wii mind su armutiiki,
Su aidatute liiki,
Et wõiksin templis jälle
Auu anda Jumalaile!
Mull juua, Issand sa,
Nüüd kandsid karika,
Täis tuska, walu, sappi.
Oh tule ise appi,
2af seda mööda minna,
Et ma ei upu sinna!
Kui seda soowin ka,

Ei siiski sündima
3
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Pea see, mis palun mina,
Waid see, mis tahad sina!
Su tahtmine on õige,
Su arm käib üle kõige!

46.

Haiguses.
Wiisil: Jeesus rõõmustaja.

Walus ennast waewan,
Hädas ohkan, kaeban:
Aita, Jeesuke!
Koorm mind muljub maha,
Rist ei jääda taha
Koormast järele!
Tule, Jeesus, tule sa
Ise mulle jõudu andma
Ja mu risti kandma!
Suur on ihu häda,
Enam weel kui seda
Hinge häda mull!
Patud piina teewad
Ja mind põrgu neewad
Ilmast minekul!
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Ihu peaseb piinast kord,
Igawest' jääb hinge häda,
Kui ei wõeta seda!
Jeesus, tõtta, tule,
Armsaks arstiks ole,
Terweks hing mull tee!
Ei siis ole wiga,
Kui ka kõige iga
Olen tõbine!
Risti kannan rõõmuga,
Sest mull usus julge süda:
Jeesus pöörab seda!

47.

Surnu puusärki panemisel.
Wiisil: Auu, kiitus olgu igawest'.

Nüüd mine sisse, rändaja,
Sull walmis pärismaja,
Siit leiad kodu kaunima
Kui nõudsid eluaja.
Siin wõid sa rahus wiibida
Ja wäsimusest puhata
Ja unustada waewa.
3*
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+Km kitsas ka su koduke
Ja madal sinu maja,
Kuus lauda laotud kõrwuti,
See maja ja ta raja!
Sull ruumi
siiski parajalt
On uinuda seal wagusalt
Iehoowa seatud aega.
Kui
Ei
Sind ootab Uus
Saad omaks taewa linna!
Seal tornid kullast särawad
Ja pärlist linna wärawad,
Linn Paradisift parem!

48.

Lapse matusel.
(Soome lauluraamatust.)
Niisil: Mis oled sina, armas Jeesus, teinud.

Oh onnist last! nüüd on ta waba waewast
Ja leiab igawese õnne taewast,
Seal uue kodu enesele wõttis,
Meilt ära tõttis.
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Ieru

Weel enne fui ta ilma häda märkas
J a patt ta põues paisus, suureks tärkas,
Wiis Jeesus teda oma õnne maitsjaks
J a jäi ta kaitsjaks.
T a on nüüd taewas Lunastaja süles
J a waatab tema silma tänul üles,
J a hõiskab kiidusalmi järel salmi
Käes kandes palmi.
Sest jätkem järel jälle, sõbrad, nuttu
J a kiitkem parem armast Jeesust ruttu,
Sest surm meil annab õigeks õnneks mahti:
Teeb taewa lahti.
Oh aita, Jeesus, et ka taewa saanie
Kui lapsed, kui kord elu lõpetame
Ja lastega seal laulda Halleluja
S u l l ' elutooja!
49.

Lapse matusel.
Wiisil: Mu elu Kristus ise.

Kui õitseb õiekene,
Meil õitses lapsuke,

Km närtsis lillekene,
Meil närtsis kallike.
Surm tuli ja ta niitis
Ju elu homikul
Ja ingli koori liitis
Ta, Issand Jeesus, sull.
Ta surm on suured haawad
Meil löönud südame,
Ja kaua silmad saawad
Tall nutta järele.
Kuid jäägu silmawesi,
See ilma asjata,
Sest helde Jeesus ise
Meid tahab trööstida.
Ei närtsind Jeesusele,
Ehk surm ta meilt küll wiis;
Ta õitseb uuest' jälle
Seal taewa Eedenis!
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59.

Kes nuttes kuiwawad.
Xaaw. Laul 126.
Wiisil: Nüüd hingwad inimesed.

Km ära peästma tõtnud
Ja oma juurde wõtuud
Meid Issand Siionist,
Siis rõõmul palma murdke
Ja ärge hädas kurtke,
Sest otsas häda, waew ja rist!
See suu, mis õhkas walus
Ja keel, mis abi palus
Siin hädaoru sees,
See suu nüüd naerab waljust'.
See keel nüüd hõiskab paljust,
Iehoowa heldust maitsedes.
Kes külwab silmameega,
Head seemet külwab seega,
Mis sigib heäl maal:
See lõikab täied pihud
Ja kannab rõõmul wihud
Ja laulab kiitust Issandal'!
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51.

ШЩаЬ need) Kes Jonudas surewad.
Ioh. Ilm. 14, 13.
Wiisil: Siion kaebab suures hädas.

Õndsaks on need hinged hüüda
Sellest ajast alati,
Kes on katsund jääda püüda
Issandasse surmani!
Kui ka hauas hingawad,
Omast waewast puhkawad,
Nende tööd, need ometigi
Jääwad ikka nende ligi!
Õndsaks wend ka (ode) sina kiita,

Kizi sa surid Issandas
Ja sa eluaega wiita
Püüdsid ikka Jumalas,
Kui sa panid ankrusse
Oma elulaewuke
Ieesu risti külge hästi
Tegid nii, kui teha kästi!
Siis sind saadab taewariik
Jeesus oma rõymusse,
Saadab usklikkude liiki

Oma auujärjele;
Seal sa hõiskad Talle ees
Oled taaga ühendaiuo,
Surmast elul' pühendatud!

52.

M a olen head wõitlust wõidelnd.
2. Tim. 4, 7 - 8 .
Wiistl: Kes Jumalat nn laseb tehn.

Ma olen head woitluft wõidelnd
Üht lugu oma eluteel,
Ma olen liha, pattu sõidelnd,
Kui nende poole pööris meel,
Ma hüüdsin appi Jeesuse
Tueks minu usu ankrule.
Nüüd otsas waew ja otsas häda
Ja otsas ahastus ja rist,
Mis koormaks ilma peal, kõik seda
Nüüd wõtnud ära Jeesus Krift;
Ma olen tee nüüd lõpetand
Ja rahufadamasfe faand!

"Ж

sullegi
Km truuks jäed talle lisani!

53.

Jumalaga!
Wiisil: Ieesukest ei jäta ma.

Jumalaga, wanemad,
Sugulased, sõbrad, tutwad,
Jumalaga jääge kõik,
Kes mind lahkujat siin nutwad,
Issand teid nüüd trööstigu,
Et teil kurbdus kaoks j u !
Jumalaga, wanemad,

Sugulased, seltsilised,
Kes te' mu eest kandma hoolt
Olite küll esimesed,
Et ma oleks õnnelik,
Olgu iga ka kui pikk.
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Jumalaga, wanemad,
Sugulased, naabri rahwas,
Parem mu eest kui te' kõik
Jeesus hoolt on kandmas wahwas;
Ta mind oma sülesse
Wõtnud taewa ülesse.
Jumalaga, wanemad,
Sugulased, hauda saatjad!
Jumal teile tasugu
Tehtud head, mu järelwaatjad.
Ja meid korra lasku ta
Taewas kokku saada ka!

54.

Surnuaial.
Wiisil: Ma tahan jätta maha.

Maa, enne ära neetud,
On õnnistatud nüüd,
Sest Jeesus hauas peetud,
Kui kannud meie süüd.
Kui nüüd ka tõugu teeme
Siin nuttes, murega,
Meil' korra rõõmul seeme
Peab lõikust nägema!
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Km peame siia matma
Ka oma kallimaid,
Ei igawesti katma
Muld siiski ei saa neid,
Sest murtud surma oda
Ja haua astel ka,
Meil' antaks kord uus koda,
Kui peame tõusema.
Kuid, Issand, malmist wilja
Siis weelgi puhastab,
Weel enne, kui on hilja
Head kurjast lahutab.
Ta kogub nisu salwe
Ja tulde ohakad;
Oi aita mingi palwe:
Sa teost palka saad!
Oh Issand, ise warja
Sa seda püha maad,
Las' kaswa seda karja,
Kust omal' nisu saad!
Sa anna uinuwaale
Seal hauas onnist und
Ja rõõmust tõusmist jälle,
Kui ärkamise tund!

55.

Surnuaial.
Gsek. 3 7 .
W i i s i l : See aeg on tõest' ukse ees.

Luu wäli näha siin ja seal,
Kus külge silmad waatwad,
Ja risti metsad haude peäl
Meid ju kui surma saatwad.

Koik hüüdwad meil' kui ühest suust
Et lõikab läbi lihast, luust:
Luuwäljaks saate te^gi!
Kes näeb kõik neid pisaraid,
Mis siia maha nuetud;
Neist mõned murud märjaks said,
Täis walu rohtu puetud;
Neist kaswaks kaunis järweke,
Kus laened lööwad silmamee
Ööd, päewad taewa poole!
Kuid, sõbrad, ärge kaebake,
Weel elu Issand elab!
Ta Waim laeb surnu wäljale,
Kui suust tall korra kõlab:
Te' luud kõik minge elawaks!
Siis saawad keha kandijaks,
Ja elab suur ja wäike!
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56.

Jumala abiga.
Taaw. Laul 127.
Niisil: Nüüd ristirahwas laulage.

Km koda meil' ei ehita
Suur Jumal oma jõuga,
Ei ehitusest asja saa
Kõik meie rammu, nõuga.
Kas ehitame päewad, ööd,
Me' teeme siiski tühja tööd,
Kui Jumal meid ei aita.
Kui Jumal oma armuga
Ei marja ise liuna,
Waht walwab ilma asjata,
Sest sisse saadaks sinna.
Kas hoidku tuhandedki käed
Ehk mitme riigi sõjamäed,
Linn siiski wiimaks langeb.
Ei mingit kasu tule sest,
Kui tõused tööle koidul
Ja ehal alles lõpemist
Näed tööl, kui istud toidul.
Kes Looja peale tuetab
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жI a usub, küll see näha saab,
Et ikka jätkub leiba!

57.

Une hoone sisseõnnistamiseks.
(Soome lauluraamatust.)
Wiisil: Jeesus, surma ärawõitja.

Sinu juurde, Issand Jumal,
Paludes me' tuleme:
Las' see„ hoone olla omal'
Armas ja ta pühitse,
Olgu sinul' temas ase
Ja siin teenida sind lase;
Sinu auu ilmutus
Olgu kõigil ikka suus.
Sulle, kes sa walitsemas
Üle taewa ja ka maa,
On küll ase halw weel temas,
Siiski seda teame ka:
Kui su sõnast peetaks lugu,
Muudab asi ennast sugu:
Sinu sõna pühaks teeb
Paiga, mis ta walitseb.
N
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Patu unest selles hoones
Uinujaid sa ärata,
Kutsu neid kõik ühes joones
Oma juurde armuga,
Tröösti oma sõnal ise
Kõiki kurwi, murelist,
Kutsu koju eksijaid
Armu hüüul sedamaid.

Lase oma sõna seeme
Sigida meir südames,
Et me' sinu tahtmist teeme
J a su käsk meil' silma ees!
Lase oma laste palwe
Tõusta siit nii fui ka talwe
Üles oma troonile,
Andes, mis me' palume!
Kui sa oled kutsund korra,
Issand, meid siit ilma pealt,
Las' meil lapsed mitme wõrra
Enam siit weel tõsta häält,
Lase neid sull' tänu anda
Ja sull' oma ohwrid kanda,
Lase neid sind teenida,
Kuni neidki kutsud sa!
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58.

Rooga wõttes.
WM:

Oh Jeesus Kristus, tule sa.

Su poole, Issand, waatame,
Su ette palwed saadame:
Tee lahti oma armu käed
J a anna, mis meil' tarwis näed
Meil' rooga ise õnnista
Su jumaliku sõnaga,
J a õpeta sind tänama
Ja ikka meeles pidama!

59.
Omal rotist!.

Wõeraks meile tule,

Issand Jeesus Krift,
Õnnistajaks ole
Meie roal wift!

~ь
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60.

Kroonu pühaks.
Wiisil: Kes Jumalat nii laseb teha.

Oh Issand, ise armust anna
Head edenduft su rahwale,
Ja maale rahu katte kanna,
Maa õnne Eedeniks meil' tee,
Las' oma kartust kasuda
Ja armastust meis asuda.
Oh aita, et su inglid walwaks
Ööl, päewal meie riigi pead,
Et nad kõik kurja kõrwa salwaks
Ja laseks ikka oitsta head;
Las' hingata ta peäl su Waim
Ja kosuda su riigi taim!

61.

Palwe keisri eest.
Wiisil: Mind, Jumal Issa, õnnista.

Et kuule meie palwet sa,
Oh Issand, nüüd ja õnnista
Meil' keisrit taewa jõuga!
Su inglid kandku ise hoolt,
D

Et jalga wasta kuskilt poolt
Tall ühtigi ei tõuka;
Nad kaitsku teda igal tööl
Nii hästi päewal kui ka ööl!
Tast saagu teme Saalomon,
Ta tehku, mis tall teha on,
Auuks aiuult sinu nimel!
Ta tarkus täitku ilma maad,
Et sellest kiites räägiwad
Koik rahwad suurel imel!
Eeskujuks käigu kõigil' ta,
Kell walitseda rahwas, maa!
Ta olgu waba waenlastest,
Ja saatku riigi rajadest Meil ära kõiki pahu!
Kus ial walitsus on tall,
Seal oma seedri, palmi all
Meil olgu maitsta rahu.
Wii meid kõik ühes taewasse,
Kui õtsa lõpeb elutee!

62.

Palwe.
(Soome keelest.)
Wiisil: Oh Jeesus Kristus, tule sa!

Oh kuningate kuningas,
Kes walitsemas taewas, maas,
Ka meie poole silmad löö
Ja õnnista meil' elu töö!
Meil rahwas küll on pisuke,
Maailma meelest tühine,
Kuid suur ei aita midagi,
Kui sa ei aita heldesti!
Koik suurus su ees tuhk ja põrm,
Kui korra näitab sinu sõrm,
Mis kõrge, kohe alaneb,
Mis madal, jälle üleneb.
Sa halwa wasta tihti just
Küll näitad ime armastust,
Sa halwa ära walitsed,
Ja pisukese suureks teed!
Eks esmalt Juuda rahwuke
Oln'd halw ja hoopis wäikene,

34:

Sa omaks siiski tegid ta
Ja panid tõtt ta warjama!
Eks Petlehem nii pisuke
Oln'd tundmata maailmale,
Ta Jumal siiski ülendas,
Kui temas sündis Messias.
Oh Issand, kuule siis meid ka
Ja aita meid su armuga;
Ei suurust soowi omale,
Et wäiksed, seega lepime.
Las' meie rahwas alati
Su oma olla otsani,
S u tarkuses ja tundmises
Päew päewalt kaswada su ees!
Krohn'i järele.

63.

Kuningate kuningas.
Taaw. Laul 72.
(Soome lauluraamatust.)
Wiisil: Tanu olgu Jumalal'.

Kiitke, kiitke Issandat,
Kiitke rahwad, kiitke maad,
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Et on annud kuninga
Rõõmn meile tegema.
Õigusega mõistab ta
Kohut üle kõige maa,
Ta on waese abimees,
Seisab kilbiks nõrga ees.
Ilma maade otsani,
Kuu ja päewa piirini
Temal' anu antakse,
Tema heldust nähakse.
Tema sammud saadawad
Rahu, kuhu saamad nad,
Nagu kastet läikima
Lilledele iluga.
Rahu, rõõm ja armastus,
Õnn ja rohke õnnistus
Hakab maal wõrsuma,
Kaswama ja õitsema!
Rahwas polwi tema ees
Nikutawad paludes,
Teda kuulsad kuningad
Kummardawad, auustawad.
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M m w t a e w a kuningas,
Sügawnsed, kõrgused,
Tuuled, õhk ja ka kõik weed.
Suured nagu tema nõud,
On ka tema armu jõud,
Lõpmata ja ääretu,
Muutmata ja määratu.
Waesid ikka warjab ta,
Halwa aitab armuga,
Kell ei ole abilist,
See saab temalt abi wist.
Rahwa surma orustki
Kutsub wälja tõesti,
Teda kõik meil tänawad,
Paganad ka kiidawad.
Tule, auu kuningas,
Kes sa kõrges asumas,
Anna ilmal' walgustust,
Kaota ära pimedust!
Hinged sulle anname,
Ohwriks katte kanname,

Tule pea, tule sa
Oma rohke armuga!

64.

Õhtul.
Wiisil: Wõitle hästi, kui sind Jumal.

Walwa, Jeesus, ise walwa
Minu üle päewal, ööl
Walwa armuga mind halwa,
Puhkan ma ehk olen tööll
Laota oma rahutiiwad
Minu üle alati,
Et nad mind su hõlma wiiwad,
Kus ma waenust olen prii!
Nagu kana pojukest
Hoiab iga ohu eest,
Nõnda hoia, Jeesus ise,
Ohtu minu hoonetest!
Anna andeks eksitusi
Ja mu palju patu süüd,
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Ara lase enam uusi
Meelega mind teha nüüd!
Õpeta mind õiget rada
Rändama su warju all,
Kuni woin sind teretada
Taewas päris isamaal!
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Küll õtsa saanud nädal , .. . . .
Kus külge iial laen ehk sõidan. . .
Laulge, oh laulge, kõik rahwad . .
Luuwäli näha siin ja seal
. . . .
Maa enne ära neetud
. . . . .
Ma olen head wõitlust wõidetud . .
Ma tõstan silmad ikka . . . . .
Meil' kallis wara k i n g i t i . . . . .
Miks peaksin mina kohkuma . . .
Mis õnnis, kallis lugu see . . . .
Mis püha Paradisi kuju
. . . .
Mu ees kui märka mägi
. . . .
Mu ees on laenel sügaw meri. . .
Nii kaua kui on seismas laotus . .
Nüüd ärka süda . . . . . . .
Nüüd mine sisse rändaja
. . . .
Oh Issand, ise armust anna . . .
Oh kuningate kuningas . . . . .
Oh onnist last . . . . . . .
.
Oh tule taewast püha Waim . . .
Oma rahu meile raja . . . . .
Õndsaks on need hinged hüüda . .
Patune, kas käid ehk magad . . .
S a ainus a b i m e e s . . . . . . .
See on fee päew, mis Issand teinud
Sinu juurde, Issand Jumal . . .
S u ette, Issand, ehitama
. . . .
Suitsus sinab Siinai mägi . . . .

.
<
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

49
30
44
5
77
75
73
15
9
13
16
33
19
29
49
43
67
82
84
68
48
17
72
25
65
52
79
58
12

Nr.

10.
40.
58.
15.
26.
25.
17.
46.
64.
59.
37.

Lehef.

Su katte, armas Jeesuke
Su lapsed sinu ette
Su poole, Issand, waatame
Tee lahti!
Tuhat tanu olgu sulle
Tulge, armsad hinged, tulge
Tuul wingub, turtsub tuhinal
Walus ennast waewan . .
Walwa, Jeesus, ise walwa
Wõeraks meile tule
Wõta jäädawast'

Kaarli

. . .. . .
. . . .
. . . .

16
.57
, 81
23
38
.36
2?
66
88
81
53
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RAAMATUKOG

ЕАП4 8 І

EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU

1 0100 00093645 6

