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Koloss tafyi&a Ram. III* peatilk.
16. ßllmisi.

Kristasse sanna ellago rohkeste tei
fees keige tarkusstga: öppetage ja mae
nitstgö teine teist laulude-ja kitusse-wai
molikko lauludega: laulge kauniste I ^
landale ommas süddames.

Au olgo Jummalale kõrges,
ja M a peäl rahho, inmmestest hea meel!
Lautud

Kristusse Tultemisseft.
K
Me soll ich dich etnpfäng^k iL
Wisil: M a püan teigesi hingest 5c.

'Uis pean wastowõtma Sind t mMai
Jesuke? Kuissinnowasto tötmä, Mli
hinge illoke! Oh! Jesus minno mele
Nüüd armust walgusta/ Et kõlban sulle jälle^
Sind t erim lopmatta.
2i S o koggodus sittd kidab/ Ninn tännab
Dmsaste/ Mo südda lauldes näimb Ka eMst
wapraste. , 9ft« tahhan auustada Sind/ armas
Uuke! S o auu lauwõci/ Kui ial mõistan se.
G« H
3-Keit
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Laulud
).Keik olledsinnateinud M o önneks heldeste,
ui hing sai hukka läinud Ning ihho kurjaste,
ui sain so rigist lahti , Kus rööm on järgeste,
S i i s sinno läbbi tehti Mind röömsaks, Jesuke!
4. Kui surma, põrgo paelust Ma ollin seutud,
S i l s peästsid lahti armust Mind wägga teotud.
S a annad taewa warra Ja auu minnule, Keik
rikkus löppeb ärra, Ei ial löppe st.
5. Ei ükski taewast tulla Sind wõinud sundida, M u l lunnastajaks olla S o armsindsundis
ka. Oh arm! etappi tullid Ma-ilma rahwale,
Kui patto häddas ollid, Neid peästma heldeste.
6. Oh teie murrelissed! Kes ristis ollete, Oh
teie häddalisstd! Se peäle mötlege. Oh olge st
peäl julged, Kui teil on hädda käes, T a armo
pole tulge, T a on üks abbimees.
•• 7. Ei olle tarwis teddaa Nüüd wäel tombada
T a tunneb meie hädda, Ja tulleb melega. Ta
wõistad meie wigga, J a mis meil' waewa teeb,
Wõib lõppetada sedda, N i kuida issi teab.
8« Ei olle wägga karta Teil teie patto süüd,
Kül Jesus tahhckb<natta Neid merre põhja nüüd.
T a toob neil'pättustele Suurt armo, õnnistust,
J a kingib neile jälle Üht öiget pärrandust.
y.. Ei wõi teid hirmutada Ei ükski waenlane,
Neid Jesus lõppetada Wõib äkkist koggone,On
omma allamille Üks toe kunningas, Kes omma
ustlikkuile Üht riki walmistas.
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10. Neil tulleb kangeks sundjaks, Kes tedda
wihkawad; Neil' agga römustajaks, Kes teddq
ussuwad. Oh! tulle walgustaba, Mo armas Je
fyUt Meid sata ülles taewa S o auu rigisst.

3.Lol

Rrismssi T^ullemissist.
2.
Lob fey dem allmächtigen GOtt zc.

VOifil; M a tullen taewast üllewelt 7c.
z^üüd kitus olgo Jummalal' , Kes armo heit^ * nud meiepeäl',NingommaPoialähhätand,
Kes meile önne walmistand.
2. S e kallis önnisteggia, S e wõib meid pattust peästaba, Ning läbbi omma allandust Meil'
sata hinge õnnistust.
^. Oh arm! kes jõuab arwada? Oh heldust!
kes wõib mõistaba Keik head, mis Jummal saate d meil? M i s ükski ei wõi kita kül.
4- S e Loja, Jummal üllewel Mo lihha wottab ennesel', Ei naese suggu pölga ta/ Sest inniMsseks sündidas
5- Se Issa sanna iggawest Saab lihhaks
puhhastusft sees, Kes on se ots ning al§minne,
On meie pärrast waewane.
.
6. M i s innime on ilma peäl, Et Jummal annab Pöia sell'? M i s Jummal innimestest nääb,
Et ta ni suurt head neile teeb?
7. O h ! hädda sell', kes põlgab weel S e armo wõtta ennesel', Ei kule, mis on Pöia heäl,
Jummala wihha jääb ta peäl.
8. Kuis innime! ei mõista sa S o kunningast
nüüd auusta? Kes tulleb sul ni Mändik, Kes on
ni wägga armolik.
y.OH! wõtta temmal' römoga S o süddan
tänna walmista, Et temma tulleks sinnule, S i i s
maitsed temma heldusse.
Aaz
10.OH!

m Oh! atra usfu tühja nou, Maid ann
Zefusstle au, J a nõua uskus Mhaswst, S
fadab öiget wagga.dust,
i i . Kui sedda teed, siis temma tõest Sini
peästab pörgo hädda feest: Kui ei te, karda kow
waste, Ta kelab taewa sinnule.
12. Kui eslnalt temma tulli meik', Siis oll
temmal helde meel: Kui teistkord ta saab tulle
ma, Siis wottab kurjad hukkata.
i^. Kes Kristusstst siis leitakse, Need lähwa
«värsi taewasso, Ning on stäl ingli römo sees
Neil põlle ennam hädda käes.
14. Au olgo Issal' Iummalal'! Ning Pöia
önnisteggial', Ka pülchal' Waimul' üMa
D^üüd kitust/ täftm anMme..
Freu, dich, du Christenheih i *

tVistl; VH Inmmal! finno peät Be«

gtilünd yisti-Kggodus, S M olgo pömuswsß
wV S o pti&mee* on nüüd wäljas, Ring söid
yesli seljas, S o suddant temmal' anna,.NiyH
ßgula Hosianna!

H. S o KuMingas on teal, Ta waefust naikje
seäl, Et st, kes ilma Loja, S i i n laenab weikfe
poia.. S y andid temmal' anna, N i m laula
Hosianna!

?. Sun on sul abbimees, Kes föddib sinny
Rest, Kes öigust sulle annah J a sinno pattuö
%rnah, Sest auu temmal' anna, Nina laulst
HMnml
4> Kui

•
_

Kristussi Dullemisstst.
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4. Rui sattud eksima, J a wõttad palluda,
Siis helde stddant näitab, S o peäle armo hei' Sab. Sest kitust UmmaV anna? Ning laul«
Hosianna!
5. Kui sinna kurja teed,Ning pattosissejääd>
S i i s onsiinsinnojlrnoja, S e süddamette tund*
ja. S e wõtta mele panna, Ning laula Hy^
sianna!

# 6. Oh önnisteggia! Kes tulleb armoga, S «
põlgad ilma auu, Ja teed so Issa nõuu. Sind
kiitko noor ning wanna, Ning laulgo &o*
sianna!

4Nun kommt der Heyde» Heyland te*

«Jfiud tulgo önnisteggia, Kes neitsist piddi ffi»*
J v dima, Sest keik ilm suurt immet naad/ Et
Jummal sedda sündmist teeb.
2. Ei mehhe suggust olle se, Waid se on püh^
ha Waimo to, Et Jummal ennast allandand,
Ming neitsi lihhast lihha saand.
3. S e neitsi käima peäle sai, J a siiski puhH
laks neitsiks jäi, T a ellas puhta ello töös, Et
Jummal olli temma sees.
4. T a tulli neitsist ilmale Sest auu-honest auB
faste; Kes Jummal, innimenne ka, Meid tahB
Hab põrgust lunnasta.
5. Sest Issast tulli temma te, J a poris önv
ter Issale, Läks alla põrgo Hauasse, J a M e
ßlles taewasse.
6. Kes olled Issa sarnane, Oh naita lihhas
Aa 4
woi^

»
laulud
woimusse, Et sinna omma wä-ega Wõid meie
nödrust kinnita.
7. Nüüd annabsinnosündminne Suurt walZust selle ilmale, Ei pimmedust siin sallita, Et
usko peab nähtama.
8. Au Jummalale Issale, Au temma ain»
koiale, Ning pühha Waimo auuga Nüüd ftit>
em ilmaotsata.

?
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Mit Emsi, ihr Menschen Kinder ic.
Wisil: ißt lahku minna sinnust ac.

o süddant, innimenne, Nüüd hästi wal/
mista, S o jure Iefukenne S u s peab tuU
lema; Kes antud Jummalast Meil' targaks üp,
petajaks, Ning ue ello tojaks, J a aitab wäg,
gewast.

2. Oh! wõtta parrandada S o süddant au,
faste, Head kombed armastada, Keikstädatargaste, Ning wihka rummalust, Ja ella allam
bussis, Ei mitte hooplimissts, Ning pölga kat*
walust.
3. Kes attandust sii» nõuab, O n armas Iunu
malal', Kes kõrkust tehha püab, D n temma wih<
ha al, Kes agga õiglane, Ning teeb, mis tahhab
Jummal, S e polle mitte rummal, Sell'tulleb
Jesuke.
4. Nüüd wõtta walmistada Mind sulle heldeste, Mo peäle hallastada, M o kallis Jesuke
S i i n armo aial weel. Oh tulle süddamesse! Siis
tahhan minna isse S i n d kita siin ning seäl.

6. Ein
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Krismssi Tullemissist.
—
—
— -~
6.

Ein Advents-Lied von der dreyfachen
Zukunft Christi.
w i s i l : Meilr armay Jummal p^ra?c.
trulle nüüd taewast, armas IEsus, jälle,
"^Peästa meid waewast, wi meid üllewelle,
Iggaw pn ota meestel ning ka naestel,
Tulle meil'waestel!
2. Wannad ja nored, keiksind,Issand, ootwad
Tullewad taewast, sinno peäle lootwad,
I l m a l ' te õtsa, se teeb paljo kurja,
Ning lähhäb nurja:
^.Miks tullid muiste taewast mahha meile?
Peästma teid, wastab Jesus, tullin teile
Kurrati kä-est, pattust, põrgo waewast,
Seks tullin taewast.
4.Sepärrast tulle nüüd ning igga tunnis
(Ehk walwame, ehk waewab meid se irnrn)
Süddame sisse, puhtaks te Needsammad
Kui sinno ommad.
5. Kui tulleb sa kui öige kohtolnoistja
Piodama kohhut, süddamele tundja, .
kasse meid minna taewa, kela häbbi
S o armo läbbi.
6. Kule meid, armas Jummal, körgest taewast
Meid häddast aita, peästa keigest waewast,
S i i s sure heälesa sind südda tännab,
Heäl melel kidad.
A a 5
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Es sind fchon die letzten Zeitenle.

XVifil: Sion kaebadsizreshäddas zc<

L^ubba kä on wiimsed aiad, Sest mo süddöl
«O wälmista Ennast, hirmo tahhed näitwad
Emalt hädda tullewa. Taewas, tuled, merri,
M a Wotwad ette nuhhelda Neid, kes püüdwad
wallatussts Eüada ning rummawssts<,
2. Keik on pea hukka läinud Risti-rahwa stttsi
fees; Uff ninq arm on otfg sanud, Kurjast ellal>
iggamees. Noa aial olli ka Rahwas nenda ho^
leta,Kui nüüd risti-rahwa suggu, Kes ei peapatt
tust luggu.
?. Rummalus ning. patto kombed Wotwav
woimust öälaste, Kui sa kurja wasto panned,
S i i s sind woöraks petakse. Waggasid nüüd
yaertakse, Ning kui Iesust pölgtakse. Kes ma-itmal' fadab abbi, Kui stl poUe au ehk häbbi?
4. Et saab Jesus pea jõudma,' Temma sanna
tunnistab, Ommal'rahwal'abbi nõudma, Kes
ta pole kissendab. Sest nüüd römustellege Keik,
kes waggad ollete. Jesus teile önne pakkub, Et
keik hädda arratahkub.
5. W i g i puud, kui pakkatawad, Lähwad hire
körwulö, S i i s keik innimesstd moistlvad, Et sili
polte kaugele; Waggadust on mitmele Kui need
tehhsh rohkeste. Kes, mis sünnib, kahhel' panneh,
Miß U tähhendab, kül tunneb.
6. Pimmedusse riik ehk kaswab, Kaswab fa
si walgustus, Rummalus. kül pea lõppeb, W o i must faab st wgZgadus. Oigele headIejus teeh,
Kui

Krismese Tnllemissist^

II

Km ma-ilm nüüd hukka tääb, Sest nüüd olge
köömsad waggad, Jesus tulleb, olge waprad!
7* Ärra koorma liigjomisst J a toidusse mur^
regq Omma süddant, liigsömiest Jätta mahha
römoga, Et se kohto-pääw ei sa Sinno peäle
wllema, Jesu risti kss ei kanna, Ei ta sellel ar-<
Mo gnna,
8. Minna tahhansinnosanna Kuulda, armas
Jesuke, Pörgul wõimust ärra anna, Waggad
«ita hsldeste, Et so pühha koggodus, Kui so aipüs römustus, Keigest pattust lahti sago. Ning
si fömo-riki tulgo.
*•
Wacht «us, ihr Christen äffe ic*

üüd tõuskem patto waewast, Ring wõtkem
N
walwaba, Et Jummala poeg taewast Il>
ruttab tullema, Ning tahhab kohhut mõista Ning

«rro piddada. Kes ta ees tahhab seista, Se
svotko walwaba.
2. Ei wõi meid peästa rahha, Ei rikkus, körge meel, Keik peab jäma mahha, Kui hing on ke
peäl, Ehk kül onsinnulwarra, Suur au ning illo»
fg, Se kaub pea ärra, Kui pead surrema.
3. Sest risti-rahwa suggu, Kes ilmas ellad
peel, Oh! jätke körge luggu, Ning otMarmo
tealIa hinge kallist wilja,Se teebttidkangemaks;
Sest nõudke warra, hilja, Et fate waggamaks.
4. Meil Jummal omma sanna Qn annud roh*
teste, Kes wyttab tallel' panna Siis sedda järgestt,Se ellab puhhas ellusNing ussub süddamest;
Öe agga surreb wallus. Kessiinei holi sest.
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Laulud

5. Ob! olleks sündimatta< Kes põlgab I u m
malat,Sest tedda löppematta Need fiinjad wäe
wawad; Et temma pattus ellab, Keik wasto oksa teeb, Ning armo sanna põlgab, Sest wallo
sisse jääb.
6. S o öiget usko näida, Te head kel hädda
käes, S i i s wõid sa abbi leida, Kui seisad kohto
ees; Sest Jummal tassub isse, M i s tehtud wäes'
tele, Kes pühha ellosisseJääb, surreb önsaste.

GOtt hat das Evangelium ic.

e

e kallis armo-õppetus, Mis andis Issa hallastus, Et waggaks sama piddime, Sest
surest hulgast pölgtakst. J o se on wiimse päwa
taht.
2. Ei waeste palwest holita, Head õppetust e
wõeta, Waid ahnus wõttab woimusst, Ei karda
nemmad haddage. J o se on wiimse päwa täht.
3. Keiksuggust käsko teggewad, S e wörgoga
need püawad Keik warra kokkorisuda, J a sedda
tewad kartmata. J o se on wiimse päwa täht.
4. Kül kiitwad armo-öppetust, J a siiski pölgwad waggadust, Waat nenda Iesttst naerawad,
Häid põlwi siiski otawad. J o se on wiimse pHwa täht.
5. Oh! nemmad on kül kawwalad,Neid wäesid nemmad nülgiwad, Kui peaks Jummal holeta
S i i n waeste pärrast ollema. J o st on wiimse
päwa taht.
6. Need wõtwad kirko warrandust, Sest polle
neile

Rrismsse Tullemisstfc.
ig
neile siggidust; Need waesed jäwad aitmatta,
Neilt leiba wõtwad armota. J o se on wiimse
päwa taht.
7. Need polle sedda jagganud, Mis pühhaks
asjaks annetud, J a siiski sedda risuwad; Kül
nende omma sööb se pat. J o se on wiimse päwa
täht.
8. Ei holi nemmad Jummalast, I l m auu püab ussinast, Nüüd kõrkus wõtnud woimusse, Ei
wallet häbbiks petage. J o se on wiimse päwa taht.
9. Keik wenna arm on lõppenud, I l m war*
gadega täidetud, Ei olle õigust ennam teäl, Oh
olleks rahha'. rahwa heäl. Jo st on wiimse pälvatäht.

10. Ma-ilm ei wõtta maenitsust, ehk pühha
sanna õppetust, Ei temma ennam teaae Kui süa,
jua liaste. J o st on wiimse päwa taht.
11. Nend' üllem to on prassima, J a kurjad wi*
80 õppima^ Kül sedda mõistab kauniste Ni noor
fui wanna ühtlast. J o st on wiimse pahwa taht.
12. Ei tahha päilik paistada, Ei ennam sedda
«ähha ka, Mis M a peäl kurn rahwas teeb, S e Errast päilik kurwaks tääb. J o st on wiimse
päwa täht.
13. S e ku ja tähhed äggawad, J a ommal
lombel öhkawad,Et wõiksid sada peästetud, Kui
yaggad sawad auustud. J o st on wiimse päwa
üht.
14. Oh tulle! armas Jesuke, M a tuddineb
ind kandmastke, Kes siin on sinno wastased,
»ting öhkab, et sa õtsa teed. J o se on wiimse
äwa täht.

Kris-
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Kustusse Sündimisft
.

eht

Ioulo>Laulud.
Gar lustig jnhiliren/ die lieben ic.

wisil: 0ti lahku minnasinnust26

0- Eik Inglid kulutawad NüüdsilterömoZs,
j V Et nemmad Iesust näwad Petlemmas
ollewas Sest laulwad ühtlast: Au IuM
waiale ol.qo, Ma peäle rahho tulgo, Ning rahi
wal'mclehäl

2. Meil' önnistusfeks antud S e äkmas Jesuke,
Kes neitsist ilmal' kantud Üks oige innime, Sest
rõmus on mo meel. £)*>! ärra pölgn tedda, Se
lapse wõid sa leida Petlemmast lautas seäl.
z. Öe ka3.es iaps on pandud Kui waene stj,
messe, On rasket koormat kannud, Et rikkaks
saaksime. Nüüd hukka se ei sa, Kes tedda tund,,
wa õppib, S i i s rummalus ka lõppeb, SeksIs,
fand walgusta!
4. Kui se on põlleks jõudnud, S i t s olleks hädda käes, Sest Jesus atmust nõudnud Meid peäs,
ta põrgo wäesta J a taewa awwanud, Et Ium,«
nial armo annab, Keik hädda rõmuks kättab, Mis
olleks waewanud.

5. Nüüd wõibst,öttnis olla, Kes Iesust w
«nastab, Sell' tahhaa abbiks tulla, Kes ennüst
parrandab. Sest wottemsüddamest SeU'Is,

m

Laulud.
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sale au anda, M n g inglidega kita S e armast

Jesukest».

Als Christus gebohren mv lt.
Wisil: Nüüd laulgem siinsi ning:c.
föUineitltt omma lapfe t6i, S i i s ingli-wäggi
«V roömsaks sai, J a laulis sure heälega: Au
Jummalale otsata! Suur Jummal innimenne
Nüüd, Kes kannab meie patto süüd, Sest olle röMus pattune!

2. Suur walgus olli inZUdel, Sest olli hirm
kii karjastel, Neid rõmo sanno kuuldi seäl, Ct
fristus sündind ilma peäl. Suur Jummal in^imenne nüüd, Kes kannab meie patto süüd,
Vest olle rõmus pattune!

3. Se lapsokenne otsiti, Kes Mähkmesissemähft\f Kes meie õnneks sündinud. Kui Inglist en^
ne räkitud. Suur Jummal innimenne llüüd,
Les kannab meie patto süüd, Sest olle rõmus
Mune!

4. S i i s last ka nähti stime sees, Kes keige lom abbimees,Se olli lautas pimmedas,Keskel
\t Mtm kunningas. S u u r Jummal innimenne
Md, Kes kannab meie patto süüd, Sest olle rögus pattune!
5. Last toidetakse pimaga, Kes toidad keige il„ama, Maria 'tedda immetad, Kes meile taewD
valmistad. ,Suur Jummal innimenne nüüd,
\t$ kannab n$u patto süüd, Sest olle rõmus
llttune!
c
• 4v»

6.S«s
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6. (&tfamma sure armo eest Nüüd tännagem
keik süddamest, Et Jummal omma Pöiaga Meid
tahtnud pattust lunnasta. S u u r Jummal innu
wenne nüüd, Kes kannab meie patto süüd, Sest
olle rõmus pattune.
12.
Hab bertzlich Lob, Hab ewig Danck ic.

w i s i l : S o pole, I s s a n d , süddamesizc.
gftya tännan keigest süddamest Sind, Issa, H\
JJ* gest taewast, Et sinna peästfid surest wäe
Meid däddalissi waewast. Ni kaua, kui ma ic
teal Kain, ligun, ellan ilma peäl, S u l peab au
sama.
2. Kül kallist annet andsidsii,Sest on mo süd
da rõmus. S o Pöia lihha, werri ka On hinge
roog ja toidus, üks warra, kelle sarnastke Ei olle
ilmas maiale. Oh kallist jõulo annet!
z. Kuis temma siis siin petakse Ni alwaks ra,
wasilmas? Külpeaksid keik noppeste Siin tedd
nõudma ilmas, S e peaks ö ja päwa ka S e e
simenne ollema, Ning ka se wiimne murre.
4. Kui sinna peaksid rahwale Suurt warra,
rikkust andma, Ning peaks iggamehheleKül külda, rahha sama; Kül siis keik joostes tulleksid,
J a ennestele tommakstd, J a tännaksid weel
peäle.
5. Nüüd wõttad sinna kallimat J a surema«
head anda: S e Poega, sedda üllemat, Ei Ma, e
taewas kanna; Ei holi temmast ük.sige, T a rah.
wa melest tühhine, Ei tedda nout^takka.
6. S e wõttab agga ahneste S ^rt rikkust kok,
*

kopan-
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kopanna, Üks uim lähbäb julgeste Mu patto tee
peäl käima, S e kolnws muud ei mötle teäl,Kui
tühja auu himmo peäl. Ei tahha Iesnsi mitt<\
7. Oh teie wägga rummalad, J a hopis ärranetud! Et põlgate ni Jummalat, J a m s on temwast antud; Kui wottaksite põlgada Ma-i.ma
temma himmoga. S i i s tvLeks Jesus teile.
8. Et agga wastopannste, Kui temma waim
eid sunnib. J a tedda ärrapölgate, Kui temma
önna nomib. Siis põll-» "eil muud übtegi. Kui
örgo- wallo pealegi Seäl hädda-tulles vta.
9. Oh hoia, armas Jummal muid S o pühha
imme läbbi S e stltfi eest, mis wihkab sind, Et
MU' ei tulle häbbi. Mull' olgo Jesus armsam
>üüd Mo melest kui keik kuld ja hüüd; Mind aia järgest laulda.
10. Ma tännan keigest süddamest Sind, Is^a,
Kraest taewast! Et sinna osästsio heidussestNeid
Ddalissi waewast: Ni kava, kui ma ial teäl
fäin, ligun, ellan ilma peäl, Peab sulle au siin
«na.

i

Vom Himmel hoch, da komm ich her lc.

flva tullen taewast üllewelt. Häid sannumid
W toon teile seält, Neid toon ma teile römoga,
md tabhan minna kuluta.
2. N s laps on tänna sül'dinud. Km ammust
last lootud. S e kauni« illub lapsoken' On teie
ßöm m kallis on.

3. S e on se Issand ^ ^ s Krist, Kes tahhab
B b
aua

ig
^Joulo._
aita häddalist, S e on se önnisteggia, Kes teid
woib pattust peästada.
4. Keik önne sale temma käest. Mis Iummal
pakkund iggawest, Et teie woite meiega Nüüd
taewas iärgest ellada.
5. Nüüd pange märki tähhele. Et füimes
mähkmest leitakse Last alwas lautas maggawa/
Kes on ma-ilma toitaja.
6. Sepärrast läkki römoga Nüüd karjastega
waeama.MisIummal meile kinkinud,Mis meie
heaks on annetud.
7. Mo südda vanne tähhele, Mis on, mis stimes nähhakse? Kes on st kaunis lapseke? S e on
fe armas Iesuke.
8. Oh õlle mm tullemast! Mind pattust mitz
te põlgamast: S a tulled häddast aitma mind,
Kes woib se eest kül kita sind?
9. Oh keige asja teggia! Kui wägga alwaks
lähhäd sa. Etsinnasõimes maggadsiälS e kow,
wa weikse pöyho peäl.
10. Ehk lähhäks ilm weel laiemaks,Ja ennast
kullal ehhi aks, Ta õllekssiiskikitsoke, J a kttsakz
Mklks sinnule.
1«. S o sammet ning so kallis siid On kotte
hein nin^ jämme riid; Neis tahhad ennast nai.
data Kul sure taewa kunninga.
12. S a teggid se hea melega,Et minna piddin
näqgema, Et au ning rikkus ilma sees Ei kolba
mitte sinno ees.
13. Oh wotta armas Iesuke S o sängiks min.
no süddame! Oh wotta lemmas hingata, Ä
minnasiudei unnusta!
1
14. © J

taulud.
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»4- Sest hüppan minna süddamest, Ning
kidan omma Jesukest; Ma laulan sure römoga;
Mind ^lesus ikka awwita.
15. Nüüd fftu« olgo Jummalal', Sell' aino
Pöia andial', Sest inglid towad röömsaste Meil'
ue aasta sannume.
14.
Vom Himmel kam der Engel *c.

w i s i l : Nla tullen taewast üllewelt tc,
Stt^d Inglid taewast tullewad, Nina karjas*>v tele ütlewad: Et laps on meile sundinud/
Ntng mähkmefis*°emäbhitud.
2 Tawen linnae Petlommas, Kui Mika sn«ekulutas: Se on se Issand Jesuke, Kes meid
<i jätta haddasie.
3. Sest wõtke ennast rõmusta, Et Jummal
leppib teiega. On sündind teie lihha sees. On teie
Vend nina abbimees.
4. Se pal ei wõi teid hirmuta, Sest Jummal
op jo teiega, Kui kurrat mässab pörgo sees. S i i s
B teil' Jekl« abbimees.
5. Ei se jä maoba ellades. Kes ellab pühbü eljo fees, Km ma» ilm kiusab kurjaste. Siis Jesus
Mb beldeste.
6. Nüüd on keik wõimus teie käes, Et JuA-4
pal teil' on abbimees. Sest kiitke Iestlst lõpmata
Ni süddame kui kelega.
Wt

<&&tt ihr Christen allzugleich le. >

^üüd Jummalale anuswst Ältf anrkem südBb 2
tamest.

damest, Kes meil' teeb lahti taewa ust. Ning annab Poiokest, Ning annab Peiokest.
2. Kes Issa rüppest tulleb^ se S a a b waeseks
lapseks teäl, W a a t sõimes asset temmale On korn heina peäl, On kõrre heina peäl.
3. S e Issand jättab melega Keik auu järrele,
Ning wõttab ennast allanda, Kui waene sullane,
Kui waene sullane.
4. Maria tedda immetad. Ning toidab j>i'i
•niaga, Kes Ingli meled rõmustab, S e önnisteggia, S e önnisteggia.
5< Sesamma piddi tullema M M ' öigeks kiin*
nmgaks, Kes rahwast piddi kogguma Keik ommaks allamaks, Keik ommaks allamaks.
6. Ta wahhetad nüüd meiega, J a wõttab
ennese!' Met' wercning lihha pattota,Ja annab
õnne meil', J a annab onne meil'.
7. S e , kes meid tõstab issandaks. On meie
sullane, Kuis ennast näita heldemaks Wõiks
hella Jesuke, Wõiks hella Jesuke?
8. Nüüd Jesus Paradisi ust Teeb lahti wäg,
gewast, Ei kela Kerub innimest Nüüd sisftminmmast, Nüüd sisstminnemal^.
16.

Christum wir sollen loben schon lc.
«>üüd kiitkem Kristust ussinast, Maria pühha
•Jv neitsi last, Kus ial päwa paistet näib. Mis
keik ma-ilma ümberkäib.
2. Kes keige ilma lomad teind, On sullastks!
nüüd issi läind, Se tahtis pattust lunnasta, Ninz
omma loma mdata.
3.S5
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3. SeIssa heldusüllewelt, Se sündis neitsis
äkkitselt. Üks neitsit kandis sallaja, Mis ilmal'
olli tundmatta.
4. Se puhta neitsi südda nääb. Et Jummal
tedda maiaks teeb. Kes ial mehhest teädnudke.
Se käiwa peält nüüd leitakse.
5. Se pühha emma ausaste On kannud sedda
ilmale, Kes Kaabrielist lootud, Ioannesstst on
tun«-istud.
6. Se maZgas kehwast heinte peäl, Ei pölgand
söimet selle meel, Se toideti nüüd pimaZa, Kes iss
^thidabilma-ma.
7. Sest taewa wäggi rõõmsaks saab. Ning
lauldes Jummale auustab. Ja karjas teäda antakse S e keigeparras karjane.

8. Nüüd olgoIesus kidetud,Kes puhtast neitsist sündinud, Ka Issale ning Waimule Au, kitus olgo järgeste.
Gelcbetstystdu, IEfu Christ, ih

0l)üüd olle, Jesus, kidetud, Et olled neitsist sünv v dinud Üks innimenne ilmale. Sest laulwad
Inglid rõõmsaste, Kürieleison!
3. S e taewa Issa ainust last Nüüd näikse söimes halledast, Ning meie waese lchhasse On tulnud keigeüäem hä. Kürieleison!
3, Kes surem on kui ilma-ma, Nüüd näikse
rüppes maggama. S e on nüüd laps, kes ilma
peäl Keik asjad peab üllewel. Kürieleison!
4. S e walgus tulleb ilmale Ning annab ue
B b3
pais-
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paistusse, S e satab pimmedusse sees Meid wab
gesisseiggawch. Kürulelson!
5. Kes Issa Poeg on üllewclt On meile tulnud
woöraks seäit, Nmg loppetab kelk önmtust, J a
annab taewa pärrandust. Kürieleison!
6. T a tulleb waene ilmale, J a näitab ormo
waesteleEt sanna kuuljad nkkaks teeks, J a pühs
ha Ingli sarnatseks. Kürieleison !
7. S e teggi ta hea meiega MetT omma heldust
näidata, Ma-ilm keik olao römus sest, Ning f it>
f0 tedda süddamest. Kmieleison l
j

In dulci jubilo, NUN finget «.

< > h ! laulgem, süddamest, Ning kiitkem Iefy
^^ kest. Kes Maarja rüppes maggab, Kui wae.
ne lapsoke, Meid lunnastama hakkab, Ning sa.
tab'taewasst. S e on st A ning £>, S e on ß
A ning O.

v

2. Oh armas Iesuke! S a õlled armoke,Mull'
õlle rööm ning abbi, Oh hella lapsoke! S o talli
armo läbbi. Oh taewa illoke! Mind tõmba fin
nule, Mind tõmba sinnule.
3. Oh Issa hallaswst! Oh Pöia armastust«
Kui tulli keikil' minna S ü parrast põrgusse, Mch
peästlna Ieüis sinna S i i s tullid ilmale. Mtil
sata taewasse. Meid sata taewasse.,
4. Meil taewas issa-ma, Ning rööm on ol
saw. Kus pühhad Inglid laulwad Neid usi lug
sulid, J a kus need önsad kuulwad Neid tach
mängisid. Oh olleksime seül! Oh ollekfime seäl
1$

«ulud.
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Freuet euch ihr Christen alle fc.

ssföömsaks sageristi-rahwas, Röömfakssago
*Jv iggamees, Jummal aitab hädda sees. Roomsaks faae, laulge wahwast, Et ta meid ni auustand, J a on meie lihhaks saand Rvömsaks saZem üllewägga, Kristus kelab meie wigga, Töstfern lauldes omma heäle, Ta toob mtU armo jälle.
2. Minno südda Wata peäle, Panne hästi
tähhele,Jesus tullebsinnule,Tahhab lunnastada
jälle,Magaab lautas sõimes teäl Kcr:eolle, heinte peäl. Röömsaks sagem üllewägga, Kristus
kelab meie wigga, Tõstkem lauldes omma heale,
Ta toob meile armo jälle.
z. Oh! mo kallis lunnastaja, Kuis ma kül
wõin tännaba, J a so armo kirada, Keigeheldem
armastaja, Wõtta ommaks suud ja keelt, I^hy
hinge, mõtted, meelt. Röömsaks sagem üllewäc>
Ha, Kristus kelab meie wigga, Tõstkem laulo /s
numa heäle, Ta toeb meile armo jälle.
4. Jesus! kule pallumisstd, Õnnista so koggetust, Kaitse ommapärrandust. Ata omma luliikmissed, Anna keige rahwale Rahbo uel aaseale. Röömsaks saaem üllewägga, Kristus kelab
Me wigga, Tõstkem lauldes omma heäle, Ta
toob meile armo jälle.
20.

e

Der Tag, der ist so freudenreich, lc.

e jõulo pääw on rõmust suur Nüüd risti rahwal' ilmas, Et Jesus keige armo juur On
nchtud meie lihhas. Kui temma sündind MariBb 4
ast, .
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ast,Kes wallisetud Jummalast, Ct olleks temma
emma. Üks imme a si kül on se, Et Jummal
tulnud ürnale, N ng neitsi laps on temma.
2. Kui päwa paistus selgeste Wmb klastst läbbi paista, NinZ ka^jo ei te temmale; S e l kombel
tulleb moism, Et nenda tulnud ilmale Sest kaurnst neitsist puhtasse S e Issand Jesus taewast.
Kes söime pandud maggama, S e peästab omma wecrega Meid põrgo tulle wcewaft.
3. Need karjatse: seäl wälja peäl Häid sannw
wid on kuulnud, Sest nenda ütles Ingli heäl:
W a a t ! nüüd on Krisws minno, Ma ilma fcu
lis kunningas. Herodes wägka emmatas. J a
hukkas sedda kartma Wõi! mis kurri kawwal
weel Olli temmal Jesu peäl', Nnd lapsi käskis
tappa.
Ein Kindetein so lobelich ic.

l\U laps on neitsist sündinud, Ning 6rn*ef$
** mdit antud, Kes taewast meile kinkitud,
Ning föimssissepandud, Kui se ei olleks sündi«
nud, ijteck rahwas olleks bukkctuo. Nüüd on on
keikil' leida« Oh! armas Issand Jesuke, Kes
olled tu-.nud lihhasse. S e põrgo eest meid hoia.
3. S e läbbi wõime süddamest Sel aial rööm«
sa.d olla, Et Rnstus taewa rigi seest On wõtnud
mahha tuaa. U s imme allandus on se, Et Iumnml sündind i'.male. J a ennast orjaks annud
Ning sanud meie sarnatseks, Ct iggawest meid
rikkaks teeks, Ning meis pattud kannud.
Z. Oh! onnis on, kes süddamest S e armo
peäle

Laulud.
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pcale lodab, Se pärrib ello iggaws1l,Mls ten»ma
uskus otab, Sest keik on KrisNls tasiünud.
Mis meie saime eksinud, Seks tulli temma taewast, Se tullkd immeks crwata,Et ta meid wotnud lepplta, Ning peasta patto waewast.
4. Sest, risti-rahwas, tö.nnage Se sure a<^
mo pärrast, Ning süddamest ka valluge: Meid
wrelgj peästso kurjast,Ja hoidko kuna mele eest.
Meid peästko walle usso seest, Kelk pattud anl eks andko. Oh Issa, Poeg ning pühba Waim!
Kes on so laps ning armo taim, Gell' sinno
rahho olgo,
23.
Ein Kind gebohrn zu Bethlehem sc»

1 lks laps on sündind Petlemmas, Petlemmas,
* * Keö keik ma-ilma rõmustas, Halle-Halleluja!
2. Siin maggab temma ssime sees, Söime
stes, Kel löpmatta on wõimus käes. Halle-Halleluja!
3. Neil' karjastele wälja peäl, Wälja peäl
Need Inglid ütnd sedda seäl, Halle-Halleluja!
4. Se armas Iesils surest wäest, Surest wäest
n tänna teile sündind töest, Halte-Halleluja!
5. Au olgo taewaIssale, Issale,Za hea meel
gel'rahwale, Halle-Halleluja:
6. Se härg ning esel tundwad ka, Tundwad ka
D l setmes omma Issanda,Halle-Hallera!
7. Need targad tullid kaugelt maalt. Kaugelt
maalt, Töid kulda, wiruk, mürritsiaft, HalleHalleluja!
Bb 5
8. Ta
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8. T a emma olli neitsike, Neitsike, Töi mehheta last ilmale. Halle * Halleluja!
9. Us ei woino tedda rikkuda, Rikkuda, Kes
lihhas sündis pattota. Halle- Halleluza!
10. S e olli meie sarnane, Sarnane, Ep olnud
pattust rojane, Halle- Halleluja!
i i . Scstsametemmasarnatstks,Sarnatstks,
Ning taewa rlgi pärriaks, Halle- Halleluja!
i2. S e arnwlikko aia eest, Aia eest, Au Zummalale iggawest, Halls-Halleluja!
iz. Nüüd olgo Jesus ktdetud, Kidetud, Kes
innimesstks sündinud, Halle- Halleluja!

Ue Aasta Laulud.
23.

Hilf HErr IEsu, laß gelingen IC.

XOifil: Hrka õlles rnrnno südda I C

A

ita, Jesus, korda miNna Ue aasta armoga,Ne mele anna sinna, Keik lass'hästi
sigaida, Olgo sinno holele. Mis sa annud
minnule Wotta wanna löppetada, Et ma woik.
sin ueks sada.
2. Uel aastal armo anna, Et ma pattust pö«
ran nüüd. Wotta agga unnustada Minno mannad rasked süüd; Minna waene pattune, Ommas
murres, Iesuke, Sinno armo peale lodan, Üks«
mssinnustabbi otan.
3. Römusta mind, ISsand, jälle, Kule minno
f
ohka-

^
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ohkamist, Anna minno süddamele Kurwastusses
hinMmist,Walwan ehk ma maggan ka, Wõtta
murret piddada. Surm mind ärgo furretago,
Egga ello löppetago.
4. Aita ommas hallasmsses. Et ma kawwalusseta Keiges waimo pübh?tfussts Wõiksin ikka
ellada, Aita wende armasta, Er ma neid ei kurwasta, J asiinsinnopärralt ollen, Ning ka wiimselt taewa tullen.
5. Anna hästi lõppetada, Kui sa annud algada
Sedda aastat, et wõin jäda ^ emmas llma kahjota. I ä sa minno kõrwasse, Kut surm tulleb
minnule; Armas IEsus, aita sinna Ilmast
rõõmsast ärraminna!
24.

Helft mir GOttes Güte preisen *c
w i s i l : i L i lahku minna sinnust te.

Muud, Jummal, minna kidan S o heldust-röömJ * saste, Au sulle anda püan, Kui ial mõistan
st, Sel uel aastal ta, Et olledhole kannud Ning
rayho meile annud, Meidchtnudarmoga
2. Meil peab meelde jäma S o kallis armo ts.
J a tänno peab sama S o pühha nimmele ; S a
olled rohkeste Meid tännini keik toitnud, Ning
terweste ka hoidnud J a kaitsnud armsaste.
3. S a annad omma sanna Meil' selgest rikk'matta, S o armo noor ning wanna On näinud
löpmatta. S a olled heldest käest Keik annid annud wälza. Ning waeno, tõbbe, nälja Ka keelnud meie maast.
5Ga
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4. S a M d andeks annud Meil'meie eksitust/
Ei olle peäle pannudMeil' kanget willetsust, Kui
olleks akkine S o meel mo wasto olnud, Ois olleks meile tulnud, Ei ellaks üksige.
5. S o helde Issa südda On armolinne weel,
Kes wõttab pattud jätta Nmg lodabsinnopeäl',
Saab armo jmno käest, Sell' pattud andeks annad, J a ta eest murret kannad. Ning peästad
hädoast,st.
6. Oh! Issa kallis Loja, Au sulle iggawest,
S o Poeg se onne loja Mind peästnud kurjussejt.
Sind weelgi pallume: Meil anna röömsa aasta,
Ning wigga eest meid hoia, J a toida heldeste.
35.

Run last uns gehn und treten te.
N>isil: Nüild wõtkem Jummalale 2c.

^>>h! pallugem ja laulgem, J a rõmo heäle töst*<»' ketti, Et Jummal meid on hoidnud, Meid
ellus armust kaitsnud.
I
2. Kül aasta aastalt läme, J a temma armo |
näme, Kül ellame ja käime. Uut wanna peäle
same.
3. N i mõnda hädda läbbi S a i Jummalalt I
meil' abbi, Kui rist ja murre olli, Waen, sidda
peäle myi.
4. Kui helde onuna issi S i i n hoiab lapsokessi,
Et neil ei sünni wigga. Kui tulleb rist ja hädda:
5. Ka nenda wõttab heldest S e armas Zummal järgest Meid ommas sülles kanda, J a meile
armo anda.
6. Oh!

Kaulud.
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6. O h ! meie «Ho kaitsja J a keige rikkam toitja.
Ei meie nou kül tea, Kui sinna boolt ei pea.
7. M a kidansinnowõimust, S o armo, sinyo
truust; S a kurja Ürrakelad, Meid önne jures
pead.
8. O h ! Issa meile tütta, J a palwet wasto«
wõtta. Meil ristis rõmo anna. Et wõime wastopanna.
9. Te, et ka kannatame, Ja sinnult jõudo same, Etsinnatulleb mele, J a lodame so peäle.
10. O h ! kela waeno heale. J a anna rahbo
jälle, S i i s löp'wad willetsusstd. Ning soa ahhastussed.

i , . S o õnnistus meil' tulgo. J a meie jures
vlgo, Et, kuhho ial läme. S o armo-walgust
näme.
12. J ä waeste laste Issaks J a nende holekandjaks, J a eksiatte saatjaks, I a häddaliste
waatjaks.
13. Keik haiged wõtta aita, J a terwist neile
anda, Neid kurwaid rõmustada. Neil'murret
wähhendada.
14. Ma pallun weel: oh aita! S o waimoga
meid täida, S o waim «eid ehhitago, J a pärrast taewa saatko.
15. Keik sedda wõtta sinna Meil'keikil', pallun
winna. Nüüd uel aastal anda, J a mei' eest
murret kanda.
26.
Das ülle Iabr vergangen ist:e.

j

Wisil: Ma tullen tsewast üllewelt«.
<&t wanna aast on möda läind, Meil' olled, Je*
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sils, head teind. Sest tännamesindsüddamest,
Et olled hoidnud kahjo eest.
2. Sind Issa, Poeaa pallume. O h ! kaitse
ikka heldeste S o vuhha risti-koggodust, Ning
hoia ftdda kurja eest.
3. G õ sanna 'Htta meile weel, Sest rõõmsaks
lähhäb wägaa meel, Keik wollet woorast öppemst
Oh Issand! kela keigest wäest.
4. Need pattnd ärra mälleta, Meid uel aastal walmista. Et paitud mahhajättame, Ning
udes ellus ellame.
5. Et pärrast önsast surreme, Nina röömsast
öll-stous"me,Siis soga, Jesus! ühtlase S o auuriki lädhäme.

6. Seäl iggawest sind tänname, Ning Ingli«
dega kidame. Meid uskus Jesus! kinnita. S o
nimme auuks lüpmatta.
27.
Nun treten wir ins neue Jahr *c

w i s i l : Oh I s s t taewa rigi stes! ze.
l i u t aastat meie hakkame,
Ning sind, oh Jesus l pallume,
' E t aitad sedda aa^at ka
Meid lõppetada kabjota.
O b ! anna rahho, siggidust.
Ning pärrasta hinge õnnistust.

Laui
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28.

Meines Lebens beste Freude le.
^ w i s i l : Jummal ma ning taewa Loja 2c.

ft+i ma muud siin ilmas tahha Kui üksoäiW, ms Jummalat, Iesust minna takka nõuan,
l, Iesust minno Issandat. Keik mo himmo
Nma peäl, S e on taewas üllewel.
2 Teised wõiwad takkanouda Selle ilma warrandust, Jesus wõttab mulle ,'ouda. Kes toob
hinge õnnistust. Rahha, rikkus bukka lääb, °tt*
D agga ikka jääb.
»M*V^
3. Ei ma suremat sa warraIlmasial kussagi,
Km kelk lozus kaub ärra, S i i s jääb Jesus allati
Jesus on kül mele Armas minno hingele.
^ % ° kül ma - ilma auu I l l u s nähha keikile.
El/e Asa siiski kaua, Lähhäb tühia novpest^
Mls siln natkse llloga, S e keik kaub kuulmatta
5. Agga mis mull' Jummal annab Ommalt
West süddamest, Mis mull' Jesus issi jaggab.
Se teeb nkkaks iggawest. Taewas ommaauuaa
ö
Kestab tlmaotsata.

6. S e , mis Jesus kinkib taewast, Ei se ial rikküta, Kedda temma peästab waewast. Ei se ial
hukka sa. Ükski ennam temmale Kahjo eaaa
'kurja te.
" . «>l*
7. Mis sest kasso, kaua jäda Kurjas ilmas ella,a? Kus on selge murre teäda; Parram on tzäl
löp-
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löpmatta Olla tarnad röömsaste Jesu parral'
ka-ete.
8. Egga mingisugaust aita Ilma surust vidda^
da,Omma kohho üksnes täita Maggusama roaga: Iesust aqga armasta, S e ei jätta abbita
9. Oh! siis anna taewas mulle Omma römo
järgeste,Olgo minna ossaks sulle, Minno armas
Iesuke. Oh! mind wotta sinnoga Ommas taewasellama.
29.

Wer ist wohl wie du? IEsü, süsse \t
Ommal wl'sil:
&<*\be Iesuke! Sinno suagustke Kussagi ei ol
• V leida, Pinunedussts woid sa hoida, 'Sadad
walgusse, Helde Jesuke!
2. Surma hädda stest Õlled sinna töest Om.
ma surmaga mind peästnud. J a mind pattuj
puhtaks pesnud. Ei ma ials Nüüd jä häddasst.
3. Iubba iZga Dest Õlled Issa käest Meile wn,
nmtajaks antud, J n meil'ärrapeästjaks pandu
Heldest süddamest Iubba iaaawest.
4. Kange söddamees! Pörgo haua seest Õlled
sa meid lunnastanud, Surma, pano kautanuv
Omma werre waes, Kange söddamees!
5. Smemkunntnaas! Aitad wägZewast, Sind
k<ik rahwas auustago,So eest ennast allandago.
Olle kunningaks, J a mull' öppiaks.
6. Sinti ma kummardan, Nina so pärralt
jään, Kui so pühha Waim mind aitab, Ninz
so armoga mind täidab, S i i s ma armastan
S i n d , ning kummardan.
7. Wotta
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7. Wöttaommaks mind, S i A m a pean sind
Armsamaks kui kuld ja hõbbe, J a saan õnsoks
sinno läbbi, Kui ma ussun sind. Wõtta ommaks
mind.
8. Sinno allandus, Ning fo tassandus Olgo
i minno parras illo, T i i s jääb pattota mo ello,

Kui so allandus On mo õppetus.
9. Wallitse mo meel, Et ma Ilma peäl Ein«ust kuhbogi ei lähhä. Siis ma saan so armo
nähha, $ui on minnul teäl Sinno helde meel. .
10. Wõtta ärrata Patto unnest ka Mind, siis
kurrat ei wõi petta, Egaa omma wörko wõtta.
Kui sa awwitad. Ninq mind ärratad.
i i . Omma Waimoga Walliese mind ka, Et
lna wälwas pÄMlch^ paastun, Uskussinnoette
aslun. Et mind täidad sa Omma Waimoga.
12. Kallis boidia! Oh mind **mu*fa, Kui
Md rist ia murre kattcb, J a , kui m^rre laened,
Mttab: Olle minnoaa, Armas boidia!
ir Keige üllem hä! Ikka mulle jä, Siis ma
Mha ello algan, Kurjad himmud ärrasalgan,
Mi on minno kä Keiqesur.em hä.
14. Kui pean waLoga Arrasmrema, Siis mo
ihho muldas hoia. Hingele so auu anna, Et wõin
chada, Ehk kül lurren ma.
Seelen - Bräutigam, IEsu lc.

W M : Helde Jesuke, Sinno luggusike;c.
^mge peioke, Helde Jesuke' Mmna kidan sinw no heldust. Mis m-nd tommab patto ellust
Nmsast taggase, Hinge peioke.
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2. Sinno armo peäl Julge on mo meel, Ku
sa heldest mo peäl'watad.. Ring so armo maitst«
fatad. Julge on mo meel Sinno armo peäl.
3. Jummal olled sa. Innimenne ka, Otti
wõtnud meie lihha. Kustutada Issa wihha CW
ma werrega, Jummal olled sa.
4. Usso wolgusse Hoia heldeste; Omma wai
MVaa mind wõia, Ring mo hinge uskus hois/
S i i s ei kustuta Usso walgust ka.
- 5. Siis sosissejään, Sinno peäle nään, ©ft
no armo tahhan kita, J a sind kires aega wits/
Et sosissejään, Sinno peäle nään.
6. Wäggew sõddameesJesse so- u seest! &W
ja rahwa wihha kela. Et mind nende nou ei 0
la Olle hädda sees Wäggew sõddamees.
7. Rahho fataia, Sure jannoga Innimese
önne nõudsid, Hinge heites waljust hüüdsid«
Janno tunnen ma; Rahho sataja.
3. Omma rahhoga Holdest jahhuta Meid, k
ommad, kessindtundwad, Sinnust rieti nW
«e kandwad, Kennel' armas sa Omma rahhoga

9. Kes ma-ilmale Surreb öiste, Ussi>,eU
takka nõuab, Kül se pea tunda jõuab, Et o»
kahjota virnal surrema.
10. Nüüd ma pean sind Armsamaks kui min
Sinnust ma ei tahha jäda, Egga teisest römu
teäda, Sest ma peansind,Armsamaks kui min!
1 xl Kui mind kurwastab Rist ning hirmus
tunned la ka minno hädda, Nina ni halle on
süoda, Et ta löppetab. Mis mmd kurwastab.
,«. Kui rööm tulleb t a . S a a d sa röömj

1

«ttc matten. Wrr.st^wstTull.h 3uu3.?
»j. Seimi« õiete. Minno tnn«p« «>,!,,, .

wõttaana tchho, «tutt^rf(m Ä i Ä "
«tina« delkft; Kaunis 5«« ' "hhaMa,
•

^ - . . . 3<stl, meiner Geelen Ruh * . ,

-wi

W ^ r « g e üllem Hz. Hingamist toob oinaele
M ^ a n ° " " b"n"u«tan, V«„d» «inn»M

Z- ^"l lleed k^äepahftamad Waenlast mi«*

Ä f f ' r - ""«"Hz
Cc«
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7 Kui mind rahwas teotab J a mul häb
teggewad, Jesus aitab kannata, Et ka sest ei h
li ma.
8. Ehk on messi magguS kül. Ehk ka sukku
maggus sul, Jesus on weel maggusam, Jesus on
weel tullusam.
9. Oh! siis tahhan minna ka Sind üksvi
nis armasta. Sinnust, armas Jesuke, Saab.
kül mo hingele.
10. Iesust kõrwad kulewad, Iesustsilmadwc
tawad, Iesust mo keel tunnistab, Iesust kä^
piddawad.
i l . Jesus on mo toidus teäl, Jesus on m
laulo heäl, Iesust minna ihhaldan, Iesusse
maröm^saan.
12. Oh! siis andko wiimselt ka Sinno su*
so werrega, Sinno hawad, Jesuke, Surmc
rahho minnule.
3«.

!^/5 J

Jesu, meines Herzens Freud ic*
Ommal Wisil.

Esus minno rõmustus, maggus Jesus!
Minno hinge õnnistus, maggus Jesus;
S
Süddamele kinnitus, maggus Jesus;

Jesus, maggus Jesu«
2. Tuhhat kordsindmälleta«, lunnastaja!
Jasindüksi himmustan, Issand Jesus!
Sind ma ikka ihhaldan, lunnastaja!
Jesus lunnastaja!
3. Söda mind ja täida mind, taewa toidus!
Südda nörk, oh jota mind, hmge toidus!

.
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Olle minno kindel lin, minno rahho!
Jesus minno rahho!
4- Parramat ep olle sind, armas Jesus:
Heldemat ep olle sind, maggus Jesus!
Egga maggusamat sind, maggus Jesus!
Jesus maggusIesilsl
5. O h ! mind többist kinnita, minno rammo!
Nöc ra usko kossuta, maggus Jesus!
Aind, tui surren, römusta, röm^staia!
Jesus rümustaja!
23.

IEsils ist mein Hey! und Leben :c.

N)issl: ArmasJejus, find ma pallnnte.
s^Esus on rno ainus ello, Jesus ükst minno
i) rööm, Jesus on mo surem ön, Ilma remmta on wallo, Keik mo assi hukka saab/ Ie'.us
jf)1 römustab.
| 2. Km ei olle Iesust mulle,' S i i s on rist ja
Metjüs, Siis on surm ja hukkalus, Kellel' temMarmel tulle, Teddahäddalöppetab: IesuS
jksi römustab.
3. Kui on Jesus minno meles, Siis ma ellan
Mgata, Nmg jään ilma murreta^ Temma wersi on mul alles; El kül pat mind kurwaetab,Je^s üksi römustab.
4. Mmna lodansinnopeäle, Armas Issand
M<us töeft, Sinna surrw minno eest. Siis mull'
Beb rahho jääe. Kui mind kurrat kurwastab,
jefu* üksi römustab.
5 Armas Jesus, minno warra Usso läbbi mul! ja, Ei masinnustärralä, Ei masinnustlahku
Cc 3
ärra,
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ärra, Kui mind kartus hirmutab, Jesus üksi r
mustab.
6. Sinno värralt ollen minna, Jesus, minn:
pärrondus, Mmno ön ja rõmustus, Minno omma uüso sinna. S^rm fui wiimselr surret "
S i i s mind Jesus römuscab.
34Ies», meme Freude itt

5^Esus römustaja. Hinge jahhutaja, IEsus
^ ) kaumken! Oh kui wiwid kaua! HingU' W
gao, >oua! Siad ma iggatsen, Jummal Poeg/
mo ymge pe:g, Et ma muudki kmsindagga M
peäl noua tagga.
-J
2. Mmd so tiwad latwad, J a mind ärrasaat,
ad Ketklst waenlasist; Mässaao kül kurrat,
»rasfigo keik kuriüd, Jesus on mo eest. Raksugz
ja paukugo 1 Tehko pal >a põrgo tülli,IejUswot,
tab sülle.
3. Kurrat!sindma naeran, Surmi sull' selgH
pöran, Hirm! sind pölgan ma. Ilm! mo peü^
astu, Lauldes ma so wasto Selsan rahhoga/
Jummal kül on abbiks mul. Ma ja põrgo t<£
hul' jäwad, Ehk kül nurrisewad.
4. Rikkus mingo.ärra! S a mo lust ja warra,
IEsus: römoga Ärra tühjad auud! Ärra kur
jad nõuud! Iüge teädmaita. Hädda, rist ei pe<
tyist, Et ma paljo pean kandma, Iesusftst min
käinma.
5. Keik, mis ilmsiinpüab, Illusaks ka hüal
Ei ma püags. Pattud zöge mahha l Minna tei

?
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<i tahha, Minge pörgusst.'Körkistus nlr.g surustus, Ello, mis toob patto mulle, Selga pöran
faile.

6. Minne kurwastasa! Sest mo römustaja,
Jesus on jo siin. Kessiinarmastawad Iummalat, need sawad Rõmo, kui on piin. Tehhaks
külsiinhäbbi mull'; Siiski jääd sa keiges wa«das, Jesus, mo rööm taewas!
35IEsu, komm doch selbst zu mir ic*
w i s i l : Nüüd tulgo Onnisteggiase.

t£l)l: S s d d a , mis (a murretjed?

3

Esus, tulle minnule, I ü mo jure järgestch
Tulle hinge pcästia, Keige parram söbber ka.
2. Tuhhat kocdsindhimmustan, Keik muud
lömo teotan, Tuhhat kord ma ühkan ka, Jesus)
Jesus! tulle sa.
z Ei mo südda ollege Ilmas muga rahhule,
Jääd sa agga minnule, Se mo rööm on üksine.
4- Jesus! ilmasinnotaOn keik surus asjata,
jngli au ja illo ka On mo melest kolbmatta.
5. Mis on ial minnule. Anna» minna sinnuls;
Vinna maggutz Jesuke, Olled minno armoke.
6. Ei ma mule pea ka Süddant lahti teggema,
hllle omma armoga Minno jure ellama.
7. Sinna, taewa Issa Poeg, Olled minno
hinge peig. Sinna helde IEsuke Olled minn^
talleke.
z. Oh siis tulle ruttoga, Minno wallo wahhe»ha! Minna hüän jürgeste: Jesus tulle ruttuste!
Cc 4
,.OH
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9. Oh! ma otan kannateS, Ei ka wässi palludes: Õlle surma hädda sees, Armas Hsjüs/
abbimees.
36.
Ach! wenn werd ich schauen dich ic»
w i f l l : Iesiw, mnmo x^musrus tc.

zc^illal saan ma nähha sind, armas Jesus!
JJ* Mlllal ommaks wottad mind, auna* Iesits!
HlmmVZa ma kutsun sind, armas Jesus!
Iejus l armas Jesus!
2. Waewagasindhimmustan, Mus Jesus!
Mlnno hingel yädda on, iUus Jesus!
Oh kui kaua ihhaldan, iüus Jesus!
Irsuv! »Utls IestlS!
3. Keik on ilmas waewane, kallis Jesus!
Mle ei õlle taewane, kallis Jesus'
I ä sa muü', masinnule,kallis Jesus!
Jesus! kallis Jestls!
' 4. Kes so heldust mälletab, magguS Jesus!
Tedoa mucres romuAab, maggus Jesus!
J a keik hädda löppetab, maagus Je^us!
Jesus! maggus Jestls!
5. Tulle mulle, pallun sind, oh tru Jesus!
Peasta patto koormast mwd, oh tru Jesus!
Sinna ofled tuggew l i n , oh tru Jesus!
Jesus! oh truIesus!
6. Näita ennast minnule, helde Jesus!
Himmo on mo hingele, helde Jesus!
Sind ma otan lärgeste, helde Jesus!

Jesus! helde Jesus 5

IesilsM
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37Mein Herzens IEsu, meine Lust:c.

wisil: Oh rlsri-rahwas Vennata 2c.
tLhk: Au, kitus olgo iggawest zc\
gCVjo armas Jesus, minno rööm! Oh minno
*"£ kallis wõrral S o armo minna.iggalfen,
Sind minna nõuan takka. Au olgo sulle jät*
sekte, Et olled üpris armsaste Mind peästnud
yädoast ärra.
2. Mo südda ikka himmoga On sind, mo Jesus, ootnud. On hüppand, kargand römogo, J a
sinno jure totnud, Kui sinno peäle uskus näün.
Etsinnofannast ärratään. Mis sa meil tahhab
anda.
3. S a elled walgus minnule, S a näitad mulle selgest S o immeliko paistusje, S a jahhutad
lrind heldest; Oh! sinno armo walgega Miliy
wõtta tüilst walgusta. J a peälta pimmedussest.
4. S a olled önnistusse te, Mis peält ma raepa leian. S a saad mind ka mu, Sui ma sind
abbiks hüän. Ei minna ilma sinnota, Ei ial ompia waewaga S e taewa riki pua.
5. S a olled töe öppia, Keiksinnotaon walle,
Wnd löe pole mhhata,Ia sata öiae tele. Kuifinna mind siin kallistad, J a Issa tunoma öppetad, Siis tulleb tarkus mulle.
' 6. S a olled minno ello eeäl, Teed rõmo kurwastusfes, S a annad ello siin ja feäl, J a aitad
Mastusses. S o W a i m mind saatko lärgeste,
Ning andko wägge minnule, S i i s peäftn hukkawsftst.
••
_
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7. S a olled taewast tulnud ka Meil' leiwaks
Isza käest Neid hädoalisst aitama, Neid peäjtma pacto wäest. Kui saab mo südda pinawd/
Ning surest ristist furmamd; Cms sa mms,
I S j a n d , aitad.
8. Kui on mul oige janno kä, Kui on mo hingel hädda, Siis Jesus sinna mutle ja, S u s kosfutakft sedda. Sind kutsub südda minnule, J a
rutlab tulla sinnule, Et muü' ei sünni wigga.
9. S a olled kalliks ehreks ka Mo hingel', armäs Iejus! Ma ollen hirmus pattoga, Mmd
ehhitab p öigus. S e on io melest illusam, J a
mulle paljo tullusam, Kui keik ma-ilma kõrkus.
io. S a olled mulle tuggew lin, Kus ma wõin
julgest jada, S o tibadega kattad mind, El kar<
da minna hädda, Ei karda minna willetsust, El
Pörgoliste kiusatust, Sest mul on warri teäda.
i i . S a olled minno karjane, Mo hinge armaS«
taja, S a sadad mind ni truiste, Mind rõmus«
ta so sanna. Ohl wõtta mind so holele, S o
lammast, armas Jesuke! S a olled oige kaitsja.
12. S a olled peigmees minnule, Sind pean
armsaks minna. Oh! wõtta mind ka [innule,
Mo kunningaks jä sinna. S a andsid ennast
ohwriks seäl Kui taüekenne risti peäl; Mis
woind sa ennam tehha?
13. S a olled kange stddames, S a aitad
Waimust sada, Kui lihha, werri kiusates Mind
tahhab hukka sata. Km sa mull' olled kaitsiaks,
,Nmg sures häddas hoidlaks; Ei wõi siis kurrat
petta.
14. S a olled selgeks tähheks ta, Mis paistab
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pimmedusfes. S a õppetab mind römoga Mo
sures rummalusses. Kui rist meil' teeb suurt appardust, Siis annad sinna kannatust, J a peaslad wißlsrsusftst.
15. Kui sa mo peäle hallastad, J a mulle söbraks tulleb, Mind wenna kombel armastad, J a
arstiks, toitjaks olled; Siis patto hawo parrandad, J a keiges waewas kinnitad) Kessinnopeäle
lodab.
i6. S o järrel üksnes, Jesuke! Mo süddame!
vn himmo; S e keige armsam lillike On minnul
sinno nimmi, Kui maggus on so mallestus. Km
heloesinnorõmustus Siis, kui mul raske assi.
17. Kui mul on risli hädda käes. Siis mõtle»
sinno peäle, Kui ollen rõmus süddames, S i i s
tulleb jinna mele. Kui walwan, maggan, rägi»
ka. S i i s olledsinnaminnoga/ Et tõstan rõõmsist heäle.
«3. Kuis^pean ennam kiitma sind, Mo kallis
I Iejukenne? S o taewa warra täidab mind, S e
on se iggawenne. Mis ial rahha«, olled sa. A»

(

' jo sulle lõpmatta! S a olled armokenne.
O IEsu! süß, wer dein ge^enckt lo.
wisil: O Iejus Kristus tulle fc 2c.
-\h Jelus! sinno mallestus, S e annab «ulle
J römustM Kül palw rõõmsam on se mees,
us sinna ellad^süddames.
2. Mo ello Jesus, minno õn, Sult saan mZ
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mis ma iZgatstn, Ei olle sinno suggustke Siin
maas ning taewas ütstge.
3. S o arm on kallis, Jesuke! S a olled mulle
armoke^ Kes mõistab sedda arwata, Ehk stdoa
üllesräkida?
4- Sult, Jesus, tulleb hallastus, J a kurwadele rõmustus, Üks armas assi minnule On sinno
heldus õiete.
5. Kes parraminne kossutab, Ning murrelikkud jahhutab? J o ennam temmast ossa laan.
J o ennam Iesust himmustan.
6. Kui kaunikenne olled sa, Mo armas Jesus,
mulle ka. Ei olle mes,: maggusam, tx muud mo
melest illusam.
7. Sind Jesus! püan keigest wäest, Sind ig<
gatfenmasüddamlst,Ei sedda moibta ükslge,Kui
hea sa olled hingele.
8. Kes sind, oh Jesus! armastab, Mi« se siin
rikkust himmustab? S e ennesel' pe<lb surrema,
Kes sulle tahhab ellada.
9. Kessind,oh Jesus! ihhaldab, S e tõest sinnulr abbi saab, Kui temma pallub ussinast Sind
silma weega halledast.
10. Kus kohta minna ial lään. Seäl minna
sedda tõest tään, Et Jesus on mo seltsimees. Ma
kannan tedda süddames.

i5. Mis minna otsin, leian « a , Mis minna
tahhan saab mull ka, S i i s armastades nõdraks
Jäte, J a õtse rammotumaks jään.
12. Keltsinnasaad ni armastud'. Ei se sa ial
kurwastud. Ei löppe arm selt ellades. S e ellab
ikkaLsinofte«.

13. Sa
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13. S a olled neitsist sündinud, ^ a taewast
meile kinkitud, Sind kidetakse auuga, Mo Jesus,
furerömoga!
14. Ei olle se sull' teädmatta, Et minna muud
«l himmusta, Sind üksi, Jesus! otan ma. Mailmaönnisteggia!
15. S o walgus näikse selgeste. S e paistab
sagest minnule, Kui sa mind, Jesus! rõmustad,
Siis keik mo murret löppetad.
16. S o surust taewas kulutab. Sind Ingli
wäggi auustab, Sind, Jesus! kidab ilma-ma.
Et lsppitand meid Jssaga<
17. S a olled rahho jafai<*> S e kalli anni jaa«
zaia. S e boiab meelt ja süddant ka, Et ellan ilMakartmatta.
18. I ü kui on ello läpminne, S i i s w i mind^
Jejus! taewasse, S e ä l on mul rõmo löpmatta,
J a rahho ilmaotsata.
19.
O h ! Jesus, kule
l i minno heält. O h ! Je9. Q
m i " " " pallun
«*"«"
sils,, kule üllewelt, O h ! Jesus, minna
sind. O h Jesus! Jesus! aita mind.

39.
Q IEfu Christ, mein schönstes Licht:c.
w i s i l : M a hüän, Iesils appi sind :c.
h! minno armas Jesuke, Kes armastad minh
O
heldest, S a olled minno armoke, M a kidan
sedda julgest. Oh aita. et ma süddamest S i n d
armastan ning kidan, Appi hüän. Ning kui j *
pärris laps S o pole üksnes hoian.
2. S o a r m , mo kallis Jesuken', M o süddamesse
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mssss tulgo. Siis minna sedda manitseti/ S e
mulle warraks olgo. Te tühjaks keik, ning kela
se, Mis mind wõib lahhutuda Sinnust ärra, Et
wõiks mo meel ning tö S o armosissejäda.
3. S o arm on maggus, Jesuke, S a tunnistad
meil' sedda; Kui se mo sees, ei ühtege Wõi sata
wuUe hädda. Oh! ärra lasse mõttelda Mind,
näbna, muda, kuulda, Armastada Muud kui st
kaVlst orm', Mis sa wõid kaswatada.
4. S o kallis armo tulloke Mo bmge sisst
jägo, Mo külma süddant järgeste Ning hästi
sojendago. Oh! anna armo, kõwwaste S<
warrondusse hoida^ Abbi leida. Kui põrgo maea'
lased Mind püüdwad ärrawõtta.
5. E»a olled, armas Jesus Krist, Mo sü eest
fi'sma läinud, Ning olled hädda, waewa, rist'!
Mo hinae kassuks näinud. Sind teoti ning was,
wati: Ob! te. et sinno hawad Mulle sawad
Abbiks keik hädda sees, Mo süddant jahhuta«
wad.
6. S o werri polle tobbine, Waid kallis, hea
nrna puhhas* Mo südda aaga kiwwlne Itz
kõwwa kui üks kowwas. Oh! lass' so werre
wäggewast Mo k^wwa patto kehha Pehmeks
tehha, Et wõin mo süddames S o armo wägge
nähha
7. OH! anna tarkust minnule S o werre waewa
mõista, Mis sinna wõtsid, Jesuke! Mo patth
pärrast nähha; Ob! Gta, et keik patto tööd M
kahhetsen ning nuttan, Sulle töttan, Ning sch
gest süddamest S o pole ikka öhkan.
8. Te, et ma kui üks laplokeSo järrel wötta«
käia Ri kaua, kui ma, Jesuke! S o armo wõiksin
leida;

Ie»usM
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Kida; S o kallis arm ning heldussiiisMo füddant walmistago, Goji'ndago, Ningsinnoheldus ni Mo süddamesse jägo,
9. Oh! tomma mind so järrele, Mo armas
Iesukenns/ S a olled kallis minnule, Mo ötge au
wokenne, Mul anna röömsad sannumed Kuulda
so Waimo läbbi, Kes keik häbbi Wõib ärräbH«ada, Ning keelda patto tõbbi.
10. Jesus, mo rööm, mo warrandus/Mtz
taewa eAo koia, Ma ollensinnopärrandus, S n
minno wäggew Loja, Keik finnota on ftW piin;
Siin on üH t&iumello, Waljo! wallo, Eikolbtt
ühtegi, Missinnokaest ei tulle.
i i . So käest'saab minno hingele Rösm, t&h*
Ho, hingammne; -Ob! olle, armas Jesuke, Mull'
ikka armolinne, Mo tulle kiir! te sojaks mind
Ts terweks patto hawad, Need mull', snab
wad Wallo ning willetsust, Et minno silma'
nutwad.
12. S o arm, mo önnisteggia! On enyam tu
\W asjad, se on mo täht, mo päilik kä. Üks haVi
kust sa jotad, Mo magqus wiin, mo taewa lsib
Kui kohto ette tullen, So.ees ollen. Siis fe
lma kuub, Mo kodda kus sees ellan.
13. Oh armoke! kui tagganed, M s kasso,
*ia ellan?,. Kui sa so armo wähhendab/. Siis
>aene, willets ollen. Oh! anna, et ma kõwwaste
Sind wõiksin takka nõuda. J a sindMda,.MinS
«sindleidnud saa»* Ei ial kautada.
14. S a olled armastanud mind, S o tärre
ind tombänd. Ning enne, kui ma nõudsin si
lindsinnoommaks arwand. Oh! lass' f&a%
mo,

r
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mo, Jesuke! Mind ikka juhhatada, Haski sata
Et ikka wõiks mo pool S o armo wäggi seista.
15. S o arm se wõtko ehhita Mo ello, mis fte
ellan, Kui sattuksin ma eksida, T^e, et so jure tullen
S o arm hea nõuu andko mull', Mis hea on/ jat<
geft nõuda. Et wõin jõuda. Kui ma saan ekst<
nud, S o pole warsi pöörda.
16. Arm olgo mo rööm kurbdusses, J a nödrusles mo wäggi, Kui surma tund on minno ees,
S e olgo abbi mäggi; S o helde arm siis, Jesuke!
Mind wõtko hästi hoida, Römustada, Et wõilfin keelmatta S o rigisissesada.
40.
I c h Hab ihn dennoch lieb r<v

W i s i l : O waaFa Jummal, kes«.
a olled wiimseksa Mull' armas minno me,
lest. Oh Jesus! minno rööm, Mind hoiab
ommas sülles, Et ma kül saggedast Teen patt
tobtmatta, Ei need mind ommeti Sust ärtqlahbuta
2. Ob! olleks minnule Se jõudo agga olla,
T^eeks Jummal ükskord ka Mull' sedda wäaae
tulla. Ei ellades mo hing Teeks patto melega, 8
wõttaks ialgi S o armust lahkuda.
3. Kül minna tahbakNn S o sanna ikka hoida, S o kässo täitmist ei W õ i ennesest \*w\ leida.
S e Waim ning lihha siin Kül wasto kiusawad,
NinF selle nödrussis Kül kangest wõitlewad.
4. Kui armas Jummal mÜL'T^äit ioudo aaga
annab, Siisssndni armastan. Kui ial mo meel
mõistab/ Oh Jesus, armas wend! Siis an,
na»

S

Rolme Rnnninga pshhaü

Nan melega Mo süddant sinnule Heaks andeki
löpmatta.
5. Oh! tulgösittnoGWaimMv süddant mi*
gustada. Oh! lasse tedda mind S o jälge juh*
halada, S i i s saan ma pallawaks S o armo
tundmissts. Ei lahku, armoke, S o jurest
ellades.

Kolme Kunninga Pühhal.
Was fürcht'ft du Feind Herödss, sehr &

Wisil: Nilüv kiitkem Rvwtusi üssinäst it*
Erodes miks sä ehmatad? Et kuled sündind
ollewad S e Issand Kristus fürest wäej
Ei wotta riki ta so kaest.
2. Need targad lähwad, kuhhö se M h t neil<
M a b biete / Seält leivwad nemmad Iesusst,
j^es Iummal on ning iNnime.
3. S e kallis Tat sai ristitud/ Iordani jökk<
lastetud, Et piddi puhtaks pesstma Meib/ nim
k pattust peastama.
4; Kui putmis ölli Iefuke, Oiis teMi ta
imme t6, Wet jöodwaks winaks teggi ta N i
^hhe omma sannaga^
5. Nüüd olgo Jesus kidetud, Kes puhtast riete
«st sündinud, Ka Issale ning Maimule Au, ki
lus sago jatgeM.
,.

Atz
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Kolme Runninga pühhal.
4ž.
IEsu, rufe mich von der:c.

<^Esus, hüa mmd Ilmast, et masindWastoa
O wöttan, sulle tõttan, Jesus hüa mind.
2. Ei Jerusalem, Waid se Petlehem Meile
annab, mis meid toidab, Ei Jerusalem.
). Kallis Petlehem! Olled illusam, Sinnust
tulleb, mis meid kaitseb, Kallis Petlehem.
4. Nüüd ei olle sa Mitte auuta; Keigel' xoXy
wal' pagganattel' Satad walgust ft;

5. Nätta tähte mull', Et ma-ilmast sull' Ma
wõin tulla, sinno olla, Näita tähte mjull'.
6.Siissind,Jesuke! Leian peage; Ohkamissi,
pallumissi T^oon ma sinnule.
7. Ärra pölga mind:.Aita, et ma sind Hästi
tunnen, wagga ollen, Arra pölga mind.
8. Jesus! aita mind, Et wõin armustsindIh^,
haldada, armastada, Jesus! aita mind.
y. Kallis armoke! Te/etsinnuleKitust annan,
ikka tännan, Kallis armoke!

Maria Puhhastamisse
ehk

Küünla Päwal.
'•JT^ ,.

Mit Fried Und Freud ich fahr :t.

0?tlmmala mele vättafl siit Ma rõõmsast läh^
y^) han,Mo meel ning südda julge nüüd, Sest
rahhul

M a r i a pubbastamisfe päwal.
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rahhul ollen. Kui Iummal mulle tootand/ S e
surm on mulle unneks faand.
2.Keik teebmo önnisteggich Kes minnustnah>wd, Ka rüppes kantud ussoga^ Ning tutwaks
tehtud, Sest temma on mo abbimees, Kui mul
on surma hädda käes.
3. S a õlled Iefust ilmale Meil' läkkitanud/Ia
dlled keige rahwale Suurt armo annud. J a
kutsnud omma fännaga Keik rahwast sure
wäega.
4. S e önnis walgus tulleb ka Pagaanil'paista
ma, J a neid, kes alles ussita•,S o jure saarma,
Ta sinno omma rahwal'ka On öige önnisteggia.
44<
Nie wird doch so gering die Reinigung \u
W i s i l : O h ! waygü I u m m a l , kes )t.

a-ilm ei holt sest, Et süddant puhhastäkst
M
Neist patto kombedest, Mis temmast armastakst. T a arwad ennastkülIo puhta ollewad, Kui silmakirjaks sull'Au, Iummal/ annawad.
2. Kui Jesu tüuale Saab korra parrast UU
dud,Ei kesta kaua st, Ehk kül hea nou on petud.
Ilm ei sa parremaks, Teeb Mto ueste/Ia saab
kül kurjemaks, Ni ellab jargeme.
3. Ta siiski kiitleb weel: Nüüd PUhbüs mrn>
na ollen, Mul julgus on st peäl> Et Jesu laualt
lullen; Ei wötta öppetust S e rummal, wallato,
Waid kidad rummalust, Oh Iummal parrago:
4. Kes omma süddame Siin tahhab puhHastada Nrng Ma peäl allale Meelt, mõtted

Dd 2
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Vtlatia Kuluramtsst Pärval.

uenbabar&z wõitleb kõwwaste, Et pat on otsata
Mis temmal järgeste Siin tulleb-parrata.
5. Keik kurjus süddamest Kui Hallikast kee
ülles, Oäl tö ning sannad sest Kui kired touswa
lullest, Kes nüüd ei puhhasta S i i n omma süd
Same, Ei pattust lahti sa, Ei rahho tunnege.

6. Kui ial tahhab sa, (Ehk olled waene, rum
mal) S i i s patto peäle ka Sull' wõimust anna
Jummal; Et agga patto tööd Ma-ilm ei surreta
Ei ristist holige, Sest parramaks ei sa.
7. Ei Issand salli ka, Kui wõttad ennast petta
Slin kawwalussega: Keik tulleb mahha jätta
Mis ial kolbmatta, Sest süddant puhtaks te
Nüüd Jesu werrega, S i i s on so ello ha.
8. Et sedda/ Jesus, sa Mull' teäda annud ob
led, S i i s te, et wihkan ma Keik kawwalusse
Kombed, J a süddant puhhasta« Siin ilmas
järgeste Seks, kunni puhtaks saan S o läbbi
täieste.

Ataxia Kukutamisse
ehk

Paast-Maria Päwal.
Hsrr CHrist, der einige GOttes Sohn ic*

/ ^ H Kristus! lunnastada, <ß 1 oige walgus
< J 1 tus, S a M i s önne toja Ning hinge tk
G^ mustus; S e koido-taht sa olled, Nina
Issast meile tulled Kui öise abbimees.
2. Meil'

M a r i a Rulutamissi päwal.
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2. Meil' töest innimesseks Said seie ilmale, S o
emma neitsikesseks J ä i siiski puhtaste. S a fürma kautanud, J a taewa lahti saatnud, Et same
ello nüüd.
). Oh Issand! aitasinna,Etsinnotundmisses
Kelk wõime targaks minna, Ning oiges armo
töös, Et ussusissejäme, J a sinnult armo same,
Kui taewa Pärriad.
4. S a keige asja Loja, Sest Issast tulleb sa
Kui wäggew wallitseja, S o wäggi otsata; Meid
tomma sinno pole, Meelt wõtta omma hole, Et
.ft ei eksi sust..
L* 5. Meid surma heldest, Issand, Meid armust
lnata, S i i n ma peäl kurja süddant S o wäega
furreta,
Uut ello anna jälle, Et süddame ning
l
mele S o pole tõstame.

Iesusse Kustusse

l Kannatamissest ning Suomast.
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46.
I E s u , meines Lebens kebm « .

^Esus, surma ärrawoitja, Jesus, sa tood
€ ello mull', Minno kallis hinge hoidja, En< J nast annan ommaks sull', Kes sa wallust
toi
waewa näinud, J a mo eest ka surma läinud,
^uhhatkordg tännan sind, Jesus, et sa aitad
»ind.
D dz
Z.Sin9
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2. Sinna olled nähha sanud Naero, sülge,
teotust, Siddumissi kannatanud, Hawo ja
muud häwwitust, Et mind wäest sa wõiksid peästa, Patto köiest taewa tösta. Tuhhatkorda tin*
nan sind, Jesus, et sa aitad mind.
z. Kül sa lastsid ennast peksta, Armotumak
waewata, Et sa wõiksid pattud maksta, J a mind
tehha wiggata, Sinna lastsid minno õnneks En^
nast tehha õnnetumaks, tuhhatkorda tännan
sind, Jesus, et ja aitad mind.
4. Wallatumad teotasid, Pitksid sind ka offa>
ta. Sinno pea ehhitasid Ktbdowitsa kroniga, E
mind wõiksid rõmustada, J a au kroni mulle
sata. Tuhhatkorda tännan sind, Jesus, et sa ai
tad mind.
5. Kül sind peksti minno pärrast, Et ma wal
lust peastksin, Kaebati so peäle kurjast, Et m
rahhul olleksin; Römota sa ristis ponud, S e
sa mulle römo tonud, tuhhatkorda tännan sind
Jesus, et sa aitad mind.
6. Hädda sisse ennast andsid, Kannatlikku
kannatand, Hirmsa surma wallo kandsid, Min
no wõlla leppitand; Et mind wõiksid lahti tehha,
Tahtsid sinna waewa nähha. Tuhhatkorda täw
nan sind, Jesus, et sa aitad mind.
7. Sinno allandus ja häbbi O n mo uhku
tassunud, Sinno kurwa surma läbbi Saan m
surmas rõmustud. Teotust sa kannatanud, A
sest minna ollen sanud. Tuhhatkorda tänna
sind, Jesus, et sa aitad mind.
8. Nüüd so hädda meles kannan, Jesus kel
Sest süddamest, Sulle ikka tänno annan Hawa<
wallo

Kannatamisest ning Suvmafi.
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wallo, surma eest, Et sa mo eest wärrisenud, Tuhhaekorda waewa näinud, J a ni kallist peastnud
mind; Iggawest ma kidan sind.

Da IEsus an dem Creutze stund &

Gui Iesust risti naelati. Ning meie parrast'
"V waewati, Siis räkis seitse sanna; Neid tulleb ikka malleta J a hästi mele panna.
2. Se essimenne olli st, Mis Jesus rakis I s sale: *£i cea isft nemmad, (Oh! anna andeks
nendele) N7is nemmad mulle tervad.
3. Mis teiseks kuuldi temma suust, S e satis
rööwlil' römustust, Kui Jesus ütles waewas:
Sa pead t<^-esi ollema XXlo invce tänna
faervas
4. Se kolmas ööldi emmale J a armsamale
Jüngrile, Kui hakkas poega näitma, Joannes:
vaat, |o emma se, S a pead tedda toitma.
I 5. S e neljas sanna tunnistas, Mis waewa
Jesus kannatas: Mul on lüur janno hädda.
Ta püab meie õnnistust, Kui naelad waewsid
teddä.
6. Ka wiet sanna mälleta, mis Jesus sure heälega On häddas kisstndanud: Oh Iummal!
Jmnmal: miks <a mind Nüüd õlled mahhajämud?
7. Weel tulleb panna tähhele S e kues fanna
öiete: V7üsd olzcn minna täitnud Keik, mis
mull' tulli kannata, Ka armo teile näitnud.
,
,

8. Nüüd kuulge seitsmest sanna weel, Mis
D d 4
Jesus
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Jesus hüdis risti peäl, Kui surm jo tulli ette:
M a annan Girona hingekesi, oh I s s a sintt«
kärte.

9. Kes Jesu surma auustab, Neid seitse sanna
wältetäb f Kül Jummal tedda hoiab, Et temma
Wa peäl armo sagb/ Ning taewast rõmo l e i M
43.
Christus, der uns setig macht :e.

Kristus,, kes meid önsaks teed, Olled lvagga
™X pattust, S a kui warras wangiks saad Kur^
jast loggodussest. Sinno peäle tösteti Mallem
laebamissi, Külsindnaerti, teoti, Ni kui ütleh
kirri.
2. Homselt warra widi ka Sind kui rööwli
jälle Pilatussel', wallega kaebati so peäle; Walgeks mõistis temma se, S a t i s wiwimatta Siis
sind Herodessele, Sest et ollid süta.
3. Entte lõunat pekseti Piitsaga so kehha, Kibbowitsa pisteti Kroni wisil pahha, Naero kombel
mängiti Kunningaks sind tehha, Kandma piddid
Pealegi Rasket risti hädda.
4. Louna aial aeti Sind st risti peäle. Sinno
werd ka wallali, S i i s sa tõstsid heale. Sind nech
waatjad naersid ka; Röwel risti^waewas. Wot->
tis weel sind pitkada,Kunni pääw läks mustaks,
£ Pärrast lõunat lyüütfib sa: Jummal! miks
sa jattad Mind nüüd ilma abbita? Keik^mo rvmy
wõttad. Suhho nemmad wallasid Ädikast jq

sappi/s Surmas immed sündisid, Kaljud läksid
lbhki.

& Qhtuh
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6. Õhtul, kui jo rööwli luud Ollid katki mmlud. Oddaga on pistetud Külge, siis on jooksnud
Selge wessi werrega, S i s on toeks sanud, M i s
se kirri Wannast ka Meile kulutanud.
7. Kui se pääw sai lõppenud, Wagga Josep
tulli, Jesu ihho pallunud Risti pu peält lahti. E i
Pilatus keelnud se, Tedda hauda pandi, Pagga^
nid ka pealegi Haua hoidjaks anti.
8. Aita, armas Jesuke! Omma surma läbbi,
Et sind kuuldes jättame Mahha patto häbbi,
Sinno smma, surma süüd Õppeta meid moistma, S i i s , ehk waesed, wõime nüüd Sulle tanny
gnda. Hechliebster I E f u , was hast du le.

LVifil: M e i l t , armas Jummal, psra te.'

rtt>is olled sinna, armas Jesus! teinud,
VJl Et sinna olled surma sisse läinud?
M s on se sü, se pat, se tö, need sannad,
Et risti kannadZ
2. Üks kibbowitsa kroon se pandi pahha,
Piitsaga lodi sinno pühha kehha,
Ning sappi, ädikast sull'jua anti,
£
Sind risti pandi.
).Mison sul,Issand,süüd, mis olled eks'nud?
Sind minno pattud ommad nenda peksnud.
S e pandi, Issand, mis ma teinud wõlga,
Nüüd sinno selga.
4. S e on kül imme, se mis lambad teinud,
On Jummal nende hoidja kätte näinud,
Bd5
Mis
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Mis orri teinud, Issand issi kannab,
Neil' armo annad.
5. Sc lähhäb surma, kes head teed on käinud,
S e ellab, kes on kurja ikka teinud,

Ei aeta siin kurja mttte tagga,

Waid sedda wagga.

6. Hcad polle jallust sadik minnust leida,
Ei wotnd ma ende wäest hea tee peäl käia,
S e cest ma piddin kandma põrgo waewa;

S a annad taewa.
7. Oh kallist armo! mis sa meile naitsid,
Et sinna meie to eest hinge heitsid,
M a ollen rõmus ilmas, mis on kurri,
J a sul on murre.
8. S o armo näikse, I S s a n d , ilmas laial,
M a pean kiitma sedda iggal aial,
Kuis wõin ma kül so suurt au kujutada,
Ning teäda anda?
9. Ei wõi mo meel, oh I S s a n d ! mitte mõista,
Kui sureks tullebsinnoarmo tösta,
Kuis ma wõin maksta keik, missinnusttehtud,
J a waewa nähtud.
lQ.Weel siiski on, mis, ISsand kidad sinna
Kui lihha himmud ärrasurman minna,
Et nemmad uest mulle ei te wigga,
Ei põrgo lükka.
11. Waid et ei olle se keik minno wa- es,
Sest se on üksi, ISsand sinno kä-es; •
S u s anna kurja himmo wasto abbi
S o waimo läbbi.
I I , S o heldust tahhan minna meles kanda,
J a sti'lc üksi minno süddant anda,
Ei

Kanttatomissist ning Surmast.
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Ei tahha minna muud kui sedda tehha,
Mis sa wõid nähha.
13. Keik tahhan minna sinnust wastowõtta,
Ei risti waewas sind ka mahhajätta,
Ei pea sinnust surm ning hädda sama
Mind lahhutaba.
14. Et kül, oh Jesus! tulleb alwaks panna,
Mis sinno meleheaks ma tahhan anda,
Se wõtta siiski wasto armo läbbi,
Et nään so abbi. '
15. Kui minno hing siit ilmast arratöttab,
Ja sinno arm mind taewa sisse wõttab,
Siis ISsand.' tahhan minna wagga kõrgest
Sind kita jargest.
50.
O! wir armen Sünder :c.

Gjjuitta, innimenne, Rasket patto süüd, Waat,
J v mis waewalinne Sinna olled nüüd, Olled
pattus sadud, J a nüüd iggawest Surma hukka
moist'tud, Et ei peäst sest. Kürieleison, Krisleeleison, Kürieleison!
2. Surmast ei woind meie Ennast aidata, J e
sus tulli seie, Wõttis lunnasta, Risti külge'
waewa Kandis kibbedast. S a t i s jälle taewa,
Peästis põrgo wäest. Kürieleison, Kriste-eleison,
Kürieleison!
^. Kui ei olleks tulnud Kristus ilmale, Lum
nastajaks olnud Meile waestele, Egga mele!
läinud Surma meie eest, Kurrat olleks winud
Põrgo iggameest. Kürieleison, Kriste - eleison
^rieleison!

„
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4. Sedda kallist abbi Näitis Jummal nüü
Omma Pöia läbbi, passus meie süüd. Et kei
wõime jada Põrgust rahhule, Issa jure sada
Römo taewasse. Kürieleison, Kriste-eleison
Kürisleisvnl
5. Roöinsad wõime olla Patto wasto nüüd
J a km tahtwad tulla Põrgust kurratid, Jesus
on meid peästnud Dmma werrega, Taewa siss
tõstnud, Seäl meil issa-ma. Kürieleison
Kriste-eleison, Kürieleison!
6. Sest nüüd olgo taewas Tänno Issale, Kes
meid sures waewas Aitnud heldeste, Kitus olgo
jargest Iesusstle ka, Pühha Waim,sindkõrgest
Kiitko ilma-ma. Kürieleison, Kriste-eleison,
Mrieleison!
•

V Haupt voll Blut und Wunden:c.

wisil: Ma püan keigesi hingest JC.
< > H Jesus! sinno wallo, S o raske kannatus,
***s Se sittab mulle ello, S e on mo rõmustus,
S o reiad, wermed, hawad, S o kibbo-witsi
kroon Mul önnistusseks sawad, S i i s , kui mu
hädda on.
2. S o suhho öälast lödi, S a keige-waggewam
S m d hirmsast ärranaerti, S a keige-illusam
Ne:d Inglid kummardawad Sind sure auuga,
Nüüd teised teotawad Sind kurja kombega.
3. S o armsadsilmikessed,Seälsissesülliti
G o Aunid pallekessed, Neid naeruks katteti
Sa
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S a olled keigeausam.; Nüüd olled auuto; S a
olled keigekangem< Nüüd olled rammoto.
4. Mis ial sinna teggid, Kui sind ni waewalt?
Missinnakurja näggid, S e on mo patto sü. Oh
heida armo peäle! Ning ärra nuhtle se, Oh jätta
wihha jälle, Et nään se heldusse.
5. Oh minno kallis hoidja! Mo hinge karjane,
S a keigeparras kaitsja, Mis teed fa minnule?
Mind olled õppetanud S o pühha sannaga,Mind
armsast juhhatanud S o waimo anniga.
6. S o kibbe surma hädda, S e annab ello
Mull', Ei unnusta ma sedda, Ma ellan jälle sull'.
Oh! kule minno heäle, Ma pallun heldeste, Ma
lodansinnopeäle, Eisinnusttaggane.
7. S o puhhas kannatussts Siin ennast röMstan, Kui keiges willetsusses S e järgest mäU
Utan* Kui saab so surma läbbi Head asset minnule, S i i s kaub minnust häbbi Ning lahkun
^öömsaste.
8. Oh armas lunnastada! Sind tännan fud*
hamest; S a olled leppitajä, Mind peästsid surma
käest. Oh! lasse mind so peäle Nüüd lota kind^
laste, S i i s saan ma ello jälle, Kui smren suv
nule.
.
9. Kui ilma jättan mahha/ S i i s ärra jätta
mind, Kui jääb keik rikkus tahha, Siis iggatsen
wa sind. Kui wõttab lõhki minna Mo südda
walloga, S i i s kossuta mind sinna S o kalli wer>
rega.
10. Mind wõtta rõmustada/ Kui hing on kele
peäl, Ning ohkamissed kuulda, Kui kaub minns
heäl. Kui sinno peäle lodan Ning ussun koto*
wäst^
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waste, Siis surmas ello otan, Ning surren üw
saste.
52Hilf GOtt, daß mirs gelinge:£.
W i s i l : Oh moele, mis ma teinud *C.

5 > h Jummal! tulle sinna^Nüüd abbiks armo'
<*^ ga, Et mull' wõiks korda minna Nüüd laul^
des kuluta S o armsa Pöia õppetust Ning kange
surma wallo, Oh anna siggidust!
2. Keik piddi toeks sama, Mis Jummal too^
tand: Ei piddand walleks jäma, Mis kirri kuluj
rand: Et Kristus piddi tullema Keik innimech
peästma, Ning suvma minnema.
3. Sest nenda tulli tannaSeISsandilmalh
Nmgkulis Issa sanna J a teggi immetööd, Ning
parrast anti surmasse S e jüngriIuda läbbi, Sl
süta Talleke..
4. Kui Pasa-talle sõiwad Need jüngrid Iesi,<
ga, T a wõttis parrast leiwa, Ning murdis räni
nas ka, S e jures andis keikile Toest omma %
süa, Mis anti surmasse.
5. Ka winas temma jodab Neld^ommawem
ga; Kes temma peäle lodab, Wõib usko kinnis
Kui temma sedda leiba sööb, Ning uskus jool
sest winast, S e surma siis ei nä.
6. S e ISsand issi pesnud Ka jalgo jüngrile,
Keik armo naita kästnud Ni teine teisele, Se<
tähhest peab tuntama, Et, kes on temma jünger
Ei olle armota.
- 7. Se kawwal Judas tulli Siis Iesust tai
bamq

Kannata missist nin§ Surmast.
6z
bamaf&üitemma atiaš olii,Ning lõppes palm*
mast. Suur wäggi tulli temmaga, S i i s widi
Iejust kohto/ Et piddi surrema.
8.Searma?IesukenneSits risti naclati,Se
-wagga tallekenne S i i s arratappeti. Keit tragi
lemma meie eest, Et meile peab sama Nüüd armo
Issa käest.
9. Se kallis Jesus ünnab Nüüd hinge Issale; Keik meie pattud kannab/ Ja hauda wtakse:
Se tõusis jälle ellusse, Kui kolmas paäw sai tulnud, Läks wimaks Issale.

10. Ta käskis armo sauna Neid jüngrid fti*
luta, Ning sedda teäda anda Nüüd ülle ilma-mch
Et keik, kes ial ussuwad Ning wastowonvad
Wmist, Need taewa lähhäwad.
i i . Lukas on kirjotanud J a ütleb selgesse: Et
Jesus taewa läinud S e Issa auusse<Iüab siiski
ikka allati Ka Ma peal' meie jure S c ilma otani.
12. Siis Waimo läkkitati Iesusst, jüngrile,
^eid kaunist juhhatati S e toe teele, Sefamma
zitko Heldeste, Et oige usso läbbi K^ikstnnetae-

passe.

53.
O Mensch! wollest bcdincken le.

s>H mötle, mis ma teinud, Oh innimenne,
V sull'! Ma ollen kannatanud, Suur hadda
flli mul; Sind ollen pattust peastnud, Ning önMust sull' ftatnud, Keik sedda pakkun füll'.
2. Sind ollen lunnaetanud Mo kalli werrega,
kiolle kulda annud,Ei höbbedat,et fa Mull' trn*
\
.
mats
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maks piddid jäma, Miks sa siis wõttad noudch
Mis hukka satab sind?
3. Kes rikkust ennam püab Kui minno war^
randust, Mis iggaweste kestab Ning satab ön^
mstust, S e pühkmed kokko aiab, Ning hingel'
kahjo satab, Mis pahha tö on se?
4. Neid lillikessi wäljal Kül hästi ehhitab S<
armolinne Jummal; Kas sa siis ihhaldad, Et
saaksid ehhitatud Sega, mis sulle saatnud M
hädda, piin ning surm?
5. Neil lindudel on pessad Ning ka neil reb^
bastel, Mis liad murred pead, Et saaksid enne^
sel' llht asset, kus sa ellad, Miks ennast nends
waewad? Mo waesus aitab sind.
6. Mo pärralt on st taewas, S e Ma nisam^
moti, Mo rahwas olli waewas, Neid kurjast
sunniti; Egipti maalt neid saatsin, Ning seddq
maad neil' andsin, Mis ollin tootand.
7. S i i s ärge murretsege, Mo Jüngrid! fitki
ma, Waid kindlaste nüüd lootke, Teid tahha«
aidata, Et teie säte süa, Ning ka et säte jua, Ä
ihho katlada.
8. Sepärrast olge röömsad Ja rahhul minn«,
sees, Oh! ärge olge kurwad, Ma ollen abimees
Teid tahhan ikka toita, Ning hinge hästi hoidq
Et hukka se ei sa.
9. Au, auustus ning tänno S u l l ' surel IuW
malal'Nüüd iggaweste olgo, Te sa, et sinnoa
S o rigisissejäme, S o tahtmist ikka teme,Nin

»nsast surrema
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.54.
^d Lamm Gottes! unschuldig, te*
5 > h süta tal! oh Jesus;
* < S i n d risti külges surmatl>
Suur ollisinnokannatus,
Ehksindkül kurjast pülgeti.
Keik pattudsinnakandsid,
S i u d ennast peästjaks andsid,
Meil' anna armo oh Jesus!

Meil'Mna^^johIesus.'

•

55.
Õ Wett! sieh hier oein Leben, te.

W i s i l : N s s d hingwad innimessid, #•

s>h! wata innimenne, S o armas Iefukenne
U S e on siin risti peäl, S e auu Issand kör«s,Se teotati järgest,Poob ma ja taewa wah»el seäl.
2. Oh tulle! wata pea, ^ Keik temma pühha
ehha On rop ja werrine. Uks öhkaminne iffcu
[i temmal raske wigga, T a süddamest läab
aewasse.
3. Kes on siis nenda eks'nud J a hirmsaste
nd peksnud? Mo helde Jesuke! S a polle kurteinud, Ei kurja tee peäl käinud, S a polle
Me pattune.
4. Oh minna teggin sedda, Mo pattud peksid
tedda, Kes olli pattota; Mo rasked eksitussed^
ffl» hirmsgd kowwerussed $:* peäle tullid otsata.
'
Ee
f Mm*
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5. Mind piddi kässist, jallust N i stutama pör
Kus, Kui tehti sinnule. Need piitsad, köied, pae
lad, Need nipsud, wermed, hawad, Need piddi
sama minnule.
6. Mull' appi sinna tullid, J a omma selga
pannid Mo sured patto süüd. Sind tehti mo eest
wandeks, S e tulli mulle õnneks, S o wallo kos^
sutab mind nüüd.
7. S a mulle armo näitad, Käemehheks ennast
heidad Mo sure wõlla eest; S a naero - kroni kand^
sid, J a ennast surma andsid, Ei pannud wasto
kannates.
8. Ni minno waese pärrast, Mind peästa }x*
ta häddast, Sind hirmsast waewati, Surm, Hat
ja keik mo wigga Mis surretab mind ikka, Neft
sinno hauda maeti.

9. Oh sinna helde Jesus! Kül se on minno
kohhus Sind wagga tännada, J a keigest om«
mast jõuust, Suust, süddamest ja nouust S o hel,
dust üllesräkida.
io.Et mingisuggust agga M u l polle, hinge tag,
ga Sull' jälle tassuda: Ei pea, kunni ellan I q
siin ma-ilmas ollen, S o arm mo melest minnema.
11. M a tahhan iggas paikas N i koddo kui ka
wäljas S e peäle mõttelda. Kui suur on sinno
waggus, S o heldus, arm ja tru-us,-So kibbe
surm wõib õppeta.
12. Kui hirmsast Jummal nuhtleb, Kui temma wooraks tulleb, Ning rängast karristab;Kui
raske temma wihha, Kes ei wõi kurja nähha,
<po kannatus mind õppetab.
13, Ning

Kannatamißsifl ning Surmast.
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13. Ning luiba sünnib mulle Siin leigest melest olla Hea, helde, tassane: Ei mitte wihhaslada. Waid melel armastada, Kes kurja tewad
minnule.
14. Kui öälad kelekandiad^ J a auu-teotajad
Mind wägga waewawad, Ei tahha wastopanna,
Keik üllekohhut kanda, Mis nemmad mulle teggewad.
15. So* risti tahhan kanda. J a mitte wõimust
anda Sell' kurja lihhale; Keik head ma tahhan
tehha, S e parrast waewa nähha, Mis on so puhha tahtminne.
M^
16. S o kibbe surreminne,' S o halle öhMwinne^, S o silma pissarad, S o kange werre higgi^
Dui saal» ma surma liggi, Mull' taewast lahti
teggewad.
56.
Die Seele Christi hei?ge mich, tt,

Wisil: OH Iesits Krioms: mlie sil, 2t.

e

o hing, oh Jesus! tehko mind Nüüd pühhaks, minna pallunsind,S o waimoga mmd
ühhenda, S o ihhoga mind parranda.
2. S e wessi, mis so külje seest On jooksnud
keik ma-ilma eest, Mind pesko, puhhastago ka,
'So werrega mind jahhuta.
z.So higgi aitko heldeste,Et minna eisakohtusse, S o risti-surm, waew, kannatus, S e olgo
minno kinnitus.
4.£>h! kule, Jesus abbimees, Mind peida issi
ennests, S o hawad mulle lahti te, Kui kurrat fiu#
sab kurjaste.
« Ee 2
5.M0
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f . M o wiimsel tunnil kutsu mind< Et saaksin
töomsast nühha sind Ning kita pühha seltsiga,
S u l l ' tänno anda löpmatta.
• 57*
Ein kämmlein geht und trägt die, ic-

riH tallekenne leppitas Ma-ilma eksitusstd, J a
Ü'
* pu peäl surres ka-utas Pättuste köwwerus-

fed, T a kais ni haige, wiggane, J a tappeti n
öälaste, Ep olnud römo tal, S a i naertud, är
rateotud, J a sures häddas surmatud, J a kandi
keik heal melel.
2. S e T a l on minno armas wend J a hing
kunnastaja,SeIssa tedda läkkitand Mo leppi
tajaks sama. Oh minne, (ütles armas Poeg,
J a leppita neid ärra keik, Kes piddid pörgo sama
Kül need on wangis kangeste, S a woid neid
peästa Heldeste, S o werd peab wallatama.

%. S^toX melel, Issa, tahhan ma, Poeg ütles
stdoa tehha,Mis ialpeälepanned sa,Se waew<
tahhan nähha. Oh arm! oh iinmelinne arm
Mind armastad, kes ollen pörm, Äärmusi
meile tulli: S e lähhäb armust surrema,ILhauda
maetakse ka, Kes Iummala Poeg olli. *
4. Ann waewas tedda risti peal, Kus tedda
üllespandi, J a tappeti kui talle seal, Kui tedda
kinni naelti. Ta südda öhkas walloga,Ta werrl
jooksis otsata, J a wallati ni rohkest. Oh armas
^al!mis pean ma Sull' st eest jälle teggema, Et
teggid head ni heldest?
5. Ei woi st ilmas ellatzes Mo metest anaminna,

F
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na. Sind pean armsaks süddames, Mind armaslasid silma. Mo süddamesse walgus jääb. Kui
temma surres.löhki laäb, Seon mull' ammo teäda, S o ommaks tahhan minna ka, Ni kaua kui
siin ellan ma, Ning iggawest ka jada.
6. S o heldust tahhan ükspäinis Siin ikka kulutada, J a ni kui sudan igganes. Sull' ohwriks
ennast anda. Sind tahhan wägga tännada, J a
sinno nimme lautoga Mo ello aial kita. Mis
head sa teggid minnule, S e tahhan auuks ffh#,
nule, Kui kohhus, mälletada.

7. Mo südda, laialt la-uta, J a aia ennast teff
ti, Et suremat saad warra sa,Kui õnnetaewas,
merri. Mis on keik hõbbe, kallis kuld? Ei olle
muud kui tuhk ja muld, M u l panamat on teäda.
Se parram tulleb Iesussist J a temma kallist hawadest, Se wõib st warraks jäda.
8. S e on mull' keigetullusam S i i n ilmas iggal aial; S e on mull' keige maggusam N i koddo
kui ka maial; S e hoiab mind ka warjule, Kui
tulleb peäle waenlane, Se on mo rööm, mo könne; Mo maggus roog, kui issotan, Mo Hallikas,
,kui jannotan, Mo armas laulokenne.'
. 9. M u l polle surma kartada, Mull'elluks on
so werri; Kui juhtun willetsusse ma, S i i s on
se minno warri, Kui peäle tulleb kiusatus, Suur *
raske murre, kurwastus, S i i s temmast armo
btan: Et saaksin temmast kinnitud, J a häddas,
nstis rõmustud, Kui temma peäle lodan.

10. Kui tulleb mulle rahhoga Siit taewa tifi
minna, S i i s tahhaksin so werrega Ka ehhitatud
Ee 3
Olla;
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olla; S e olgo pea-kroniks mull' S o Issa ees
et wõiksin sull'So mele parralisseks Kui prudik
sulle tootud, J a illusaste ehhitud Jada so pär
randusseks.

Kristusse Matmisstst.
Nun ist es alles wohlgemacht, zq.
W i s i l : S o holeks annan ennast m a , te.

K e i k on nüüd hästi sündinud^ Et IEsus:
J$% Nüüd on lõvperud, Seäl hüab, pead ka
nõrgutab/ J a surma saad Meid ello pole
üwwitad.
2. üks hirmus assi! Jesus se Au Issand sur,
reb tõeste, Se ello würst: M a wärriseb, J a löhkj
* laab; S e pattune sell'surma teeb.
3. Pääw paistes hopis mustaks lööb, Tek
templis katkeb, pao teeb: Need hauad lahti aia-'
wad, J a nähtawad Pühhade ihhud tõusewad.
4. Keik loom se panneb tähhele; Te sedda ka.
oh innime! Paas kargab töhki, mötle sa; %
peab ka S o südda löhki minnema.
5. Ep olle muudkui sinno sü; Et Iesust rist«
aeti, Kus hinge heitis kisstndes, J a patto eeju
Ka pärrast maggab haua sees.

6. S i i s käi nüüd temma järrele, J a wõtta
surra pattule,Kui sa ei surre temmaga, Siis <u*j
mota Kül pead põrgo minnema.

7. m*
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7. OH^Issa! sinno armas Poeg Mo pattA
pärrast teggi keik^Ia surri wqllo< naeroga,Siis
f'trnata, J a minno peule hauasta.
, 8. Ma temmaga lään hauale, J a pannen ted^
datähhele: Patpeab samahukkatud, J a m a etud, Et saaksin önsast surmatud.
9. Oh tappa issi ommas wäes Se ussi ftmet
minno ftes,Ia stdda wanna innimest, Oh Jesus
Knst! J a te mind ennast taewalist.

10. Ei tahha ennam omma süüd Kui rasket
koorma kanda nüüd, Kül temma kaua waewas
mind; S o werre hind Mo lunnastusstks peastf 0 mind.

11. Ma surren tänna pattule, J a ellan üksi
sinnule, S o surm on ello teninud J a kinkinud,
J a taewa ukse awwanud.
12. Oh Jesus Kristus, awwita! Et woiksin
hästi woitelda S o sanna möda: kinnita Mind,
et ma ka Woin so au-kroni pärrida.
i z . S i i s tahhan minna iggawest Sind pärrast
stdda woitlemistScäl keigest jouusttännada,Ia
löpmatta S o au ka taewas kuluta.
59.

•

O Traurigkeit! oHertzeleib! tc.

h leinagem! Ning kaewagem! Sunrt murO
ret tulleb kanda, Iesust Issa ainust last^uaks hauda panna.
2. Oh ahhastust! Ning kurwastust! Nüüd
surnud Iummat arra, Saatnud meile keikile
Sega laewa warra.
3. Oh pattune! Waat sinno tö On temmal'
E e4
surma

'
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surma teinud, Et <a ollid kurjaste ülle keeldo lät>
mid.

>.

4. S o kossia On werrega Sind issi ärrapeä^
mid, J a sind prudiks heldeste Patto muddast
tõstnud.
5. Oh pallekest! Oh kaunikest! Kui wägga
tüdi sedda? Keik, mis ellab ilma peäl, Nuttab
sinno hädda.
6. Oh walage! Kui ärdaste Nüüd surreb
Iesukenne, Ei wõi sedda nuttota Nähha mm*
»nenne.
7. Suurt õnnistusi Ning römustusi Wõib
innimenne leida, Kes se hauda-pannemist Me
les tahhab hoida.
8. Nüüd pallun ma Sind nuttoga: Mo armäs Jesus, aita, Etsindwõiksin surmani, I s fand! ihhaldada.

Iesusft Kristusse

Ullestousmisscst.
So.
IEsus Christus, unser Heylanv, rt*

^ E s u s Kristus, õnne andja, Meie patto
^ \ kandja On surnust tõusnud, Keik panud
^
wangi wõtnud. Kürieleison.
A.Kel on ilmasüta lihha, Kandis Issa wihha,
Meitz
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$Jeit> leppitanud, J a meile armo saatnud. £ « •
rieleison.
* 3. tyatf surm, kurrat temma lhttr Ello temma wä-es, Kes pallub tedda, Selt pörab temmsl
hädda. Kürieleison.
61.
Christ lag w Todes-Banden, «.

i

K r i s t u s on meie patto eest Kül surma wangiks
^ sanud, J a üllestõusnud surma käest, Ning
meile ello tonud; S i i s peame nüüd römogaSest
?r
Jummalat keik tännama Ning laulma: Hall
luja! Halleluja!
2. Ei olnud ilmas üksigi, Kes jõudis surm
wõita, Keik teggi meie patto sü, Ei olnud wagg;
leida, Sest tulli surm ni kermeste Ning melewald
sai temmale, T a piddas meid keik wangis. Hal
leluja!
3. S i i s tulli Issand Jesus tõest, Ning heiti!
meie peäle Suurt armo, peästis innimest, Ning
wõttis surmalt jälle Keik temma sure woimusse,
Et paljas warri temmale J ä i , astel kaddusärra
Halleluja!
4. Kui ello wõitles surmaga, S e olli imm:
södda, S i i s piddi katkiminnema Se kange surma odda, Se kirri sedda kulutab: Surm furmc
ärrakaotad, Surm on nüüd naeruks sanud
Halleluja!
5. S i i n on nüüd armus küpsetud S e pasa
tallekenne, Kui Jummal issi räkinud, S e heldi
Jesukenne, Ust temma werri tähhendab, Ust sur
Ee5
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ma sega hirmutab, Ei tapja meisse putu. Halleluja.
6. Nüüd piddagem keik rõõmsaste Suurt UU
list Pasa - pühha, Et Kristus on rn armsaste
$Rcilt kaannud Issa wihha; S e wõtko omma
armoga Ka meie süddant walgusta, Et patto ö
meist lõppeb. Halleluja!
7. Oh! saatkem ärra süddamest Keik wannad
tiggedussed, Ka heitkem ärra ennestest Keik kurjad himmustussed, S i i s tahhab Kristus issi ka
Meid sota omma armoga, Ei salli ust muud ello*
Halleluja!
62.
Wach auf, mein Hertz, die Nacht ist, rn

w i f i l : N ü s d risti-rahwas laulage, *c.

gftxo südda, olle üllewel, £> on jo möda läinud,
JJ* Mo waimul olgo walmis meel, Pääw on jo
selgeks tõusnud, S o kallist önnisteggiat Nüüd
kuled hauast tullewad, T a wõtta röömsast wasto.
2. Uut ello wõtta algada, J a patto-hauast
toust, S o usso jooksmist lõppeta, J a wata taewa
pole, J a otsi, mis on üllewel, Kus Jesus on ja ella
teäl Kui risti-innimenne.
z . S i i s unnusta, mis tahha jaab,Mis üllewel
on otsi, Seäl usso silm so Iesust nääb, Se peäle
julgest trotsi, Ma-ilma wõid sa römoga Siis
jalge alla tallada, J a taewast takkanouda.
4. On raske murre kaela peäl, Kül Jesus enne
Gitnud,Siis laulgo röömsast sinno heäl, Et temma

Üllesrousnnssisi.
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ma liggi tulnud, I ä sinna issi mmreta,Lass' tedda murret piddada, Sest temma tõusnud ülles.
f>Sa pead nende naestega, Mis laksid Iefust
woidma, S e haua jure mimiema,Ning tedda tar*
kanoudma, Kül sinna siis näad õiete, Et temma
tõusnud tõeste, J a tulnud hauast wälja.
6. J o wõimust sanud kangeste S e lõukoer J u da suggust, Kui tappeti kui talleke, J a satis meile
öigust, S a i waenlastega woitelnud, Neid jalge
alla tallanud, Toi rahho, ello jälle.
7. Mo südda, olle üllewel, J a panne patto
wasto. Et wõimus sanud Iesusstl', Ta ialgi
möda astu, J a wõtta uest ellada, J a patto himmo surreta, Kül temma jõudo annad.
8. S i i s ärra karda kurratit, Ei surma, põrgo
wihha; S o Jesus ellab/ üksigi Ei wõi sul kurja
tehha, Ei jätta omma armoga Neid nödraid mitte
aitmatta Kui kange ärrawoitja.
9. Oh armas Issand, Jesus Krist! S a tousid surmast ülles, Meid peasta surmast, kurratist.
Meid hoia ommas sülles! Oh aita omma waimöga Meid keik uut ello algada, Missinnameile saatsid.
10. S o nimmi olgo lidetud Neist, mis sa ärrawõitnud, Kessiinon hästi woitelnud, J a sinno
lapsed olnud. Oh! anna meile jõudo ka, Et
wõimust same lopmatta S o pühha werre läbbi.
93.
Erstanden ist der heil'ge Christ, :c.

<\>uüd Kristus surmast tõusnud on. HalleJ v Halleluja! Sest keige!' rahwal' tulleb ön.
Halle-Halleluja!
2. Km

76
Iesilssi Rrisrussi
2. Kui olleks temma surma jäänd, Halle - $aU
leluja! S i i s ma-ilm olleks hukka läind. HalleHalleluja:
3. Et temma tõusnud wäggewast, HalleHalleluja! Sest kiitkem Iesust ussinast. HalleHalleluja!
4. Kolm naest, need läksid ruttuste, HalleHalleluja! Kül warra homselt hauale. HalleHalleluja!
5. Need läksid Iesust otsima, Halle-Halleluja!
Kes olli tõusnud römoga. Halle-Halleluja.
6. Kaks Ingli nemmad leidsid seält, HalleHalleluja! Need rõmustasid naeste meelt. Haller
Halleluja.
3«gel:
7. Oh naesed! ärge kohkuge; Halle-Halleluja!
k p olle siin, mis otsite. Halle-Halleluja!
Maria:
.$. Oh Ingel! armas Inglike, Halle-Halle,
fuja! Kus on mo armas Jesuke? Halle-Hall«,
tuja!
Ingel:
9. Ta on jo tõusnud haua seest, Halle-HalleB
tuja! Nüüd tännapäwa surest wäest. Hall«Halleluja!
Maria:
10. Oh naita meile Jesukest, Halle-Halleluja»
Kes üllestõusnud haua seest. Halle-Halleluja!
Ingel:
n.Kül wõite paika katsuda,Halle-Halleluja!
Jus tedda pandi hingama. Halle-Halleluja!
Maria:
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tXtaviai
12. Ei ollesiinmo Jesuke; Halle-Ha8eluja5
Kui olleksfiin/röömolleks sest. Halle--Hallelujal
Inyel:
13* ^Baat xietf nusga mähhiti, Halle-HallelUF
l'g! Kui tedda mahhamaeti. Halle-Halleluja!
Maria:
14. Kül olleme jo sedda näind. Halle - Halle
luja! Oh ütle/ kuhho temma läind? Halle-HalWilja!

Ingel:
i5.Kalilea-male minge siit,Halle-Hallelujal
Seal on se Issand Jesus nüüd. Halle-HaU
luja.
Maria:
• 16. Ma tännan heldest satamast. Halle-Ha^
leluja! Ma lähhän sinna ussinast. Halle-HalleB
luja!
Ingel:
17. Oh! räkige sePeen
Peetrussel', HaNe-Hallelufa 3
J a muile temma Iüngridel'. Halle-Halleluja!
Maria rahwa rvaero:
18. Nüüd laulge rõõmsast süddamest: Halle/Halleluja! Et Jesus tõusnud surma kaest. HalF
le- Halleluja 5
Reik kogaodus:
ly.Sest rööm meil peab ollema,Halle-Hallee
luja! Et meil on önnisteggia. Halle-Hallelujal
64.
Christ ist erstanden von der Marter, * .

eyüüd Kristus üllestõusnud M n g surmast ärJy
xapeä^
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rapeäsnud, Sest rööm meil peab ollema, Meid
tahhab Kristus rõmusta. Kürieleison.
2. Kui olleks surma jänud, I l m olleks hukka
läinud, Et temma üllestoustnud, S i i s olgo Jesus
kidetud. Kürieleison.
3. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Sest rööm
«eil peab ollema, Meld tahhab Kristus römus^
ta. Kürieleison.
95Ihr Christen, seht, daß ihr ausfegt, :c.
W i s i l : Oh risn-rahwas! kannata, 36
«>üüd wõtke wälja pühkida, Oh risti-innimess
J+ sed! Keik happotaignat murrega J a patt
eksitussed, Et neid ei ennam leieta, S i i s uek
taignaks sage ka Jummala mele parrast.
2. Se peäle waatke üksine,Ia issiennast katski
:
M i l kombel teie ellate J a , mis on kohhus, tete,
Sest Pissut happotaignat teäl, Kui sedda rägib
kirri seäl, Keik taignat happuks aiab. .
3. Pert õtse nendasammote Sind ikka ennam
kiusab, Kui annad wõimust -temmale J a tedda
tühjaks pead. Jesus se ohwer-talleke, S e annab
puhta süddame Nüüd ommal' risti-rahwal'.
4. Kes tahhab Pühha piddada, Se ennast pattust vöörgo,Ia wõtko kurja wihkada, Head teud
jälle tehko. Et Kristus omma werrega Wõiks
tedda pattust puhhastateks ohwri-tallcksanti.

5. Ei sünni kurjus, kawwalus, Peab sam
Kristusstdud,Ei happotaigna himmustus, Pea
sama Pühha petud; Waid noua öiget kassinu
Töt.
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T o t , armo, öiget waggadust, M i hapnematta
taignat.
6. Oh Jesus! öige ohwer-tal Meil ommad
annid jagga, Et nõuame so armo al Head sud*
dant, rahho tassa. S o pühha sanna tasfigo,Ia
hästi puhtaks pühkigo Keik patto happotaignat.
66.
Auf! auf! mein Hertz mit, *c

^ > h ! tõstkem omma heale, J a laulgem röömsas^
Uißt tulleb murre peäle Meil' römus sannume, Seäl Iesust pandi ka, Kus same maggama, Kui hinge Heidame, J a ilmast lahkume.
2. Kui tedda risti podi, S a i römo waenlastel'.
Et ta köl hauda todi, T^a tõusis jälle stält, Ning
wottis.ärra ka S i i s sure waega Keik pörgo warrawav J a silrma woimussed.
3. Kui olli üllestousnudIa surmast'peäsenud,
Et temma au sai nähtud J a keikil' kulutud; S a i
hirmo kurratil' J a keikil' waenlastel', Et nende
ivihha nüüd Ei süda ühtegi.
4. Sest rõõmsaks iaäb mo südda, Kui sedda
mälletan, Ei karda minna hädda, Kui Krtstust
armastan. Mis temmast sadeti, S e mulle kinkiti; Mis olli temmale, S e saab nüüd minnule.
5. Ei pörgo kinnitussed Mind ennam hirmuta,
Ei patto kiusamissedMultmingisuggust sa. S u r m
tühjaks warjuks jäi, Kui surma rohto sai, S u r m
on mull'kahjota, Sest sedda põlgan ma.
6.Ei ma ma-ilma himmustNüüd holimiddaai, Ei minna temma römust Ei püa ühtegi, T a
warr<^

warra, rikkus ka, Ei mind siin rõmusta, Ilm
hukkamoistetud, J a ärrawoidetud.
y.Mutt' peaks on Jesus issi, T a waim mind
walgustab, Kes omma luliikmissi Kui issa cnv
wastab. Ei jätta, Jummal, mind, Kui ma e
jätta sind! Oh Jesus! kus sa lääd, Seäl minno
ommaks jääd.
8. T a läinud ülles taewa, Ma lähhän järrele,
Ei karda ristt-waewa Siin ilmas ühtege. T a
heldekaitsminne Mind hoiab warjule, Mind ha>
das kinnitab, J a wigga löppetab.

9. Tasakad selle tele j Mis taewa juhhatab
Sealt kulen röömsa heäle, Mis nenda õppetab:
Kes ilmas murretstb, S e taewas rõmo naäb, Kes
sii» tääb surrema, Saab taewas ellada.
67.
VEfus ChnstuS wahr'r GOttes Sohn, xu

wisil: Oh I s l a taewa rigi siee, ic.
t Jummala Poeg Jesus tõest On surnuy
meie patto eest, Ning omma werre wallas
«lud, Sest olleme keik peästetud, Ning sanud wabbaks surma wäest, Ka patto, põrgo haua käest.
2. Et Kristust surmast ärratud, Sest olleme
keik lunnastud, Surm, kurrat/ pat ning patto
füüd Keik ärrawoidetud on nüüd, Sest tullei
meie õnnistus. Ning taewa rigi pärrandus.
z. Sest ussume nüüd kindlaste, Et Jummal
tahhab armsaste Neid iggal aial aidata, Kes wotwad uskus palluda; Halleluja, Halleluja, Nüüh
jkiitkem ikka Jummala.

e
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6S.
O Tod! wo ist dein Stäche! nun lc.

w i s i l : Au, titüe olgo iggawest 2c.
^ u r m ! kus nüüd sinno odda sai? Kus põrgo
^ haua wõimus? Kui Kristus meile õnneks
sai, Ehk on ta wihha hirmus. Nüüd olgo I u m ,
Mal tännatud, Kes siis, kui surm sai surmatud/
Meil' wõimust armust andis.
2. J o wannü us siis wäega Iefusst wäsib
seisis, J a tulli kawwälussega, Kui Jesus siiski
Wõitis. Et temma kando Nöälati, Ei us saand
wõimust ommeti, ^ead röhhutati katki.
). S i i s tedda nähti tõusewad, J a wiwab
waenlast wangiks, J a rikk'wad põrgo warralvad, J a sawad hinged sagiks, Ei wõinud keelda
Eksige S i i s wõimust samast temmale, Kui kanzel' ärrawoitjal'.
4. Sell' põrgul' Jesus katkuks sai, Sell' su^
na? surma-rohhuks, J a innimeste!' onne töl>
sseik meie waeste rõmuks. Kül kurrat tahhab
nässada. Ei wõi ta muud kui kaebada, J o het>
»etud ta ärra.
5. S e Issand ikka wõimust saab, J a on nüüd
llendatud, T a parram kassi surustab, Kui saab
% wasto pandud. . P a l , kurrat ning ka põrgo
aud. Neil' tehti tühjaks nende nõud, Ei maksa
ende wihha.
6.Kül Iesust artatappeti> Ta ellab siiM jälle,
tPead elluks tõsteti. Saab ello llikmettele, Kes
mma sanna ustma laad, Kas se kül surmäss
mass' jääb? Se ellab kui ta surreb.
7.KesKrlstussega tõuseb teal,Ja ikka pattust
Kf
pörab,

8*
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pörab, Ei temma nä teist surma seal, S e surm
neid kurje uelad. Sest selle wäggi tauti, J a ello
jälle sadeti, Mis hukkaminnernatta.
8. S e on üks rikkas pärrandus, Mis antakse
siin waewas, Röörn, rahho, öigus, õnnistus
S i i n ilmas ning ka taewas. Siin otame nüüd
kannates, Et Jesu ihho sarnatseks Saaks rnei
nõdder ihho.
9. Sell' wannal' lendwa-rnaule On naer ja
häbbi sanud, S i i s häwwitati koggone,Kui Kristus üllestõusnud. Pea wõitis ärra, luliikrned
On wõitnud ka, et waenlased Ei wõi meil' kurja
tehha.
10. Surm! kus nüüd sinno odda sai? Kus
põrgo haua wõimus? Kui Kristus meile õnneks
sai, Ehk on ta wihha hirmus. Nüüd olgo
Jummal tännatud, Kes siis, kui surm sai surma,
tud/ Meil'wõimust armust andis.
- 69.
Lasset unS den HErren preisen, ic»

« H o t t a Issandat nüüd kita, Pühha Jesu kog<+D godus, Wõtta temmal' auu näita, Sest
nüüd lõppeb willetsus. Nüüd on peäsnud sur,
ma käest Oige Simson üllewelt, Lou-koer Iuda
soust seält, Temma wõib ka ommast wäest
Wihha, waeno lõppeta, Risti-rahwas rö,
musta.
2. Kristus, sinna olled wõitnud Surma
põrgo wärrawid, S a kes haudas surnud olnud,
Surretanud kurratit. Temma riik on õtsa sanud,
Jesus sedda lõppttab/ Pelialit hukkatab, Nin,
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on teoda kautanud, Nüüd on rahhy waenota.
Risti-rahwas römusta.
). Sind mo Jesus! surma pandi, S a jäid
siiski ellama, Külfi>ihho hauda kanti, Ommeti
jäi rikk'matta, Kui need kiwwid lbhki läksid, S i i s
sa tousid julgeste. J a töid ello meitele. Surmast
saki ärrawotfid, Kinksid meile taewast ka, Ristitahwas römusta.
4. S u r m ! kus on nüüdsinnoodda?Kus nüüd
Vörgo woimus jäi? Kurratiga läks ta sott«,
Temma noled ärratöi. Kristus olli surma-rvhhuks Surmal' pörgo-hauale/ Pattul' ning mailmale^ Meile agga pärrandusstks Omma woitlemissega, Risti -rahwas römusta.
5. Jesus tausis tö-est jälle Hauast ülles ellama.
Ei ta ihho piddand selle Haudas ärramäddama;
Meid kül armas Iummal pea Jälle üllesärratab,
Meie wigga parrandab. Kui ei ükski abbi tea, Ke$
kül jõuab tännada, Risti-rahwas römusta.
6.Tedda kisti häddast wälia, Ehhitati auuga,
Kes woib temma ello aega, Temma igga arwata? Tedda wägZa alwaks tehti, Siiski nurgakiwwiks sai, Melle temma woimus jäi, Kui meid
pattust kinnipeti,Sedda teggiIummal ka, Risji^rahwas römusta.
7. Kül sa rasket risti kandsid/ Armas D W !
häbbiga/ Paljo hawo sulle andsid Iuda-rahwas
wihhaga. Ommetisindauustakst Sinno sures
selgussts/Sa ei surre ellades/ J a sind ikka kidetakse Taewas sure heälega, Risti-rahwas rö»usta.
8.Kallid annid meile sawstdSinno ülleswusF f %
mis-

t4
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missest, Kes neid uskus wastowõtwad, Peas
wad ärra kohto käest, Oh üks kallis hinge warra
Rahho, ello, innistus, Wõimus, arm jo rõmus
tus. Et kül ilm neid põlgab ärra Sure rumma
lusstga, Risti-rahwas rõmusta.
y. Oh! kui ihhaldab mo südda Sedda kalli
rahho teäl, Sinna pakkud keikil' sedda, Kang
Simson, taewas seäl. Oh! siis jagga stdd
wulle Ommast kallist armo kaest, Ommast helde
süddamest, Et ma annan tänno sulle, S i i s sull' a
zääb otsata, Risti-rahwas rõmusta.

l õ . Armas Jesus! anna mõista Mull', mi
hingel' kurja teeb, Anna pattust üllestõusta, Et
mo südda rõmo näad. Tulle pea minno sisse
Wõida ärra patto tööd, I l m a , surma kurratit,
Et sa saaksid wõimust isse, Keik mo murret kauta
Risti-rahwas rõmusta.

i l . Kül ma tean, et mo ihho Pannaks' mulda
maggama, Agga temma põrm ja pihho Tõuseb
uest ellama, Kui sel surel kohto aial Jesus hauad
lahti teeb, J a keik surnud wälja toob, S i i s ep
olle abbi maial, Kui ei Jummal awwita, Ristia
rahwas rõmusta.

\%. Siis Uit minno ihho liikmed, Mis sii
muldas mäddawad, J a on ilmas hädd,alisstd,
Sures auus ellawad, Kristus teeb neid pattust
selgeks Paistma sure römoga, Ni kui pääw ja
tähhed ka,Omma ihho arrolisseks. Pühha Ingli
seltsiga Risti-rahwas rõmusta.

Kris-i
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Taewaminnemissest.
Christ fuhr gen Himm«l.

K r i s t u s se läks taewa, Kus ep olle wäe-

J V wa. Seält pühha Waimo läkkitab,

Kes risti - rahwast rõmustab. Kürieleison.
2. Halleluja.' Halleluja! Halleluja! Sest
<ööm meil peab ollema, Meid tahhab Kristus
limusta. Kürieleison.
71«
Nuy freut euch GOttes Kinder aV, #»

'ifil: M a tullen taewast üllewelt, « .
üüd, waggad, römustellege, Et Kristus läinud taewasse, Sest laulgo rõõmsast meie
ftel: Nüüd olgo tänno Kristussel'.
2. Keik Inglid taewa wäega Nüüd kiitwad
tedda otsata, Ning laulwad wägga rõõmsaste:
Mu olgo ikka temmale.
3* Et Jesus innimesseks saand Ning kalliste
peid lunnastand, Sest, Inglid, röömsad ollete/
tt au saab innimestele.
4- S e Issand asset walmistab, Et meie hing
!a Mna saab, Sest meie tedda kihame, Ning
kka tänno anname.
Ff $
5.Nüüd
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5, Nüüd Issa lapsed olleme, Ja temma jure
lähhäme, Sest on nüüd rõmus Ingli meel Ning
kidab Issa üllewel.
6. Ep olle karta middagit, Ei patto egga kur^
ratit. Keik puhhas meie naerame/Et Kristus täi>
nud Issale.
|

? . T a pühha Waimo läkkitab, K s risti-rah^
wast rõmustab, Ning jahhutab neio süddamest,
J a hoiab kurja waimo eest.
^
8. T a koggodust nüüd ehhitab, Et õnne usso
läbbi saab. S e meie süddant kindlaks teeb, J a
häddas meie jure jääb.
y . S e waim nüüd usko kinnitab Ning kannaa

kama õppetab, Ta meie süddant walgustab Ning
titti al meid toetab.
io.Poeg Issast antud ilmale, Ei tunta Poch^
öiete, Kui pühha Waim ei awwita, Kes on se
öige öppia.
11. Ni mitmesuggust annet seält Toob pGha
Waim meil' üllewelt, Et taewa läinud IejuG
Kes peästab kurjast heldeste.
12. Sepärrast kiitkem süddamest Keik omma
armast Jesukest, Kui pühhad Inglid laulawad
Ning tedda taewas tännawad.
i > Oh! Issand Jummal iggawest, Keik
rahwas peab süddamest Sind iggal aial tännama, S o suurt au üllesräkima.
14* Oh! Iestlsönnisteggia, S a kallis atmoandia. Sind tännabsinnorahwa heäl, Ni taewas, kuisiinilma peäl.
«5,Sa
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15.Sa pö Wa Waim, meid puhhastad, Ning
häddas meid ka rõmustad, Sind meie ikka kida*
me, Ning keige hea eest tanname.
72.
O IEsu Christ, der du mir bist, «.

Wisil: Oh armo juur! Mo patu.
<7>h Jesuke! Mull' armoke Wõid ülle keige
^ olla, O h ! anna mind/ Kui nõuan sind,
S o selgussele tulla.
2. Mind tomma ka, S i i s jooksen ma, J a ihs
haldan sind kermest,, Et töest tään, I a uskuS
nään, Et sa mind peästnud wandest.
< j z. Mind tomma ka, S i i s tõttan ma S o puh*
\ ya hawadele. M a waene pörm,Seal kallis arm
: Hli walmistud mull' jälle.
< 4. Mind tomma ka, S i i s jõuan ma S o arm*
sa süddamele, Ei tahha muud, Kui annan suud
'Sull' omma armokele.
5. Oh söda mind, M a pallun sind, J a ennesel'
mind tomma! Mind kossuta S o anniga, J a
armasta so omma.
<
6. Oh Jesuke! Mull' armoke Wõid ülle feiV
ae olla; Oh! anna mind, Kui nõuan sind, S »

selgussele tulla.

73.
Zeuch uns nach dir, ic,'

wisil: Oh armo juur! XTtopat oft 2&
<>h Jesuke! So järrele Meid tomma, ihhalda
de«
(t*
Ff 4
de,
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des S i i s tulleme Ka sinyule. Kus õlled römus'
tftdes.
2. Oh Iefuke! S o järrels Meid tornrn*, sa
woid tehha, Et pslle teql Meil tarwis weN N i
mitto waewa nahha.
3.OHIefuke! S o järrele Meid tomma, et
head teme, MeidsinnotqPat pettab ka/Et kurja
«ggatstme.

% Oh Iesuke! S o järrele Meid tommg/ sata
taewa, S i i s peäjemfy Ei tunnis* ^eps meie em
yam waewa,
5. Oh Iesuke! S o järrele Mejd tomma wäg^
Zewaste, Meid pühhqfs te, Gt Mame Km onsgy
Vgawe.stt.
74.
3ob fey dir, IEsu, grosser Held\u

XVifiu Nüüd paisyah meile haunisce^

D

h Jesus! kange stddamees, S i n d kiday
ommas süddames, Et õlled taewa läinud,
Ning istnud, ku; said woimusse, S o Issa par<
ral' käele. J a awwalikkuks teinud, Et ka Nendq
M i k i l ' teada woinud sadq, et on töes S m m jq
,Mosinnokäes.
2. Keik Inglid sind ftäl temMd, Ka suurt
<rn sulle teggewad Keik önsad innimesstd, Et ön>
yistust töiZ ueste, J a auga said ka taewast, Jq
peästsid häddalisstd, Tulge, Laulge, Röömsaks
sage, auustage Kristust julgest, Kes ou Wwq
jätnud körgest.
3* S a õlled Pea, meiege S o ommad liikmed
ylleme, S a ello nrnte annad/ S<* pörO arra
önn^
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õnnetust, J a rammo, jõudo, õnnistust Neil'
Ustlitkuile jaggab. Kana, S a t a Minno mele st
eest jälle sind ka kiitma, J a sind se e«st auustama.
4. Oh! wõtta, armas Jesus, ka Meid sinno
pole tõmmata, S o riki takkanouda,Meid keigest
pattust puhhasta, J a pühhitsusstks kinnita S i i t
tühjast ärrajouda, Körkust, Uhkust, Mahhajätta,
sulle tötta, melel kanda, M s sa wõttad peäle
panna.
5. Oh! olle meie kaitsta, I H meile, Jesus
ivarjuks ka, Et lodame so peäle; Siin polle muud
kui wiletsus, Seäl on suur rööm iamništufy
Oh kule meie heäled Pettus, K u r M , Ristja
hädda iggapäwa murret tewad, Waewades keik
waggad hinged.

6.Oh I«sns!kes sa meie heaks S o werre läbbi
zneie Peaks S e pühhasisseläinud. Keik meie hädf
ha lõppeta,Ja wõtta meid siit ülles ka, Peed olley
lahti teinud. S e eest Ttzest Kidetakse, auustaks
smno nimme, W i meid agga pea sinna,
tzluf hiesen Tag hedencken wir, #*
N M : A u , kftus olgo iggawest, 2c,

Ä c l päwal meie mötleme, Et Kristus taewa
W läinud^ J a tedda järgest pallume, Kes sedda
head meil'teinud. Et tahhaks olla abbimees, Meid
fgitsta keige hädda sees, Kes ellamesiinwaewas
2, Nüüd tänno olgo Jummalal', Kes teinud
meile lahti S e taewa ust, mis patto al Meil' enne
kinnipeti;Kes sedda ussub süddamest, Sesamma
Mtjfo keigest wäest Iesusse sanna kuulda.
Ff5
Z.Kes
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z. Kes ommad himmud armastab Ning wot^
tab sedda tehha. Misga ta Iesust wihhastab,Ei
se sa taewast nähha, Waid se, kes ussub, wõttab
ka, Kui ust on oige, ellada, Ni kuida Jummal
tahhab.
4. Siis meie taewa tahhame, Kui Issa ihhal<dame, Ning laia tee peält lahkume, J a waggaid
armastame, Need ustwad häddas kindlaste
Ning armastawad järgeste Seks, kunni kokko
sawad.
5. S e pääw siis lähhäb rõõmsamaks, Kui
Jummal tehha wõttab Meid omma Pöia sarnat^
seks, Nüüd südda sinna watad-. Kül seäl on römo rohkeste S e Issa jures järgeste, Meid aitko
Jummal sinna.
6. Nüüd Jesus olgo kidetud. Kes meie eest on
surnud, Ning surnust üllesärramd, Meil'Issa
armo saatnud, Et meie nüüd ei hukka sa, Ei iggaweste surre ka, Waid ello sisse same.

76.

1

Auf Christi Himmelfahrt allein, tu

e

wisil: Au, kitus olgo iggawest ic.

o taewaminnemisst peäl', Oh Kristus! minna lodan. Etsinnoseltsi nõuan teäl, Sega
keik wallo wõida«. Kül õigel aial järrele Ka
tiikcked tommad taewasse, Sest pea on taewas

isse.

2. Et ülles taewa läinud sa, S e sured annid
satab, Mo südda kustki maialt ka Kui taewast rahHo otab; Sest, kuhho läind mo warrandus, Ka
sinna
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sinna tääb mo himmustus, Sind, Jesus! wägsa nõuan.
).Se arm, oh Issand! sago mull' S o taewa
minnemissest, Et õiges uskus jõuan sull', Kei\
pattud jättan noppest, Et wimaks wõin, kui tahhad fa, <&üt ilmast rõmus lahkuda; Mo palwed.
Issand kule!

Puhhast Waimust
ehk

Nellipühhi Laulud.
77.
Komm GÕtt Schöpfer, Heilger Geist «.

/ ^ h Jummal Loja, pühha Waim! Mo süd&j da on ni wägga tuim, Oh! täida sedda
" ^ armoga, Ning keigest pattust puhhasta.
2.Sindrömustajakshütakse,Sind meile taewast antakse. Mo süddant, Issand/ sojenda S o
kalli armo tullega.
3. S a annad andid rahwale, Sind Issa sörmeks petakse, Oa jaggab ülle ilma-ma Ta sanna
tutwa kelega.
4. Te targaks meie mõistusse, Lass' paista
emma walgusst, Keik waesed, nõdrad kinnita.
Ning pea ülles armoga.
5. Oh! aia kurja waimosiit.J a hinget' anna
tahhb
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rahho nüüd, Et nenda käime järrelge/ Kui sinna
satad õiete.
6. Meid Issa tundma õppeta, Ning temma
Poega Iesust ka. Et ussume keik süddamest, Ct
lähhäb wälja mõllemist.
7.Au olgo keiqcst süddamest, Ning tänno ifU
iggawest Nüüd Issale ning Pöiale, Ka selle püh<
ha, Waimule.
O heil'ger Geist! kehr Hey uns ein n.

W i s i l : Nsüd paisrab meile kannis«, *c,

meil tulle sa Nüüd süddaO hpühhaWaim!
messe ellama, Öh tulle, .walgnstaja! S o

paistus paistko wäggewast, Meid tehko targaks
nobbedast, Oh öige römustaja! Kui sa Nenda
Meile tulleb, palwed kuled,siis saab meile Ma peäl
taewa-ellõ jälle.

2. S a kinkid tarkust.waggaile, J a awwad
nende mõistusse, Kes sind siin armastawad. Oh'l
anna selget õppetust, Jaöiget toe tunnistust NetP,
fes sind kummardawad. Tötta! Wõtta! Mis
on mulle, olgo sulle ommaks anniks, Meel jg
mottesinnoauuks.
3. S a targa nõuu andia! Meid öigetteed siin
jUhhata I a peasta eksitussest,Et meie sust ei tags
gane, Ja süddamestsindtenime S i i n sures willets
usfes. Jõua, Noua Ennesele ommaks jälle, kes
lin lootwad. Sinno rõmustamist ootwad.
4. Kui kurratiga tapleme Iakiusatussts wõitKme,Siis wõtta kinnitada. Ei putu meisse waen. '
lane,

i
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lane, Kui sa meid hoiad warjule, J a tahhab römustada. Anna Nenda Meile rohkest ommast
kaest omma rõmo, S e mell' murres warraks olgo.
5.Sa keigeparras abbimees, Kui onsiinmeie
süddames S o kallis pühha sanna, &ii$ sust ei
ükski lahhuta,Se on meil' tarwis löpmattafSo
tarkust meile anna. Tulle Mulle Süddamesse ja
mind pesse pattust puhtaks/ S i i s saab Kristus
wulle tutwaks.
6. Oh! öppetä meid heldeste Ka armo tehha
Wennale, S a armo tullokenne! Keik wihha, wae3
no lõppeta, S i i s wõime armus ellada, S a olled
rahholinnei Et sa Ikka Wõiksid jada meile teäda,
keiges waewas On meil rõmo, rahho taewas.
7. Meid omma wäega kinnita, J a anna pühhast ellada, Keik pattudstiskotahha. Oh! 6 >
peta meid kassinust/Keik kurja lihha himmustus
Meist hopis jägo mahha. Aia, Sata, Minno
mele öige tele taewa ülles; Sinna ikka jään so

sülless'.

Komm, 0 komm, du Geist des Lebens lt.
W M : J u m m a l XTta ning tatvca K.oja ic.
h! sa ello Waim-, meil'tulle, Wäggew
Jummal iggawest, Omma wäega meile olle
Peastjats surma woimussest, Tullebsinnustwalgustus, Lõppeb ärra pimmedus.
2. Anna meie süddamesse Targal kombel ella\ da, Kinnita meid wäggewaate Sinno tahtmist
teggema. Kessindtunneb öiets/ Sedda petta

O
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). Õppeta «neid eksitusses Oigid jälgi otsima,
Lasse meid, kes rummalusfes, Töe tee päel köndida. Anna, et saaks parrandud, Mis on enne
eksitud.
4. Tunnista meil'jssi sedda, Meid so lapsed
ollewad, Iuhhata, kui juhtub hädda, Issa peäle
watama. Kui nou pudud keikile, S i i s hea nou
on temmale.
5. Keiges waimo ahhastusses Ohkasinnameie
sees; Meie palwes, öhkamissts Seisa issi meie
eest, Et saaks lotus kinnitud, Palwe wastoa
wõetud.

6. Kui on rõmo kassinaste Sure raske murre
fees, Abbi tulleb waewalt katte, Aeg on iggaw
kannates; Meie hinged rõmusta, Kannatust
meid õppeta.
7. Tahhab meid ka kurrat neelda, Olle wäggew abbimees,Wõtta temma wihl>a keelda, Ella
issi meie sees; Kui ta wagga hirmutab, Siiski
meile wõimus saab.
8. Kui ust tahhab nõdraks sada, Pea sedda
üllewel, S i i s ei wõi ka wõimust jäda Selle kurja waenlasel'. Kül ma ollen julge teäl Sinno
pühha sanna peäl'.
'
9. Saab siiit ilmast ärrajouda, Tulleb wiimne
tunnike, S i i s mo hinge wõtta nõuda Omma römo-rigisfe, Seäl on hinge rõmustus, Keigekallim
pärrandus.
80. •
• Komm Heiliger Geist, HErre GOtt lc.

!<>h pühha W a i m ! nüüd tulle sa, J a täida
*U armo tullega S o rahwa süddame ja mele,
Ct
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Et armo näitwad õiete! Oh Issand! omma sannaga Meid ussulekeik koggub sa, J a rahwast keu
gest ilma-maast, Sest kidame sind süddamest.
Halleluja, Halleluja:
2. Oh pühha walgus! awwita, Et meie woü
me õppida Keik tundma öiget Jummalat, Kui
smnakirjas tunnistad. Oh! kela kurja teggemas
* J a muud kuiJesust õppimast, Meid oiges usku<
kindlaks te, Et temma peäle lodame. Halleluja/
Halleluja!
3. S a pühha armo tulloke, Meid usso läbbi
kindlakste,Et pühhastesindtenime,Ei risti aial
taggane. Oh! aita omma armoga Keik lihha
nödrust kinmta, Ct meie hästi wõitleme, J a sust
ei lahku ialge. Halleluja, Halleluja!
8l.
Komm, komm, 0 Himmels e Taube:c.

wisil: üti lahku minna sinnust ic.
s x h ! taewa tuikenne, S a kallis pühha W a i m ,
t*-s S a armo tullokenne, S a oige rõmo taim,
Oh! tulle minnule S i i n minno jure jäma, Et 0»
hea asse teäda Mo südda sinnule.

2. Mo Jesus ehhitanud Jo sedda ussiga, Ta
sedda puhhastanud Jo omma werrega, J a sedda
walmistand Siin honeks Jummalale Sell' hi*
gekörgemale, J a armust kinnitand.
3. Oh! tulle jahhutajaks Kui willo wihmoke.
Ja heldeks õnnistajaks S o wagga rahwale, J a
wõtta kossuta Kes nõdrad, woimatumad/ Kes
wäetimad ja haiged, S o armo anniga.
4. S a
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4* S a õlled argadele Eestseisja, abbimees,
Ning wäestel' kartlikkuile Uks toitja waefusfts,
Neid haigid parrandad, Neid eksijaid sa satad,
Neid mmrelikkuid peästad., Kes jogge, juhhätad<

5. Keik ittttimeste meled, Kus tahhad, känad
sa, Keik kurja nou ja mõtted Teed sinna tühjaks
ka, Keik kõrkust sinna naäd, Kes kötkid, mahhatõukad, Et iggamees siis arwab: Enna! mis
Iummal teeb.
6* Kui kurbdus tulleb peale, Kes waewast
tvassinudfSiis teed sa rbmo jälle, Et sawad kosfunud, Kül sinna üllendad; Kes agga surust
telleb J a ennast targaks panneb, S i i s jälle allandad. >
% Kui sinno waggadele On wiimne hadd
kaes, J a üllekohtustele On woimus kiusates
S i i s sinna awwitad, Teed tühjaks kiusatusse
J a kurjad innimessed Kül kangest hirmutad.
8. Kui Warao teeb waewa S o Israelis
S i i s ttääd sa nende hädda, Kül nou on sinnul
S a Mosest lakkitad, Kui sunniti neid täie, M i
taskem pandi peale; Neid jälle romustad.
9. M a ussun kowwast seddü, Kui mul on wi
tetsust, Et känad ärra hädda J a keik muud ör
netust, Kui ilmas nahha saab, Et nou on ka
sinaste, Siis. ikka waggewaste S o heldus ki
nitab.

icx Oh helde römustaja! Oh tulle üllewe
Kui öige jahhutaja,Siis murre lõppeb teält,M
Mgga tead sä, Et meile liggi õlled, I a südd
messe tnlled; Oh tulle mulle ka!
82.

'ühhasi XVaimufi*
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82.
O du allersüßte Freude ic»

wisil: Sion kaebab sures häddas ic.
H M h a W a i m , sa ainus abbi, Meie walgus
V olled sa, Kes sa häddas armo läbbi Meid ei
jätta katsmatta; Keige asja teggia/ Ilma üllespiddaja, Heida armo minno peäle. Kule minno
laulo heäle.
2. Keigekallim hinge warra, Minnp Issand
olled sa, Kessindial põlgab ärra, Peab hukka
minnema; Issand tulle armoga Minnosisseellama, Ct ma patto mahhajätta«, Sinno sanna
waswwöttan.
3. Sinna tulled taewast mahha Ning tood meile õnnistust, Wõttad ärra, mis on pahha, J a keik
hinge tiggedust: Issast ning ka Iesussest Satad,
armo iggawest. Anna mulle sinno onne, Täida
sega minno hinge.
4. S a keik tarkust arratead, Mõistad keik
mis sallaja, Sinna merre liwa loed, Keik wõid
» n a arwata; Sinna tunned töeste, Et ma olR pattune, Anna sedda tarkust mulle, Et ma armäs ollen sulle.
57Ikka olled sinna pühha. Ei wõi roppusi sallida, Patto peäl' 5äib sinno wihha, Puhtas hinges
ellad sa; Aita Issand heldeste, Wõtta mind
nüüd õiete Keigest pattust puhtaks tehha, Et ma
Jummalat saan nähha.
6. Sinna taewa tu - ikenne Olled wägga tassane, Helde, pitkamelelinne, Head sa teed ta kurjaGg
le;

»8
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le; Aita mind siis nenda ka Omma waenlast a
masta, S i i s ei wõi neid wihhasmda, Kedda wo
lad armastada.
7. I S s a n d , minna pallun sedda, Kule sinna
armoga, Anna, et mind ükski hädda Sinnust ei
wõi lahhuta; Wõtta mind so hotele, Minna
tahhan koggone Ennast sinno ommaks anda,
Sinno armo meles kanda.
. •
8. Ei ma tahha sedda nähha Keik, mis sa ciat
matse: Sedda tahhan minna tehha. Mis on sin
no tahtminne; Kela mind ka wäggewast Kuv
räti meelt teggemast, Et ma temma teggo jättan
Z a sind üksi kuulma tõttan.
9. Wõtta issi rammo ayda, Kui pal wõttab
kiusata Mind, et sudan wasto panna, Patto ärrasurmada; Lihha himmo ka-uta,Pattud mo sees
lõppeta, Et ma wõiksin ueks'sada,,Jummalat ni
rõmustada.
10. Wõtta mind, oh Issand!, peästa, Ku
Kui
ma juhtun eksima, Mind ka jalleMestüsta, K£uj

ma sattun langema; Kui mo surma tund on kae.
ies,ß
Olle sinna abdimees Wõtta pärrast sedda voi
wa Mind so jure ülles taewa..

8z.

e

"
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Nun bitten wir den heiligen Geist, «.

ind pühha Waimo pallume, OHI anna
usko kindlaste, Kui surm tulleb, wõtta
Heldeste meid hoida, Et siis waewa järrel
Wõime rõmo leida. Küricleison.
2. S a walgus, paista selgeste/ Et Iesust
KrisF
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Kristus tunneme, Ning et meie tpoime Lota temma peale, Kes meid on saatnud Oige issa-male,
Kürieleison. , < '
3. S a maggus arm, so armoga Meid aita armus ellada, Et armastame Teine teist nüüd süddamest, Ning ühhel melel Ellamesiinkeigest wäest,
Kürieleison.
^.Sarömustaja hädda sees, Oh! olle surmas
abbimees, Et ei lähhä arraks Meled sures häbbis,
Kyi tõstab waenlane Süüd meie süddames, K ü ,
rieleison.
84.
GOtt Vater, sende deinen Geist,

Wisil: Rew tulge» minno jure näüd, ic.
(&o waimo, Issa, läkkita! Et poegsindkäffw nud palluda, S i i s anna taewast tedda. Kui
õppetas, ni pallume, J asinnopole öhkame, O h !
.ärra pölga Hedda.
r..2. Ei ükski wõinud tenida Ehk omma nõuga
'Meida Se Waimo ennesele: Se onuks selge
zirmo. hä, Mis surma läbotMdeste On Kristus
Mtnud meile.
; ?. S e peäle Jummal hallastas, Et juhtusime
Mamas N i sure hädda sisse: Se läbbi, I u m mal parrago! Et ollime ni armoto, S a i kurrat
wõimust isse.
4. Nüüd agga, Issand, teame, Ja uskus meles peame, M i s Kristusftst meil' todi, Et temma
omma surmaga Meil' annab taewast pärrida,
Kui tedda risti podi.
Gg 2
5.Meil'

IOÖ
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5. Meil' usko armust antakse, J a pühhast
Maimust seatakse, Ei meie tö se õlle. Kui pea
Issand, finnota Mo öige ust woib löppeda, Kui
sa ei appi tulle.
6. Kui kurjad usko kiusawad,Ia kurjast wastopannewad, Woib pühha Waim meid hoida;
Ehk kurrat pörgolistega Meid wottab kangest hirmuta, Ei woi ta ärrawoita.
7. Kui pühha Waim meid awwitab J a nöd«usses meid kossutab, S i i s saab kül woimus
meile. Ehk mässago kül kurratid, Ei süda nem>
mad ühtegit, Ei sa ka woimust neile.
8. T a pörgo paelad katkestab, J a meie süddant römustab, Kui murre tuUrb peüle: Kui

juhtub rist ja õnnetus, S i i s on ta meie römustus, J a kuleb palwe heale.
9. Rist tehko kül meil' kibbedat, S e pühha
Waim teeb maggusat, Onwalguspimmedusses;
Et koggodus woib römoga Siin ilmas rahhul
ellada Ni sures willetsussts.
10. Neid temma törst armastab, Kes Zum- ,
malat kui Issandat Siin keigest melest kartwatz.
T a wallitfdb neid kgssinaid, Neid tassasid ja mad-'
dalaid, J a neid, kes pattust pourwad.
11. Ei lahku ttmma ialge, Jääb meie jure
tru?iste Ka wiimses surma waewas. Kui keik
ma-ilm siin hukka laab, S i i s temma meile ossaks
jääb, J a annab römo taevoas.
12 Oh Issa, helde jaggaja! Oh! kule palwet
armoga, J a ftdda andi anna. S o waimo meUe
läkkita, S i i n temma läbbi juhhata,Ia taewasst
meid kanna.

Lauwh
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Kolm-amuft Jummalast.
85.

Allein GOtt in der Höh' sey Ehrje,
^ < s U , kitus olgo iggawest Sell' aino Iumma<V lale, Et temma surest heldussest Meid aw,
witanud jälle. Meist melehea õn I u m -

malal, Suur rahho-põlw, on taewaal, Keik
Waen on õtsa sanud.
2. Sind, Issa, meie kidame Ning pallume
sult abbi, kes pead ülles targaste Keik omma fan*
na läbbi; S o wäggi se, on otsata, Mis tahhab,
peab sündima, S a olled kaunis Issand.
?. Oh! Jesus önnisteggia, Kes Issast tulleb
taewast, Meid tahtsidsinnaleppita J a peästa ürra waewast. Ma pallun keigest süddamest Sind,
kallist wagga tallekest, Oh! anna meile armo.
> 4. Oh pübha Waim! sa abbimees, S a römustaja taewast, Meid hoia kurja waimo eest, Et Je-,
sus peästis waewast Meid omma kalli surmaga,
Sepärrast seisab löpma,tta.Se peäle meie lotus.
86.
GOtt der Vater wohn un« Hey :c.

r u m m a l I s s a , meile jä, Meid peästa kurjast
O ärra, Keigest pattust lahti te, Meid aita önsast surra. Kurratist meid peästa sa, Lass' meid
Gg ?
s»

io2
Kalm < ainust Jummalast.
fb peäle^lota, Ningsinnustabbi ota, Keik sinno
kä-est wõtta. Lass' meid olla sinno sees, So ommaks ennast anda,Ning kurja wasto panna,So
sanna meles kanda. Amen, Amen, st on jah,
Nüüd laulgem keik Halleluja:
2. IEsus Kristus, meile jä, Meid:c.
3. Pühha Waim, ka meile jä, Meid.
87Kürie, Ach Vater allerhöchster ©Ott te.

ernrie, O h ! Jummal Issa kõrges wäes, S o
^ V käsko põlgab iggamees, Oh! ärra nuhtle
s.'ZZedust, Mis siin teeb paljo eksitust. Oh heida
armo!
2. Krisle, T e , walglls, warraw olled sa, S a
olled tödoe, ello ka, S e Issa sanna iggawest,
Kes rõmustab meid süddamest, Oh heida armo!
3. Kürie, Oh pühha Waim.' meid hädda seest
Nüüd armust peästa iggawest; Neid ärra jätta
aitmatta,Kes,so peäl' lootwad ussoga,OH heida
armo!
88.
Nun mach uns heilig HErre GOtt ic.

XV$il; Oh Jesus ^vißtml tulle ja, «f.
üüd te mind pühhaks armoga, Ning minno
südda puhhasta. Oh! Jummal Issa, kaitse
mind, Et süddamest ma kidan sind.
2.Oh! Jesus unnisteggia, Mind peästsid, omma werrega, Ma pallun sind ni heldeste, S o
rahho anna minnule.
?.Oh!

N

Jani p&mi
5. Oh! pühha W a i m , mind walgusta, Mind
täida omma armoga,Mo arga süddant römusta,
Et sulle ellan tartmatta.
4. Kolm- arnus Iummal surest wäest, Kes olletz
Iummal iggawest, Mind tule ning mind awwi>
ta, Au olgo sulle löpmatta.

Jani Päwal.
Sakaria Kitusse-Laul.
89.
Gelobet sey der HErr, ber'lc.
lVistl: M i n n o hing auuscab wägya « .

Idetud olgo I S f a n d , Israeli Iummal,
Et temma on tulnud katsma ja. ärralutv«JV nastannst
saatnud omma rahwale;
2. Za on meile arratanud önnistusse sarwe,
Omma sullase sameti koiast.
3. ( Nenda kui temma on räkinud omma pühhaProhwetide su läbbi, Kes ma-ilma algmisstst
on olnud.)
4. Et temma meid piddi ärrapeastma Meie
wacnlaste kaest, ja keikide käest kes meid wihkawad;
5. Ning meie wannematte peäle hallastama,
Ja omma pühha seadusse mels tulletama.
6. S e wände färrele, mis ta on wandünud
Meie IsAle Adraamile;
7. Meile anda, et meie kui ärrapeästetud omG g 4
ma

io4
üfem Päwal.
ma waenlaste kaest, Ilma kartmatta tedda piddime tenima.
8. Pühhitsussts ja öigusses temma ees Keige
meie ello aega.
yNing, sinna Lapsoke,sindpeab KeigekVrgema Prohwetiks hütama; Sest sinna peadjIS-fandet palle eel käima temma teed walmistama.
10. Onnistusse tundmist andma temma xaty
wale Nende pattude andeks-andmisst sees;
i l . Meie Jummala süddameliko hallastusse
läbbi, Misga meid on tulnud katsma se tousminne kõrgest;
12. J a paistma neile, kes istwad pimmedussts
ja surma warjus, J a meie jallad rahho tu peäle
seadma.
i?. Kitus ja au olgo Jummalale Issale, ning
selle Pöiale Ning selle pühhale Waimule.
14. Nenda kui olli algmisses nüüd ning ikka,
J a iggaweste iggaweseks aiaks, Amen.

Maria Katsmaminnemisse
ehk

Heina-Maria Päwal.
Maria Kitusse'Laul.
90.
Meine Seele erheb't den HErren, ic

^ c ^ I n n o hing auustab wägga Issandat:
J f / i J a minno waim õn wägga rõmus Ium<
"V" * mala minno önmsteggia peäle.
2.Sesi

Maria Rarsmaminnemissi päwal. 105
2. Sest et temma on waatnud omma ümmardaja allandusfe peäle; Sest wata, sest aiast kiitwad mind önsaks keige pölwe- rahwas.
). Sest mulle on suri asjo teinud S e wäggew,
ja kelle nimmi pühha on.
4. Ning temma hallastus on põlwest pölweni
Nende ülle, kes tedda kartwad.
5. Temma on ommakäe-warrega suurt wägge
bllesnäitnud; Temma on laiale pillanud neid,
kes uhked on omma süddame melest.
6. Temma on waggewaid au-lärgede peält
mahhatoukanud, Ning allandikkuid üllendanud.
7. Kennel näla on, neid on temma täitnud
hea annettega, J a rikkaid tühjalt ärramatnud.
8. Temma on wastowõtnud omma sullast I s raeli/Ettapiddi omma hallastust mele tulletama
iggaweste.
9. Nenda kui temma on räkinud meie wanne,
matte wasto Abraamile ja temma seemnele.
la. Kitus ja au olgo Jummalale Issale, ning
selle Pöiale, ning selle pühhale Waimule.
11. Nenda kui olli algmisses nüüd ning ikka,
J a iggaweste iggawesstks aiaks, Amen.
i i * * * * * * * * * ' * « * * * * * * * * * *
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Mihkli Päwal.
Die Engel, die im Himmels --Licht «.

w i s i l : Nüüd risci'rahwas laulage lc.
§Oeefc Inglid taewa walgussts, Kes Issanda
***
Gg 5
seäl

roß
Mihkli päwa?
seal kiitwad, J a temma palle selgusses J a sures
auus näwad; Need ISfandast on panond teal
Neid lapsi hoidma- ilma peäl, J a wäggewast
kaitsma.
2. Mis arm ja heldus on kül se, Mis Iumma! teeb meil' waestel', Et Inglid hoidjaks antakse J a kaitsjaks neil' lastel', Kes puhtast melest
ussuwad, Sest wõtkem kita Jummalat Nüüd
Inglidega taewas.
z.OH! sage Ingli sarnatseks Ni kombest kui ka
melest Siin ilmas armo rigi sees, Km ellate siin
alles. Neist Inglist sedda tehhakse, Mis Iummal lahkab üksine, Ni taewas kuisiinma peäl.
4. Oh! raiu ärra wäggewast Keik kurja ussi"
naste, Mis kelab nenda ellamast, Kui Inglist el' latakst. Keik ilma - ma au pölgage, J a Iummalat siin tenige Heäl melel kui need Inglid.
5. Kes omma luliikmettele Siin melewalda
annab, Ei st sa mitte taewasse, Kus kolmkõrd
pühha laulad Keik Ingli-hulk ja koggodus, Kes
römoga teeb auustust Sell' surel'Jummalale.
6. Mind, armas Jesus, walmista, Et wõiksin
ikka kita Sind, Issa pühha Waimoga, J a sulle
ka au naita Kui pühha Ingli sarnane, Et saan s»
auu rigisse, Oh! anna armust, Amen.
Y2.
O Gdtt, der du aus Herzens Grund, :c.
l v i s t l : Keik kallis hinge õnnistus 2c.
h Jummal! kes sa heldussest Armastad i n nimessi, Teed head ka leigest süddamest,
Kui

D
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Kui Issa hoiad lapsi. Sind meie wägga tänname, Et iggapääw meil' ueste S ü lasseb armo
paista.
2. Keik ennama sind kidame, Et olled Inglikessi S o auuks lönud targaste, Et hoidwad in«
nimessi, Et meie jalgsiinialge, Kui omma tee
peäl kõnnime. Ei kiwwi wasto putu.
z.Mis meie waesed olleme,Et sinnaIssataewas Meid malletad ni tru-iste Siin meie sures
waewas, Et sinna armust murretftd, Kui agga
käime õiged teed, Neid Inglid hoidjaks meile.
4. S e arm on suur ja tõeste, Oh Issand! arwamatta, Ei sunni se, et peame Sull' jäma tänflarnatta; Sepärrast mele tanname, J a julges^
üüeeragime S o sure helde armo.
W
5. Need Inglid on jo wäggewad, J a meie körwas seiswad, J a kir'kud, kolid, wannemad Kui'
kanged mehhed kaitswad, Et jänud alles rikk'
matta, Ei kaddund ärra kuulmatta S e l kangel
[ kurja! aial.
6. Oh.' anna meil siin löpmatta Sind süddaI mest ka karta, Et meie onima pattoga Ci Inglid
ärraata, Et armastame pühhitsust. J a armo,
puhtust, allandust, Et kawwalust ei olle.
/.Meid lassesinnoimmed ka,Mis silmadega
näme, Mis näitab meil' keik ilma-ma, J a sinno
sannast teame, S o armo, wägge, tarkust ka S o
auuks ülleskllluta, Ni kuida Inglid tewad.
8. S a olled ka meid tännini Ni mõnnes häddas hoidnud, J a armust päwast päwani Inglide
läbbi kaitsnud; S i i s anna neid ka eddasi Siin
keikis paikus allati Mei' ümber leri tehha.
9. S o pühharisti-koggodusKa nende holeks olgo,

iog
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go, Ja igga male õnnistust J a rahho järgest tulgo,
Et nemmad ka keik õnnetust J a pörgollste kaM
walust Meist keikist ärrakeelwad.
IQ. Neid anna wiimseks kangest wäest Meid
kurrati käest peästa, J a meie waeste hingekest
Abrami fülle sata, Kus taewa wäggi rõmustab
J a pähhä! pühha! pühha! saab Seäl lõpmata
ta ka lauldud.

Puhhast Jummala Saunast.
Liebster IEsu, wirsindhier, «.

Rmas Jesus! awwita Sinno sanna
hästi kuulda, Meelt ja mõtted walmista,
«
Palwed armust^ wastowõtta. Sinno
Waim meid walgustago, Ma peält taewa jut)*
hatago.
2. Meil on selge rummalus, Kui so pühha
Waim ei õppe, Süddames on pimmedus, Ei se
ennesest siin lõppe. Meie kuhhogi ei kölba, Kui
sa issi meid ei sata.
z.Oh! sa walgus walgusstst, Kes meil'Is,
fast taewast antud, T e , ma pallun süddamest,
Süddant, suud ja kõrwad lahti. Põlwed, laulud
IEsus sinna Lasse, hästi korda minna.
94Nun GOtt Lob! es ist vollbracht, «.

S

ummal olgs tännatud, Keik on hästi korda
läi-
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läinud, Palwed, laulud, õppetus; Jummal
on keikhästiteinud. Wõtkem sedda mele panna,
Se eest temmale au anda.
2. Lakki koio rahhoga, Jummal on meid önnistanud, Ellagem siis nenda ka, Kuida temma
õppetanud. Pühha Waim meid juhhatago, J a
meid ennam walmistago. ,
). Läh'me ellik tulleme, On ning rahho meile
»lgo; Andko jätko leiwale, Jummal keikis appi
tulgo, Aitko önsast ärrasurra, J a meid wiimselt taewa tulla.
95HErr IEsu Christ, dich zu uns wtnb, «.

^>h Jesus Kristus: tulle sa, S o Waimo
<U meile läkkita, Kes meid wõiks aita armoga,
Ning töe tele juhhata.
2. Te lahti suud sind tännada, J a meie südVant walmista;Se oige usso anna ka, S o nimme tundma õppeta.
3. <&ii$ laulame kui Inglid, ka: Oh pühha!
pühha! olled sg, Ning pallest pallesse seal ka
Sind näme õnsa tömoga.
4. Au selle taewa Issale, Au temma aino
Pöiale, Au pühhal' Waimul' iggawest,, Ning
<anno andkem keigest wäest.
96.
O Mensch! wie ist dein Hertz bestellt, ic.
W i s i l : V7eed walla umad kiirlen?ad « .

innimenne! ussinastOh wata warra, hilja,
S aMis
kaswab sinno süddamest, Kas ohhatad

i io
puhhast Jummala Sannasc.
kad, wõi wilja? Sest wiliast semet tunnukse^
Mis sinno sisse tehhakse, Teeb waenlane, wõi
Jummal?
2. Ons sinno südda kõwwa te, Kus käiad
läbbikäiwad, J a ühhe raia sarnane, Kus linnud semed söwad, S i i s sinna ärra mötlege, Et
on üks tühhi assi st, J a ärra naeruks panne.
. 3. Ons stme arratallatud, J a ärrafödud lindust, S i i s usk on ärrakaddunud, J a polle hingel' toidust, Kui temma langend kõrwale, Ei tunne südda ühtege, S i i s ello te on kinni.
4. Ons südda pae sarnane, Pal sedda kowwaks teinud, Ei kaswa sen« sugguge, Siis temma hukka läinud, Ei polle märga paele, Ei sa
seält wägge seemnele Seäl kossuda ja öitsta.
5. Ons südda pattust pöörmatta,Ia polle kat«
ki m'urtud,Siis on se ilma sugguta, Ei olle patto
tunnud'; Kui murrestes sa allandat, J a pallub
uskus Jummalat, S i i s temma kossub jälle.
6. Kui ohhakad on süddames J a selle ello
murre, Et pead luggu rikkussest, Et nälga sa ei
surre; S i i s temma semet lämmatab, Et temma
hopis hukka saab, Sest oige kahjo sünnib.
7. Ni luggu on, kui nõutakse Ma - ilma himmo agga, Muud middagi ka hoitakse Kui warra,
wilja tagga; <&ii$ kaub ärra iggawest S e ello
sanna süddamest, Ei kanna ial wilja.
8. Ka, Jummal olgo tännatud ! On head
maad ilmas nähha, Mis õiete on harritud, J a
Jummalale teäda, Seäl stme, kedda Jummal
loob, Kül saddakordse wilja toob; S e on üks'
vige südda.
"' ^ t
9. Kel kõrwad on, se kuulgo nuud, J a ärgo
ennast

PöhhaH Iummala Sannasi.
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ennast petko, Waid tunnistago omma simd, J a
tänna pattust pöörgo; Aeg arralääb, surm jõuab
ka, S a iggawest pead surrema, Kui on so südda
nim.
10. Oh Jesus! anna minnule Ühe katkipekstud süddant,Et sinno sanna seemnele Woiks olla
seäl sees assent, Et ta saaks wasmis wiliale, Mis
taewa käib mo järrele, J a kannab tuhhatkord-

sed.

97O HErre GOtt, dein göttlich Wort, u>

fanna st On seggane Meil', Iummal, kaua
©oolnud,
Senni kul se Meil' heldesteOn jälle

{teäda

tulnud, &ui keikide Apostlide Head kirjad
,sedda näitwad; Ma tännan sest Sind süddamest, Need hinge nälga täitwad.
2. Ni selgeste Ta walgusse Nüüd meie silmad
näwad, Oh hallasta, mo Iummal! sa Ka nende
peal', kes salgwad Sind, lotes weel S e tichia
I peal' Mis innimesstd städwad. S o sannaqa
j Neid walgusta, Et hukkatusstst peaswad.
3. S o pärralt ke On öiete, S e peab esmalt
ustma, Ning armo tö J a lotusst S i i n Jesu armust wotma, J a liggimest Ka süddamest Heal
melel armastama, Ning süddantkaKülkasfima,
Mis ükski loom woi anda.
4. Kuid Loja sa! S o armoga Meil' sedda pead
andma Kes lodab nüüd, Sel põlle süüd, Ei woi
stll' kahjo tulla, Ehk tahhaksid Keik waenlased
Neid ning so sanna rikk'da, Ei maksa need S u l l '
middagi, S e nou peab tühjaks sama.
5.Ol)!panandaSehädda ka,Etneed ka pattust

na
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tust püörwad. S o sanna ke Ei tahhage, Waid
wallet öppet'awad; Need täidawad Ning pölgawad, Mis nemmad polle kuulnud. S o sanna ka
Neil teädmatta, Eks kUrrat sedda teinud?
6. Mull' tõssi se On koggone,Mis Paulus ülles pannud, Keik hukka laäb,Missilmsiinnääb,
S o sanna, Jummal, jänud On terweks weel, Et
kül se peäl Need kurjad nurrisewad, Kui tigge weel
On nende meel. Kül omma nuhtlust sawad.
7. Et Jummal teäl Mo Issa weel, Sest surm
mull' kassuks tulleb, S o werrega Meid peästsid
sa, Sest südda rvmo tunneb. Ma tännan sind,
Oh! wõtta mind Ni armsast õnnistada, Kui 6>
petao Nina tõotad, S e peäle tahhan lota.
8. Sest lodan ma, Et Issand sa Ei jätta häd,
das mahha, Kes usso sees Ning süddames S o
sanna nõudwad takka, Neid rõmustad Ning on,
nistad,Et nemmad ei sa hukka; Ma pallun sind
Oh! aita mint). Et rõõmsaste wõin surra.
^
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Jummala Kümnest Kassust.
98.
Mensch, »ilt du leben seliglich ,r»

föUi Jummalaga puad sa, Oh innimenne!
M, ellada, Neid kümme käsko pead sa,
Mis Jummal andis, piddama Kürie<
leison.
2. S o ainus Jummal ollen ma/ Muid ärra
wõtta

Jummala Kümnest Kässilst.
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wõtta piddada, Mo peäle lota üksine, MrnT anna
«nnast koggvne. Kürieleijvn.
z. Mo nimme pea auu sees, Mind pällu, fui
sul hädda kaes, S e pühhapäwa pühhitse, Et so
stes tehha wõin mo to. Kurieleison.
4, S o issa wõtta auusw, Ka emma kawwa»
tussita, Ning ärra ella wihha sees, J a olle kassi»
naese-mees. Kürieleison.
5, Muind' omma ärra warrasta, Mis walle,
ärra tunnista, Ning ärra pua woöra naest, Ehk
woora perret, wilja, weist. Kürieleison»
99»
Dis sind Me heil'gen zehn Gebot *c
eed kümme käsko mõistkem nüüd^ Need näitwad meile patto süüd, Neid sanud Moses
Jummalalt, Ning toi neid meile üllewelt. Kurieleison.
2. S o Jummal üksnes ollen ma, Muid ärra
wõtta auusta, Mo peäle toda süddamest, Ning
armasta mind keigest wäest. Kürieleisoit.
3. Ofc! ärra wõtta nimmeta M o kallist nimme
asjata; Waid bua appi süddamest, Ning kida
mind ka iggawest. Kürieleison.
4. S a pmd omma perrega S e l pühhapäwal
hingama, Lass' seista argi- päwa tood, E t I m n M l sinno sees teeks hääd. Kürieleison^

N

5» S o issa ikka auusta, Ning emma ema un„usta, Kui ionah mik tehha hääd, S i i s sinna
kaua elluss' jääd. Kürieleison.
6, Ei pea tapma, wihkama, Ei maksma kmja
Hh
k«r-

«4
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kurjaga, W a i d olle kaunis tassane, Te head so
wihhameestele. Kürieleison.
7. I ä puhtaks abbiello sees, Teist ärra püa süd
dames, Keik roppust wõtta wihkaba, J a ikka
puhtast ellada. Kürieleison.
8. Muid' omma ärra warrasta, Liig kasso iägo noudmatta, S o ommast aita liggimest,Ning
jagga waestel'ommast käest. Kürieleison.

y. Ka ärra rägi kawwalust, J a karda wallet
ütlemast, Kes süta, sell' eest kosta sa, Mis oige,
sedda tunnista. Kürieleison.
10. S u l ärgo olgo himmustust Sest, mis on
teist pärrandus, Te liggimesftl'nenda hääd, Kui
isse * ennesele teed. Kürieleison.
i l . Muid naest ärra himmusta, Ning woora
orja kinnita, Et nemmad jäwad paigale, Nina
teggewad tööd ausaste. Kürieleison.
12. Neist kässust meie öppime, Et pat meid
rikk'nud kurjaste, J a kuida Jummal tahhab ka,
Et ello peab petawa. Kürieleison.
• 13. Meid armust Jesus awwita, S a olled
vnnisteagia, Meil polle abbi ommast tööst, S«
satab põrgo iggawest. Kürieleison.

WhhastRisti-Ussust.
10a
Wir gläubm all' an einen GOtt lc.

e N > e i e ussume Keik aino Jummala Ma
j y i n'ng taewa Loja sisse, Kes issa kow '
bel armoga Meid keik lapsiks hüab
isft.
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isse. Temma tühhad ikka toita, I h h o , hinge
hästi hoida, Kurja tahhab ikka keelda, Kui meid
kiurat püab neelda, T a kannab murret meie eest
Kui wäggew Jummal iggawest.
2. Meie ussume Iesusse Kristusse Jummala
ning innimesse, Kes õnnistust toob keikile, Issa
aino Pöia sisft, Kes Mariast lapsokenne S ü n dind tossin' innimenne, Uskus puhhast Waimust
sadud, Meie heaks ma-ilma tulnud. On surnud
risti sambas toest, Ning tõusnud ülles ommast
wäest.
3. Meie ussume Pühha Waimo sisse, Kes
Issa ning st Pöiaga Üks Jummal on, ja wottad isse Keik kurwad ma peäl rõmusta, Annab
andi ilma peäle, Risti-rahwal' ühhe mele.
Süüd siin andeks annetakse, Ihho mulda maetakse, S e peab tõusma mulla seest, Ning ello
sama iggawest.
tou
GOtt Vater der du alle Dinge ic

W i s i l : Kes Jummalat ni lassid tehha *c
h Jummal Issa! ilma Loja, J a keige asja
O
teggia, S a keige rahwa õnne loja. Sindki«
dab keik se ilma-ma;Sind auustaks« süddamest.
Oh Jummal Issa! iggawest.
2. Jo iggawest ja enne ilma S o Poeg on sinnust sündinud, Kui lõppetasid wanna aega, O n
temma taewast läkkitud. Sind auustakse süddamest, Oh Jummal Issa! iggawest.
3.Sa olled Poegas wallitsenud Meid enne i l Hh 2
ma

II«

PHhhesi.

ma ollemist. J a ommaks lapsiks wastowõtnud
Kui teggid kindla leppimist; Sinv auustakft süddamest, Oh Jummal Issa! iggawest.
4. Kui päwast walgus wäljatulleb, J a wessi
tõuseb Hallikast, N i sinna meie walgus olled, Keik
head sa jaggab saggedast; Sind auustakse süddamest, Oh Jummal Issa! iggawest.
5. S a lasseb omma päwa tõusta N i kurjale
kui waggale. S o heldust annad sinna paista,
Ei nuhtle ial äkkiste: Sind auustakse süddamest/
Oh Jummal Issa! iggawest.
6. S a olled armust taewa lönud Meil' jo mailma algmissest, Meid sanna läbbi liggi tonud,
Et önsaks same iggawest; Sind auustakse süd«
damest, Oh Jummal Issa! iggawest.
7. S e , kes on ilma-arwamatta, J a kenne
wäggi moötmatta; T a surus ilma-mötlematta,
Sesamma ilma-noudmatta; Sind auustakse
süddamest, Oh Jummal, Issa iggawest.
8. M a , taewas on täis sinno auu, Keik lojuk.
sed sind palluwad, Keik kiitwad sinno targa
nõuu, Kes ial ma peäl ellawad; Sind auustaks«
süddamest, Oh Jummal Issa! iggawest.
y.Sind auustab keik Ingli-wäggi, J a laul,
wad pühha! pühha! ka, Kes algmissest suurt
immet teggi, Ka ftdda kiitwad löpmatta; Sind
auustakse süddamest, Oh Jummal Issa! iggawest.
10. Keik pühhad önsad taewalissed Sind kiit,
wad sure heälega, M a peäl keik risti-innimesstd
S i n d kummardawad culuga. Sind auustaks
süddamest, Oh Jummal Issa! iögawest»
11. S»
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i i . S o nimmi sago pühhaks petud, S o n i l
meil tulgo ilma peal, Mis tahhad, sago nenda tehtud, Kui tehhqks taewas üllewel, Meil' jagga leiba
heldest kaest, Ning jagga ennast iggawest.
12. Meil' wotta süüd ni andeks anda, Kui meie
andeks anname, Meid arra kiusatusse sata, Et
leigest kurjast peäseme; Sull' ulgo keigest süddaMest Au/ kitus, tänno iggawest.
102.

Versuchet euch doch selbst le.
N ) i l i l : O h ! rvokkem Iumwalar Suust tc.

$•>()! wötke katsuda J a süddant läbbiwata,
**' Kas õige uff teil on, Kas Kristus ftält on
leida; Arm, heldus, allandus,Pukmeel ja kannatus, J a metest tassane, Qn temma öppetus.
2. Uff selge walgus on, J a hingest keietakse,
. %a paistab ommeti Kui koil ni wallusaste, Teeb
Jesu farnatseks, S e näikse selgeste, Uut füddant
tntik teeb, Kui «est süumme.
3. Uff töest Kristussest S a a b ello ennefeie,Ia
jaggab lahhemal' Head l>eldest lmlest jä3e; Ct
temma Kristusses S i i s armust rikkaks saab,Sest
kidab ikka su, J a Iesust tunnistab.
4. Uff lodab kindluste, Mis Iummat tootanud,Mis temma rakinud I a sannas kinnitanud,
Se lotus liikmatta- Iäab ftisma wwwgste, Ei
haddas, ristis ka Ci üugu kuhhoge.
5. Kel uff on,kül st woib Ka wenda armastada, Ctftdda Iummalast Peab rohkest tasstttama,

Hh 3

Ni

H8
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Ni kuida Jummal teeb, Ni heäl' kui kurjale, Ni
temma juddamest Teeb neile keikile.
6. S e armas Jummal on Ka omma Pöia
annud, Kui meie alles weel T a peäle wihha kanNud,Kui sedda õiete S o mele tullelad, S i i s wih^
ha mahhajääb. S i i s töest armastad.
7. Km Jummal teggi meil', Ni tehkem wett*
nal' jälle, Kes sulle kurja teeb, Oh! ts head sinna selle; Kui kegi wannub sind, Siis tedda önnista, S e tassutakse keik S e taewa auuga.
8. Kui Jummal panneb sind Üht rasket risti
kandma. Ust sedda kergeks teeb, J a kannatust
wõib anda, Et sa ei nurrise, Waid pallub Iummalat, KA temma peasiisS o hädda lõppetas
9. Ust annab õppetust. Sest muido olled nim*
mal. Kui suur so wigga on, Kui hea ja helde
Jummal; S e satab palwete, J a otab Kristusfest Head tehha jõuda siin, J a mitte ennesest.
,10. Ust õppib üksine Sind Jesu peäle waatma* T a Waim ükspäinis sind, Head teggema
wõib sata, Et kangekaelust ning Liigjulgust surre,
lad, Et Jummal sinnust ei S a ial wihhastud.
11. S i i s wõtta katsuda, Kas Kristus so sees
ellab, S e on, mis pärrast ust Ni kangest murret
peab, S e annab õigust sull', Wõib pattust puh«
hasta,Teeb rõmo, jõudo ka Head teud teggema.
12. Oh Issand! wõtta siis Mo usto kaswa«
tada, Ei olle ellades Ma siis heast teust ilma,
Kus õige walgus on, Seal temma paistab ka,
Et Jummal minno stes Wõiks järgest ellada.

Issa

l

Issa meie Palwest.
103. •
Ist es nicht ein Werck der Gnaden le.

w i s i l : Hrka ölles, minno südda 2c.
fitU se olle arm ja heldus Jummalaga kön«
H j , nelda, Et sel pattusel on julgus Temma
ette astuda, Et ta wõttab armasta, Pattud andeks Mda ka, J a , kui igganes on waia,
Julgeme siis palwel' tulla.
Z.Mötle ikka, pea meles, M i s suur wõimus
palwete, Ons sul rist ja hädda alles, Loda agga
kõwwaste; Olgosinnopalwe heäl Kül siin maas
so kambris teäl, Tenima wõib, et ussu sinna.
Siiski ülles taewa minna.
-;. Sinna risti-innimenne, Wõtta järgest palluda; Palwed, oh! mis immelinne, Wõiwad
taewast awwada; Tahhab kurrat mässava, J a
ßnd kurjast kiusaba, I h h o , t>inge põrgo sata,
Sind ta peab rahhul jätma.
4, Jesus pällus saggedaste, Wõttab meid ka
õppeta, Et kui Issa ussinaste Wõttame siin pal«
tuda,Siis ta näitab selgeste, Kui suur tullo palwete, El se läbbi waggadele Taewa te on lahti

Me.
5. Kui ei pea wõimust sama Pahharettil'Jiußltes, Kui ei pea ukkutama Waenlane sind wihhästes; Olgo siis st üllem to, Et sa tõttad pal«
wele, Jummal wõib kül ärrakeelda« Etsindkuy»
m ei wõi neelda.
H l> 4
6.Kui
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I'sfa meie pakwsst.

6. Kujsindristis waewatakst, Wõtta warsi
shkadcd: Kuisindwägga hirmutakse, Oh! siis
mele tulleta, Et on Jummal üllewel, Kes wõib
peästa häddast teat, W a t a agaa temma peäle,
tziemma evitab mmres jälle.,
7. Temma annab mis ow waiaHmma waes^
le lastele, Ihho, hinge, ello-maia Hoiab temma
heldeste, Keik mis pndub finnule, Sedda kaeba
temmale, M s füll' ial murret samb, Sedda tan*
ma arrawottüb<
8. Ärra mõtle kaksipiddi,Jummal aitab tk$*
te, Tulle agga temma liggi, Pällu,, öhka allati,
Kui taPoia läkkitand, Kes meid põrgust lututa**
eand, Eks ta peaks murret kandma Temmaga
keik meile anda?
y. Jesus, kui ta wahhest olli Omma Issa pal>
lumas, Selgus temma ümber tulli, Issa tedda
auustas: Sinna usklik palluja. Pällu seddaIsja ka, Eks sa siis ka sedda tea, Et so walgus
tõuseb pea?
10. Km sa unnest üllesärkad, Selget päwa
walget nääd. Mis fa panamat siis märkad,
Mis sa muud kui sedda teed. Et sa warsi palwe«
AaWottad Loja leppita. Pällu päwa Loja min, m$A Pällu tedda päwa tõustes.

11. Kuida wõid sa leiba wstta, Mis sull'Ium«
mal rohkest kaest Õnnistab, kui sa ei tötta Tedda
tännama se eest? Koggematta fe ei sa, Taewast
zaggatakle ka; S a ei pea unnustama Röga
wõttes tännamatta.
12. Kui sa õhto mahhaheidad Unne-wodi mag
gama,

I s s i l meie palwest.
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Zama, Paksus pimlnedusfesstisad^-Tahhadrahhul hingada, Pällu sinna kangeste Et sind Iummal warjule Wõttaks Ingli läbbi hoida, Et sind,
kurrat ei saaks neelda.
\l< Kui sa nenda innimenne Palwel' ennast
walmistab. Ning sa olled waewalinne, Pällud
omma Jummalat; Omma süddant kõwwaste
Panne sinna tähhele. Et sind kurri ilm einela
Egga pallumast sind kela.
14. Kristus tõstis silmad ülles Taewa pole.
yalludes, Temma olli Issa Mes,Sinna minna
iggatsts Kui sa lähhäb palluma^, NIrra ilma arwasta, Salga temma himmo ärra, Süddant
taewa pole pöra.
15. Agga wiimftlt wõtta l>oida,Et need wöö<ad mõtted ka Ei so süddant ärrakäna, S i i s ei
jä sa addita. Et kül sa ei kõnnele', Ohka agga
järgesa, Tühjad kõnned jätta mahha, Ei<pid
armas Jummal tahha.
16. Kui sa uskus Iesust pead, Ted^ä töest
armastad, Siis sa saad, kui issi tead, Mis sa
ial himmustad. Jummal annad heldeste, Mis
on tarwis sinnule, Loda, ärgo olgo murret.
Senni kui sa önsast surreb.
104.
Bater unser im Himmelreich tf.

, 5>l> Issa tämä ti$i sees! S a küssid meid keik
**/ süddamest Kui Wennaksed sind palluda.
Ning häddas appi kutsuda. Oh'. aita, et ei üksi
keel, Waid palwed peaks hing ja meel.

Hh 5
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Issa mtie palwest.
2. S o nimmistlAvpül>hits'tud, S o sanna selgesi õppetud, Et meie puhhast ellame So- nimme
auuks järgeete,Et kauks walle-õppetus, J a löppeks rahwa rummalus.

z.So wif se tulgosinnokäest Meil' nüüd ning
pärrast iggawest, S o Waimo omma anniga
Lass' mele jures ellada; Keik põrgo wihha tärn*
mata, S o koggodust nüüd õnnista.

4. @» tahtminne siin itma peäl Sündko kui
taewas üüewel, Et ftga rahhul olleme, Mls
mrile» f&nntb ialge, Keik kurja tahtmist tallita.
M s p-lab sinnust lahkuda.
5. Peatoidust anna heldeste, Ning mis muud
tarwis ihhule, Mnb hoia ttbbe, tulle eest, Ning,
peasta nalja, waeno kaest, Et meie rahhul ellame,
Ningsinnosanna kuleme.
6. Meil anna andeks meie süüd. Et need ei
ial waewa meid, S u s omma wihhameestele
Heäl melel andeks anname, Ning te meid walmis kartma ka Sind süddamest hea melega.
7< Meid ärra jätta abbita, Kui kunat hakkab
liusinna, Kui kurri rahwas ukkutab, Ning meis
lihha kihhutab, S i i s anna wõimust kõwwaste,
Et ussu läbbi woidame.
8. Meid peasta keigest kurjast ka, Et kurri aeg
on ellada; Meid hoia kurja surma eest, Ning
peasta wiimse hädda seest. Oh! wo.tta meie hm*
gekest S o auu riki iggawest.
9. Nüüd ütteigem keik ussoga^ Amen, ohIs^
fand! awwita, Et meie kindlast ussume, Et
meie palwet kuultakse, S o sanna peäle julgeste
Rülch 2imen mm lautama

•••-^

Püh>

Puhhast Mstmtsseft.
105.

Christ unstr HErr zum Jordan kam ic.

ß u i Jesus sure armoga' Iordani iöele tuäi,
J j y Et temma vibtsi teggema, Mis Issa
seäduud olli, S i i s püdis ta Ioanmssest,
Et piddi rist'ma tedda, J a seadis pühha pessewist, Mis parrandab keik hädda Iesusft werre
läbbi.
2. S i i s pangem sedda tähhele, Mis st om rahwast rist'ma, Sest Jummal kassid kõwwaste«
Et peame keik ustma. foitn peab wessi vllema,
Ei siiski paljas wessi, Waid teäl on temma
sanna ka J a pühha Waimo kässi, S e on st
M a issi.
z<Kül sedda näitsid selgeste,Need tähhed ning
st sanna, Mis Issa räkis heldeste, J a käskis
mele panna, Et ütles: minno Poeg on se, Mul
m hea meel ta peäle:Süs kartke tedda õiete, J «
luulge temma heäle, Ning wõtke tenuna sanna,
4. Ka Jummal Poeg on issi teäl, Kes öige inttimenne, Ning pühha Waim on temma peäl/»
Kui wagga tuikenne; Sest tulleb meile uskuda«
Et kui meid ristitakse, Kolm-ainus Jummal
ristib ka, J a nenda walmistakse Meid temma
ello-honeks.
5.ApostlitsIesus õppetas: Et minge ilma sis«
st, Ning tehke Jüngriks ristides Keik lodud ittiuV
messi: Kes ussub ning saab ristitud^. S e peab
önsaks fama, J a st on uest sündinud t Ei ps«
surma jäma, Waid pärrib taewa riki.
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6. S e , kes ei wotta uskuda, Waid põlgab
arra sedda, S a a b patto parrast löpmatta Kül
tundma phrgo hadda, Ei omma öigus awwtta,
S e iWyab pea tühja, S e pat st wottah rikkuda
Kelk, mis weel hea on nähha; Ei ommast käest
sa abbi, '
7,Silmnaäbfül wet siin ollewa,Kui rahwast
rislttak«'e, Ning maimus näikse ussoga, Et füd*
dant puhhastakse, Kui ello weega tõeste IeMji
werte läddi, Ni parrandakse rohteste Keik meie
hinge többl, Mis parritud ja tehtud.

Pühhast öhto-söma-aiast.
106.
IEsus Christus, unser Heyland «.
F^Esus Kristus, Luynastaja, Issa wihha
V leppitaja, Wottis kalli surmaga Meid
c
VJ kelk pörgo pinast peästada.
2. Omma surma mällestusscks, Meie hing^
önnistusftks Iaggasil)holeiwaga,Omma kallist
werd meil' winaga.
?, Kes fell' laual' tahhab minna, Togo öige.t
usko sinna, S e kes kurjastsinnalaab, Tcmma
ello eest sealsiirmasööb.
4, Kida wagga omma Loja, Kes on annud
omma Pöia, Et ta sinno asstmel Hinge heitnud
Visti samba peäl.
5, S i n n a pead uffma sedda,, S e roog koldab
neil',

Pilhhasi <öhro-söma? aiast,
ray
neil', kel hädda On ning raske hinge koorm, J a
suur ahhastus kui oige surm.
6. Sedda onne Issalt taewas Püab südda
sures waewas; Kes on ilma ussota, Virgo tulgo
mitte seie ka.
7. Jesus ütleb: tulge waesed, Wõtke armo,
Mehhed, naesed, Arst ei kolba termile, Temma
nou neist naeruks pannakse.
8. Kui sa issi wõiksid taewa S a d a , miks ma
näggin waewa? Egga st roog kolba sull', Kui
sa ommast wäest saad abbi kül.
9. Kui sa ussud kindlast sedda, Ning ei salga
omma hädda, S i i s sa olled walmistud, Ning so
hing saab hästi jahhutud.
10. Omma usko üllesnäita, Teiste peäle ax*
mo heida, Et tasinnustabbi näad, Kuida I u m ,
mal sulle armust teeb.
107.
GOtt sey gelobet und gebenedeyet te,

fi)e$ omma ihhoga meid tänna söötnud, Omi3v ma werrega meid jootnnd, Sell' sammal'
tänno ning ka kitus olgo, Se meil' hinge önneks
tulgo. Kürieleison. S o pühha ihho läbbi, oh
Jesuke! Mls Mariast sünd'nud tõeste, Meid so
pühha werrega Keiges häddas awwita. Kürieleison.
2. S o pühha ihho met' eest surma pandi, Sest
seello meileanti,Suremat armo ta eiwoindmeil'
naita, S e ei sünni melest heita. Kürieleison. S o
arm oh Issand! aias sinno peäl, Et so werri
teggt
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pshhast Ohro-säma, aiast.

teggi immet meil' Ning sa maksid meie süüd,
Sest on Jummal helde nüüd. Kürieleison.
^. Oh Jummal.' omma armo wäggi anna,
Kuuldasinnokallist sanna, Et wenna -arm meil
issekeskis olleks, Ning se roog meil' elluks tulleks
Kurkleison. Issand, aita omma waimogaSim
nomeleparrast ellada,Et so risti-koggodusRah'
Ho saaks ja õnnistust. Kürieleison»
109.
Ich komm jetzt als nn armer Gast «,

wisil: Nüüd rien-rahwas laulage :e.

a tullen, armas Jummal, nüüd, Et sa mind
M
kutsudwoöra'sSo lauale,kus/allist hüüd
Mull' walmistasid warraks. Kui nälg on minno'

hingele. Kui janno minno waimule, Et hädda
tulleb peäle.
2. S a olled hinge-hoidia, S a kowwast murret pead, S a olled temma wõttia Ni kui sa issi
tead. S a olled leiwaks, kaewuks ka, Kes sodab,
iodab armoga Neid, kes sind himmustawad.
^ S « s wõtta/ oige karjane, Mo hinge jah,
hutada,Ia sata taewa warrale, J a sedda kossu,
lada; S a armo laua waimistad, <<5a keikile se
ehhitad, Kes sinno peäle lootwad.
4. Kui tallekenne otsin sind Mo hinge karjast
tagga: S o ello-Manna s»dab mind, Kui nälg
mind waewab wägga. S o kallis werri jodab ka,
Ei üksige wõi lahhuta Mindsinnoarmust ärra.
5. Kui põdral' surest pallawast Wee himmo
peäle

püföaft <bhco-ssma^ast.
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peäle tulleb^Ettemma külmast Hallikast,' S i i s
janno ärra, aiad: Ni jargeste ma himnmstan/"
Et minna pattust lahti saan J a rõõmsaks sinno
läbbi.
6. Keik ennamiste ihhaldan, J a pall»» agga
stdda, Et kelk mo pattud kahhetsen, Sest need
mull' tewad hädda: Mull' üiget usko varna ka.
Mind öigusftga ehhita, Et südda rahhul olleks.
7. Mo süddant wõtta tõmmata Sest ilmast
taewa pole, Et ei ma-ilma armasta, S o arm
mull' tulgo mele. Et armastan ka liggirnest, J a
wihha lõppeb süddamest Ni kallist röga wõttes.
8. Mo fees ei olle middagi Kui agga patto
wigga, S o jurest polle ühtegi Kui agga puhtust
leida, Mo fees on selge hukkatus, S o jures selge
Õnnistus S o pühhadega taewas.
9. Mo sees uut süddant walmista S o pühha
Waimo läbbi, Nüüd jägo minnust mahha ka
Keik kurri tö ja häbbi. Mo meelt ja mõtted juh-

chata, Mo kurjad himmud toata, Mis eline arwastasin.
10. S i i s tulle armsast minnule, Mo kallis
hinge warra, Ma annan suud nüüd sinnule,
Oh! ärra pölga ärra Mo süddant, kallis peioke.
Et risti peäl ni kalliste Mind olled ommaks
saatnud.
l i . M a tännan wägga heldeste S i n d , kallis'
Lunnastaja, J a armastansindõiete, J a otan
sedda acga,Etsinna ello-jaggajaSeäl keige õnsa
rahwaga Mind taewa laual' kutsud.
129.

y ia8

pahhast Ohta' ssma - aiast.
IÖ9.

CXI Laul Zawti Laulo Ralnatust.
, Ich dancke dem HCrren von gantzem ic.

Wisil: Minno hing aimetcb wägga:c.
inna tahhan Jehowa kita keigest süddaa
M
mest Nende öigede nou,piddamissts ja
koggodusfts.
2. Sured on Jehowa teud, ArrawaLitsetud
keik nende hea tahtmisse järrel.
3. Au ja kitus on temma teud, J a temma
öigus kestab iggaweste.
4. Temma on omma immoteggude mäNestusst

feädnud; Armolinne ja süddamest hallastaja on
Jehowa.
5. Röga on temma annud neile, kes tedda kartwad; Temma seadus on ikka temma meles,
6. Ommad wäggewad teud on ta teäda annud
omma rahwale, Et ta neile piddi andma pagga^
natte pärrandust,
7. Temma katte tööd on tödde ja kohhus;
T^össiftd on temma ftadmisstd.
8. Need on kinnitud ikka ja iggaweste. Ja teh,
tud toes ja öigusfts.
9. Temma on omma rahwale ärralunnastawist läkkitanud. Temma on omma ftädust
kastnud iggawestaks; pühha on temma nimmi
ja tulleb karta.
10. Tarkusfe algminne on Jehowa kartus;
Üks hea mõistus neile keikile, kes sedda tewad,
selle kitus kestab iggaweste.
11. Kitus

pshhaft Ghto-säma« aiast.
,2D
i i . Kitus fa au olgo Jummalale, Issale
ning selle Potale, Ning selle Pühhale W a i mule.
12. Nettda kui olli algmisses nüüd ning ikka/
Ja iggaweste iggawesseks aiaks, Amen.
IIO.
Schmücke dich, 0 liebe Seele :c»

{toinno südda, römustelle, Iatta patto kom»
JJ+ beb jälle, Tötta ärra pimmedusstst, Minne
wälja rummalussest, Sest sind laual' kutsutakse,
Õnnistust sull' pakkutakse, Jesus, ma-ja taewa
Loja, Tahhab so stes asset tehha.
2. Minne, jõua ussinaste, WalWsta nüüd
tasfinaste süddant hinge tõssiale, Sinno helde
Iesusstle, Ärgo jägo tullemasa, Cl)fa, pällu
wiwimatta: Trulle, tulli IesukennelIü mo ouv*
maks armvkenne!
3. Kallist asja ostetakse, J a suurt rahha kullutakse; Sinna helde armastaja Jaggab omma
annid ilma; Sest et se on arwamatta, Mis sa
kinkid tassumatta, Keik ma-ilma tuld ja warra
Ei wõi sedda maksta ärra. >
4. Oh! mis himmo tulleb pthltf Kui so heldus
tulleb mele, Jesus, kallis hallastaja f Innimeste
leppitaja! Omma ihhoga mind södad. Omma
werrega mind jodad; Jummal tulleb nnnno sisse
Ellab minno waimus isse.
5. Wärristes ma mõtlen sedda, (Siiski römus
vn mo südda) S e onärramötlematta, S e o n ä >
taräkimatta. Kuis wõib innimenne teäda, Ehk
2i
ka

lzo
pshhasi H>hw - söma, aiast.
ta sedda ärranouda, Mis on kerge Jummalale,
Selle keigewäggewale?
6. Ibho, werri annetakst;Leibas, winas woe?
takse; fctd tuhhat sedda söwad, Mlttv tuhhat
sedda jowad, Ommeti on kullumatta, Iaggatakst löppematta. Kel on tarkust sedda mõista,
Kui ei waimo walgus paista?
7"IEsus! minno öige ello^ Jesus! minno
»oom ja Mo, Jesus! keigefurem warra, Ärra
taggane must ärra. Pölweli ma langen mahha,
Ihhaldan ja pallun sedda: Lasse sedda kallist
»oga Mind mo heaks, so auuks wõtta.
8. Armust tullid taewast issi Lunnastama innb
messi; Omma hinge ärra andsid, Rasked risti
melel kandsid, Wallasid ka omma werre Ilma
patto pärrast ärra; S e mind jodab önmstusseks,
Sinno armo mällestusseks.
y.Iesils: kallis hinge toitja, Jesus! patto ät<
rawoitja, ^ e , et ei sa hukkatusseks Ma so laua
ossalisseks. Sinno arm mo meles olgo, J a mv
süddamesse tulgo, Et ma nenda, kui siin wäe,
was. Jään kasinnoommaks taewas.
iil.

£>IEsa, meine Wonne«.

Wisil: r?üüd wõtkem Jummalale «.
5 > h IEsus! rõmo saatja, Mo hinge walgus«
f^tajal
Ei ükski ilmas jõua Kül sinno heldust kita.

i

2. Mull' kallid annid andsid, Ning maggusas,
te toitsid, Mind taewast kinnitasid. J a hinge
»ömustasid.
?.Mind

pilhhast <frht* g ffma, alasi.

ni

^. Mind tobbistparrandasid, Mind waest sa
awwitasid,Mmd näljast söötsid, jootsid, J a issi
ennast andsid.
4. Sest süddamest sind tännan, Ja se eest ki<
tust annan, Et sinnust waewa nähti, Kui sulle
hawo tehti.
5. S a risti kannatasid, Mind sega römustasid.
S u i hädda, muvre vtli, Mis sulle pattust tulli.
6. Mind wäaga armastasid, Mo peale armo
heitsid; S o hadda, surm ja wallo On minno
rööm ja ello.

7» Nüüd wottah minno südda S o kallist ar*
tno tmba; S e kallis hinge warra, S e wottab
patto ärra.

8. Lass' mind sowägge kita, Ning se tyv meles
olla, Et issi hole kandsid, J a taewa röga andsid.
y. J a minno suddamesfe, S o werrega mind
peeft. S o Waim mind Mhhastago, Need pattud loppetago.
lQ.Nüüd ollen pattust lahti,Et neid mull'andeks anti, Mo sees nüüd Hesus ellab, J a õige
ello annab.
11. Oh', anna, künni ellan J a siin ma-ilmas
ollen, Sind kindlast armastada, J a sinnust ossa

sada.

12. Et patto eest woin hoida, J a kindlast pal<»
wess' jäda, S o risti wastowotta, J a lihha
himmo jätta»
13. Mis ial wöttan ette, S i i s olgostmo mõtte,
Mis annid minna sanud, Et ja mind kossutanud.
. 14. Nüüd põlle wigaa mulle, Kui surren, sur«en sulle, J a peäsen surma waewast, Ning nään>
sind, Jesus: taewas.
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Pattuftpöörmisscft.
112.

Liebster IEsu, Trost Ut Hertzen « .
^KssRmas Jesus, römustaja, Innimeste 3unvßi
nastaja, Keik ma-ilma ainus on! Kui
'%^r ma allati ja ikka Omma hirmsa patt»
wigga Minno mele tulletan, Ei siis minna nõud
wõi leida, Et ma so eest wõiksin seista.

2. Pattuses maailmal' sündsin, Ningkamoil<
da kurja teggin, Minno hing on roppust täis,
Keik head minna kautas»«, Kurja jälle wallitse«
sin, Nüüd mind seub põrgo köis. Päwa päwalt
patto hawad öälamaks mo mele läh'wad.
3. Issand ! kuhho pean käänma, Kus so wihha eest pean jäma? Seest ei olle rahho mul;
Ma-ilm ümber, Pea peäl taewas Hirmutawad
mind siin waewas, Kurrat teeb mull' hädda kül,
J a mis mind weel ennam waewab, Keik so loom
mo peäle kaebab.
4. O h ! sa wagga patto-kandja,. Omma ell«
ärra-andja Jesus tulle appi nüüd'. Olle mull«
Lunnastajaks, Omma Issa leppitajaks,Kauta
mo silred süüd; Tahtsib sa mind lunnastada
Anna ka sest ossa sada.
5. Raskest ollen patto teinud, Ennesele nuhtlust saatnud, Sedda kurwast tunnistan; Agga
mmm tullen töttes, J a so pole kummardaoes
Lapse

pattuftpAfrmissist.
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Lapse kombel ihhaldan: Olle jälle armolinne,
Pallun minna häddalinne.
6. Kui need Inglid röömsak« sawad, Pattused
kui ümberpöörwad, Kes on äraeksinud < Jesus!
mind nüüd ärra pölga, Waid mind armust wastvwotta, Et ma andeks pallunud; Mis ma patt»
teinud sulle, Tahhan parrandada jälle.
7. Murre waim nüüd tagganego, ^rao ennam
kurwastago, Jesus ellab minno sees, Semmata
ma ollen kaddund, Temma läbbi uest sündind,
Semmas ellan iggawest, Temmaga ma muldas
maggan, Ja seäl taewas önsast hingan.
113.
> chCrr, ich habe mißgehandelt:c.

W i s i l : Iesiw, siirma ärrawoirja se.

s^Ssand: kurja ollen Anud, Oh mind koor«
*3 mad raske pat, Sedda teed ma polle käi,md,Mts sa mulle juhhatab, J a nüüd tahhaks»«
kül minna Hirmo pärrast warjul' minna. Jesus!
3»;fug! aita mind, S l i s ma ikka tännan sind.
2. Agga kuhho wõiksin jõuda Sinno selge sil>
ma eest? Ehk saaks ülle merre sõuda, Hauda
peita hädda sees. Ehk. mul olleks tule tiwad,
Siiski, Issand, sa mind leiad. Jesus'. Jesus!
aita mind, Siis ma ikka tännan sind.
3.Ilmaks tulleb tunnistada, Et ma kurri koihage Sinno lapseks nimmetada, Wõtta mind
so armule, Ärra lasse patto lihha Süttitada ftnno wihha. Jesus ! Jesus! aita mind, f&itä m«
ikka tännan sind.
«Eht
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4. 3l,k üks 'M'menne jõuaks Merre liwaluggeda, Ei ta siiski ilmas sildaks Keik ma patcud
arwada, EgZa fe woi ial sada Keik mo wigga
nimmttada. Jesus! Jesus! aita mind, S i i s
ma ikka tä man sind.
5. Mmno silmad wotke nutta Woido wägga
srdaste, Ot>1 et.^eas ivoiksin tutta Met weel
ikka rohkeste, Et ma woiksin omma häbbi N u ^
ta)a masilmalabbi. Jesus! Jesus! aita mind,
S i i s »na ikka tännan sind.
6. Oh! et kangeks nutto-oiaks LäMksid mo
pissarad, J a mosilmistwerri woaks, Et jo nut^
mast löppelvad ; O h ! et need kui laened merreft
Tõuseksid mo silmikestest. Jesus! Jesus! aita
Mino, S i l s ma »kka tannan sind.
^.Agga, Kristus,sinnoha>vad. J a üks wer«
re tilgoke Minnopattud parrandaivad, Kustuta«
wad koggone; Sest ma sinno jure lullen, Et so
hawus warjul ollen. Jesus! Jesus! aita mind.
S i i s ma ikka tännan sind.
8. Slnno selga koormat köidan, Wiska pattud meresse, Ennast puhhastada heidan, Pess«
lumme-karwale, Sinno pühha Maim mind
saatko,Et ma ial sust ei lal>ku, Jesus! Jesus,'
aita lNlnd, S i i s ma ikka tännan sind.
1
114.
Straf' mich nicht in deine« Jor» «.

'Sfano, omma wihha sees ^lrra sa rnirÄ
S
nuchle, Sest so Poeg on wahhemees, Arn«
saatnud .nulle^ Mul on nüüd Paljo süüd, Siiski
armo anna, Arm wihha kanna.
2. Kes

pattu stps<5rmisleff. tzf
2. Kes sind surmas kulutab, Kes so arnw tu
bat>,9ttmj so nimme auuttab, Sulle tänno annab! Hoia sa, Pallun ma, Pörgo wallo tundmast, Aita surra önsast.
?. Issatikko armoga Minno peäle wäea, Minna ollen römota, Rõmo mulle sata, Kannata
Mmnoga, T e , et hinge hawad Jälle terweks
lawad.
4. Waat, mis nõdder ollen ma, Wägga
yörgaks läinud Keik lu-kondid walloga, Et ma
vatto teinud, Nuttoga Pannen ma Uiuma mo
sänge, Waewan omma hinge.
5. Surest waewast ollen ma Koggoniste wäsld, Hingel iggaw odata, Õhkades ma tüddind.
auaks sa Aitmatta Jättab hingekesft Sure
murre sisse?
6. Tagganege waenlaseda Sest mind Iuminal kuled., Tagganege wastased! Kes teist ennam holib? Sinno ees Usso sees, Jummal, minya seisan, Armo rohkest leian^
% Au nüüd olgo Jummalal',Issal' ning sell'
Pöial'Waimul',us<o andial', Selle pühhitstjal',
Eitada, Tännada Tahhan temma nimme, Kes
tzeeb sure imme.

f

115.

Ich axmer Mnsch, «ch <m«e» x.
lVifll: Res Jummalat ni lasseb tehha x ,
a waene muld, kes patto teinud, Sun feisan/ Jummal^ sinno ees, Ma oll^n kurja
Ii 4
tss
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tee peäl käinud, Oh ärra nuhtle wihha sees. O h
hallasta! oh hallasta! Mo hallastaja armoga.
2. M i s hädda tulleb minno peäle, Et ollen
hirmsast eksinud, O h ! saaksin minna armo jälle,
M a waene laps, kes patto teind. O h hallasta!
oh hallasta! Mo hallastaja armoga.
3. O ! kule armas I s s a , taewast, Kui wägga
minna kissendaa, J a aita mind sest patto wäewast, Et andeks andmist himmustan. Oh hallasta! oh hallasta! Mo hallastaja armoga.
4. Eks sinna kule minno heäle, Kui tarn ilma
ihhaldan ? Eks sinna heida armo peäle, Kui öhkan, pallun, iggatstn? Oh hallasta! oh hallasta : Mo hallastaja armoga.
5. Kül hirmus suur on minno hädda, Ei wõi
mu ükski'parrata, S a üksi kelad ärra sedda, S o
arm wõib sedda wähhenda. Oh hallasta! oh
hallasta! Mo hallastaja armoga.
6. Mo kurja tööd ja patto möda Mull' ärra
wõtta tassuda/ Oh.' anna omma heldust teäda,
J n te mind ommaks lapseks ka. Oh hallasta!
vh hallasta.' Mo hallastaja armoga.
7. Et rägi agga ühhe sanna, Et kulen waene
eksia,Need pattud mulle andeks anna, S i i s ollen
so sees pattota. Oh hallasta! oh hallasta! Mo
hallastaja armoga.
8. Sest minna ussun, et mo palwed Ei jH
nüüd wastowötmatta, Sest minno mõtted
röömsaks läh'wad, Ei need mind ennam kurwasta. Oh hallas«! oh hallasta! M o hallastaja armoga.

«is.Se»
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116.
Gey mir doch gnädig, 0 mein Gott lc.

XOifil: n«»D p4i$an minna vtämfaett zc.

kurwastud J a sures häddas ollen, Kui patto
wallo tunne«.
2. O h ! puhhasta, oh, pesse mind Mo patto
rojast heldest, S o hawades ma otsin sind, Mo
Jesus, aita noppest, S ü s rõõmsaks saan. M a
tunnistan, Et patto teind mo südda, O h ! pesse,
Issand, sedda.
z. S e wölg mull' polle teädmatta, M i s sulle
maksma pean, O h ! anna andeks, kannata
Weel minnoga, ma tean, Et sured süüd, Mis
tunnen nüüd, S o wasto ollen teinud, M i s sinno
Poeg on maksnud.

4. S a olled öige, tössised J a head on sinno
teud, Mis meie muud kui sullased, Kel paljo
üllekohhut? S a rojata Ning pattota,.Meid
olled pühhaks lönud, Pat on meil' rojust tonud.
5. Waat, minna ollen nenda ka Kui keik muud
innimessed, Ma polle sündind pattota, Waid
kui keik häddalissed. Mo sündminne On paltune, Mind himmud rojastanud Misga mind
emma sanud.
6. Töt Jummal finna armastad, Mis sallaias on nähha, S o sannaga »ind õppetab, S e
wõib mind targaks tehha, Mis ellades S i m ilma

Ii 5
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feest Ei, targad olle. leidnud/ Ct ennast targaks
pannud.
?• IsoppigH nüüd ripputa Mo peäle, t\ saan
pulgaks, Mind lummtz-walgeks lõppula, Et
ma «i lähhä uhkcks N i süddames Kui kombedes,
Waid sind ükspäinis nouana J a sinno pol«
Jõuan*
8 S o ral)hoga mind rõmusta, S e on lukontil' »näggus, Sest minna ollen Vammota, ^ t
kontist üddi kaddus. Oh! kauta Mo patto ka
J a temma hirmsa häbbi, J a parranda mo
tõbbi.

9. Mull' Jummal! puhhast süddant, lo, Sest
j^dda mo hing püab, Mo patto wallut' õtsa to.
Mis mo peab kurja hüab; Mind nenda S o wai,
möga« Kes tossin«/ mind täida, Ning abbi mulle,
näita.
lo^Oh! ärra »Uhtlz wchha sees Mind sinno
Pöia pärrast Mo I s s a , wäggew abbinwil.
Head jagga Waimo, warrait. Mind jahhuta
iS» abbiga, Et wõin so peäle lota,. V o Wait
must rõmo ota.
xi. Neitz pattusid siis tahhan ka S»nõuudöppetada;, Kui enne so nou- tunnen ma* S i i s wõin
neid juhhatada. Mind aita nüüd, Keik raskch
füüd Mull', Jummal, andeks/anna. Ning mur*
ret mo eest kanna.
1
.12. Sull' peab pärrast minno keel Ning südda:
tänno andma, Mull' tulgo sinno käest se imel,
Et minna wõiksin laulda Nüüd rõõmsaste Ning
jaraeste, Mis sinno auuks tulleb,, Ning südda
Ennust öppeb.
l 3. Sest ennam A ei t M a g i Reid ohwri sa
neid

patn,sip<55smipsesi.
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neid yndid, M i s ihho polest anneti: Waid stdDa
rõmuks panned;,Kui kurwastud Ning ahKastUd
On meie waim ning südda, Kül ohwriks rahhad,
ftdda.
14* Sioni üUespiddaia, 0 b j aita omma rafy*
wast, Ja nende mürid ehhita Keik sllawattest
kiwwast; N i kiudlaks jääb Lin, kunni saab Jerusalem stätt. mahha Sell' kassilks, kes on
wagga.

15. S i i s ohwn-pühhawõtwad sull' Keik waggad pühhitseda, Mis on so melepärrast kül, ^im
ei sa ial õtsa: Seäl pühhaste, Ning rõõmsaste
Sind, Issand, pühhad tutwad, Myg M e stMt,
au näitwad.
li?.
Erbarm dich mein,. 0 Her« ©Ott ic,

gttvo peäle heida armo nüüd, Mo Iummat,ftst
JJ+ so arm on suur, Mult wõtta ärra patto
süüd, Et minno sees on patto juur, M a ollen eksind wasto sind, S e waewab mind m süddames, S a nomid wägga öigeft mind« Et püssi
lurri sinno ees.
* 2. Ma tullin pattus ilmale, Mo emma sai
mind patto sees, Töt pead sinna armsaste, S o
tarkust näitad sa mo ees, Mrnd Isoppiga puhhasta,. J a pesse lumme-karwale. Lass' mulle
,ömo kuluta, S i i s rõmo saah mo hingele.
3 . Mo pattu« ärra ette to^Waid unnustamis
asinud, Mosissepuhhast südda«d lo, S i i s ollen
uest tünHlnud, S o paAst. ärra pülga mind, S o .
Waimo.

14©
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Waimo anna minnule, Mind önsaks te, ma pallun sind, S o waim mind «itko rümule.
4. Ma tahhan, Issand, pattused Keik öige
tele fuhhata, Et mahhajäwad kurjad teed, Mind
wõtta armust wadata, £>h Jummal!' armo andia, Ring wer« füüsika peästa mind, Siis näikfe õigust armoga, Sepärrast minna kidan sind.
5. Neid ohwrid sa ei armasta, Neid anda
meel mu! olleks kül, Kes ommad pattud palwega Siin kahhetstb, on armas sull', Neid
ohwrid toon ma sinnuleI Oh.' jõua armust tchha hcäd S e öige risti-rahwale, S i i s sinna ötguft ohwriks näad.
11&
To wahr ich lebe, spricht dein :e.

N)tstl: Oy I s s a ! taewa rigi sies «.
m i kui ma ellan töeste, Meil' ütleb Jummal
-Jv heldeste: Ci olle minnul römo sest, Et hukka lähhäb iggawest S e waene willets pattune,
Waid et neist pattust pörab se.
2. S e sanna usso, pattune! Ning ärra mõtle
kaksite, Sest saad sa armo, rõmo kül MisIummal tõotanud sull', Ning kinnitanud wandega;
^)nnis, kui pattud jättab sa.
3. Oh! ärra olle holeta, Kül aeg weel, ärra
mötte sa: Ma tahhan röömsast ellada, Ning pärrast, kui saand wannaks ma, Siis lahkan patt»
wihkada, Kül Jummal wõttab hallasta.
4« Kül Jummal tahhab töttada S i n d pattust
wastswöttadä, Kes agga pattosissejääb, Ning
ikka

pattu
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ttfa wasto oksa teeb, Ei heida armo hinge peal',
S e peab wa8» tundma seül.
5. Arm Iummalast on tootud, Et Kristus fi>
eest surmatttd, Ei temma siiski kinnita, Et peav
hoomstks ellama, Et tulleb surm, on teäda kül,
Waid teädmatta se aeg on sull'.
6. Et ellad tänna, pora weel, Ehk homme teine
lärg on teäl, Kes tänna terwe, punnane,Kül
homme äkkist surreb se, Kui õlled pattustpöä»,
matta, S i i s pead põrgus pöllema.
7. Mind aita, helde Iefuke.' Et sulle jouai»
peage, Ning enne pöran kermeste, Kui surm
mind kissub äkkiste, Et tänna, iggal aial ka,
Ma woiksin önsast lahkuda.
119.
Ach ©Ott und HErr! wie grsßt

*"\bJ armo »uur, Mo pai on suur, Mis mitt>
^ ^ n a wötnud'tehha: Ei õlle teäl Ma-ilm«
^eal Mo hingel abbi nähha.
2. Et õlleks mul Heawarri külMa-ilmaots«
jäda, Ei siiski ma J a haddata/ Et patto palk.
on teäda.
3. Sest sinnule Ma pattune, Mo armas I s >
sand, tõttan, J a pallun sind, O h ! kule mind.
Et sures waewas ollen.
4<Kui tahhad sa Mind nuhhelda,Sega ma,
eahhul ollen; Et nulMe teal, J a aita ftal, Kur
ma so jure lullen.
5. Ka kannatust J a parrandug, Oy Issantzs
anna mulle, J a awwita, Et lmtmatta J a ivaZgast ellan sulle.
¥•««
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15. Te minnoga, Kui tunned sa> Keik heaks
ma sinnust wottan^ Mind walmistas Et löpmatta S o pole üksnes hoian.
7. Kui linno wiis, Et temmastisKül ennast
warjul hoiab, Kui tuist on ees Ning hädda käes,
Ka omma asset leiab:
8. Nisammote M a pattune S o hawa si^se
tullen, Ku» surm ja pal Mmo waewawad, S o
M e s , Iestls, ollen.
9. M a ollen seäl, Ehk hingel teäl On iKust
ärraminna; S i i s taewas mull'Saab rõmo kül,
Kui minna lähhä« sinna.
i a . A u Issale, Ning Pöiale, Ka pühhal'
Maimul' olgo; Ätüüd süddamest J a iggawest
Meist keikist Amen tulgo.

^»., „

120.
V Vat<r in Varnchertzigkelt»

w i s i l : <l>h Jummal! w^ra heldekee «.
<"V>! helde armo Issa, sind Ma waene pallun
t < ^ wagga, O h ! ärra pölga sinna mind, Et
tunnen omma wigga, Ma ollen paljo paitud
teind Ring eksitusse tee peäl käind, Keik sedda
andeks anna»
2. S o jkve wäe läbbi mult Keik pattud wõtta ärra, Mind lasse sada tarkust sult, J a anna
taewa warra, Head tahtmist, wägge, pül)ha
nou, Et keikist tulleks sulle au, Mis minna wot»
tan ette.
?.OH! Jesus innisteggia, S a olled ärra«
maksnud Mo pattud omma werrega,Ningarmo
mulle

pattustp^miositH.
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mulle saatnud^ Oh Tawtti Pveg, hallasta! Oh
! helde Iummal7awwita! Mo nutto, palwe kule.
4. S o werre hawad, surm ning piin Mo hin*
;ac kassllks tulgo, Ning mis fa kannatanud siin,
Mo õnnistussets olgo, Oh', omma Issa pällu
sa M o eest, et temma armvta Mind wäest «
wõista hukka.
5. Oh pühha Waim'. kes rõmustad, S a öige
julchataja, Kui pal ning himmud tiusawad, S i i s
wäggewast mind aila, Et himmud ei sa wõimusike. Waid et ma rahha ahnusse, Au/ lihha
himmo wihkan.

6. &viisilrmaturib vn pea kä, S i i s "vtsatife

da inind aita, Et kurrati ning temma wäe Ma
wõiksin örrawoita, Ek haigus, hädda, kurwaa
<us, S e surma waew ning ahhastus Mind saat^
wad taewa poft.
!2I.
HErr FEsu Christ, du höchstes Gut»c.

IEsus! üllem abbimees, S a armo Hallik
O hkaewas,
Et wata, kuida minno sees M o

hing on sures waewas, Et patto süüd mind wäewawad, Ning mind ni wagga kiusawad Sest,
mis ma ollen teinud.
2. Stamma sure hädda sees, Oh Issand!
appi tötta, Ning olle öige abbimees, Mo süddamest neid wõtta, Et pattosissema ei jä, Ning
surma hukkatüst ei nä, J a iggawest ei kau.
z.Kui minna hakkan mõtlema, mis ial ollen
teinud, S i i s tahhab südda katkeda, Sest ollen
arraks
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arraks läinud, Mo nou ei hakka kuhhogi,Waid
hukka saaksin wimati, S o sauna kui ep olleks
^.Sesamma sanna tunnistab, Et andeks annetakst, Mis pattud südda kahhetseb, Ning et
neid unnustakse S o armo neile tõotad, Kes kur^
wast melest palluwad, Ning ustwadsinnosisse.
5. Et minna ommast melest nüüd, Kui sinna
tead sedda, Ka leian paljo rasket süüd, Need tewad mulle hädda .' Sest tahhaksin so werrega
Mind lasta pattust puhhasta, Kui Tawet ning
Olanasse.
6. Sest langen minna pölweli, Oh Issand!
sinno ette, Sind pallun minna allati: Et rbmus« m o mõtte. O h ! anna andeks heldeste, Mis
minna ollen kurjaote Mo ello aial teinud.
7. Oh Issand Jummal! hallasta Ning anna
andeks mulle, Mo kurba süddant rõmusta, S i i s
tänno annan sulle, J a tahhan hea melega S o
nimme auuks ellada, Vingsinnosanna kuulda.
8. S o Maimoga mind kinnita, Mind aitko
sinno hawad, J a pesse mind so higgiga, Kui
lööwad ello päwad, Ning korrista mind önias«
te S i i t kurjast ilmast, Jesuke; W i taewa seltsi
. Amen.
122.

Ach! wassindwir ohne Jesu «.
Wisil: Jummal ma ning raerva Jtoja 2c

(Csh! kui waesed, waewalised Olleme Jesus- '
^ f e l a , Nõdrad ka ning häddalissed, Armas
Jesus hallasta ! Meie waeste peäle wata,Armust meile abbi sata.
».Siw

_iL
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*. Sinnõtä^õh^sKnd Jesus! PimmedusstS
olleme, Ussist tulli meile kurjus, Patto waema
tunneme, Süddamesse ussi wihha Tikkub, wottab wallo tehha.
3. Sinnota, oh kallis Jesus! Põrgo, kurrat
hirmutab, M u l on waia usso julgust, Hukkatus
mind ähwardab, Süddamest pat hirmsast ilmub,
Seäl se põrgo tulli raksub.

^.Sinnota, oh armas Jesus.' Meieei sa ed^
dase, Ma-ilm püab keikis paikus Eksitada ftifc»
jaste, Puhho ähwardab ning pilkab, Puhho
kawwalaste, libbab.
5. Helde Jesus: sa tead amMo, Ct stlnnödralj
olleme^ Rammoto on meie rammo Meie ellus
jargesle, Saggedaste kommistame, Eksitusst
sisse same.
6. Kinnita meid, armas Jesus! Aita, kui ott
hädda käes, ^e meid targaks,sinnowalgus Olgo
'wäggew süddames; Anna mulle sinno armo^
Si»s mo südda tunneb rõmo.
7. Rikku ärra, wäggew Jesus! Kurja waimo
tiggedust; Et so pruut wõiks olla römus, Pörä
temma wiggadust, Kui sa tahhab rõmustadaa
Ei wõi ükski kurwastada.
8. Toeta meid, maggus Jesus! Süda tele
heldeste, Ctsiinkäime ommas ellus Sinno tee
päel kermeste, Patto himmust tagganeme, J a
Mis hea on, iggatftme.
9. Sinno wäe Waim, oh Jesus! Andko meile
wägge ka,Et so mele pärrast meie Iargest wõime
ellada, Walmista meid, armas Issand, KolbamH te meie südda»«.
Kk
to. Sii«
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. io. <&M saab tfamo, ISsand Jesus, Sulle
suust ning süddamesta S i i s ka meie wõime kitust
Sulle anda keigest wäest. S i i ssindIesust auustakse, Keikis paikus kidetakst.
I2Z.
Wo soll ichfliehenhin lt.

^ > h ! kuhho lähhen ma Mo patto koormaga?
***/ Kust pean armo leidma? Kes .saab mull'abbiks jõudma? Ct keik ilm appi tulleks, Mul siisk
hädda olleks.
2. Oh armas Jesuke! Ma tullensinnule,Ms
peäle armo heida, S o helde süddant näita, Mind
wõtta armust wasta, S o werrega mind kasta.
3. Ma waene pattune! S o peäle julgeste Ma
tahhan pattud heita, Et wõiksin armo leida,
S i i s sinno pühhad hawad Keik õnneks mulle sawad.
4. S o pühha werrega Mind pattust puhhas,
ta, Mo kurba süddant aita, S o armo mulle
näita, Keik pattud kinnikatta, Ning merre põhja
matta.
5. S a olled minno õn, Mo armas Iesuken!
Et sa mind pattust peästnud, J a olled neid ka
süstnud S o omma haua sisse, Seäl matsid sa
neid isse.
6. Ehk suur mo patto tö, S i i s saan neist wallale, Kui ma so werre wottan, S e peäle kindlast
lodan, Kes sinno jure jõuab. Kül häddast abbi
leiab.

7-Mul

7-Mul paljo wa»a kül, Mis siiski tarwiS
mull' Mo õnneks keik on todud, S o werre läbbi
sadud; Sega ma woidan ärra Keik patto, pörgo karra.

8. Ehk kurrat wäega Mind tahhab hirmuta,
Mul põlle siiski hädda<Sa, Jesus.' woitsid tedda, J a sinno pühha werri Lööb mahha temma
Utu
9. S o werri tõeste Teeb sure imme-ts, Et selle
wäe läbbi Keik rahwas leiab abbi, S e peäbtab
surma kaest J a patto, pörgo wäest.

10. Ma lodan, ISsand, sest S o peäle suddamest, Ei ma woi hukka minna, Et surnud õlled
sinna, Ning minno pauud kannud, S o riki
mulle annud.
11. Mo süddant juhhata S o pühha waimoga,
Et kuria mahhajättan Ning sinno jure tõttan, Et
woin so jure zada Ning taewa riki sada.
124.

Ich armer Sünder komm zu dir«.

XVifd: Oh Adam! sinno eksitus :«.
C\X) minna rnaenc pattune! Kui raske on mo
t%J südda, Mo armas Iummal !stnnulePean
tunnistama sedda; Need pattad mull' On rasked kül, Mis minna ollen teinud, Üks kurn u
On kurjaete Maast maddalast kül kaibud.
2. Kes woib keik üllesarwata, Mis finnowasF
Kk 2
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to tehtud? Ei wõi ma siiski fallata. Et se keik
sinnust nähtud; Mind awwitas J a lunnastas
S o armas Poeg, oh Jummal! Ning ommeti
Meid petteti, Et ollen hirmus rummal.
3. Kes sudab üllesräkida, Mis head sa mulle
teinud? Kui kohhus olli tännada, S e melest hv
raläinud; S o warraga Mind rohkcst ka S i i n
issa kombel toitsid Kui omma last, J a helledast
S o armo sülles hoitsid.
4. S a ootsid tänna päwani, Et piddin pat^
tüst pöörma, J a läksid aastast aastani, Kui wni»
sin, kannatama; Ei nuhhelnud, Kui teninud Ma
kurri innimenne, S a hallastad J a parrandad,
Et olled armolinne.
5. S o sanna on Mind saggedasi Mo patto pärrast nomind, S o pühha Waim on wäggewast
Mind sinno jure kutsnud, S o armo käed Mull'
teggid hääd, S o pole kässsid jõuda, Ka sundsiv
sa Mind ristiga Sind jälle takkanouda.
6. Et sinna kül ni heldeste Mull' olled tiim
annud, Ma ollen siiski öälaste S o sanna wasto
pannud, Mo rummalus J a wallatus On ülle
kätte läinud, Ei olle sa Siitt hirmoga Mull'siiski
õtsa teinud.7. Külsinnawõinud peage Olo ello lõppetada,
Mind turja sullast äkkiste Siit ärrakäutuda,
Kül kangest sa Woind nuhhelda J a kohhe ärra?
heita, Nüüd otab weel S o Issa meel, Et tat>
had armo näit».

%. Kui sedda mötlen järgeste,SiiS tulleb MUr
«peäle, Et minna nenda hulluste Teind panud
uest,

uest jälle. Kül põrgusse Ma tõeste Nüüd piddin
hukka sama, Seäl kardan ma, Et walloga MuIs
peaks lasfutama
9. Ei sünni mulle kurjale S o lapseks nimmetan
da, S o kange hukkamoistminne Wõiks mulle
ossaks jäda, N i kibbe surm On patto koorm,
S e on mull'ammo teäda, Kui arwataks, M i s
eksitaks, Ei wõi ma önsaks sada.
10. Oh helde Jummal! hallasta, J a näita
armo mulle, Et sure allandussega S o jure tullen
jälle, Mind truiste J a armsaste Sest raskest
munest peästa, Kuisinnaka Ei kossitta, Kes
siis wõib so ees seista?
11. O h ! anna jälle römoga SoIssa süddant
nähl,a, Need pattud hopis lõppeta, Et head ma
wõiksin tehha, Keik minno tö J a tahtminne S o
mele pärrast tulgo, Kui surren teäl, Mull'taewas seäl Hea asse hingel' olgo.
125.
Treuer GOtt ich muß dir klag«» i*>
w i s i l : Sion kaebab jures häddas « .
ttu Jummal, sulle kaeban, Et on hädda
O ty\süddamel,
Kurjaste ma ennast waewa».

Kui sul teäda ennesel, Mis suurt nödrust tunnen
ma, Ei wõi üllesräkida, Kui se kawwal waim
mind kiusab, Risuda mo usko püab.
z. Jummal, sinna issi tead, Et rnuS polle e n n e ^
fest Ühtegi, waid sinna jaggab Keik head vitrM
heldest käest, Mis on ial minnus hä, S e tvM
Kk --•
m
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no armo t&, Smna usso mulle annad Ning ka
keikile, kui arwad.
3. Minno healt, oh I u m m a l ! kule, Sest so
pole kissendan, Tötta sinna appi mulle, Muido
minna liukka saan, Kurrati tööd rikku sa, Minno
usko kinnita ^Et ma sinno peale lodan,Süddames ka Kribtust hoian.
4 Jesus, kes keik armo annad, S a ei lükka
ennesest Tedda, kes so risti kannad, Waid sa
kostad temma eest. Chk st ust on plssoke Kui
sinnäpi terrake, Ommeti saad sinna, nahha, Et
woib sured asjad tehha.
5. Mulle armo anna sinna, Et kurb ollen koggonist; Alta mmd, et woidan minna, Kui on
paljo woitlemist; Minno usko kinnita, Waimoaa mind ehhlta, Et woin waenlast mahhalüa,
Ning so abbi eest sind kita.
6. Pühha W a i m ! sa römusta/a, Issa, Pöia
sarnane Iummal, öige juhhataia Õlled sinna
waggale: Usk, mis tunnen süddamee, Tulleb
üksnessinnokaest; Õlle ikka weel mo-abbi, Hoia
mind so wae läbdi.
7. Sinna kallis öppetaia, Õlled armo pakku,
nud, Wotta head tööd loppetada, M i s sa õlled
hakkanud; Nödra usko kaswaia, Ettäit woimust saaksin ma, Künni Issa rikl tullen, Ühhes
pühhadega ollen.
8- Iummal keige üllem Iummal.' Issa,PoeZ,
W a i m õlled sa; Minna waene ollen rummal<
ötta sa mind aidata, Kui se kurrat kurjaste
Id, et ma kaksite Pean mõtlema so armust,
Mjäma sinno römuft.
»
9.Kis,

I
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9. Kissu mind nüüd temma wörgust, M i s ta
panneb sallaja Minno kahjuks ; temma kõrkust,
Armas Jummal^ kama. Rikku ärra tiggedust,
Kurja waimo kawwalust, Tulleb patto wasto
panna, Ikka mulle wõimust anna.

10. Peästa, Issand, ussinaste Omma last,
kes waewa nääb, Aitö tedda wäggewaste, Kunni
hädda möda tääb, Kui üht last mind talleta, Ei
wõi kurrat kitelda S i i s , et mind on hukka saatnud, Kes so peäle lotes waatnud.
ii.Abbimees sa olled mulle,ISsand,wäggew kaitsta, Ihho, hinge annan sulle, Jummal,
ärra wiwita Omma abbi: peästa mind Kurratist, siis tännan sind, Häbbiks sag» temma, isse,
Jägo ikka põrgo sisse.
12. Et suur on so wäggi, sedda Tahhan kitck
järgeste, Et mo ahhastust ning hädda Olled
pöörnud heldeste. Ei ükspäinis ilma peäl. Waid
ka pärrast taewas seäl Tahhan tänno kuiwada,
Iggawest sind auustada.
126.
»Bei« zu dir HErr IEfu Christ «v

0 peäle üksnes, Jesuke! S i i n ma peäl min»
S
na lodan, S a olled rõmuks minnule, Kust
maialt rõmo otan ? Ei olnud enne keddagit, Ci
olle weelgi ükski nüüd, Kes mind wõiks häddast
peästaba, Sind pallun ma, Wo lotus Jesus!
awwita.
2. Mo pal on suur ning raske kül, M o südda
nuttab sedda, Oh ! anna sedda andeks mull', Et
Kk 4
.
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peästnud mind so hädda, S o Issa seädis taewa
sees, Et frnna o2ed wahhemees, Sest patto süüst
faaä lahti ma, Te tö-eks sa, Mls sinna wõtnud
toota.

3. Oh? anna armust minnule Head usko ning
head tehha, Et ma so armo kindlaste Mo südda«
mes wõin nähha. Ning jaraest armastada sind,
J a ligssimest kui ennast mind, Mo Wiimsel otsal
awwita S o wäega Fturratlt minnust aiada.
4. Au olgo Issal' üllewel, Kes paljo head meil'
«nnab, Ning temma Pöial' Iesussel', Kes met'
eest murret kannab, Ka pühhal'Maimul'olgo
au, Kelt tulleb abbi, ön ja nou, Mind aitkoIs-

fa helde meel S i i n ilma peäl/Nmgiggawest seäj
Üllewel,
127.
Aus tiefer Noth schrcy ich ju d i r « ,

pole, Issand, süddamest Ma tõstan oms
'JSa 0hallasta
ma heale, Mind peasta patto hädda seest.
mo peäle! Sest, kui sa tahhab arwata Keik möllad, mis mul teadwalta, Kes sii«
f> ees wõib seista ?
2« S o ees ei maksa muud kui arm Need pat*
luh andeks anda, Keik meie tö on tühhi põrm,
Kes wõib so wihha kanda ? S o ees wõi ükski suM i Waid peame keik hirmuma, Ning ellama
fi armust.
3 Sepärrast sinno peäle nüüd, Mo Jummal!
minna ^lodan, Mo süddames muud ühtegit Kui
et M abbi otan, M i s sinno sanna tõotab Nrng
minn«

pattusipösrmisstft.
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minno hinge rõmustab, S e peäl' ma ollen
julge.
4. Ehk sinna kaua wiwitad Mo häddas appi
tulla. Weel ussun ma sind Jummalat, J a tayhan julge olla, Kui teeb se ustllk Israel, Kes
sünnib Waimust üllewel, Ning Jummalat weel
otab.
5.Ehk suur on meie ssl ning pal, Mis sinno
wasto tehtud, Meid siiskisinnaarmastad, Ning
saab so abbi nähtud. S a olled õige karzane, Kes
fannast ning ka teust hä/ Meid peästa keikiss
pattust,
128.

Waschet euch ihr Volck der Sünden le.
w i s i l : S w n kaebab sures häddas zc,

kurjad innimessed, Teie rasked pattused,
T eieHrge
olge kangekaelsed, Puhhastago südda-

med, Jätke mahha kurja tööd. Saatke ärra
pattud keik, Kui teid pean armastama, J a teid
pattust lahti peästma.
2. Wõtke õiget teed siin minna, Wõtke õiget
õppetust, Tehke head ja minge sinna, Kus ep
olle hukkatust. Teie aeg on lühhike, Surm kül
'tulleb peage, Wõtke ni, kui tahhan, tehha,
Andke wennal' armo nähha.
3.T"lge siis mo jure jälle Murretsehes, uskm
des, Mv'tke peäle ue mele, Ued kombed ellades.
Teie patto eksitust, Kust teil' tulleb kurwastust,
Peab andeks annetama, Neid ei tahha mälletada.
4. Kui on teie patto hawad Ni kui werri pün«aftd, Siiski nemmad walgeks sawad Walge
Kk y
mU
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w(lla karwastks, Kül ma pea puhhastan, Ja kui
lund neid selleta«, Jesus! seon sinno sanna:
Mulle pattust pöörda anna.
I2Y.
Ach I was Hab ich ausgerichtet le.

XVifil: Sion kaebab fures häddas *c.
'ii! mis minna ollen teinud, Et ma olle»
eksinud, Iummal issi on mind näinud,
Sest ma küpseks lähhen nüüd; Minna wagga
Habbendan, Kohkun ning ka ehmatan, Et ma
find, oh Iummal! jätnud, Ning ni julgest pbrgotötnud.
2. Wärristes, mo Iummal, kaeban, Et ma
olnud wallato, Patto parrast ennast waewan,
Sinna wagga õlled ,o ; Minno lihha tiggedus,
S e on öiget waggadust Pölgnud, ning so wasto
pannud, J a so wihha kaswatanud.
3. Enne mul ei olnud häbbi Sinno wasto ekfida, S e läks minno hinge läbbi, Kui jäin ilma'
pattota: Nüüd et ftdda kahhetftn, Ning mo
pattud malletan, Ei ma kustki römo leia, Ei ma
hingel' asstt tea.
4. WlittQ aastat ollen käinud Hullust peast mo
patto teed, Taelva ellust möda läinud Kui need
kanged pattused; Ei ma tunnud ellades Patto
koorma süddames; Ussin ollin pörgo jõudma,
O h ! kust pean armo leidma?

W

5.Taewa pole pean waatma, Agga minna
häbbendan, Kes mindsinnatulleb saatma? Pat-

Pattustp5<5rmislest.
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to pärrast ehmatan; Minna ollen wäärt, et sa
Mind mo raske pattoga Kohhe pörgosisselükkad, Ihho, hinge hopls hukkad.
6. Kaddugo je maius ärra, Mis neid pattud
armastab, Sago hukka silma, terra, Mis se
tühja igWtsed; Olgo wantud ^koggonest Patto
himmud iggawest, J a se motte patto peäle Olgo
ärranetud jälle!
7. P a t ! oh kuida olled sinna Raskem koorm
kui kiwwiring! Sinno raskust tmmn minna,
Sestke kurb on minno hing: Mind mo Jummal
hirmutab, Ning mo süddant kurwastab. Kust
ma pean abbi leidma? Kes mind aitab käsko
täitma?
8. Issand! keik on sinno wäes, (Vinna ainus abbimees, Minno hädda on so käes, S a
wõid peästa surma seest, Sinno peäle lodanata,
Ei wõi ennast aidata, Wõtta mind nüüd ueks
tehha, Et saan sinno rõmo nähha.
9. Minna wihkan meelt ja motte, Mis sest
pattust tullewad, Minna langensinnoette, Pallun sind, mo Jummalat: 3lrra minne kohtusse,
Näita armo minnule, Kui sa tahhab kohhut
mõista, Kessiissinnoees wõib seista?
10. Sest et Jesus risti kannud, Armas Iummal, hallasta! Et ta ennast surma annud,.
Peästa mind nüüd armoga, Sest ma ussun'
kindlaste, Et so Poeg ka minnule Sinno armo jälle saatnud, Ning mo pattud mahhamatnud.
11. Sinna olled meile pakkund WandudeS
fo heldusst, Omma Pöia läbbi hakkand Pattust
peästma armsaste: Oh so wandmist mälleta!
Wot-
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Wõtta wasto römoga, Kes nüüdsinnojure tötwad, Ning need pattud mahhajätwad.
12. I S i a n d ! kule nüüd mo cheäle, Pallun
minna eksia, Kes so pole pörab jälle, Wõtta taewast wadata; Minno hing on waewatud, Min«
no südda rudjutud, Ärra põlga, Issand! sedda,
Parranda mo patto hädda.
13. Lasse omma Inglikessi Minno pärrast römusta« Aita mind, oh Issand! issi Keikist pattust parranda, Et ei holi körkussest, Kurja waimo pettusstsi, T e , et sind, oh Jummal: ihkan,
N i n g , nns aialik on, wihkan.

14. Kui sa mind nüüd jälle aitad Sinno päh*
ha Waimo wäest, Et ei te, mis sinna laibad, Et
ma peästa põrgo teest: S i i s ma tahhan sinnoga
Ennast uest kihlada, Ning so nimme sirn ning
taewas Kita, et mind peästsid waewast.

Laulud öMssamissest.
Es ist das Heyl uns kommen her«.

S ) E i k kallis hinge önnistus S a a b selgest ***
O v must selle, Kes tunneb omma rummalust,
• Ning lodab Jesu peäle; Ust aitab meid
siin üksine, Ei maksa meie omma to, Sest Je-fils on keik maksnud.
H. Kui innimesteft üksige Ci jõudnud käsko täita,

Gigekssamisftsi.
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tüf dtiit olli Jummal wihhane, Meid tahti«
põrgo heita, Sest temma käst on waimolik,
Waid innimenne lihhalik, Sest ollime keik hukkas.
3. Et rahwas püab ommast wäest S e kässo
tahtmist tehha, Sest tewad nemmad rummalast,
Ei olnud õigust nähha; Käst on ükspäinis tunnistus, Kust tunnuks meie eksitus, Mis lihha
meel ei mõistnud.
4. Et meie ennast õiete Woind pattude eest
hoida, Ehk meie sedda püüdsime, Ei olnud öigust leida, Sest kawwal tö keik hukka laäb,
Kui pattule weel wõimus jääb, Mis emma ihhust hakkab.
5. Ei piddand siiski taitmatta S e kässo sanna
jäma, Seks piddi Kristus tullema, Ning illtt^
mesfeks sama, S e täitis käsko täieste, J a satw
vigust keikile, Mind peästis Issa wihhast.
6. Et Kristus nenda täieste On käsko issi täit-.
nud, S i i s tulleb õigus rahwale, Kui kirri sedda
näitnud; Et Kristus omma werrega Meid peab
õigeks teggema, Kes meie eest on maksnud.
7. Sest lodan minna koggone S o peäle, bu
mäs Jesus, S o sanna ei wõi walleta, M a
ussun Mno heldust, Kes ussub ning saab ristttud, Sell' taewa ön on walmistud, Et temma
ejsa hukka.
8. Kes ussub keigest süddamest, S e peab önsaks sama, Sest usko tunnuks armo tööst, Ei pea
töta jäma, S e ust ei lahku Jummalast, S e arm
st aitab liggimest,Kui Waimust sündind olled.
9. Käst näitab ülles eksitust, Et südda murret
fannab, Waid pühha armo-õppetus siis jälle
töm»

i;8
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rõmo annab, Et^kännatame willetsust, Sest
käst ei anna römustust/ Ei wõi meid waggaks
tehha.
10. Kus öige ust on ialge, Seäl nõutakse head
tehha, S e ust ei kolba kuhhoge, Kus head ep olle
nähha: Ust siiski üksi önfaks teeb, Heast teust
lühhem abbi nääb, Sest tunnuks öiger usko.
i i . S e öige lotus kannatab, Ning wõttab
kindlaks jäda; Mil aial Jummal awwitab, Ei
olle meile teäda, Kül temma teab selgeste, Mis
öige abbi tunnike, S e peäle julgest lota.
12. Kui Jummal abbi wiwitub, S i i s sinna
ärra karda, S o süddant temma kinnitab, Ei
lahku sinnust ärra, ^ a sanna ussu ennam weel,
Ehk arg onsinnowaene meel, Ni waigista keik
hirmo.
13. Au, kitus sago süddamest Nüüd meie Iummalale, Et temma põrgo woimussest Meid lun«
nastanud jälle; Oh Iosand ! lass'meid armoga
S o nimme pühhaks piddada, S o riik nüüd tulao meile.
14. Siin sündkosinnotahtminne. Kui temma
sünnib taewas, Oh ! annalelba keikile, Kespal»
luwadsindwaewas ; Keik pattud anna andeks
ka, Meid kiusatussts awwita, Ning peästa kurjast, Amen.
i?i.
Nun freut euch, lieben Christen je.

CjYaut), risti-rahwas, laulage, Ning olge wägga
" ^ röömsad,Ia römoga keik tännage, Ning!
kiitma olge waprad, Mis Jummal meile teinud
hääd

'
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hääd Ning temma sure armo tööd, Mis temma
kallist saatnud.
2. Ma ollin kurratide käes Ning läksin surmas
hukka, Pal ööd ja päwad minno sees Mull'teggi
sure waewa, Mo hädda kaswis otsata, Mo ello
olli kolbmatta, S e pat mind olli rikkund. ,
3. Ei olnud minno teggudest Üht ainust mitte
wagga, Mo meel ei holind öigussest, Ma nõudsin kurja-tagga; S e hädda pärrast tahtsin
ma J o kaksipiddi mõttelda, Mind kisti põrgo
hauda.
4. S i i s walis Jummal halledust Mo kange
hädda, waewa, Mind tahtis sata wäggewast
Sest põrgo waewast taewa; S i i s olli nähha
Issa meel, Ei olnud kuulda nalja seal; Üks hea
nou olli temmal.
5. S e Issa ütles: nüüd on aeg, Ma pean
armo heitma, O h ! minne, minno armas Poeg,
Nüüd waestel' abbi näitma, Neid patto häddast
awwita, S e hirmsa surma surreta, J a sata neile ello.
6. Poeg tulli Issa rüppe seest Mo jure mahha
taewast, S a i mulle wennaks iggawest, Mind
aitma keigest waewast, Ehk olli salla temma
au, Ei olnud siiski tühhi nou, Ta Tahtis pörgo wõita.
7. Mo pole hoia kindlaste,Siis pead wõimust
sama, Ma woitlen so eest kangeste, Et pead
"»aggaks jäma, Ma ollen sinno,, sinna ka Mo
omma pead ollema, Ei lahhuta meid kurrat.
8. Mo werd nüüd sawad wallama Ning min*
milt ello wõtma, S o heaks ma.tahhan kannata,
S e peäle pead lootma. Mo ello nelab surma
nüüd

i6o
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nüüd, M a süta kannan' smno süüd, Se läbbs
saad sa önsaks.
9. Mo Issa jure taewasse on mul siit ilmast »
* minna, S o eest seäl pallun rohkeste, Ja satan
Waimo tenna, Kes sind so häddas rõmustab, ,
J a mind ka tundma õppetab, Ning toe sisse
satab. .
IÖ. Mis tehtud, ja mis õppetud £m ennemuis,
te minnust, Se peab sama armastud, Ja nüüd
ka tehtud sinnust. Keik tühjad kässud pölga sa>
Need wõtwad hinge rikkuda,Se ütlen sullewiim-

seks.

'
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Durch Adams Fall ist gantz verdnbt^ IC.

£sfi Adam! sinno eksitus On meie ello rikkund
*<^ Et pal on meie pärrandus, J a keige peäle
tikkund, S e ussi to On keikile Suurt wihha
peäle tõstnud, Waid Jummal ft on armsaste
Meidjiällõ arrapeästnud.
2. CtEwat nenda petteti Ning pattosisselangis, Et Lojat mahhajä-eti, Sest piddas surm
Meid wangis, Et wõinud ka Meid aidata Ei
ükski lodud assi. Sest kandis nüüd Keik patto
süüd S e armas Jesus issi.

3. J a otsigo need wõõrad süüd Meid waesid
teotamw, N i on ka wõõras õigus nüüd Meid
jälle leppitanud; Sest, nendage Kui keikile On J
Adam surma tonud, N i Jesuke On armsaste Uu,
ello meile saatnud.
4. S e arm on meile näidetud, Et Poeg ori
Weile antud, Kes°wennaks meile sündinud, Nin<
risij
il

Pühhajr Kien>lg»#> IÜJ
ta, Mull' Jummal armas on, Ei ilmast holi
ma.
7. Ei ilmast holi ma, -Ilm lähhäb pea l/ükka.
Ei temma surus wõi 'Meid surmast ärra>eästa: Ta himmo, rikkus, au Lääb ärra
'uulmatta, Kui Jesus agga jääd, Ei ilmast
)oli ma.
8, Ei ilmast holi ma, Mo IEsus on mo ello,.
Mo warra, rikkus, au, Mo keigesiirem illo Mis
ial ihhaldau, Mo rööm, mo laenas ka, Sus
ütlen minna weel: Ei ilmast holi ma.
134.

Von GOtt will ich nicht lassen K.
M i lahku minna sinnust Mo aino Jummalast,
^ Sest sa ei lahku minnust, S a satad wcgaewast Mmd tele järgeste; S a watad minno peäle.
J a kuled minno heäle, S a aitad heldeste.
2. Kui lõppeb ärra minnule Keik ilma abbi
teäl: S i i s saan ma abbi sinnult, S u l on üks
helde meel; S a aitad hädda seest, S a reäitad
patto häddist, Ning aitad kurjast tõbbest, S a
hoiad surma eest.
3. S o peäle minna lodan, Kui hädda, waew
en käes, Ma sinnust abbi otan, Mo Jummal
abbimees; S o holeks annan ma, Ma anua«
teik so kätte, Mis minna wõtta« ette, Mo, ihho
hingega.
.,
v
4. Ei sinna salli hädda, Mis mulle kahjo teeb,
Ma ussun kindlast sedda, Et sinno arm mind
• naäb; So Pöia andsid sa, Mochho,hinge toi-

n^
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dad, Keik minno pattud woidad, Sest tahhan
tännada.
5. Se eest sind kidan minna Nüüd suust ning
süddamest, Kes on ni tru kuisinna?S a aitad igzameest; Üks önnis aeg on se, Mis ma so peale
mõtlen Ning patto wasto woitlen, M u tö on
tühhine.
6. Kui ma<ilm hukka lähhäbNing temma körkus ka, Kui au ning rikkus lõppeb, Mis nõuti
waewag^a: S i i s on meil walmis weel Üks parram asje jäda; Mis meil' on kowwast teäoa Jesutse jures stäl.
?.Kui Iummalhinge hoiab Abrami rüppe sees,
Kül ihho hadda woitab,Sest meie abbimeesOn
armas Iesuke,Kes onne meile annab, Ka armust
murret kannab, Et same taewasse.
8. Ehk minna siin nään waewa Ning hädda
üma peal, Saan minna siiski taewa, Kui Jesu
ßrmo heül Mind kutsub Heldeste, J a kässib romo
minna, Mind taewa tulla sinna, Kus ta on järgeste.
9. S e issa taewa Loja Keik hea on meile teind
J a annud omma Pöia, Kes mei' eest surma
läind; Se W a i m se nõuab ka S i i n mei' eest
murret kanda, Ning taewa riki anda, Sest
wotkem tännada.

IEs», hilfsiegen/ du Furste u.

s^Esus,oh aita! et woimust woin sada, Katsu J
«O kui pimmedus kippub mo peäl', Nõuab mind
pett«

petta ja kahjo mul' tehha, Asjata polle st põrgo
- selts teal, Kurrat mind kawwalast kiusata nouad,
Söluda, rikkuda, kurwasta püab.
2. Jesus, oh aita! ma ollen so omma, Aita,
kui kurrat, mo lihha, ma-ilm Wäggise sundida
nõudwad so loma, Kawwalast aukutab pettise
silm; Mässago tiggedus seest ning ka wäljast,
Iesusse abbi ei jätta mind näljast.
2. Jesus, oh aita ! sest iggamees kaebab: J s sand, mo wigga on ikka mo ees. Aita kui süddant
se raske sü waewab, Norelt mis teinud ma rummalast peast. Anna mull" maitsta, et maksnud
sa sedda, Nenda ka tunda mo süddame hädda.
4. Jesus, oh aita! kui mässama tötwad Kaddedus, kõrkus ja liig*arm mo sees, Kui nnnd
muud himmud ka kiusata wõtwad, Süddame
kurjus on selgest mo ees. Olgosiiisminnule ennesest häbbi, Surma mo lihha so hawade läbbi.
5. Jesus, oh aita! ja tallita llihha, Et Waim
wõiks kossuda hästi mo sees, Kes muud ei noua
kui sedda, mis pühha, Põlgab mis ma peäl, mis
ma sees, mis wees, Aita mind tungida Iummala sisse, Ihho, ning hinge siis terweks teed

isse.

6. Jesus, oh aita! et ennast sull' annan. Et ma
ei tahha muud mitte kui sa, Kül ma siis rahho
mo hinge sees tunnen, Kui keik, mis tahhab, ma
ihhaldan ka. Lass' mind sell' surra, mis pean ma
ommaks, Kül sa siis arwad mind ennese lomaks.
7. Jesus, oh aita! et keikis, mis tulleb/Woimust wõin sada mo waenlaste peäl, Kui minnust
lahhuta »end« nou mõtleb Sind, kedda armsaLl 3
maks
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maks peab mo meel. Aita mind nödraLo wäes
siis wolia, Süddames lasft so armo mull' kolta.
8. Jesus oh aita! kes muido wõib seista Kawwala waenlase püudmisse ees? Kes wõib kül
temmast siin petmatta jäda, Kui ennast näitab
kui wälgusse. sees? Tagganed sinna, siis eksi«
kül pea, Kui st us püab mind rummalaks tehha.
9. I e ü l s , oh aita' et minna ei lähhä Nörga*s, tui walle-meei ligub mo sees, Tahhab ka
köwwerat õigeks sun tehfya, Olgo mul wõimus
so Jummala wäes. Seisa mo poolt, oh. mo
öpptö, Jummal! Et ma wõin motsta, mis õige,
mis rummal.
iv.'Jesus, oh aita! et pallun ning walwan,
Kaitsja/ ei uinu, ei maaga ka sa: Ohka mo sees,
tui ma waimus siin öhkan, Lasse so palwe mind
leppitada : Et mind kül pimmedus wäsfita
nouad, Siiski so abbi mind ärrata jõuad.
i i . Jesus, oh aita! kui rammoto ollen, Kui
ma muud mitte kui waesust ei nä, Et ma ka köl>
wato palwele tullen. Mis ma pean palluma, issi
ei tea; Isftind, siis süddames minnoga ohka,
Mind sa, kee süddamed tunned, ei põlga.
12. Jesus, oh aita! et woiteldes wõidaa, Kunni mind ehhitab woimusst kroon, S i i s ma sind
kummardan, tännan ja kidan, Allati kitusse
laulustd toon; Issand, so nimme seäl laultakse
heltest, Kassa so wäggi on nähtud ni rohkest.
i^. Jesus, oh aita! et kuleme pea Sionit hüüdwad: meil wõimus on käes, Pabilon raksus kül,
tännini wägga, Olja nüüd farnif on wärristdes;
>

•

.

Issand,. oh lõppeta söddimist wahhest, Anna so
Sionil' woimusse heldest.
14. Jesus, oh aita! et walmistan ennast Pul«ile, mis st T a l piddama lääb, Ehhita Slonit
kallist ning kannast, Te, et ta Pabeli hutkatust
nääb, Iubba ta kärriseb, langema tõttab, Wal«'
«isla/ Sion,so Jesussindaital>.
136.
W«s mein GOtt will das gefcheh «.
sündko nenda ikka mull', Kui Iummal
Keiktabbab
taewast, T a tahtminne on iige kül.
Meid peästab keigestwaewast,Kui ussume Ning
lobame S i i n temma peäle kindlast, S i i s awwitab Ning kinnitab, Ei karrista meid liast.
2. Mo kinnitus, rööm, lotus ka On Issand
Iummal issi, Sest tahhan kannatuestga Heal
melel kanda risti; Mis tõotab, Kül täide saab,
Keik juuste karwad arwab, Mind kaitseb kül/
Kui hädda mul, I g ikka appi tõttab.
^.Sepärrasttahhan iulgeste S n t ilmast ärraßouda, Kui wottab Jesus Heldeste Mind ennestle
nõuda;Mo hingekest Nüüd iggawest M a anna«
temma holeks, Sest surma nüüd ning patto
süüd T a woiwud minno õnneks.

4. Mo armas õnnisteggia, Mind tiw« all«
wötta, Kui kurrat tulleb kiusama, <ßiii mulleappi tõtta, Ma pallun sind, Oh: aita mind, M»
Iummal, keiges waewas, Ilm otsa nääb, S »
sanna.jääb/ Mo ello olgo taewast-

W«r nur de» liebcn GOil läßt walten *.
^ e s Jummalat ni lasseb tehha, Kui temma
" > tunneb üllewelt, Ei Jummal temmast ärralähhä, Et temmal kül on hädda teal; S i i s sinna
usko tunnistad, Kui häddas ussud Jummalat.

2. Mis mul fest furejf murrest abbi? Mis kass»
annab kurwastus ? S a läad kül wannaks murre läbbi. Ei lõppesinnowllletfus: Kuisinnaliast
murretsed, S i i s ennam waewa kaswatad.
3. Keik olgo ni, kui Jummal tahhab, Kes keiZe asia teggia ; Kui temma sinno ossa jaggab,
Ni pead rahhul ollema. Kül Jummal teab selgeste, Mis tarwis tulleb keikile.
4. S e Jummal, kes meid kurwastanud, Wõib
pea jälle rõmusta: Kui murre tund on möda
läinud, S i i s tulleb temma abbiga,; Kussiisso
meel ei mötlege, Seält tuüeb abbi sinnule.
5. Kui sinna sattud willetsusse, Siis ärra
mõtle sinna weel, Et se siiad kohhe taewa sisse,
Kel kaunis põlw on ilma peäl; Mis meie õnneks
arwame, Lääb häddaks, waewaks peage.
6. Kül Jummalal' on kerge assi, Ning temma
teed ka saggadast, Et se, kel hästi käinud kässi,
S a a b waeseks, sandiks ussinast. Sesamma
Jummal awwitab, Et waene pea rikkaks saab.
7. S i i s wõtta wiimselt se hea nõuu : Te tööd
ja pällu Jummalat, Ka anna lauldes temmal'
auu. Kui sinna kurja kannatad. Kes Iummalast el taggane, Ei Jummal sedda unnusta.
13&
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kiebster IEf«, du wirst kvmmen !C

w i s i l : S ü d d a , mis fa murrerftd 2c.
©räl sa helde Jesus tulleb, Waggadele rõmuks
" > olled, Kennel ial waewa on, Jesus sind,
Jesus sind ma himmustan.
2. Lasse mind so ommaks jada, Omma waimöga mind sada, Et masinnosissejään, Jesus
sind, Jesus hind ma himmustan.
3. Sinno teed mind juhhata, Jesus, neid mind
õppeta, Elma uskus kissenda«: Jesus sind/
Jesus sind ma himmustan.

4. Tulle, Jesus, minno illo, Aita mind, sest
mul on wallo, Et ma pattust lahti saan, Jesus
sind, Jesus sind ma himmustan.
. 5. Minno waim sind püab wägga, Sinnota
on waew ja hädda, Sest so jure ruttusta«, Jesus
sind, Jesussindma himmustan.

6. Panne aggasinnoillo Süddamesse, sa mo
ello! Et so sarnatseks ma saan, Jesus sind, J e sus sind ma himmustan.
7. Kallis Jesus, römustaja! Mo sees paista/,
ello saatja! Keik siin tühjaks tunnistan, Jesus
sind, Jesus hind ma himmustan.
8. Armoga mind walmista Sinno omma lapseks ka. Süddames sind ihhaldan, Jesus sind,
Jesus sind ma himmustan.
9. Keigearmsam olled sa, Minno hinge hoia
ka, W õ i ! masindsiis kautan, Jesus sind, J e sussindma himmustan.
Hl 5

10. Süa.

iyo
pahhast Risti >lklllO.
10. Sinna olled armsam mull', Sinno meel
on helde kül. Pea mind, et nähha saan S i n d ,
mo Jesus! Jesus sind ma himmustan.
139.
Ich ruf-zu dlr, HErr IEsn Christ \t. ,
a hüan, Jesus, appi sind, M o ohkamissed
M
kule, S o armoga nüüd aita mind, Et kaksiti ei mõtle, Et sulle ellan pühhaste, Mull' õiget
usko anna Risti kanda, Et head teen wennale,
Ning peansinnosanna.
2. M a pallun weel, mo Jummal! sind, <3H»
wõita sedda tehha, Ct kurjad ei wõi naerda mind,
Et saan so abbi nahda, Keik ennamist, kui surm
on kä, Lass' mind sult armo ota, S o peäl' lota,
Ei kolba minno tö, Ei se wõi julgust sata.
3. Te, et ma wihhameestele W õ i n tõest andeks anda, Ja, et ma ellan ueste, Ei wõtta wihha
kanda, S o sanna on mo rõmustus, Sega MV
hinge toida, Et wõin wõita, Kui tulleb willetsus
M i ssinnustmind wõib pöörda.
4. Te, et ei rööm, ei kartus mind S i i n lahhuta so sannast, W a i d et ma kindlast ussun sind,
Keik on so käes jo Wannast, S a annad wõimust
maksota, Ei süta ükski lehhes, Waewa nähhes,
S o armo pärrida, Mis peästab surma häddast.
5. Mapean järgest wõitlema, Mind nõdra,
Jesus! aita, S o armo pole hoian ma, Mull'
anna wõimust wõita, Kui kiusatus mind winsu,
tab, S i i s kela sinna ärra Patto kärra, M i s
muido hirmutab; Kül saan so abbi nähha.
*4ß*
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Valet will ich pir geb«n ic
wisil: Ma paan keigesi hingestJC.
ftt\a tahhan jätta mahhaSind, kawwal ilma*v* ma, Ei armastada tahha Siud sinno pattoga: Hea eUo on ftäl taewa?,Se j&vceV iggatsen, Ma poile teps seal waewaS, Kui öigust ma
siin teen.
2. Te minnoga kui tunned, Oh kallis Iesuke!
Ma pallun, et sa annad Mull' arral' wvlmusse,
Kui pean tundma wallo, Siis sedda lül>henda,
Ni lõppeta mo ello, Et önsast surren ma.
2. Mo süddames so nimmi On selge, paistab
ka, M a pean sinno risti Mo meles löpmatta,
O h ! näita ennast mulle S o werre hawades,
Mind römustama tulle Mo õnneks tüttades.
4. Mo hinge peida sinna S o pühha küljesse,
Ning aita sedda minna S o auu rigisse; Kül ön<
nis st on olnud S i i n kurja ilma peal, Kes sinno
jure tulnud. Ning röömsast ellad seal.
^ . M o nimmi panne ülles S e ello kirjasse,
Nlngpea ommas sülles Mo tzinge ühtlase Seül
nendega, kes ommad S o rikis auuga. S i i s fil
ning südda wötwad S o truust kilada.
141.
Blfiehl du deine Wege »c.

w i f i l : M a püan engest hingesi 3c.

Cttyš waewab sinno süddant, Mis ial nõuad
VJV ka, Sell', kes on keige Isjand, Keik holeks
mm
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anna sa, Kes pilwed^ taewa, tuleb, Keik hästi
wallitseb; Kül iggal aial tunneb, Et so eest mmretseb.
2. S a pead Issa ussma, S i i s kassi hästi
käib, Ning temma peäle waatma. S o to siis
korda laab, Ei aita liad murred, Ei maksa kurbduske, Sest Jummal tahhab palwed, Siis aitad heldeste.
3. S a , armas Issa, tead, Mis kahjuks tulleb meil', S o lastele keik sead, Mis hea ning tarwis neil', Mis sinna ettewöttad, Keik teed sa
wäggewast, S o mele parrast töttad Keik tehha
ussinast.
4. Reit wõid sa Issand, tehha, Sest sul on
rohke nou, S o tv on hästi nähha, S o Wiis on
selge au, Kes sudab wastopanna, Kui tahhad
heldeste S o lastel' abbi anda Siin häddas rohkeste?
5. Ehk wõtwad wastopanna Kül hopis kurrand, Ei Jummal siiski anna Neil' wõimust üly
tegi, Mis temma wõttad ette, S e peab sündima, Mis tahhab temma motte, P?ab korda minnema.
6. Mo hing, nüüd loda rööMst, Ning ota
julgege, Kül Jummal sinno häddast Sind peästab heldeste, Kui wottadckanmMda, Siis tulleb
abbi sul', Ning pead jälle,sama S o waewas römo kül.
7. Oh ! jätta murred mahha, Mis süddant
waewawad, Ning wõtwad wallo tehha, Et wägga kurwaks saad. S o kohhus polle seada Need
asjad
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atjab ilma peäl, Kül Jummalal' on teäda / Mis
kassuks tulleb teäl.
8. Keik temma holeks anna, Sest keik ta targast teeb, S i i s saad sa immeks panna, Kui se
keik korda tääb, M i s temma tõotanud, Ning
targa nõuuga Se/ missindkurwastanud, Wõib
peab kauta.
9. Ehk wõttab wiwitada Sind täita römoga,
Ehk näitab unnustaba Sind, ärra ehmata, Sest
temma nenda kiusab, Et kahhe wahhele Sind
hädda sisse jättab, Kui holiks ühtege.
10. Kui fnsfi temma pole S a hoiad kindlaste,
S i i s naäd sa temma hole, Kui sa ei «nötlege.
S i i s temma armust peästab, Sind raske koorma
alt, Mis ürrikesseks kestab S o kassuks üllewelt.
11. Oh! onnissinnaolled,Sest kites, tännades S a wõimust saad ning tulleb Kui auu ehte
sees; Suur Jummal isse annab S u l l ' rõmo hel«
deste, Kessindso häddast peästab, Sell'!aula>
rõõmsaste.
' 12. Oh! wõtta lõppetada Keik meie hädda teäl,
Meid nödraid toetada; S o helde Issa meel
Hoolt kandko meie pärrast, Et meie peäseme Sest
kurja ilma karrast, J a taewa tahhame.
142.

Schau lieber GOtt, wie meine Feind u»
Widi Oh Jummal: wara heldeste «'.
$tt\o Jummal! waat kui kawwalad J a wäg* v * gewad mull' ommad Mo waenlased, mind
I kiusawad, Ning pea arrawoitwat; Kui mind
so arm ei toeta, S i i s kurrat, ilm, ia lihha w
M i n d patt» sisse saatwad.
2. Ge'
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2. S e kmvwal kurrat essite Heäl näul awivatelleb, S a a b pal siis tehtud täieste. Ta süddant kõwwaks panneb : T a pettad. aiab waggist Sest pattust teise peage, J a põrgosissewimaks.
3. Ma-ilma miž on teäda ftl, Kuis se wõib
«ukutada, Et silmal', lihhal' kürkusse-' Ta wallatus wõiks /'Ha: Kui wõttab Jummal nuhhelda, Ci ükski luda aidata, J o sõbrus siis on läinud.
4. J a siiski minno lihha-meel Ei jätta sedda
mahha. Kust ta saab kahjo kahjo peäl' Ta wil>
kada ei tahha Ma-ilma tühja rümustust, Ei
wõtta temma õppetust Kurrati kimpust peasta.
5. Nüüd minna willets allati S e waeno tülli
tunnen, S e waewab mind ei paigöti. Waid kus
ma ial ollen; S e Kurrat takka kihhutab, Ma - ilm
se kõrwalt aukutab, Mind lihha kurjast kiusab.
6. Sest sind/ tru Jummal! nõuan ma. Ei
wõi ma ennast aita, Sest häddast Issa peästa
sa, Iesusse parrast peästa! S o waimo wägge
minnule Nüüd'anna, et mo waenlaste Nou pea
hukka lähhäks.
7. S » hea Waim juhhatago mind Seestpidi,
et teen ikka, Mis küssid, siis ma tunnen sind, Ei
eksi sinnust ärra: Et kurja wasto pannen ma,^
Mis sinnust mind wõib lahhuta Siin ilmas keikipiddi.•

8. Ehk patto himmo' saggedast Mo peäle käib,
kui ellan, S i i s aita, et ma ussinast S e wasto
warsi ollen, Et ial ma ei unnusta, Et lähhä« surma, kohto ka. S i i s taewa, eljik põrgo.
9-Neetz
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y. Need wiimsed asjad anna mull', Et meles
ttka pean, J a sega patto himmo kül Mo hingest
Krraaian,Et wolksm ilma hirmota S o melepärrast ellada Mo ello aial röomsast.
10. Oh Jummal I s s a ! rohkeste S o wäggi
minnul' olgo, Oh Kristus 1 tulle kõrwasse, S o
wõimus mulle tulgo, Hea Waim! ses soas aita,
weel, Üht wõimust ikka teist peäl' S o armust
mulle anna.
143;
Vu unbegreiflich höchste« Gut «.

l v M : v7Md surno kehha maname x ;
ece%o keigekallim Jesuke, Mo melest olled ülle«
JJ* hä, Mill janno on so larrele/ O h ! aitG
tulle minnule.
2. Ma ollen hirw', kel janno on S v järrel",
IEsus, minno ön! S o hirwe wõtta jotada.
Mind nõdra, Jesus! jahhuta. %
?. Ma süddames nüüd kissendän. Oh kirtel
sind ma ihhaldan, Mo armo Hallik! kule sa, Mo
waese hinge rõmusta.
4. S e armo wessi pudud mull'. Mind tomma
Jesus! ennestl'. Sind minna wägga himnms/
tan, Et sinnult, Jesus! abbi saan.
5. Mo peioke,kus olled siis? Kus pühha T a l ,
mo kallim Hüüs ? Mis kaewo jures hingad sa?,
Mul janno on, Mind joda ka.
6. Ei jäksa minna rammoto. Ma kisfendamasi
wässin jo, S e hirwe warsi jahhuta, Mo olled
sa, so ollen ma.
144. D u

i?6
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144.
D u bist ja gantz «ein eigen:c.

wisil: Oh Rrioms! punnasea ja 2c.

0 omma sinna olled, Mo armas Jesuke,
M
Kui sa mosissetulleb, Ei muust ma holige, Sind minna meles kannan, S o ommaks
ennast annan, Et andsid ennast mull'.

2. Keik sinnota on minnul' S i n ilmas sap
ning piin,Suur kallisarm on sinnul,Ninq maagusam kui wiin, Oh! walla, Jesus, isse S o
armo minno sisse, Et pean armlaks sind.
3. Kui wägga olled sinna Mind santi armas"tand, Oh! te, et mõistan minna, Miks sa mind
lunnastand; S o waimoga mind sada Sind
wägga armastama, Et soga ühheks jään. ,
4. Mo süddamest oh! wõtta Keik, mis ei tah<
ha sa, J a mulle appi tötta, Et kurja põlgan ma,
S o armo tunda nõuan, Ning armastada jõuan
Sind keigöft süddamest.
5. Kui helde on so südda Mo wasto allati,
S o arm kül näitab sedda: Kui pattust waewalt
Mind, siis sa app? tullid, Mo arrapeastja ollid,
S o omma ollen nüüd.
6. Ma püan ikka hoida S o armo warran,
dust, Oh lassesinnakoita Mull' temma walgus,
tust; Ma tahhan sedda püda. Sind palwes appi
hüda, Kül warra, hilja ka.

£. Kui kautaksin sedda M a waene süddamest,
S i i s olleks minnul hädda, Ei rõmo ürrikest;
Se-
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Sepärrast pallun minna Nüüd nuttes; anna M na S o armo maitsta mull'.
8- Mindsinnoarmo tundma, Oh Iejus ! õppeta, Nina sinno pole pöörma, Kui ollen eksind
ma; S o waimoga mind wõia, Mo ello sees mind
hoia, Kui minna kommistan.
9. S a wähhendab mo wallo, Mind nõdra
kinnitad, S a olled minno illo, Mind wäest sa
rõmustad, Mull'öiget usk-sata, S e wõtta kaswatada, Kui tahhab löppeda.
lo.Kui tulleb ärrajoudaSiit kurjast ma-ilmast;
Oh! wõtta sa mind nõuda Kui omma pärris-last.
S i i s polle teps mull hädda, Ei olle karta sedda.
Et ühhest lahkume.
145.
Warum betrübst du dich, mein Hertz ic.
Ctt*£> südda, miks sa murretsed, Ning miks fa
JJ+ ennast kurwaks teed, J a püab tühja head?
S o lotus olgo Jummal teäl, Kes keik on lönud
ilma peäl.

2. Ei temma wõi sind unnusta, Waid tah,
hab armust aidata, Kui ial pudub sull'; Mo
wäggew Issa iggawest, S e seisab häddas minno
eest.
). Et minno Issa olled sa, Ei sinno laps jä
aitmatta, Sul on üks issa meel, Sest muld ning
põrmsiinollen ma, Ei kustki Ma peäl rõmo sa.
4. ÜH tittai lodab warra peäl', Mo lotust
Jummal üllewel, Ehk mind kül naertakst, Ma
tean, ussun kindlaste, Et sa mind toidad rohkeste.
Mm
5. Elias:
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P i c h e s t Ri»tt^Vlnft.
,. Elias! kes sind toitis weel, Kui sum pou»
olli ilma peäl,Kui kallis olli leib? Ms waene 10
Sidoni maal, Kes olli armas Iummalas.
6. Ei seisnudsinnasümatta, Sest kaarnad pid-did tullema J a toitma rohkest sind, Need töid ka
õhtul, hommikul, Mis olli roaks tarwis sill.
7^ Üks Ingel sinno fure sai, Kes wet mna-Ui*
ba sulle töl S e kaddaka-pu a l ; S e M sa käisid pitta tee, Et said Horebi mä-ele.
8. Ei sanud hukka Taniel, Kui heideti lotw
koeradel'. Üks Ingel hoidis siis,Ei tedda murtuV
nende waest, Waid peäsis terwelt nende käest.
y. Iosep Egipti sadeti, J a wangis parrast w
«ti, Et kartis Iummalat, S a i wangis si»reks
issandaks J a souwössa toitiaks.
lv. Ka peästis Iummal wäggewast Kol«
meest seält tulle-chjo seest, Üks Ingel kelis stäl,Et
tulli ei woi»d põlleta, Ei juukse karwo körweta.
i i . Ni rikkas õlled Iummal toest, Kui õlled
«luud iggawest, S o peale lodan ma, Oh! anna
rikkust hingele, S i i s minnul on keik rohkeste.
i2. Ei ilma auust holi ma, Mind lasse taeMst pärrida, Mis õlled saatnud meil' S o kange
Drma walloga, S i i s ollen keikist holeta.
13. Keik,mis siin on ma-ilma peal, Kuld,höbbe, surelinne meel, Au, rikkus, lust ehk rööm, Ei
kesta st meil'iggawest, Ei te ka önsaks hingekest.
14. Sind tännan, Kristus, süddamest,st olled teäda annud sest Mull'omma sannasees,OH!
anna ussu kinnitust Ning winno hingel' torni«.»
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15 Äu,kitus olgo iggawestSositreheldeav*
moeefi, Ma pallun süddam«,st, O b : ärra jätta
mahha mind, Et taewas saaksin nähha sind. .
146.
Vein HOtt, das Hntz ich bringe dir K.
w i s i l : Nüüd on \t pääw jo lõppenud te.
O süddant annan keigest wäest, Oh armas
Jummal! sull', S a tahhad sedda minno
käest, S e tulleb mele mull'<
2. S a ütled: anna minnule, Poeg, süddant
Mrlcheaks; Ep olle muido ühtegt/Mis sulle rõmo

M

^.'Ssst, armas Issa, annan ka Mo süddant
sinnule; Oh! ärra sedda teota, Arm anna minnule.
4. Kül südda ontäls rojaswsi, Ja, tühja lhhaldab; Ep olle temmal waggadust, Waid kurja armastab.
5. Nüüd agga nuttab ärdaste, Ning kaebab:
emma süüd; M i s enne olli temmale Rööm, se
ta wihkab nüüd.
6. T^a heidab mahhasinnoees, Ning pallub t
peksa peäl', J a murra kangust minno sees, Et pöran pattust weel.
7. Mo kõwwa südda pehmeks te, Et wõiksin
kaebada, Ning wlhkada mo kurja to, Ning nuttes sullata.
8. S i i s kasta mind so werrega, Et südda puhtaks saaks; M a tean, et olled surnud sa Ma, i l ,
ma ning mo heaks.

y. Mo nõdra usko kinnita, Et wõiksin kowwaste S o surma peäle lotada, Keik satab andeks st.
Mm2

jiQ. Oh
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io. Oh Jesus! anna armust nüüd Mull' öiaust, õnnistust«; S o peäle wõtta minno süüd
Nlng patto willetsust.

ii. S p wäega mind ehhita, S a ilma süta Tal!
Mind keikist pattust puhhasta, Et kõlban Iummalal'.
12. Oh pühha Waim! mind wõtta ka So föbraks järgeste, Iesusse pärrast olle sa Mo abbiks
allale.
i). Te tarqaks mind so sannaga Ning armus
pallawaks; Mo kurja süddant parranda, Mutt*
olle öppiaks.
14. Mind öiges uskus kinnita, Et wihkan
Jawwalust, Et ma ei wõtta kartada Ma-ilma
teotust.
i5.Te,et mo südda kartmatta Siin loteskannatab; Sest sa ei jätta abbita, S o heldus öppetab.
16. Mo armo, Issand, puhhasta, Et ellan
sinno ees, Etsilmakirjaksminno tö Ei sünni efc*
lades.
17. Te, et ma kawwalusseta Keik asjad aia»
teäl, Et ükski ei wõi laitada Tööd, sanno ilm»
peäl.
18. Te, et ma ollen tassane, Allandik süddamest; Mind tühjast rõmust puhtaks te, Kui eksin,
pöran sest.
19* Te, H wa ollen wagga teäl Ning tiggedus,
feta; Siis on mo ello, mõtte, meel S o mele pär«astka.
20. Mo süddant wötta honek« ka, Oh! Iummal!
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mal! ilmastes: S i i s selle sees wõid ellada S i i n
ning seäl iggawest.
21. Ma annan sedda finnule, Kus tahhab,
panne se; Sest sinno pärralt olleme, S o , ei mu
ühhege.
22. Ehk mind ma-ilm kül awwatab T a sanna
kuulda weel, Ehk teisiti mind ähwardab; M a pölgai: temma healt.
23. Ei sünni sedda iggawest, Sakurja waimo
pruut. Mind kiusad, ei ma holi sest, Oh I u m mal lidetud!
24. Ma-ilm! pal! minne omma te, Mo süddant annan ma S u l l ' anniks, armas Jesuke!
O h ! sedda hoia sa.
147.

Ein Sommer-Lied.
Uks Sui-Laul.
Gth ans, mein Hertz und suche.Freud:»»
N?ifil: R e i t tulge minno jure nüüd *«.
§ss>O südda olgo römus nüüd<^Et Jummal
JJ+ jaggab kaunid hüüd Sel röömsalsmsel aial,
Waat rohho-aiad õitsewad, J a illulaste kossilwad Nüüd keikis paikus laial.

2. Mets paksust lehte laulab, M a ruttust rohto kottistad, On keikil'kaunis nähha, Keik lillilessed õitsewad, J a kaunikessed kaswawad; N i
wöttab Jummal tehha.
Mm 3
3. Keik-
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g. Keik lingud pessetellewad J a omma laulo
aiawad, J a koja ma püüdwad: Jo öyuk, käagi- leoke, J o luike, jo warblane', Et metsad wastvhüüdwad.

-4. Saafc» kanna munne haudunud, J a päsokmäe poegenud, S i i s ommad pöiad sövnvad;
Kül podder kargab kergeste, J a Uitab röömfast
kvhhusfe; Keik omma aega teadwad.
5. Jõed, oiad kcrulkobhawad, Iawössowarjut keerlewad, 'Ja äre tassa jookswad. Kus igga nes on ri hho-ma, Ka '.vainul röömsa lauloga
Seal lapsed karja söölwad.
6. Need messilased maaausat Met messiouusse tegaewad, J a lendwad ümberkaudo : Ka annab Jummal wina-puust S o süddamele kinnitust, J a jouotumal jõudo.
7. Püld kannad wilja rohkele, J a temma seisab paksuste, £eeb iggamehhel rõmo, Et kioe,
takse Jummalat S e sure anm jaggajat, Kust
tunnuks cemma armo.
8' Ei tahha minna unnusta, Waid kowwast
meles piddada, Mis armas Jummal teinud, Keik
ma-!lm kidab temma tööd, K<l minna laulan sedda Kead, Mis meiesilmon näinud.
y. Ma nlütll'n, kui on minnul teäl Ni kauNif assi ilma peäl S e ello santis pölwes; M s
%ah weel pärrast ollema, Kui same taewa tulle«
<tm, S?äl iggawesses ellus.
•j 10. Mrs rõmo seal weel tunnukse, Kus Iesust
Unnast nähhakse, J a minno kõrwad cklmlwad
Et mitto tuhhat Kerubim J a mitto tuhhat SeraMm S e HaNeluja! laulwad.
« , Oh'.
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I I . Oh! kui ma ftäl^õNeksin,Ia stnno jmes
laksin/ Oh helde Issa taewas! S i i s faakjin Iligli lauloga Sind üllendama römoga; Kui ftmn
ma peäsnud waewast.
12. Ei tahhasiiskiellades, Gell' ihho mmm
kündides, S o kiitmist mahhajätta; Mo,üdda peab tännoga, Kus kohhal ial ollen ma, Sind ühte
jär^e laulma.
13. Oh! aita omma Waimoga, Mo waims
tatwast õnnista Ni warra, kui ka hiha: Mo südda hästi öitstgo, S<usso suggo kaõwago, Kui
su-il kaswab wilja.
14. Oh! wotta mo sies ellada. Mind sulle
heaks puuks istuta, Et woin head wilja kanda, J a
sinno aetas järgeste, Kui kaunis illus õieke, Head
haiso waljaanda.

15. S o Paradisi aiaks sa Mick wallitse, et
halian ma N« laua kui ma ellan: S i i s tahhan flin
sind tenida/Ka iggawesi stal löpm«tta,Kui sinno
jure tuUen. .

I n «Ben mekm, Thate« « .

Wifll:

n ü ö d hingwad innimeesid ».

sündko minno assi, Ni käigo minno kässi,
NJ Kui
Iummal issi teeb: Km temma murret

kannab, J a issi nou mu«' annab, Kül siis keik
hästi korda lääb.
2. Ei minno tö siin kolba, Keik minno waew
»n ilma, Ei maksa minno nou, Ni olgo kui ta
M« 4
tüp

tahhab, Kui temma ossa jaggab^ Sest olgo tem<
mal' üksi au.

z. Mis põlwe Jummal annab, Mis temma
peäle panneb, S e on hea minnule, Ei putu minnuss'wigga, Kui agga sünnib ikka, Mis armsa Issa tahtminne.
, \
4. Ma temma peäle lodan, J a tedda meles
pean, Kes hoiab kurja eest; Kui agga tedda
kardan, T a sanna möda ellan, S i i s polle häd»
da ellades.
5. Ta wõtko surest armust Mind peasta keigest
pattust, Neid süüks ci arwata: Ei temma kohhut
mõista Mo patto peäle pea, Waid tahhab möga
kannata:
6. Kui maggama ma lähhän J a jälle üllestõusen,Kus ollen ialge, Kül häddas, willetsus- ses, Kül wacsusfts ning tõbbes, Saab temmast
rõmo hingele.
7. Kui Jummal wooraks tulleb, Ehk risti peäle panneb,Süs tahhan kannata; Ei sa, kui temma tahhab, J a kannatust ka annab, S e koorm
mull' rakke ollema.
8. Keik temma holeks jättan, Kui surren ma
ehk ellan, Kui küssid ialge, Mil aial arwab temma, Kas homme ellik tänna, T a mõistab aega
üksine.
9. Siis olle, südda, rahhul; Mis ial juhtub
finnul', S i i s ärra murretse: SestsinnoIssa taewas Tead nou kül keiges waewas, S u u r nou on
tö-est temmale.
149. S v
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14Y.
So wünsch ich nun eln gute Nacht >c

FAuüd pölgan minna rõõmsaste Ma-ilma tüh" > fad kombed, Ehk se mind waewad wahwaste, Kül Jummal kannab murret. Ma-ilma to
On tühhine, Ma tunnen sedda tö-est, Ma tun,
nen sedda tö-est.
2. Üks us, kui pödra hammustab, S e Pödder
wet siis püab, Ni südda abbi himmusmb, Kui
ma-ilm kurja hüab/Mu!l'ahhastustTeeb wanna
us, S e Jummalale kaeban,Se Jummalale kaedan.
3. Mil minna saan so römusse, Kus waggad
tänno andwad, Ning laulwad sulle kitusse, J a
walged rided kandwad ? Mil wiakse Mind tae*
wasse, Et saan sind, Jummal, nähha. Et saan
sind, Jummal, nähha?
4. Mo hing on sure wallo sees, Et pean kaua
ootma,Ma tunnen waewa süddames, J a tahhan
siiski lota, Ehk kawwckad Mind naerawad S e l
risti- hädda aial, Sel risti - hädda aial.
5. Kus on so Jummal, küssiwad, Kes sulle
appi tõttab? Needsannad,need mindwaewawad,
Et minno südda nuttab. Oh tulle sa, Mo laiu
sia, Mind peästa patto waewast, Mind.peasta
patto waewast.
6. Oh! wõtta mind so rigisse, Mis walmistanudsinna,Et,kus keik pühhad järglste,Ka sind
wõin kita minna, Kus ellawad Ning laulawad
Keik Inglid hulgaliste, Keik Inglid hulgaliste.
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7. Mo hing! miks ennast waewad sa? Oh!
wõtta kannatada, Sind Jummal tahhab aidata, S>'st tahhan tänno anda. S o hädda se On
mtiitf Ning wimaks se rööm tulleb, Nrng winiaks le röüm tulleb.
8. Ei keiksiintahha kannata, Ei sinno peäle
lota, Oh Jummal! armo anna sa Et wõin sult
abbi ota, Mull' muidosiinOn suur se piin, Kui
sinnota ma ollen, Kui sinnota ma ollen.
9. Kül mitto hädda, willetsilst On patto pä«rast näl)ha,Siis tunneme kaahl)astust,Kuiwottao hirmo tel)t>a, Nüüd tunnen ma, Et raskest ka
Mind mõnni hädda waewab, Mind mõnni hädda waewab.
10. Ma-i!ma rõmo wihkan ma, OÜd, päwad
fkdda nuttab, Ni kaua. tahhan palluda, Kui sinno abbi tõttab, Ob Jesuke! Mind heldeste S »
armo läbbi aita, S o armo läbbi aita.
11. Waat! kurwastust on minnul kül, Et
waenlanesiinkiitleb; Suurt melehaigust teeb se
" mull', Kui naero wisil ütted: Kus Jesuke«, S o
rööm ima ün? Wõi temmasinnustholib, Wõi
temmasinnustholib!
12. Mo willets hing, oh, kannata, Oh! kannata, mis waewab Sind, kül so önnisteggia
Sind kergest kurjast peästab, Ning heldeste Wiib
taewasse, Seäl on meil rõmo ota, Seäl on meil
rõmo om.

15«. Wohl
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15a
W2l,l dem Mensch», d« nicht«.
Wiß : Ärka ülleo, minno sildda t«.
^ N n i s , kes ei wötta tehha Kurja nõuu järrele,
^
Ei wõi ülk'tohhi.t nähha, Pättustest ei holige; Kes neist pilkjM pöggeneb, Nende seltsist
tassga.-.eb, Ägea kalliks peab sedda, Kui teeb
Jummal targabõ tedda.
2. Onnis, kes siin römo tunneb, Pühha käsko
Õppides; Süddames st õnneks panneb, Ei sest
lahku ellades: Nenda õitseb, kaswab se. Kui need
Palmpuud kauniste Föe kaldal ommad-oksad
Hästi laialt laulawad.
3. Nenda siggibinnimenne,Jummalat kes arwastab, Sell'keik lomad saatwod õnne, Kunni
täiest pühhaks saab; Temma lehhed kossuwad,
Ninq on ikka illusad, Jummal abbiks selle töttab
Keikis, mis ta ettewõttab.
4. Kedda pattust rbmustakse, T^eine järg on
sellele, Temma rõmo aetakse N i kui pürmo laiale;
Kus on pühhad römoga, Sinna pattused ei sa,
Jummal armastab keik waggad, Hukka läh'wad,
kes on kurjad,
151.
Wohl dem, derln GOttts Furcht«.

A N sul, kui kardad Jummalat, J « temm«
<J nõuud armastad, Siis toidad ennast om*
mast käest, J asiggidhästi temma wäest.
e.So
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2. S o naese! ka on siggidus, Kui kobbaraid
on wina, puus. S o laual lapsed istuwad Km
ölli oksad illusast.
3. W a a t ! ni suur ön on selle käes, KelIummal ikka süddames, Ei wihha putu temmasse,
Mis tulli pattust ilmale.
4. Ön tulleb sulle Sionist, Et näad kui wägga armolist Jerusalem keik önne saab, J a I u m mal tedda üllendab.
5. S o ello tahhab jätkata, Et sinna pead römöga S o laste lapsi näggema, Et Israel faafc
rahho ka.
152.
Hilf nsir, mein Gott, hilf daß zc.

W i s i l : Keik ssndko ikka nenda mull',«.
! armas Jummal, awwita S i n d häddas
O Htakkanouda,
J a süddamestsindotsida, S o

armo pole jõuda; O h ! lasse mind, kui otsin
sind Mo waewas pea leida, Oh ! hallasta J a
awwita, Mind kurja tö eest hoia.
2. Mull' anna ommast heldussest S o peäle üksi
lota, J a pattust pöörda süddamest, I a murres
rõmo ota, ikt nuttan nüüd Need patto süüd J a
rasked eksitusstd, Et minno käed Ka tewad hääd
Neil', kes on häddalissed.
3. Keik lihha himmud kustuta, Et need ei wõimust wötta, Sind armastama öppeta,Ning abbiks muN tötta; Mind aita sest Ka süddamest
S o sanna tunnis lada, Et üksige Mind surmaske
Ei wõi sust lahhutaba.
^Oh!
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4. Oh! öppeta mind tassandust, J a Ma wihha heldest, Ka anna mulle allandust, Et käin so
j^rrel järgest; Neist pattust ka Mind puhhaeta,
Mis norelt ollen üppend, Mind römusta S o
Waimoga, Kui murre enne löppend.
5. Mo usko, armo kaswata, Ning kinnita mo
totust, Et minno südda löpmatta S o jurest leiaks
toidust; Suud tallitst, Et minnule Ei lemmast
sünni hädda, Mo ihho ka Ni toida sa, Et himmud kelad ärra.
6. Mull' olgo ikka ussinus Mo tööd ja teggo
tehha,Et tühhi au ja kawwalus Mind ellades ei
petta; Riid, kaddedus J a kimalus, S e nnnllust
tagganego, Ka warga meel J a petja keel, S e kaugel' minnust jägo.
7. Head nou mind lasse wötta ka, J a eksitussest peästa, Ning keikide eest palluda.Kawaeetele
head tehha, Et kurja ma W o i n taygan'da, J a
keikil' appi tullen, N i sünnib ka, Mis tahhad sa.
S i i s wimaks önsast surren.
153.
Ach treuer GOtt, barmhertziy's Hertz! »r.

XVifil: Oh Iesils! öllem abbimees,«.
^ > H helde IummallsinnuleOn armolinnesüd(Z-s da, S o Issa käest minnule On tulWd rist
ja hädda, Ma tean, et se koormaga Mind lasseb armust waewata, Ei mitte läbbi wihha.
2. Sest seon ikka sinno wiis, S a karristad
so lapsi, Kui armastad, sa nuhAed siis Keik ommc»
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ma luliikmissi, S a annad kmbdusi rõmo ccst,
W i i d pörgo, peästab põrgo seest, Üks wahhetus
on järgest.

3. S e kombe on ka sinnule, ( S o nou on immelinne,) Mishoietakftellule, S e surmatakse en>
ne; S e mis peab sama auustud Saad enne ärrateotud, J a hopis naeruks pandud.
4. Ei olle meie Iesusstl Muud põlwe ma peäl
olnud, T^a podi enne risti peäl', Kui auule fai tulnud: Rist, hädda, waew ning teotus, S e olli
temma parrandus, Kui tahtis taewa minna«.
5. Kui nüüd se öige sullane Heäl melel tahtis
kanda S e hädda: mis ma pattune VZoin paljo
wastopanna? Keik temma pühha kannatus On
minno ello õppetus, Ma watan temma peäle.
6. Oh armas Jummal? se on ka Üks wägaa
raske assi Mo melest, sedda uskuda, Mis teedso
imme kässi, Et se, kes ni saab nuhheldud, S a a b
tö-est sinnust armastud, Ei sünni se mull* ühte.
7. Kui minna ei wõi uskuda, Kül sa wõid us<
ko tehha, Mo lotust üllespiddada, Et woln so heldust nähha; S o pükha sanna tõotus, S e olgo
minno rõmustus, Et kuhhogi ei kana.
8. Kui ollen arg, siis awwita, S o Waim
mind öppetago, Et julgest tohhi» palluda, Mo lotust kinnitago; Kui meie agga ussume, J a jäme
kangest palwesse, S i i s pahharet ei wõida.

9. Oh! ärra las e^ pallun ma.- Kui pead sa se
nõuu, Mind mitte lialt kiusata, S a tead minno
jõudo; Ei olle puust, ei krwwist ka, W a i d pörm
ja tuhk ja muld ja ma, Üks waene innimenne.
10. Oh
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io. Oh Jesus önnlsteggia! S a kandsid omma ,
risti, Giis aita sedda kanda ka. Mis peäle panned issi: S a kuled minno ohkamist, Siis wõtta
heldest süddamest Mo palwe heäle wasto.
l l . M a tean, etsinnohelde meel Mo peäle armo heidab, S a pallub taewas üllewel, Kui sinno
filnna näitab. Neid nödro kassi kinnita. J a nöd«o jalgo toeta, Ei kommista siis nemmad.
i z . O H ! rägi mulle armsaste Ses raskes kur«
waõtussos, ning jahhuta mind rõõmsaste Ses
sures ahhastuses: S a olled warjuks kowwaste, Kui kiusajaga wõitleme, Ka kui meid
pinataks«.
i ? . Kui agga se on sinno nou, Et pean kannatämä, S i i s saab ükspäinis sinnul' au, Kui wotlad toetada: O h ! sata mulle, kannatust J a nüdra
usso kinnitust, Kui ommal' waestl' loma!'.

14. Oh pühha Waim! mind juhhata, G otlen murrelinne; Kui tahhan lialt leinava, Siis o>
le abbilinne. Oh! minno mele tulleta. Mis w*
mo ilma murreta On taewa rikis ota.
i s.Seäl saad sa sure armoga S i i s nende peale waatma, Kes taplenud siin surmaga, J a kam
j nist ello saatma; Se wasto, tean tö-est ma, Ep
olle ial arwata Keik ilma au ja rikkus.
16. Seäl kaub ärra kuulmatta, Mis siin meil»
j kurwastanud, S e rööm ja au on löpmatt», Kui
sinna tõotanud: Mis külwatakse nuttuga^ Seäl
leikatakse rimoga, M a ussun, aita! Amen.
l54.HErr
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154.
HErr IEfu Gnaden Son« K.
w i s i l : Oh Arisms! lunnaotaja,zc.
5 > H Jesus! armo walgus, S a toe öppia, Lass'
**-' sinno ello selgust Mull' arral' paistaba, Mo
süddant rõmustada, Mo waimo uendada, Mo
Jummal! sedda te.

2. Mo pattud andeks anna, Ning aita heldeste,
J a ärra wihha kanna. Waid sedda murretse, Et
sa so rahho annid Mo süddamesse panneb, Oh
Island! kule mind.
3. Mo hingest wälja < aja Adama wanna to,

Et minna wõiksin waia S o peäle järgeste, S o
ommaks ennast anda> S o auuks ristl kanda, Et
sa mind lunnastand.
4. Et tunnen sind, mo Jesus! S a issi õppeta, Seks walgusta mo mõistus S o pühha sannaga Et ussunsinnosisse Ning jään so töe sisse
Ei holi kurratist.
5. S o armoga mind joda, Mo himmud risti
lö, Et kurja peäl'ei loda, Waid wõitle» kowwaste Mo kurja himmo wasto, Ei nende liggi
astu, Siis ellan sinnule.
6. Oh! wõttasinnasüta S o armo minno sees,
Elma wõin armastada Sind keigest süddamest,
S o mele pärrast olla, S o ello-tele tulla Siin
ning seäl iggawest.
1
7. Nüüd, Issand! anna wõimust Mis satab
sinno Waim, Ka anna wägge, julgust, Siis ol,
len armo-taim, Sest muido keik mo mõtte, Mis
ial wöttan ette, Ei kolba kuhhogi.
..,,"

8. Se-
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8. Sepärrast, armas Jummal, Mind armust
walgusta, Sest et ma ollen rummal, Mo fuly
dant uenda, Et ma so jure jõuan, S o tahtmist
tehha nõuan, Mind aita wäggewast.
'55.
O IEsu,siehedrein«.

XOißi Wh»! «vayga Jummal, kes «.
Iestls! hallasta, Ning aita mmd nüüd
O hwõita.
M a tunnen surma jo, Mo waim

<i ennam jaksa, Mo meel se püab kül, Ei möödu
ommeti, Ehk kül mo waen« meel Nüüd wõitleb
allati.
2. S e põrgo wäggi teäl Ning surm mind kin>
ni peab, Ehk wahhia siin ehk seal, Mo südda
agga otab; Kui seismist himmustan, S i i s ollea
stlsal jo, Mo wäggi ning mo jõud Ei mulle
abbi to.
3. Ma k'ppun josin kül,Ei ommeti wõi leida,
Mis sqtaks rahho mull' Ei wõi sest lahti sada,
VAs kässo sundminne Mo peäle panneb kül. J a
,ammo ellada Ei jõua anda mull'.
4. S a Jesus üksine Wõid minno wallo pöör-»
da, S i i s jaksan minna kül, Kus sinna wõttad
aita, Kui rammo mitte saaks Mo ello sinnult
siin, S i i s olleks püüdminne Üks oige põrgo piin.
5. Sepärrast hallasta, J a omma armo anna
Mo waesil' näljatsel, Kes wõttab kummardada,
Ei enne jätta sind, Kui sa mind õnnistad, J a
surma rikkudes Uut ello sünnitab.
6.SY ylley lubbanud Mindarmsastjahhutada, '

Nn

Kui

194
J>shhaft Risti - » l u f t .
Kui südda kawwalust Ei tahha armastada:
Waid annab ennast nüüd S o holeks koggones/
Et woimust sinno arm Saaks ikka minno sees.
7. S i i s wotta hopis mind Sest patto ellust
peasta,Kui sa mind juhhatad, Siis anna sanna
kuulda; Oh! hakka minnusst, Keik waenlast
kauta, Et puhtas süddames S a saaksid ellada.
8. S o woimust näita nüüd, S a ussi ürrawoitja, Oh! näita kurratil', Et õlled ärrapeästja, Ning woida minno sees, Et minno waenla<
std Keik sawad häbbisse, Kui sa, mis tunned,
teed.
9. Kui kaua peawad Need kuriad körkistama?
Et peab minno rõöm Weel nende kätte jäma»
Oh: peästa hingekest, Mis sinnust lunnastud,
Nüüd agga pattudest On alles stutud.
10. S a õlled lahti teind Mo silmad, et woin
nälcha, Et ei woi ennestst Ma muud kui kurja
tehha, Sest tulle appi. nüüd, Te toeks armust ka,
Mis sinna tootand, Mis ial tahhad sa.
11. Mo usko kaswata, S i i s minnust lahkub
kartus, Ning ei sa petta mind S e walle me«t
ning mõistus, Kuisinnokallis arm Mo lihha sur»
retab, S o surma wäega Mo süddant puhhastab.
12. Keik wastopannemist, Oh Jesus! aita
woita, Et Talle werre seest Täit woimust woiksin
leida, Et woiks sotassandus Mind stnni kaitseda,
Kui keikist waenlastest Mind wottad peästada.
13. Kui wäggew minno sees S a õlled, armas
Jesus, Et saan so sarnatseks S o surma läbbi us<
kus, S i i s ühhes sinnoga S a a n römo rohkeste,
S a satad ikka mind Siin ellus eddase.

t56.HEr<
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HErr IEfu Christ, mein Leben le.
tVisil! Oh Rrisms ! SLunna&taja zc.
Jesus! minno ello! S o peäle lodan ma,
O hMo
hinge room ja illo, Mind armust aw-

wita, S o armo anna nähha, Et süddames wõin
tehha, Mis tahhab igganes.
2. Mo kallis peiokenne Mind wõtta armasta,
T e , armo tullokenne, Et sind ei wihhasta: MV
südda jägo sulle, I ä sinna jälle mulle, S a Jei>
geüllem hea.
?. S i i s kela, «t mo südda Sust ei wõi lahkuda,
Waid kindlas armus ikka Sind kinni piddada:
Kui sinnoga ma surren, S i i s sinnoga ka parrin
S e taewa õnnistust.
4. Mlnd lasse järgest jada S o külge kõwwaste.
J n sinnust wägge wõtta Kui puust üks o?foke:
Ehk surren siis, wõi ellan, S o pärralt minna
ollen, Mind pea awwita.
5. S a minno ainus ello, £>h Jesus? üksine,
Mo õnnistus ka olle, Sind otsin järgeste, Dh!
lasse mind sind nõuda J a se eest ennast hoida,
Missinnustlahhutab.
6. Ob! te, et minna lodan S o peäle kindlaste
S o peäle üksi walan Mo häddas kangeste; S i i s
tahhan sind siin kita/ J a seäl ka auustada S o
auus iggawest.
7. Oh tulle, Jesus! tulle, Mo önnisteggia,
J a olle waggadele Üks ärrapeästia; Et surret«
mo lihba, Et waim wõiks wõimust sada. Kui
wottlensinnowäes.
Nn 2
8. Ob
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" ^ Oh armas Issa! kule Mo palwet hallastes.
Mull' Jesus appi tulle, J a pällurnrnnõeest, Oh
pühha Waim! mind aita/ Mo süddant issi ta*
dg/ Et ikka kidan sind.
'57Schütte deine« lichtes Strahl« te.

N>ifil: Sion kaebab jures hädda« ic,
^ > h ! mind wõtta targaks tehha, Armas ßnv
i<s nisteggia, Et ma wõin so walgust nähha.
Olle issi öppia: Aia ärra pimmedust, Anna jälle
waggaouft, Ct ma wõin so jure tulla, Tark ning
mõistlik ikka olla.
2. Tühjad mötlemissed sata Ärra minno süd,
damest, Sinno wäggi wõib mind peästa Nende
kawwalusse seest; Aita mind kui woitlen weel,
Et saan wõimust kurja peäl', Sest et kiusatus
Mind waewab, Minno süddant wägga hawad.
3. Kurjad himmud tappasinna,Mis mo peä*
le tullewad S a t a wõimust, pallun minna, Kui
mo mõtted wõitlewad, Et so rahho hädda sees
Olleks wäggew süddames, S i i s sind iggal aial
tännan, Ning so au ka sureks kidan.
4. Patto laened kohhiftwad, Tewad hirmo
minnule, Kassi,Issand! siis need jäwad Waik«
seks warsi peage: Sinno töe walgus le Paistko
selgest minnule, Muido rummalaks jään minna/
Kui mind targaks ei te sinna.
5. Sinno maggus arm se tulgo Minno siss«
Wwelt, Sinno wäggi walmis olgo Minno nödlal'
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ral' süddamel. Jesus.' anna minnule Pühha?
Waimo rohkeste, Et ma wõiksin waggaks jada
Sinno mele pärrast tehha.
6. Minno süddant waewatakse, Wõtta sedda
rõmusta, Õiete mind juhhatakfe, Kui teed taes
wa näitad sa: S i i s mo südda röomsaks saab
^ühja römo teotab, Ning ei mötlestllepeäle,
Mis ei sata taewa tele.
7. Et ma tühja peäl' ei loda, Kissu keik mo
süddamest, Ei ma neist wõi abbi ota,Egga tunda Jesukest. Minna wägga ihhaldan Iesust sind
ning röomsaks saan, Kui ma tö-este ßnd leianF
%tf «t sinno, pole hoian.

153.
Entfernet euch, ihr matten Kräfte it.

tagganege, minno himmud, Neist asjust,
£><vh!
' mis on ilma peäl, Ning jätta mahha patto

teud, Mo wässind waim, kel waewa teäl! Nüüd
taggane, Oh tühhi tö! -Se ue ello algan ma.
Õlis ükski ei wõi rikkuda.
2 Keik mäed ja orrud möga laulge, Et teäda
saaks mo Jesu au, Kes mul on waewas wäggewaste Mo ainus hoidja ning mo nou. Keik tühhi teäl! Mul teine meel, S e öige aeg on praego
kaes, Nüüd jätta keik, mis ilma sees.
3. Ehk illusaste, haljad wäljad! Kül su*« ennast näitate, Keik lomadsiiskinähha sawad, Et
illo kaub peage, S e pölgan ma, Sest walwa ftl
Mo südda, kes sa ihhaldad Neid asjo, mis sii»
kadduwada
Nn 3
4.Kttl\
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4. Kui wotsid enne armastada, Mis sinno
rammo kullutas,Siis arra wotta kurwakssada,
Kui keeltaks,mis hing armastas; Keikpölga sa,
Et peigmees ka Nüüd tahhab, et jääd tassaseks
Nmg targa neits'te sarnatseks,
5. Sa,tiage liig <f arm, minnust kau, Ning jätta tühjaks füddame,Etwoiksin tunda selle armo,
Kell' pean andma kitusse; O h ! mingo meist,
Mis ennast täis; M a jättan mahha tühja tö,
Ning ellan sulle, Ieftlke!
6. Mind patto köiest lahti kissu, Neist sallaja«ist wörkudest,Waenlaste nou,oh Issand! xii*
ku, Te wabbaks mind so tallekest: Nüüd taggane, Keik kawwal tö.' Mis teggi mulle eksitust,
M a põlgan sinno kawwalust.
7. Kui maygus on üks wabba ello, Mis kei<
kift asjust lahti teeb, Kui st ma-ilma kawwal illo
Ning temma hirm meist mahhajääb: Ei holi
neist, M a lahkun teist, Mo meles ollen kihlatud
Ning Jesu prudiks chhitud.
8. Mind hoia rahhul, Jesus, ikka, Ning kanna
murret minno eest, Et pattust mull' ei sünni wigaa, Mind peästa tühja l)immo käest, Keik mahhajääb, Armstddateeb, Et minna ennast w?
«ustan Ning taewa römo himmustan.
'

159O GOtt: du frommer GOtl!

f > h ! wagga Iummal, kes Keik annid meile
t**s annad, Kelt on, mis ial on, Kes kelg' eest
murred kaNnad, Mull' anna terwlst, ning Et
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terwe ihho sees Mull olleks puhhas hing J a öigus süddames, j
2. kass', mis mo kohhus on, Mind ussinaste
tehha, Et wõiksin ammetis, Mis küssid, pea näh«ha: O h ! anna, et ma teen Mo teggo aegsaste,
J a aita, et mo tö Wõiks minna eddase.
3. Mind aita räkida, Mis ikka heaks wõib tnU
la, Ja kela räkimast, Mis tülzhi tahhab olla, Ja
kui mo ammetis Ma pean räkima, Siis anna
fannale Täit wägge rönwga.
4. Kui mul on hädda kä, Siis wõtta julgust
anda, Mind aita römoga Mo risti koorma ßanda: Mo wiyhamehhega Mind lasse leppida: Kut
nou mul tarwis on, Head nou siis anna ka.
5. Te, et ma keigega Nisuggust sõbrust pean,
Mis ma head ollewad Ja sinnul' armas tean,
Kui wõttad heldeste Mo warra jätkava, S i i s
olgo ärra sest, Mis sadud kurjaga.
6. Kui sa mo eale Weel tahhab jätko anda, Ja
mõnda waewaga, Mind lasseb wannust kanda,
Siis anna kannatust, Mind hoia patto eest, El
kui ma halliks saan, Ka tunnen auu sest.
7. Kui tulleb ello ots, Siis astu, Jesus, ette,
So risti surma sees, Hing sagosinnokatte, Mo
ihhuf olgo maad, Kus waggad maggawad, Kus
nemmad hingades Ei kule mürrinat.
8. Kui hüab wimati: Keik surnud, tõuske nlles! So kassi olgo siis Ka minno haua küljes,
Lass'kuulda omma heält, Mo ihho ärrata, Et
kaunist selletud Saaks taewa seltsi ka.

Nn 4
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' Iehova! nimm von mir die lltäfte «.
5 ^ h ! wõtta, armas Jesus, wasto mult, Mis
f***sinnowaimo wäes ma sanud sult, So pär
ralt peab mo südda ollema, Ei so pruut muid»
ial v'i^aks sa.
2. Mind sata ueks lömaks kaswama, J a jummavkku»> kombes ellama, Et wanna juretaigen
y»ahl>a!ääb, J a \iano arm mo süddant ueks teeb.
3. Mill' anna siild ükspäinis armasta, S o
ka^si wõib mind hopis nenda, Keik minno stdda,
ttirnno m5ue,rnttl, S « ohwrid runnst suue üllewel.
4. Ei ilmas pruut mu peäle mötlege, Kui omma pelo peä^e öffne, Ma pean tedda meles piddama, Kes ennast mulle peiuks annud ka.
5. Ei olle lnnimenne mötteta, Kus temma ial
vn, seäl mõtled ka, Ni sinna, Jesus, keigeüllem
hä, Ei ial minno melest ärralä'.
6. Uus ello! wõtta rammo, wägge ka,Ja kaswa ikka llmakeelmatta; S e , kes pääw päwalt
ikka ueks saad, Kül Jesus tedda heldest armastab.
7. Ni ehhitakse honet sallaja Sell' Talle prudi'.e seäl ellama J asinnasissepeio kutsuma,Seälc
omma pruti armsaks piddama.
8. Uut waimo suggu annab temma teäl, J a •
armastakse temmast jälle seäl: Jo ennam annab,
sedda ennam saab, Kui peigmees süddant pattust
puhhastad.
9. Meid wõttasinnopole tõmmata. Ei muudke
Meie
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meie tahha Kimmusta, Uut innimest oh! kaitse
armsaste. Et waenlased ei temmal' kurja te.
i c Ni näita ennast, Jesus, meile ka, Kui on»
so pühha nimmi löpmatta; S a öige arm ja kange
abbimees, Mind lepptta weel ikfa Issa ees.
i i . S a iesa S a n n a ! Kelk nüüd ueks lo, J a
süddamest se wanna wälja t o ; Need lunnastud
siis tulgo rõõmsaste. Jerusalemma talle pulmale.
12. S o honest hüab omma heälega: Oh pruut f
nüüd süddant mulle walmistaba ennast feest ja
wäljast puhhasta, J a jõua minnosisseellada.
13. Oh tulle,Jesus! mo fees kaswama. Meid
mu peäl ärra lasse rõmusta, O h ! tomma meid,
siis meie joseme, Kui puhtad neitsid käime jär»elge.

161.

Kommt und laßt euch IEsum, lehren :c.
Wisil: Sion kaebab siire» häddas?e.
laulge, risti-innimessed, Wõtke tarka õppetust,
•**•' Kes on Iefusse lu-liikmed, Semmalt sawad
bnnistust; S e , kes Iesust tunnistab, Süddamest ka armastab, Ning kes wõttab waewa nähha, Temma mele pärrast tehha.
2. Onsad on, kes allandusses S i i n ma-ilmas
. ellawad,Ning siin waimo maddalusses Auustawad Jummalat; S e , kes ennast allandab, Tedda Jummal üllendab. Kes siin Iesust meles kannab, Sellel taewa riki annab.
3. önsad on, kes kurwastusses Patto pärrast
leinawad, Ning ka sures ahhastusses Omma
wigga kaebawad: Need, kes murretsewad nüüd
Nn 5
Nub,
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Nutwad ikka ommad süüd, Neid saab Jummal
»ömustama, Nende murret löppetama.
4. önsad on need waggad hinged, Kes keik
Hädda salliwad. J a on pitkümelelissed, Kurja heaga tassuwad, Andwad andeks keigele, Ei te kurja ühhele, Neil on nende tassumtsseks Ma-ilm
nende pärrandusstks.
5.Onsad on, kes takkanoudwad Õigust ning
ka tössidust, Mekohto eest end hoidwad, Pölgwad ilma warrandust; Kes ei te siin kawwalust,
Pettust, ahnust, tiggedust, Neid saab Jummal
issi täitma, Nende peäle armo heitma.
6. Onsad on need armolissed, Kes ei jätta ait<
matta Neid, kes siin on häddalissed, Tewad head
hea melega, Keddagi ei unnusta, Palwe, tö ning
nõuuga; Neil' saab abbi hädda aial, Neil on
armo kohto päwal.
7. Onsad on, kes puhhastussts Töös ja sannas ellawad, Süddamette kassinusses Meelt ja
mötted piddawad, Kes ma-ilma himmustust,
Kurja lihha rojastust Keigest melest teotawad,
Jummalat siin nähha sawad.
8. £rnsad on need rahholissed Kes kül pealeppiwad, Need, kes on heamelelissed, Risti-armus
ellawad, Kes seäl rahho teggewad, Kus on wihha-piddajad ; Neid saab Jummal auustama,
Ommaks lapsiks nimmetama.
9. Onsad on, kes kannatawad Hädda, ristt',
kiusatust, J asiinilmas palgaks sawad Ilma süta
teotust, Neil on helde tassuja, Jummal, nende
kaitsta Wõib se peäle õtsa sata, Armust nende
peäle wata.
lo.Wta
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iQ.Ana, armas Issand Jummal! Et ma
nenda ellan teäl, Et ma waene, arg ning xmrw
mal Onnis ollen llma peäl, Et ma ellan mädda«»
last, Pallun sind ka ussinast, Waenlastele andeks annan, Õigust ikka meles kannan;
i i . Waeste peäle armo heidan,Ollen puhhas
süddames. Rahho ikka takkanouan,Ia sind tenin
keigest wäest. Annasinnaheldeste, Et ma ussun
kindlaste; Sinno Waim mind juhhatago,Ausas
ellus kinnitago.'
i6fc.
Eins ist 9?o#, ach HErr! biß Eine m

'»ks on tarwis, armas Jummal! Sedda mõisto
tTühja
* ma õppeta, J a , mis armastan ma rummal,
agga ollewa, S e s et se mo süddant siin

pinab ja waewab, J a ükspäinis murret ja kurwastust annab ; Kui agga se ühhe saan, siis se
on mull' Kül önsam ja parram kui ilm, mis o»

sull'.

2. Kui sa tühhad ftdda leida, Hrra otsi ilmas ,
teäl, Minno südda, wõtta jõuda. Otsi sedda
üllewel, Kus Jummal on lihhas ja ühhes seäl
eUab, Keik head ja keik täielist annet sull'annab,
Seält leitakse suremat, parremat hääd, Seäl
on se ükspäinis, kus iggawest jääd.
.,
3'. N i kui pühhal'Mariale Ainus ossa olli st ;
Temma tüttis Iesussele, Istus temma jalgele ;•
Ei olnud muud himmud ta süddames teäda, Kuid
ükspäinis Iefusfe õppetust kuulda, Mis temma
ni
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ni iggatses, sedda ta sai, Et lemmale IesuS ta
ossatssiiSjäi.
4. Nenda üksnes on mo himmo, Jesus ! sinno järrele, Sind ma ihhaldan jo ammo; Kinki
ennast minnule! Et palzo kül peaksid laiat teed
nõudma, «Siis Iesusst jure ma üksnes saa«
jõudma. S o sanna, oh Jesus! on ello ja
waim, S e kaswab ning kosfub kui Jerrane
taim.
5. Simno sees keik nou ja tarkus Sallaja stäl
petakst, Anna agga, et mo mõistus Sedda pan^
neks tähhele: Oh! wotta mull' waggadust, allandust anda, J a taewaft tarkusst jure mind
fiua, Kun Jesus, sind tunnen ning ütete teän.
S i i s minua kül öiete targaks ka laan.
6. Ei mmud Iummala ees kolba Kui sa, I e ^
sus, üllem hea, Süll', oh Jesus! lääb keik kord«.
Sinno pühha werrega; S e läbbi on ello ja
öigus mwlF todud, S e läbbi on õnnistus
mulle ka sadud. Mind ehhitad hästi ja illusaks
teed,, Kui uskus sind hoian, kui igAawest
hääd.
7. Oh! siis anna minno hingel' S a d a Sinno
sarnatseks, Sinna õlled issi lemmal' Tehtud ka
pGhitsusstks: Mis igganes Iummala elluks on
waia, S e Iesusse labbi keik antakse pea, Sest
kadduwast himmust oh puhhasta mind, S o ell»
.mull' tulgo, ma armastan sind.
8. Mis ma siis weel ennam tahhan? Sinno
.armust saab jo kül, Sinno werri, st ma tean,
^eggi taewast lahti mull'; Ühtiggawest lunnastust õlled sa saatnud, Iakurrati woimussest õlled
»ind peastnud, Ning täielist wabbadust kinksid
mull'
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mull' ka, Nüüd Adda! ma pallun, so lasinita sa.
9. Täielinne rööm ja rahho Minno hinge koSsutab. M i s mull' Jesus, minno ello, Minno
kaitsja walmistab. S a olled mo mag<;usam asfi>
oh Jesus! S a olled mull' armas, sa olled mull*
ainus, Muud ühtegi olle, mis römui.tab mind,
Kui sinna, oh Jesus! kui uskus näätl sind.

10. Nüüd, oh Jesus! pead sinna Mulle ainus
ollema, Katsu mind, ja te, et minna Dllen kawwalusseta. Oh wata! kas eksin ma kurjale tele,
J a sata ning käna so pole mo mele. £>{)! te, et
keik pühkeks siin arwab mo meel, $lüi Iesust
saan kassuks, se tarwis on teäl.
163.
Mache dich mein Geist bereit ie,

VDifiU Issand, omma wihha ß,es ze.
mo waim, end kül,Walwa, palwes
Walmista,
olle, Et ei koggematta sull' Hädda peäle

tulle, Kurratid Waggasid Püüdwall eksitada,
Pattosissesata.
2. Agga ärka ülles ka Patto unneff esmal.,
Vtasket nuhtlust tunned sa Muido warsi war-'
malt, Kui se surm Wiimne koorm Patto seest sind
leiab, Ningsindkinni hoiab.
g.Hrka ülles, ISsand siis Wõib sind targaks
tehha, S e on oige usso wiis, N i saad õnne nähha.
Jummal se Heldeste Nenda andid annab. S o
sest murret kannab.
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4. W a l w a , muido kurrat woib^Sinno fttö*
dant pöörda, Kawwalust so peäle käib, Et ta
wõikssindnaerda. Jummala Lapsed ka Temma
hirmo tundwad, Kui on holetumad.
5. W a l w a , et sind wäggise S i i n ma-ilm ei
petta, Egga omma seltsisse Kawwalust ei wõtta:
Walwa ka,Et ei sa Wõimust sinno peäle W a l le- wennad jälle.
6. Walwa, muido kurri meel Wõib sind eksilada; T^aewa õnnest siin ning seäl Hinge lahhulada; Sest et se Kurja tö Wabbandada wõttab,
Kawwalast end pettab.
7. Walu?«, agga pällu ka, Sest sa olled rummal, Kül sind sure armoga Lahti peästab Iu»nmal Patto käest, Keigest sest, Mis so südda kaebab, M i s so hinge waewab.
8. Süddamest kui pallume, S i i s ta murret
kannad, Kui ta pole karjume, S i i s ta armo annad: Kurratid, Patto süüd Nenda kautame,
Wõimust ikka same.
9. Hästi kül keik korda lääb, Polle karta häbd i , Pälludes meil' abbi saab Temma Pöia läbbi,Kui meie Pallume, S i i s ta murret kannab,
Waimo andid annab.
10. Nüüd, sepärrast walwagem! Hädda,
waew on ligai Pallugem ning öhkagem, Et se
pat ei siggi. Aeg on kä, Jummal se Wõttab
kohhut t&sta/ Hvurja. hukka mõista.
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164.
Mag ich Unglück nicht wiiderstahn ?«.
fi+W kurjad kül mind kiusawad Ning wihkaO ; wad Mo oige usso pärrast; M a tean siis^
ki tö'Mtf
Et peage Mind peästetaks'
sest karrast, Ei olle mo T r u Jummal jo M»nd
unnustand. Waid armastand/ Mo waenlase^
kül rikkub.
2. Mo asjast arwa nenda sa Kui ial ma, Sest
nõdraks minna läinud, Mo Jummalast ka hirmo
nään, M a siiski tean, Et Jummal hästi teinud. Keik tühjaks tääb, Mis silm siin nääb,
Ei holi ma Aust, ihhust ka. Oh Jummal anna
wõimust!

3. Keik omma aega ajawad, Sest lodawad
Mo hing ning minno südda, Et sa mind armas
Jesuke«, Mo kallis õn, Ei tahha mahhajättar
Mo willetsus Ning õnnetus S a a b sinnule Kui
minnule; Sest aita wastopanna.
165.
GOtt der wttds wohl machen «.
w i f i l : I e j ü s , rsmttStaj<r, w.

Oeik teeb t>fati Jummal Ommaks annan Utm
3V mal'Ennast iggawest: Temma ollen olnud,
Ennego ma tulnud Emma ihho seest, T a on fa
hea

heamelega, Mis mul tarwis, Ma peäl annud,
Mo eest murret kanlmd.
2. Keik teeb hästi Jummal, Annab mis on ial
Hea ning tarwis mull': Temma ka mind hoiab,
Katlad, hästi toidab Iggapäwa kül. Kui se
surm ning risti-koorm, Hädda wägga peäle tös>
tab, Saggedast mind peästab.
?. Keik teeb hästi Jummal; Anna kitust ttnv
mal', Kui on hädda käes: Kui sul willetsussed
£)n ning ahhastussed, T a on abbimees. Jonas
se läks merresse, Jummal tedda surmalt wõttab.
Mi sull' appi tõttab.
4. Keik teeb hästi Jummal, Ikka murre temmal On so hädda sees; Kaksiti kui mötled Hüdda sees ning wõitled, Jummal abbimees Annab
kül siis wõimust sull', Et keik hädda allawaub,
Kui suits tulest kaub,
5. Keik teeb hästi Jummal, Rammo rammotümal Annab järgeste. Kes on tühja lootnud,
Temma käest kes ootnud Abbi tö-este? Häddasa
keik unnusta, Agga kannata nüüd wähhä, Jummal wõib keik tehha.
6. Keik teeb hästi Jummal, Ello jõuetumal
Annab surma sees, Löppetab so walln, Kui siin
lõppeb ello, Taewas rõõm on ees. Wata se on
tõssine: Mis on tulnud ilma peäle, Lähhäb mullaks jälle.
7. Keik teeb hästi Jummal, W nmust kül on
temmal Wanna ussi peäl'; Temma ommad wa«
tab, Waewa läbbi satab Immelikkult teal.
Wõtta sa heaks hädda ka, Ning keik anna holeks
temmal', Keik teeb hästi Jummal.
166. Kommt
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Kommt her m mir, spricht GOttes w.
£kn? tulge mtnno jure nüüd, Kui waewawad
>3V teid rasked süüd, S e armas Iestis l)üab;
Noor, wanna, suur ehk weikiue, Mis mul on,
annan sellele. Kes parrandamist püab.
2. Keik mitmo koorma kandiad, Ning minno
ikke wottiad,Need ei nä pörgo waewa: Ma ollen liggi järgeste, J a aitan kanda heidestc, Et
nemmad sawad tarna.
3. M s minna teind ning 'annatand, Mis
läbbi ma teind lunnasmnd,Se on ka teie kokhus; '
Mis teie tete, mõtlete, Mo mele parrast rägite,
£>n Iummala ees öigus.
4. Ma-ilm kül tahhaks õnnistust, Kui poLeks
risti, willetsust, Mis waggad h^nnataway: T eist
nou ei õlle ommeti,N^ed peäswad põrgust tõeste.
Kes Jesu risti kandwad.
5. Keik loom jo ftdda tunnistab. Mis wees
ning Ma pem ello saab. Et neil on omma
waewa: Kes siin ei tahha kannata, S e peab
pörgo minnema, Ei se sa mitte laewa^
6. Kes tänna ellad terweste, Woib homme
olla többine, Kül langed surma sisse; Kui lill'kessed kadduwad, Ni innimessed surrewad, Ci
püssi ilmge isse.
7. Ma-ilm on arg, et surm on ees, Kui on jo
wiimne hadda käes, S i i s pattust pöörda püab;
Kül arnmstakse tühja weel,Ei mõtteida ka hinge
I peal', Ehk saggedast surm hüab.
O»
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Ristisi ning Rinfümssisi.
8. Kui temma ei wõi ellada, S i i s kaebab sedda nuttoga, S i i s tulleb Jummal mele; M a karv
dan, se on tühhi nou,Kes põlgab omma Lojaa«
Sell' tulleb nuhtlus peäle.
9. Ei rikkus rikkast awwita, Ci nore uhkus
toeta, Keik kaub wimaks ärra: Ehk olleks sel
keikilma-ma, Keik hõbbe, rahha kullaga, Keik
wõttab surma minna.
ic>. Ei tarka tarkus awwita, Kõrk ello keik
on asjata; Se, lähhäb põrgo hauda, Kes holeto
on süddames. J a armo aial ellades Ei tahha Ie>
sust nõuda.
11. Mo laps, oh; hakka mõtlema Nina püh"
hast saunast õppima, OHI ärra karda waewa;
S e sanna näitab selgeste, M i l kombel Jummal
heldeste Meid wastowöttab taewa.
12. Keik kurja makske armoga, Ning püüdke
waggast ellada, Ehk ilm teid naerab wahwast;
J a käige kltsa te-e peäl, Kül Jummal maksai
üllewel, Ning nuhtleb kurja rahwast.
13. Kui rõmo-põlw on teile teäl, Ach rikkus,
terwis ilma peäl, S i i s wõimust wõttab lihha;
Sest kallis nou on Jummalal, Et peab teid fc
risti al, Se wõib teid waggaks tehha.
14. Kui willetsus on kibbe siin, Weel tibbd
dam on põrgo piin, Mississekurjad jookswad«
S«al tunneb ihho hingega Suurt wallo ilmalöpß
matta, Mis kurjad waimud tundwad.
15. Waid kedda rist on waewanud, Sell'tae
was rõõm on walmistud; Ei jõua innimenn«
Keik sedda üllesräkida, Ning taewast rõmo ar
wada, Mis annab Iesukenne.
l6.Mi
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16. Mls Jummal wandrs tootand,Ia W a i m
on meile kulutand, Se on üks kindel sanna. O h !
aita, armas Jesuke! S i i t ülles taewa heldeste,
Ning õnsa ello anna.
167.
Warum soll ich mich denn gramen se.
mo südda ennast waewab? M u l on se
MiksJesuke!
Kes mult tedda wõttab' Kes mind

kelab taewa samast? Jummala Pöiaga Ustus
ellan kindlast.
2. Allasti ma emma ihhust Ilmale Tullinge,
Polnud mul siis rikkust: Allasti ma lakhän ätta
Surrema, Hauda ka Iättan omma warra.
3. Keik mis mulle warraks pondud, Polle mo
Omma jo, Jummalast on antud; Tahhab ta
kelk ärrawõtta, Wõtko t a , Siiski ma Tahha«
kita tedda.
4. K u ma sattun witletsusss/Chkon mutHädda kül. Ei sa kurwastusse; Kes mind panneb
risti kandma, Teabka, Kuida ta Peab abbi
andma.
5. Jummal on ni saggedaste Römustand)
«tahhutand Süddant wäggewaste; Kannan
siis, mis peäle panneb, T r u on se Artnoke/Issa
wisil nuhtleb.
6. Sadan, ma» ilm, ja keik kurjad Merada,
Pitkada Wägga hästi moistwad; Tebko nem,
mad ikka sedda, Holi ma, S c h et ja Jummal
naad mo hädda.
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7. Ristia innimesse südda Peab ka Ollem«
Rahhul, kui on hädda. Kui surm peaks liggi
sama, Temma meel Peab seäl Rahhul ikka jäma.
8< Surretama surm ei tulle, Tõmbama Peab
ta Häddast meie hinge, Surm waid löppetab
keik waewa, Lahti-teeb Sedda teed, Mis mei>
satab taewa.
9. Seäl ma tahhan rahhul olla. Süddamest
Keigest wäest Tänno, laulo laulda: Polle Ma
peäl üiget ello; Ürrike, Tühhine On ma-ilm«
illo.
10. M i s on ilma warrandussed? Parras
kuld On jo muld, Waewab innimessed; Taewas on need kaunid annid, Kristus se Karjane
Sötab seäl need hinged.
i i . I S s a n d , sind ma kidan kõrgest, Olled
mo Minna so Omma ollen järgest. Minna jään
t asinnoommaks, Sest et sa Werrega Ostnud
«ind so orjaks.
12. Minno omma olled sinna, Jesuke, S m *
nusse Kinni hakkan minna. Sind ei ial mmna
jätta, Sada sa Mind, kus ma Wõin so ju«
Oda.
168.
I
Ach GQtt.' wie manches Hertzeteid «.
N?istl: Oh Issi» taewa rigi sies,e.
^ > h Jummal! mitto õnnetust On fiin ja mitto
« V ' willetsust, Üts waewa te ja kitsoke On se,
Ms lähhäb taewasse, Kui tahhansinnamötteld«,
M o lihha püab eksida.
2. Kust minna majalt abbi saan? Sind, Jesus
mele

mtk tulletan, S a olled ikka awwitand,Ia minno süddant römustand, Ei olle mahhaja-etud,
Kes sult on abbi otsinud.
3. S a olled suur ja wäggew mees, S o immet
näme mitmes töös, S a olled Jummal töeft, ka
Üks innimenne pattota, J a peästab meid nüüd
iggawest S o surma läbbi surma käest.
4. S a olled, Jesus, üksine Mo Issand Iummal, eallete, Ma saan so nimmest rümusrust,
Kui tulleb mitto willetsust; S o nimmi kurbduff
wähhendab, Kui minno südda kurwaks saab.
5. Ehk ihho, hing kül nürguwad, Kui luuV
ja kondid nötkuwad, S i i s tean ma, et sinnust
weel On rõmo mul siin ilma peäl, Ei wõi m«
külge putuda Surm, kurrat keige pattoga.
6. S a , Jesus, olled abbimees, Ei sa mind
jätta ellades Siinilmas ilma aitmatta, S a tulled omma armoga, Ning olled minno karjane^
Mind hoiad ikka heldeste.
7. Oh Jesus! minno rööm ning aü, M o
parras rikkus ning mo nou, Ei sa must nenda
rägitud, Kui saan so nimmest rõmustud, Kel
rnf ning arm on süddames, S e tunneb sedda en»
neses.
8. Sepärrast ollen üttelnud: Kui sinnust ei
sa rõmustud, S i i s olleks parram sündmatta,Kui
ilmas alles ellada, Jo ellawalt on surnud se,Ke<
kautanud Iesusse.
9. Mo kallis peigmees olled sa, Mo armas Jesus l«pmatta,Mo k M m warra olled ka,Kui rikkus, kuld ning ilma-ma; Kui ma sind mele tulletan, V i i s minna warsi rümo saan.
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10. Kui sinno veale kindlaste S u n lodan, siis
wõin röömi'aste Send palluda, tui hädda kaes,
J a tunnen rümo süddames ; VŽ>O waim sest to*
nutsi tmunstah, Et se urn ello kaswatab.
11. Sepärrast kannan julgeste Mo risti sinno
järrele, Seks mind, »l> J^smd! finnita, Scst
se ev olle kaosota, Kui entlaß nenda walmistan,
Et ello hästl löppetan.
12,. Mo lihha a»ta sundida J a ellada siin pallota, M->süodant uskus puhhasta, S i i s sulle
elian, surren ka, Oh Jesus! wata, mmno meel
On jo so jures üllewel.

e

Jn dich Hab ich gehoffct. H E r r ! «.

o peäle, I S s a n d l lodan ma, Mind ärra
jätta abb.^a, Oh Issand ! kela häbbi, Ma
Vüllun [ind. Oh.' al ta mind S o kall: armo läbbi.
2. S o törw,ch olg'' minno pool, Mind hoidko
siano arm», h"!vl, Muu' aopi, Jesus! tötta;
Kül surren teal, Ehk ellan weel, Mind keigest
häddast peästa.
J Milid, Jummal.' kaitse, awwita, J a minno
süddant kinnita, Et wolkstn waimust sada, Kui
waenlane Mmdkurjute Stin püab hukka sata.
4. Mo wäggew Jummal olled sa, M o ello,
minno kaitsta, S e ü'l b sinno sanna: Moad«
bimees Mo hädda sees, Kes wõib so wast<
panna?
5. Ma-ilm kül püab wallega M-nd eksitad«
sallaja; Et kurri waim el nela, S o armoa«
iftiUv awwita, Kelk kurjad nõuud kela.

6.S

6. S o holeks ennast annan ma, Mo I u m mal, ihho hingega, Mind wöttasinnokätte, Kui
hädda käes Ning surm on ees, Kui waew mull'
tulleb ette.
j* Sell' kolme aino Iummalal', Kes annab
wagge nödramal', Sell' olgo tänno t-aewas;Se
saatko weel S i i n ilma peal Meil' woimust patto
waewas.
i

170.
HErr IEsu Christ, ich schrcy zu dir i c
L v i f l l : Oh Jesus t üllew abbimees 3».
0 pole, Jesus, kissendan, Sest wägga kmb
S
mo südda, S o waage minna himmuetan,
Miks nenda waewad sedda? Weel surem, Jesus,
on mo rist, Mis waewab siin mind häddalist, Km
kaebada ma jõuan.
2. Mo peäle, Jesus hallasta S o helde armo
pärrast,Mind peästasinnoadbigaSestkmwastusse kärrast, Mo südda mõtleb kaksiti, Sest etsiin römo ühtegi Ei woi ma waene leida.
v
3. Suur hädda on, mo Iesuke, Mis sees ma
wa.'ne ollen, S o käest, oh minno armoke! M «
abbi sama tullen, Ei õlle mul muud abbimeest,
Kes mind woid peästa hädda käest Kui sinna
üksi, ISsand!
4. S a , Jesus õlled üksine Mo lotus, minno
ello, M a annansinnoholele Mo waewa, risti,
wallo, Sepärrast, Issand, pallun ma) Mind
ärra jätta adbita, M a lähhan muido hukka.
Oo 4
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5. Oh Jesus! Jummal iggawest, Kes sinno
peaie lodab, Sell' tulleb adbl sinno käest; Kes
«innult armo otab, Sell' olled ello ea fees, Ka
fuitna häddas abbunees, S e peäle ollen julge.
6. Oh Jesus! minno ahhastust Nüüd wata
arnio läbbi, Mull' näita omma hallastust, Et
vlsin palwest abbi, Mo ohkamissed k>:le sa, Kui
ööd ja päwad ohkan ma. Et wägga kurb mv
südda.
7. SCiii iigel aial jurest wäest Mull'tühhad abbi sata, S u s peasta mind keig'hädda seest, Mo
peale armllst wata, J a kela ärra waenlast, Kel
wõimus käes, et üksigi Ei sa mo peäle woimnst.
8. S o holeks, Jesus, annan ma Keik minno
risti-wennad, Mo ihho omma hingega, S a öiget murred kaunad, Neid kauft smna heldeste,
Olo kurbdust pörarömusft, S e on, mis minna
pallun.,
9. Ei Minna issi ennese«, Mo Jesus, abbi
tea, Kui sa ei olle abbimees Ja mind ei peasta
pea: Kui agga tahhab waewada, S i i s aita, et
«oin kannata. Ja.anna ikka wõimust.

10. £)h! anna, et hea melega Ma lähhä«
sinno tele; Kui sinna wõttad läkkita Üht risti
minno peäle, S i i s te kül waewa ihhule, J a sata
hinge rahhule, S e ellago so jures.
i l . M a ussun. Iesus^süddamest, Et kige!
«ial smna Mind peästad keige hädda seest, J a
teed mis pallun minna. S a olled enne aitnud
mind, Kui minna eRen pallund sind, Sepärrast
oken römns.
12. Mo

RtstMning RiusirusM
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12. Mo Jesus, minno willetsus On parrajast
sull'teäda, S a olled minno rõmustus. Keik
wõid sa hästi seada, Keik sinno holeks annan
ma, Te nenda, kuida tahhab sa, So auuks,
minno õnneks.
171.
Wa« für Kummer, wa« für Schmertz le.

e

üdda, missa murretsed? Miks sa ennast kurwaks teed ? Kartlik hing ja nõdder meel,
.0HJ miks waene, £>h! miks waene leinad »eel?
2. Et kül ennast kurwastab, Wõi sa sest weel
ennam saad, Murred süddant waewawad Mis
need murred, Mis need murred kõlbawad?
3. Murred surretawad sind, Armas laps, et
ussu mind, Murrest saad sa willetsust; Jätta
mahha, Jätta mahha kurwastust.
4. Ehk kül keik mind jättawad, S a min>
Jummal armastad, Minna lodan sinno peäl',
Sinna aitad. Sinna aitad siin ja seäl.
5. Iummalikkult olled sa Kaitsnud mind H nr,
möga, Kui mind hädda waewanud, Olled sa>
Olled sa mind aitanud.
6. Keik so holeks annan ma, Peästa mind ja
, rõmusta Kurwa hinge minno sees, Issand helde.

Issand helde abbimees.
^,,.„
7. Jägo mahha kurwastus, Jummal on mo
õnnistus, Temma aitab ikka weel, Mmne ärra,
Minne ärra kartlik meel!
0 05
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172.
Herr! aller Weisheit Quell und Grund «.

w i s i l : Oh Jummal £ojc, pähhä w a i m « .
targa mele jaggaja J Ei olle sulle teädEt, kui sa meid ei awwita,Keik
51hmatta,
meie tö on asjata
, 2. Ma ollen waene pattune, Ei kolba ka hea
teule, Kui wöttansindsiintenida, Mo tenimus
on kolbmalta.
3.So pühha sanna õppetus, S e on mull' selge rummalus, Mis hea on liggimessele, Sest ma
ei mõista ühtege.
4. Mo ello aeg on lühhike, tlks tuul ja aur ja
fuitsoke: Mis ilmas sureks petakse, Sest polle
mul ei sugguge.
5. Ehk mul keik annid olleksid, Ei peaks puudma ühtegit, Mis mul sest keigeji abbi saaks, Kui
sinno tarkus mahajääks?
6. Ehk sa keik asjad ärrateäd,Mis sallajas on,
ärranääd; Kui sa ei karda Jummalat, Keik,
ussu, sitta ollewad.
7. Keik innimeste teädminne, S e eksitab meid
hirmsaste, Kui nende tarkus sureks saab, S i i s
keikis paikus kommistab.
8. Kül tarkus mõnda hukkatab, Ahitowel ka
ytsa saab; Kui sa ei tunne Jummalat, Siis omma -hlnge kautab.
9. S i n d , armas Isftl! pallun ma, Mo palwed

Iummalitkusi Eartusfest.
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wed wötta armoga, Sest rummalussest peästa
teal, Et milmule saaks targem meel.
10. O h ! annastddatarkust mull', Mis ikka
olnud armas suli', Mis so ees on, ja antakse
Neil', kes sust armsaks petakst«
11. Ma stdda wägga armastan, Ja temma
pärrost römustan, Et ta on keigetullusam, Mo
Nlelest keigeillusam.
12. Se on üks ärrawallitf'tud, So ennesest
ka sül.dinud, Ja armo annid lemmale, Kui paike
paistab stlges:e.
13. Kuisilmissilma-pissarad.Siis temma
su meii) römustab, Kui murre süddam kurwastad, Siis temma süddant jahhutab.

\A. S u u r au ja rõöm on temma sees, T a hoicb hadda, surma eest, Kes tedda nõuab ennestl',
S e petaks' surmas ullewel.
%
15. On wüggew sannust, teust ka, J a Loja hea
nou andia, Mis temma nou ja tahtminne, S e
läbbi teäda antakse^
16. Mis innimenne sedda teäb, Ehk ommast
melest ürranääb, Mis nou sel surel Iummalal,
Mis temma tö on taewa al.
17. S e l innimesse hingel ka On ello-maiaks
muld ja ma, T a meel ning mõtted eksiwad, J a
kaksipiddi jostwad.
18. Mis Iummal teeb ja himmustab, Kes on,
kes stdda takka saab ? Kui sa ei anna tarkusi ftsi,
Kes issi ellad iggawest,
19. S i i s anna tarkust rohkeste,Ia jagga omma lapsele, Et se woiks osta minno sees, J a ellas

da mo süddames.
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20. Kus
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20. Kus ial lään ja ollen ma, Lass' tedda oll«
minnoga/ Kui ollen murres waewas, töös, S i i s
olgo temma abbimees.
2. S i i s sago lemmalt tundminne J a öige
mõistus minnule, Et agga sinno tahtmist teen,
J a sind ükspäinis armatfen.
22. Mind temma läbbi walgusta, Et tö-e
wõiksin armasta, Et sedda ma ei õigeks te; Mis
köwwer, üllekohlune.
23. Mull' anna armsaks piddada S o kallist
pühha sanna ka, Et lurjaist, öälaist tagganen,
J a waggasid waid armatstn.
24. %i, et nia keiae melega Wõin iagameest
ka aidata,Head nou ka annan kelkile, J a seisa»
kõrwas tru-iste.
25. Et keikis, mis teen ialge, S o armust wottan woimusst; Kes tarkust tahhab põlgada, Ei
sinna sedda armasta. ,

Puhhast Risti-Koggodusftst.
Unser Herscher, unser König U
N?isil: Jummal ma ning laewa ~&oja » .
J u m m a l , wäggew wallitseja, Meie keige üU
C lem l>a, (^inna olled önne-saatja, Mis
*&. sa teed, on imme tb. Wäggew, suur ning
ckrmVlinne Olled sa ning auultnne» '
2. P i « ,
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2. Pissut neid sel aial ommad, Kessindkeigeft
süddamest Takkanoudwad, armastawad. Wäetimist ja nödradest Sulle kitust walmistakse S i n no wäggi ttlllnibtakse.
3. Jummal parrago! kül näme, Südda tahHab katkeda, Et ni mitto tuhhat tö-e Walges
, wõtwad langeda, Holeta, oh innimenne! Olled
iä, ets olle imme?
4. S i i s k i , Issand! wallitseja, Tahhan «rwastaba sind, M a tean, et sii armas Issa W ä g za armsaks pead mind, Tömma wäggewast so
jure Mind, et nõuan taewa pole.
5. Kallis on so pühha nimmi Mulle, keiZe ray/
wale, S e teeb keikis paikus imme,Keiges ilmas
laiale; M a ning taewas hüüdwad peäle: Kitus
olgo Jummalale!
6. Issand,minno wallitseja. Kallis ollsd minH»ule,Sest ma tahhan lauldes anda Ennast sinno
Holele, Wötta mo eest murret kanda, Mind fo
ttwa alla panna.

*7*
W3r GOtt nicht nit u»« dtefe Ze« m
lvifll: Dh Jummal! wara Held««« «<
« u i Jummal meil ei olleks nüüd, Se waaa«
•** suggu ütleb; Kui puduks temma murre siit,
S i i s lotus pea lõppeb: Sest nödrid, waesed
olleme, Need kurjad siiski peälege Mindkiusawad
ja pölgwad.
a, Neil on suur wihha me« peäl', K«i I u m m«l

2»2
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mal neid ei kelaks, Ei jälgi ennam olleks teal,
Kül surm meid pea nelaks; Neid nende wihha
upputaks, Kui wessi allawautaks, Ei peäftks
ükski ärra.
3. Au olgo ikka Jummalal', Kes nende kurZust peästnud, Kui (intiof ernie taewa al On meie
hlng neist peäsnud; Köis katki, lahti olleme,
Meid Jummal aitko heldeste S e ma ja taewa
Loja.
175.
Wo GOtt der HErr nicht bey uns lc.
W i s i l : Oh rlsti» rahwas! kannaa ic.

ö m i Jummal siin ei kanna hoolt, Ei tulle appi
»3V kõrgest, Kui st ei olle meie poolt, Km kurjad
klus'wad jargest, Kui Jummal neid ei pillata,
J a nende nou ei kauta,Siis olleme keik hukkas.
2. Mis innimeste tarkus teeb,Et woi meld pef*
letada,Kül Jummal sedda ammo nääb,Ia wõib
neid allandada; Ehk kurjaste nou piddawad, J a
turjad asjad hakkawad, S i i s wöttab Jummal
keelda.
3. Kül nemmad wägga mässawad, Ning otsis
wao me,d neelda,Kül nemmad tappa tahhawad,
Ei lasse ennast keelda: W a a t , nemmad kurjast
paukuwad, Kui merre - laened kohhis'wad, Oh
Issand, wata sedda'.
4. Meid woöra nssopiddajaks Needsammad
nimmetawad, J a kiitwad ennast waggasiks,^Kes
õigust öpvetawad; S o nimmi, Jummal, mis
on ha, Se peab katma nende tö, Kül sinna ärkad ülles.
-5. Need
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' 5. Need telk on pimmedusse al,Ia tal)hawad
meid neelda, Au olgo ikka Iummalal', Kes wottab sedda keelda; Kül Iummal nemmad pillalab, J a nende walled kautab, Ei sa need temma
wasto.
6. Oh Issand! sinna römustad Neid, kellel
abbi waia, S a tõeks teed, mis tõotad, Ei rummal meel se mõista, S e ütleb: Keik nüüd hukka
lääb, Kui Iummal risti läbbi teeb Ueks,kes armo ootwad.
7 . S 0 käes on meie waenlaftd, Nääd nende
mõtted läbbi,Sull' nende nouud teädawad,Meist
kela vatto bäbbi: Ei rummal meel woi uskuda,
Et Iummal tahhab aidata Kül omma abbi firn*
nil.
8. S a Ma ning taewa teagia, Oh Iummal!
palwed kule, Ning meie süddant walgusta, S o
liik nüüd tulgo meile, Ct öiges armus ellame,
Ning uskus kindlad olleme, Ehk kurjad nmri-

sewad.

176.
Ein feste Burg ist unser GOtt rn
zo^eil' tuyeb abbi Iummalast, Kes ikka wagM+ gew olnud, Ning peästab häddast waggewast,Mis meiepeäle tulnud. SekUrn waenlane
Meid wihkab kurjaste, T a tulleb söddima Nüüd
kawwalussega, Ei olle temma sarnast.
2. Keik meie nou on tühhtne, Ei möödu meie
wäggi, S e woid meid aita biete, Kes pattust
lahti teggi, Kes se on? -küsstd sa, Suur Jesus,
kosta«

2«4 pshhast Risti-RoggVdu»stft.
tan ma, S e Issand surest wäest, S e Jummal,
kelle käest Keik wõimus meile tulleb.
z. Ehk olleks ilm täis kurratid, Kes tahhaksid
meid neelda, Ei karda meie ühtegit, Kül I m n mal wõttab keelda: Ehk kül on hirmus meel S e l
kurjal waimul teäl, Ei siiski wõimust sa. Sest
smma saunaga Kül Jesus tedda wõidab.
4. (duur Jummal teeb, mis toomb, I a tah<»
Hab Waimo anda, Ehk kurri selts kül ähwardab,
Ei jõua wastopanna; Ehk wõetakse nüüd Meilt
ihho, rahha, hüüd; Et mingo iggawest, Ei sa
»eed kasso sest, Meil' taewa riik peab jäma.
177.
Was Fan uns kumme» an für Noch ic.
Wisil: <vh risti»rahwas! kannata 2c.

is hädda wõib meil sündida, Kui sa meid,
M
Issand, südad S e kauni taewa leiwaga,
Ning ello weega jodad? KuisinnoWaim meid

rõmustab, Ning meie hinge jahhutab S o rohke
armo läbbi.
2. S o pühha nimme auuks sa Kül õiget teed
meil' näitad, Ei jätta häddas romota,Waid issi
meid sa hoiad; Sest olleme nüüd julged siin, Ehk
meil on kange surma piin, Et sa meid tulnu»
aitma.
^. S o sanna, armasüppia, Meid sppetab ning
nomib, Kül rist meist aiad himmo ka, Et patto
kurjus löppeb; Mis muido hingel' kahjo teeb,
Mis läbbi ihho hukka tääb, Keik sedda kelad ärra.
4. Laud on meil'sinnustehhitud, Mis meie il*
ka näme, S o sanna roaks annetud, Mis waimus
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mus meie söme; Km tulleb kurrat kiusama, S i i s
wõib so sanna rõmusta Meid pühha Waim»
läbbi.
5. S o arm so heldest süddamest Nüüd tulleb
rohkest meile S i i n ilmas ning ka iggawest, S a
watad meie peäle, Et meie wõime ussoga S i i s
so au riki pärrida, Kui sinno pärris-rahwas.
6. Meid, armas ITsus, awwita, S a wõid
meio waggaks tehha, Et meie kindla ussoaa S o
Issil wõime nähha, Kes sedda püab süddamest,
Sesamma pühha Waimo wäest Nüüd laulHO
töömsast: Amen.
Es spricht der Unwristn Mund lvvt tf.
W i s i l : O h ! riori'rahwas kanna« it.

eed wallatumad kiitlewad: Meil on ft 6ip
N
Jummal.' J a siiski kurja teggewad, Neist
iggaüks on rummal, Ei kolba ial nende li? Ei

noua ükski, mis vn hä, Sest Jummal pölgab
nemmad.
2. S u u r Jummal walis üllewelt Keig' innimeste peäle, Ning temma tulli katsma seält, Kas
kegi omma mele Ning möttega head ihhaldaks,
J a Jummalat siin armastaks, J a teeks, mis
temma küssid.
9. Ei ükski oige tee peäl käind, Keik ollid nurja
läinud. J a ollid lihha tahtmist teind, Ning tuina
waewa näinud: Ei ükski head tööd teinud teal.
J a siiski mõtlesid need weel. Et Jummal sedda
tldab.
Pp
. 4 Kui
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4. Kui kaua need on rummalad, Kes tühjad
kombed külwad, J a minno rahwast koormawad,
J a kahjust kasso püüdwad; Neil polle usko füfc'
dames, Ei holi palwest hädda sees, Waid taht«
wad ennast aita.
5. Sest kahhe wahhel nende meel, Sepärrast
nemmad kartwad, Kül Jummal abbiks waggaa
del', Kes temma sanna kuulwad: Head nou
need kurjad Põlgawad, Mis wagga ütleb, nae>
ramad, Et temma rööm on Jummal.
6. Kes waggadele ilma peäl Nüüd peab abbi
saatma ? Kül Jummal heidab armo weel, NinZ
tulleb wangid peästma; Ta Pöia läbbi sedd«
teed, Sest iggaüks suurt rõmo ilüüb, Kes trn,m«l
abbi otab.
Wie schön leuchtet uns der Mergenstern «c.

paistab meile kauniste S e koido-täht n»
Nüüd
selgeste, Se Iesse wöesokenne, Kes Tawe

tist on sündinud. J a kunningaks meil' kintitu»
J a peiuks, Iesukenne! Helde, Selge, Armo,
kenne, kaunikenne olled sinna, Sinnust ei wo
jada minna.
2. S a olled, Issand, üksine M o hinge rööu
ning metehä, Kes mind on peästnud lsft; S a ol
led minno rõmustus, Sest sinno armo-öpperu
On maggusam kui messi. Sõda, I o d a , Ho
siaana, taewa-manna, minno hinge; Sinnul
püan minna õnne.

z.Mo südda, Issand, süta sa So kalli arm
tulle

P3hb'fi(t Risti Kort.ttodu?lest.
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tulleaa. Et minna armsaks pean S i n d , minno
kallist Jesukest, Ning armascan ka liggimest, Et
minna uskus tean, Et sa Nenda Armastades-,
walmistades ommaks liikmeks, Teed mind taewa
oszalisseks.

4. Rbim tulleb mulle Jummalalt, Kui sinnb
silmad üllewelt Mo peäle heldest waatwad. Oh
Jesus! minno õnnistus, S o sanna ning so kan^
natus mo süddant jahhutawad: Tulle Mulle
3'lrrapeastjaks, rönlustajats, nödder ollen; S u l le minna wooraks tullen.
5. Mind, Issand Jummal, iggawest S a olled
keigest süddamest S o Poegas armaslanut»
Poeg kihlas mind ni heldeste, Ta on se peig, ma
prudiks, Ni wägga rõmustanud. Nenda, Nenda Murret kannab, ning ka annab taewa mulle;
Au ning kitus olgo sulle.
6. Oh! löge kannelt, mängiad, Ning laulage
keik laulajad. Head römo luggu veäle, Et minna
omma Jesukest Nüüd armo-taiest süddamest
Wõin talletada mele. Laulgem, Tehkem Römustamist, auustamist tõssiale, Surele au kunningale.
7. Nüüd wägga rõmus ollen ma. Ning tahhan Jesust tännada, K^s on mo ainus warra,
S e tahhab mind ka armsaste Siit ülleswõtta
taewasse, J a wasta häddast ärra. Amen, Amen,
Tulle taewast peästa waewast, Iesukenne, Sind
ma otan armokenne.

Pp 2
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180.

HCrr, teine Treue is so groß «.
w i s t l : O h ! risti.rahwas tannata ze.
Issand ! suur on sinno arm, S e tulleb
£>himmeks
panna, Et olleme siin muld ning
põrm, S a wõttad murret kanda, Ebk kurjus
kestab allati, Meidsiiskikaitsed pealegi; Ei tal)ha hukka sata.
2. Pal wõttab wõimust kurjaste, S a näad
keik tiggedussid, Mis tehhaksesiinpahhaste, S a
tead keik willetsusstd, Kül kaswatakse patto süüd,
Ei olle rahho neile nüüd, Kessinnusttagganewad.
3. Neid nuhtlebsinnahirmsaste, Kes oige tee
peält lahk'wad, Ning ommas ellus jargeste S e
laia tee peäl käiwad, Ning patto porris otsiwad
Suurt rõmo, ikka teggewad, Mis tahhab kurri
südda.
4. Keik loom sepärrast ehmatab, J a ohkab
lahti sada, Kül pitkisilmiihhaldab, Et waewast
peäseks ärra, Mis taewast ial leitakse, Mis ma
peäl alles nähhakst, S e nuttab sedda kurjust.
5. S o peäle siiski lodame, Et tahhab palwet
kuulda, Ning sinnult abbi otame, Oh Jummal!
wõtta pöörda, Kes julgest patto teggewad, Ning
önsaks sada mõtlewad, Kui põrgo pole totwad.
6. S u l , Jummal, olgo halle meel, S a olled
armastanud Keik kurjad, kessindilma peäl On
wägga kurwastanud. Suur wäggi olgo sanna
sees, Et hakkaks nende süddamesf, Kes kõwwad
»n kui kiwwi.
7. S a ,
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7.<&af atmdt Issand, murretse, Et tundwad
söggedadke, Et on so itke kebjoke Ning maZgus
pättustele, Kes tundwad omma patto süüd, Ning
nõudwad sinno heldust nüüd S o Pöia surma
pärrast.
8. teitf mis sa koggund ennesel', Neid wõtta
õnnistada, Ning anna, mis neil pudub weel,
Neid õige tele sata: S o heldust, hoolt ning wägge ka S o lastel' anna teäda fa Kes sinno armo
ootwad.
9. Kül omma peäle mõtlewad Üks karjane
ning issa, S a ennam kui need mollemad, Ei
stnna mötle kurja; Sest sinno peäle lodame, O h !
juhhata meid armsaste, Kuisinnaial arwad.
10. S i m sinno wõssud olleme, Sest rõmus
meie südda, Et armo palka heldeste, S a meile
tahhab anda; Meil on se lotus süddames, Et
nämesindso walgusses, Kus tal meid wõttab
hoida.
i8i.
Es w°U' uni GDtt gensdigstyn«.
h Jummal! tulle armoga, Ning omma
õnne anna, Meid taewa pole iuhhata, Et
mõistame so sanna, Et sinno tööd siin tunneme
Ning wõime waggad olla, Et Jesus pagganattele Wõib ärrapeästjat tulla, Et nemmad paltust püörwad.
2. Ma-ilm sind, Jummal, auustab, J a kidab
sinno nõuu. Ning sures rõmus himmustab S i i n
laulda sinno auu, Et olled kohtomõistja, Kes
wõimust pattult wõttab, S o sanna hoiab, toiP p 3
dab,

O
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dab, ka Keik rahwast, et st tõttab S i i n udes
ellus kala.
3. Keik rahwas< Iummal! farniag* Sind
ma peäl head tööd tehhes, S o sanna wagai kaswago S o auuks meie nähhes. Oh Issa' Poea!
meid õnnista, Sind süddamest keik kattwad,OH
pühha W a i m ! meid römusta, Sind waggad
auustawad, Sest laulgem rüömsast; Amen.
182.
Ach G O t t ! vom Himmel sich' darein ic.

Iummal ! wata Heldeste, S u l olgo Halle
£>hsüdda,
Kui pissut pül'haid leitakse, Meil

waestel on suur hädda ; S o kallist sanna naer<
takse, J a tühja wallet ustakse, S e öige ust on
lõpnud.
2. Ei õlle nende öppetust S o pühhas kirjas
nähha, Need wotwad järgest wallatust J a usi
käsko tehha; S e tahhab sedda, teine teist, J a
üksige ei kolba neist, Keel libde on, meel tigge.
9. Need tühja usso öppiad, Oh Iummal! lükka mahha, Need on kül kõrged hoopliad Mis
tassid, need ei tahha: Keik wöimus on nüüd nen'de käes, Neid arwab targaks iggamees. Kes
wmb neid övpetada?
4. Sest ütleb Iummal taewa seest: Ma tahhan üllestousta, Mo lastel põlle abbimeeft,Neid
tahhan issi peästa; Ma kulen nende palwe healt,
Mo sanna peab üllewelt Neil' ikka woimust
saatma.
5. Kui seitsmel korral höbbe,kuld, kääb selgeks
tulle läbbi, Ni ust, kui tunneb risti tuld, Saab
fel-
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selgeks ka, et häbbi Ei allati jä temmale, Kes risti alt ei taggane, W a i d teed, mis Jummal tahhab.

6. S o sanna hoia puhtaste Meil', armas
Jummal, itta, Meid kaitse, Issand, heldeste,
Et meie ei sa wigga, Need kurjad wägga siggi,
wad Seäl, kus need walle -öppiad Siin m«
peäl paljo makswad.
183.
Zion Nagt mit Angst und schmertzen «.
ion kaebab sures häddas Nuttes ommal*
Jummalal', Ütteldes: ma ollen waewas
Ning ka kange risti al. S i o n , selle pärrandus,
Kennel on keik wallitsus, On ni tühjaks, alwaks
läinud, Kes on sedda immet näinud?
2. Jummal, kes mul tõotanud, Omma abbi
hädda sees, Se on mind nüüd kurwastanud
Ning ei seisa minno eest. Oh! kas sa ni järgeste
Mo peäl' olled wihha««? Eks sa tahha armo
heita, J a kui ennemuiste aita?
3. Sion, sinna keigearmfam, Kostis Issand
surest wäest, Nüüd sa olled keigekurb sam, Agga
ota, minno laest Peab sulle tullema Rahho, römo Waimoga, Jätta nüüd keik murret mahha,
Wihkaba sind ma ei tahha.
4. Emma kombel tahhan minna I a l sind ei
unnusta, Minno mele pead sinna Jäma ilma
lbpmatta; J a kui peaks emma ka Omma last
unustama, Siiski pead sa mo meles Ollema
nin^minno sülles.
P p 4
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5. Ärra wsfe nüüd sind petta Pahharetti tiggedust, Kes ei mojsta muud kui tehha Hirmo
sulle, kawwalust. Minno meles olled sa, Sinno
nimme tunnen ma, Hoolt ma tahhan so eest
kanda, Sulle önnistusse anda.
6. Sinno peäle ikka walan, Sind ma kannan
rüppe sees, Omma rvmoga ma pean Ülles find^,
fo abbimees. Hädda egga wiletsus, Sadan
«gqa kiusatus Ei sa minnust latzl)Utada Sind,oh!
«otla kannatada.
184.
Erhalt uns, HErr,, bc»)fcdiwiiWõil tk.

*»afänwt meile kinnita, Oh Jummala meid
^ - * neist awwlta^ Kes tahtwad lükk'da üllewelt
S o Pöia omma järje p^alt.
2. Ol) Jesus Kristus! näita sa Meil' omma
wägge löpmatta, Lüsf'sinnorahwast ellada, Et
temma sind wõiks tännada.
3v Ol) Pühha Waim! meid rõmusta, Üht
meelt so rahwal' anna ka, Meid sm ma tunnil
awwita, I a ellosisstjuhhata.
4. Keik kurjad nõuud tühjaks te, Mis meie
wasto petakse, Kül nende kätte maksad sa, Km
jäwad pattustpöörmatta.
S* S u s peab mõistma nende meel> Et sinna,'
Iunttntzl, ellad weel, J a omma rahwast awwis
tad, Kessimwpeäle lodawad.

'*
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»85.
Verleih uns Frieden gnädiglich lc.

fX*\eU' anna rahho armoga, Oh Jummal!
JJ* meie aial/ Kes tntu eest wõib joodida, Ep
olle ikski maial, Kui üksnes sinna Jummal.
2. Lass' meieMa-Wallitsejal'Head wallitsust
ka olla, Et wõime rahho temma al J a hinge toidust sada, Sind armas Jummal! karta: Amen.
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Tänno - ning Kitusse - Laulud.
186.
Wai Lobes foll'n wir dir, « Vater:e.

8N>is f:mst wõime, Issand! sulle anda? S o
*v+ tööd ei ütski wõi kül immeks panna.
2. S a olled meile öiget tähte teinud/ Sest meie
olleme so armo näinud.
3. S a olled War/o merres upputanud. Ning
ommal' rahwal' kõrbes leida annud.
4. Sest meie wonne sinno armo nähha, Et
sinna toidad hinge ning ka kehha.
5. Et piddid naitma meil' so imme käe, S i i s
olled rikkunud Ittide wäe.
6. Ning olled armo- seadusi meile annud O h
õnnis! kessthästi mele pannud.
7. Oh Issa! kindlaks sawad sinno sannad,
S a õigust, kohhut meile ikka annad.
Pp 5
8.Neis
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8. Neil' wangil' sinna, Issand, appi töttad
Nmg tiire auga sinna wõimust wõttad.
9. S o nimmi, se on, kallis, pühha, hirmus,
Kes sedda kardad, sell' ei pudu tarkust.

10. Au, kitus, tänno Issa! sulle olgo, Ning
ma peäl, nenda kui seäl taewas tulgo.
187.
Du, mcine ©tele, singe,w.

W i s i l : M a pään keiFeft hingesi IC.
ctt\o hing, head kaunid laulud Nüüd laula
MV rõõmsaste Sell' kes keik aejas lönud, Kel
wõimus jürgestel Ma tahhan, Issand, klta
S o rohke armo teäl, Ning sulle tänno anda,
Kunni ma ellan weel.
2. Oh innimessed! öpp'ge, Mis teile kasso teeb
Ning ärge armastage, Mis wimaks hukka lääb;
O h ! ärge ennam lootke S i i n sure wäe peäl',
Neist abbi ärge ootke.Kui suits on nemmad teäl.
3. Keik innimessed läbwad S i i t ilmast noppeste, Hing lahkub, ihhud sawad S i i s mullaks,
pörmuksre; Surm wõttab tühjaks tehha, M i s
seäti targaste, S i i s iggamees wõib nähha, Kui
sant on innlme.
4. O h ! õnnis, kes siin watad Nüüd üksnes
Jesu peäl', Keik temma holeks annab, Saab
kasso siin ning seäl; Kes Iesust armastawad,
Kes surem warrandus, Need rõmo ello sawad,
Ei iä neil' kurwastust.
5. Kes polle sögge, rummal, Wõib pea arwaf& Kyi wäggew meie Jummal, S e näitwad
lomad
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lomad ka: Ma, taewas, linnud, tähhed, Mis
meie silma ees, Keik weikftd/ kallad, wähhed,
Mis jões ning merre sies.
6. Ei ühhelegi liga S e armas Issand te, Kes
usslik on ning wagga, Head annab lemmale, T a
toeks teeb heal melel, Mis temma tõotab, Kell',
liga sünnib, sellel' Kül abbi walmistab.
7. Ta mitto kombed teab Meld peästa surma
ftett, J a toidab, kaitseb, peästab Meid sure nälja kaest; Kes waesed on ning sandid, Neid södab
illusast, Kes ollid kaua wangid, Neid peästab
saggedast.
8. Kes rummalad siin ommad,NeidIummal
walgustab, Kes nõdrad, rammotumad, Nad
temma toetab ; On selle söbder ikka, Kcs'tedda
armastab, Ei sattu sellel' wtgga, Kes tedda
himmustab.
y. Ta aitab waesed lapsed, Teeb head neil'
woörastel', J a kuleb lesse palwed,On mehheassemel; Kes agga wihkab tedda, S i i s nuhtleb
kuriaste, Keik temma maad ning kodda Ta
pillab laiale.
10. Ma ollen wagga tummal Sind krta öiete;
S a Kunninaas ning Iummal, Ma öie sarnane;
Et siiski ma peal ollen Nüüdsinnolapzoke, Sest
minna kitust julgen S u n anda sinnule.
Nun lob' mein' Veel, den HErren «.

Ctt>o hing, oh! röömsast kida Nüüd onnnaHelJJV de Iummala, Mis head sull'wöinud näita,
Mo südda arra unnusta: S o patlud andeks
annab,
»
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annab, S o wigaa parranda b , ^ i n d ommas
sülles kannab, S o hädda wähhendab, Sind
heaga rohkest täidab, Ning mks lömaks teeb,
Kül omma õigust näitab, Et hädda mahhajääb.
2. Et temma kohhus pühha On, sedda meile
kulutab, Et löppeb temma wihha, S e temma
heldus tunnistab, Ning temma arm on rohke
J a halle temma meel, Meid äkkitselt ei nuhtle,
Neid arraid aitab teäl, Kes tedda hästi kartwad, Neil' temma head teeb, Kui kaugel maast
on laewad, Ni pal neist ärraläab.
3. Kui ommad lapsokesse!) Üks oige issa arwastab, Ka nenda innimessed S e helde Iummal kossutab; Meld temma tunneb ammo, Et
pörm ning tühhine On meie ello rammo, Ning
rohho sarnane; Kui tulest mahhakukkub Uks leht
ning õieke, Ni pea arralahkub Siit ilmast innime.
4. S o arm, oh Issa taewast, S e kestab üksnes kindlaste, Neid peästab sinna waewast, Kes
sanna kuulwad kõwwaste, Kes hoidwad sinno
seadust. S a Jummal! wallitseb, Sest Inglid.'
andke kitust Sell', kes suurt immet teeb, J a auustage tedda, T a auuks tenige, Mo hing ka
peab sedda Keik kiitma järgeste.
5. Au, kitus Issal' olgo, Sull' Pöial', pühhal'
Maimul' ka, Keik meie kassuks tulgo, Mis sinna wõtnud toota; Et meiesinnultabbi Siin julgest lodame, Ei meile tulle häbbi, Kui armo otame; Mei' südda, meel ning mõtte Sind noudko
kindlaste, Amen! kül same kätte, Mis ial pallume.

O n n « - mng Kirussi, ^aullzd.
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Run danckel all' und bringet Ehr >c.
Wissl: Nüüd Jummalale auuomst 2c.
üüd kiitko ksigest süddamest Keik innimeste
heäl Sind, kedda taewas iggawest Ka kiitwad Inglid seäl, Ka kiitwad Inglid seäl.
2. £>!>! laulgem sellel', kes keik nääb, Sell'su,
rel' Jummalaa, Kes suri asjo ikka teeb J a im med
taewa al, J a immed taewa al.
3. Kes emma ihhust järgesteMeid üllespiddanud, J a , kui ei wõinud üksige, Meid armust
aitanud^ Meid armust aitanud.
4. Et temma kül on wihhastud, Wõib siiski
armasta, S a a b pea jälle leppitud, Teeb head,
ei nuhtle ka, Teeb head, ei nuhtle ka.
5. Ta römustago heldeste Meelt, mötted,süddant ka,Ia saatko ärra kaugele, Mis meid wõib
kurwasta, Mis meid wõib kurwasta.
6. Ta andko, rahho ellada Siin ma peäl jul,
geste, J a önnistago löpmatta Keik meie kätte
tö, Keik meie kätte to.
7. Ta arm ja heldus olgosiinMetl' ossaks iggawest, Keik waew ja murre, rist ja. pim, S e
tagganego meist, S e tagganego meist.
8. Ni kaua kuisiinellame, Ta meie ainus õn,
Kui ellust ärralahkume, Meil temmast ossa on,
Meil temmast ossa on.

R

9. Kui meie südda löhki lääb, Meid panne
hingama, Et meie silm seäl Iesust nääb, Kui
lähme maggama, Kui lähme maggama.
190. I E -
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IEHova.' dein Ncgürcn macht lc.

^ > h Jummal! suur õn sinno tö, Et meie un**' nustame, Mis muido sureks petakse, Kui
mele tulletame; Kui üpris suur on sinno auNtng
paljo üllem sinno nou. Kui nende nõuud ommad.
Kes ma peäl wallitsewad^
r

2. Kes wallitseb ni targaste Kui sinna, wäa,
gew Jummal! Kes ial on so sarnane. Ehk paljo
maad on temmal; Keik surrelikkud ilma sees,
Need kummardawad sinno ees, Keik suremad on
orjad, Ni kaua kui sa tahhab.
3. Kui kaugel so wald üllatab, Ep olle ükski
moötnud, Mis sosilmial selletad, On sinno or*
jaks tehtud; S e surem herra ilma peäl On suremwöllaünne teäl, Keik nored ning keik wannad
Sult omma toidust sawad.
4. S a mõistad kohhut õiete, Kui tahhab öiZust naita, S a Issand nuhtleb kangeste, Ka
tahhab armo beita, Keik peab korda minnema.
Kui tahhab kätte tassuda, Ehk sinna kangest
nuhtled, Ehk armolinne olled.
5. Keiksinnoto läab eddasi, Ei ühtegi sa nurja,
S o nou ei lähhä taggasi, S a ei wõi tehha kurja.
S a hoiad, kaitsed heldeste, Keik toidad, sead
targaste, Keik mis sa teed, on öige, S e olgo
suur ehk weike.
6. Sind, Jummal? kidan järgeste, Et mõistad, mis on öigus. Onnis, kes tunneb tõeste,
Mis on so lapse kohhus. S o alwem orri ollen

ma, Mo peale, Issand hallasta, Mind wötta
öppetada, Et woinsindkummardada.
7. Ma ennast allandan so ees, Mind wotta,
armokenne! So armo holeks hädda fees; Ehk
ollen mao?enne Külsinn.owasto arwata, So
sarnanema põlle ka, S a siiski armo yeidad,
Mull' waeftl' heldust näitad.
8. Ma ollen waene pattune, Mull' tulleb karta
hirmo,Ma siiski kidan rõõmsuste So öiqust ning
so armo; S a pakkud arnw minnule, Ma julgen
tulla Nnnule! Mind wötta waggaks tehha,Siis
lõppebsinnowihha.
9. Mo armas önnisteggia Kül palM mo eest
ikka, S« P"äle julgr oUen ma, Et M r a ldad mo
wigqga. S o Poia pärrast kinkid $• S o armo
mull', so riki ka, Mls sinna, Issand, seadMil',
kedda armsaks pead.

10. Ma annan wasto, mis on mul, Ei sinna
stdda pölga, Mo südda olgo anniks sul!', Ehk
ennesist ei kölba; Kül so Poeg sedda ehhitab,
Ning usso lähbi parrandab. On temma hoon'
mo südda, Siis sa ei pälga sedda
ii. Weel, hoia kaitse, murreise, Weel, ikka
armo heida, So ikke al mull'järgeste S»rabho,
römo naita, So allam ollen römoga, Mo wend
on Jesus löpmatta, Sest saan ma auulisseks S»
rigi ossalisftks.
191.
Nun dancket alle GOtt lc.
M i s i l : O h ! waFga Iunm,al, ke»^c.

f\l) J w ^ m Iummalat Suust, füddameit
H
^ l W D M a , Hv.es |un asjo utbf Ja tcmr
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male au näita, Kes emma ihhust jo Meil'teinud
paljo hääd, J a praego hoidwad weel Meid temma armo kaed.
2. S e armas Jummal nüüd Ka wot^o mm*
ret kanda, Meil' röömsa süddame J a kallist rahho anda, Ta piddago meid ka Siin ülles armsaste, J a wõtko häddast teäl Meid peästa hei*
deste.
3. Au olgo Issale, Sell' tore Jummalale,
J a temma Pöiale Sell auu kunningale, Sell'
pühhal.' Maimul ka, Kolm - ainul' alamisstst,
Kes olli, uüüdki on, J a jaab ka iggawest.
HErr GOit, dich loben wir !t.

e

ind, Jummal! kidame,
Sind, Issand, tänname.
Sind, Jummal Issa iggawest/
Keik ma-ilm kidab süddamest:
Sind taewa wäggi auustab,
Etsinnonimmi kitust saab,
Sind kiitwad, Issand, Kerubim,
Ka laulwad.sulle Serawim:
pühha on meie Jummal l
pühha on meie J u m m a l :
pühha on »neis Jummall

Se Issand Sebaot.
So wäggi sure auuga
Käib ülle taewa, ülle Ma.
' Kaksteistkümmend
Ja keik need pühhad P r o h W M , M M .
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Need kallid Märtrid löpmatta
S m d kiitwad sure heälega.
Keik sinno risti-rahwa keel,
Se kidabsindsiinilma peäl.
S i n d , Jummal Issa, surest wäest,
Ka Poega meie abbimeest,
S i n d , pühha W a i m , kes rõmustad,
Keik auustades kidawad.
O h ! IEsus Kristus taewa seest,
S a Issast stndind iggawest,
Ei pölgnud neitsi ihho sa.
Kui tahtsid ilma lun aasta.
S a olled surma nktunud,
Keik ustjad taewa koggunud,
S a istud Issa kõrgel käel.
Keik au onsinnulüllewel.
S a mõistad õiget kohhut seäl
N i ellawa kui surno peäl',
S o süllasid meid awwita,
Et lunnastand meid werrega.
Lass' taewas sada rõmo maad
Keik, kes sosisseussuwad.
S o rahwast, Jesus! awwita,
S o pärrandust ka õnnista,
Oh! hoia sedda armoga,
Ning taewasisseüllenda.
S i n d , Jummal, meie kidame,
Sind iggapäwa tänname.
O h ! hoia. Issand abbimees,
Meid ktWWlinZ ka patto eest,
*"*
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Oh! wõtta, Issand, hallasta,
Ja keiges häddas awwita,
Oh! Issand! aita heldeste,
,
Etsinnopeäle lodame,
Keik meie lotus olled sa,
Oh! ärra M a abbita,
AMEN.

~

19?.
Lobe den HErren, den mächtigen «.

M>Otta nüüd ISsandat,wäggewat kunningast
e++J kita, £Mi! mmnn hingeke, ärra nüüd aega
teps wlta. Oh? minno meel, Aia kül laulusid
peäl'! Au Jummalale ka näita! Au Jummalale
ka näita!
2. Kida nüüd ISsandat, kes on keik targaste
seadnud, Kes sure hvlega wäggewast ikka sind
ftlatnud, Sind hoiad ka, Nenda kui himmustad
sa; Eks olle sedda sa tunnud? Eks olle sedda sa
tunnud.
£ Riba nüüd ISsandat, kessindon kauniste
lönud, Kes sulle terwist on annud, sind armoga
jootnud: Kui hädda kül Olli, siis Jummal on
sull' Abbi ka rohkeste tonud, Abbi ka rohkeste
tonud.
4. Kida nüüd ISsandat, kes sulle sigaidufi
annud, Kes selgest armustsindJummala lapseks
on pannud: Mõtle se peäl' Kes keigewäggewam
teäl, Kes kui üks issa sind kannud, Kes kui üks
i§sasindkannud.
M»
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5. Kida nüüd ISsandat, kida hing Iummala nimme! Mis ial ligub, ft kiitko, sest temma
teeb imme! S o walgus ta; Sedd'ärra uunusta
sa, Sest ütle kites nüüd Amen, Sest ütle i\m
nüüd Amen.

Surmast ning Ullcstousmissest.
Wrll nichts gemeiners ist, alssterben,tt
Wisil: Res Jummalat ni lasseb tehha tt
/ ^ T wiimne tund siin keikil' tulleb, S i i s ml1 3 * leb kord ka Minnule; Mis muud se peäle
^
tarwis lähhäb, Kui walmistama aegs
saste; Kui enne surma surrakse. S i i s surmas
ma ei surrege.
2. Üht önsa sutma ttmm sada, i i se ep olle
meie to, Et wõiksin ennast walmistada, S i i s
tahhan tehha targaste: M a nõuan takka jidöa
meest, Kes annad onnist tunnikest.
3. Se on mo armas IEsus issi, Kes omma
ello minno eest On ärra- annud, inm:neesi Keik
lunnastanud surma kaest, Kes omma werre,
surmaga Muli' annad önsast lahkuda.
. Oh helde IEsus! wetta ikka Mind kehwa
Qq H
meles

E
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meles piddada, I ä minno jure, patto wigga
O b ! wötta hopis löppeta, Ei häddas ma muud
mütlege Kuisinnopeäle üksine.
5. Mull' anna aegsast pattust pöörda, I a sur«etada pattud ka, Ja uskus sinno pärralt jada;
£>h! õppeta mind surrema, Et igga silma pilkmissel Ma surma peäle mõtlen teal.
6. S o katte, armas Issand! minna Nüüd
annan omma hingekest, S e ommaks holeks wotta sinna, J a pärri sedda iggawest; Oh IEsuS
»ötta armsaste Mo waimo ülles taewasse.
7. S o arm mind hästi walmistago, N i kui
so mele pärrast on, M o usko rohkest kaswatago,
M o walgus, kilp ja minno kroon! Keik pattud,
turjad waimud ka Nüüd kauta so wäega.
8. Sochawad olgo minno warri; Mind kosfiita so sannaga, Mind wiimselt sagosinnowerri
J a Issa heldus aitama. Et wõiksin önsast lahkuda, S o külges rahhul hingada.
9. Ehk siis mind Jummal ärrawöttaks, Kui
lemma tahhab igganes, M i l tunnil möga ärratõttaks, Ei kärra surma ellades; T a arm ja
I E f u werri ka Mind sadab hästi surrema.
195. '
Allenthalben, «w ich geh««..
w i s i l : S õ d d a , mis fa murretsid te.
OEikis paikus, kus ma seisan, Kõnnin, istun
wV ellik maggan, Ihhaldan ma, IEsus, sind,
Kes sa olled, Kes sa olled peästnud mind.
2. Pal-
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2. Paljo waewa ollen näinud, Ilm on tülli
mulle teinud, Kui nüüd, Jummal! küssid sa,
Tahhan ilmast, Tahhan ilmast lahkuda.
3. Kui ma Jesu jure tullen. Iggawest seäl
rõmus ollen: S i i s wast onnis ollen ma Keige
Ingli, Keige Ingli seltsiga.
4. Süddamest pean röömsaks sama, Kui mind
Kristus uendaoa Wõttab ning wiib taewasse
Ellama, Ellama seäl sureste.
5. Iefust kidab su ning südda, Taewasauustades tedda, Ssä! ma laulan löpmatta Pühha
Ingli, Pühha Ingli seltsiga.
6. Üllem ello on mul taewas, Seäl ma polle
patto waewas, O h ! kui onnis ollen ma Keige
Ingli, Keige Ingli seltsiga!
Mitten wir nn keken find ic.

selle ello sees Üks surm on meil ikka, O h !
KEskel
kes siis on abbimees, Kui on hirmus wigga?

S a Iesand õtse üksi. Meie hirmus eksitus, Sest
on meile kurwastus. Pühha Issand Jummal!
Pühha wäggew Jummal! Pühha helde önnis«»
teggia! Iggawenne Jummal! Ärra anna sada
Surma häddas hukka meid. Kürieleison.
2. Keskel surma hirmsaste Põrgo haud meid
kiusab: Kes meid sest teeb wallale? Kes sest hirmust peästab? S a Issand aino üfsi. Sinna
armust hallas tad, Kui on raske meie pal. Pühha Issand Jummal Pühha wäggew Jummal!
Pühha helde önnisteggia! Iggawenne Jummal'
Qq 3
Ärra
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Ärra põrgo wallo Lialt hirmutago n:eid. KürieUifonl
3. Keskel põrgo hauda ka Meis pat meid waswab Kus siis peab minnema? (Kes sest wäewast aitab?) S o jure, Issand, üksi. S o werd
rohkest wallali, Meie süüd ka makseti. Pühha
Issand Jummal! Pühha wäggew Jummal!
Pühha helde önnisteggia! Iggawenne Jummal!
Drra anna ial Ueko ärralsppeda! Kürteleistn!
197.
Wenn mein Slündlein vorhanden ist ic.

N^istl: <Dl> jtefu»! üllem abbhmev tu

ni surma lund on ukse ees, Mind kässib iU
K
mast jõuda/ &H& olle, Jesus! adbimees,
N o hmge wõtta nõuda : Kui minno hing on kele
peäl. S i : s ioitU sinno peäle meel, Ja andko
telt so holeks.
z. Mo pattud omma koormaga Mull' tewad
kange hädda, Ei neid wõi üllesarwata, Ei kardg
siiski sedda, Sest sinno surma mällestus O n ,
Jesus, minno kinnitus/ S e minno hinge peastab.
3. Ma ollen, kui-ma uskus tean. S o ihhv/lu
ning lihha, S o külge minna järgest jään, Ei
karda surma wihha. Kui surren, sulle surren
ma/ S a olled römo ello ka Mull' surma läbbi
saatnud.
4. Et surnust üllestõusnud sa. Ning surma
tühjaks teinud, Ei hauasse wõi jada ma, Sesi
taewa olled läinud: Kus olled sa/ seal pean ka

S»
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S o jures ikka ellama, Sest masiitlahkun röömfast.
5. Nüüd lahkan julgest römoga So jure, I E fus! minna; Ei ükski mind woi ärrata Kui,
armas IEsus, sinna. Sest maggan haudas
rahhoga, S a üksi woid mind ärrata Ning taew a sisse sata.
198.
Hertzlich lieb Hab' ich dich, v HErf, rt>
§ft\5l armastan, oh Iummat! find, Et ärr«
JU jätta mahha mind, Mo peale armo heida.
Mind keik ma-ilm ei romusta, Ei holi taowast
nunna ka, Kui agga sind woin leida. Ehk mjne
no südda lõhkeb kül, S a õlledsiiskiabbiks mull,
Mo on ja hinge kinnitus. S o werri on mo lunnastus Oh Icftke! Mo abbimees! Mo abbimees! Mind peästa ärlahäbbi seest.
2. S o ande, Ismnd! on se ka, Mis ial ma
woin nimmeta, Keik ollensinnustsanud. Oh!
anna armo tenidaSind, liggimest ja ennast ka
Sega, mis õlled annud; J a kela walle-öppetust,
Ningkurratide kawwalust, Mo haddaftes mind
römusta, Et woin heal melel kannata. Oh Jesuke! MoIummal sa! Mo Iummalsa! Mind
surma haddas römusta.
^.Ma pallun, Issand', süddameft, Oh! las,
st omma Inglikest Mo hinge taewa kanda, J a
wötta minno ihhule, Kui maetakse hauasse,Head
hingamist ka anda. Mind wiimsel päwal ärrata,
Sii« tullen ma sind näggema, Oh Iummal!

O.q 4
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fuw auu fees, S i n d kiitma sinno järje ees. Oh
Jesuke.' Oh kule mind! Oh kule mind! M a tat>han ikka kita sind.
199.
Hertzlich thut mich verlangen:c.
w i s i l : Rnis pean waotow^nna 2c.
gft\5{ püan keiaest hingest Üht onnist õtsa nüüd,
*"»- Et tulleb hädda kangest. Sest nõuan ärra
siit: Mo lust on ärraminna, Oh IEsus: wõtta
mind Sest kurjast ilmast siyna Kus Inglid kiitwadsind.
2. S a olled lahti ostnud Mind pattust, pörAo wäest; S o werri on mind peästnud Keik minno waenlastest: Se peäle minna lodan, Ei kar-'
da minna teps,Ma sinnult armo otan, Sest ollen
õnnis laps.

3. Ehk maZgus kül on ello, S u r m wägga
wikchaw mull', Et temmast tullebzwallo, Ning
teeb mull' haiget kül: Mo hingsiitsiiski,tõttab,
Sest surm mull'kassuks jääb, Et Jesus hinge
wõttab, Kus temma römo näad.
4.Enk mäddaneb-st ihho S i i n mulla pörmo
sees, Kül Jesus selgeks tehha Wõib sedda ärrates; S i i s temma pead paistma Kui päike selZeste, Ning Jummala ees seisma Seäl taewas
rõõmsaste.
5. Ehk tta minp kässiks jäda Weel seie ellama,
M i s ial temmal teäda, Mull' pakkuks anda ka,
Suurt au ja rikkust, rahha. Ei holi minna sest,
Sest se jääb minnust mahha, Ei kesta iggawest.
6. Ehk
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6. Ehk lahkuma kül pean Mo ommaist säbrufl
siit, Et kurwaks sawad, tean, Mul rööm on
siiski nüüd, Et teine leisika same Seal rõmus
näggema, Ning lahkumatta jäme S i i s taewas
ellama.
7. Ehk waesed minnust jäwad Mo lapsokessed
kül, J a nende willetsussed Siin tewad waewa
mull'-. Ma surren siiski melel, Neid annan Iummaial', S e hoidko issa kombel Neid omma WMY
joal.
8. Mis murretsea teie, Mo lapsokessed, siis?
Ets Jummal jä weel seie? Kel on se issa wjis
Et temma toidust annad Neil' waeste lastele
J a teie eest hoolt kannab, Kui tedda kardate. . ,
y. Teid önnistago Jummal, Mo armokesfeb
nüüd, Ma annan leid keik temnrnl', Kes kannud
teie süüd: Kül same kokkotulla Seäl taewas üllewel, Kus meil wõib ikka olla Üks hea ning römus meel.
. 10. Nüüd pallun minna; anna Mull' önnist
tunnikest, Mo Jesus: taewa kanna Mo wäest
hingekest, J a anna sedda ello, M:s olled saatnud
sa S o raske surma wallo Ning »vene higgiga.
i i . Oh! wõtta kinnitada Mind, armas Jesuke I Oh wõtta kaswatajaa'Mo usko "heldeste.
Et minna woitlen kindlast, S i i ssinnustõppetud
Wõin minna laulda rõõmsast: n ü a d Uit on
lsppemd.
*- 200.
Christus der ist mein kebe» « .

§N>O ello Kristus isse, M o kasso surrem^
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Sell' annan hingekesft, S i i s önsast lahkun
wa.
2. Suur himmo on mul minna S i i t ilmast
römoga S o jure, Kristus: sinna S o riki pärrima.
3. Ma ollen wõimust sanud Mo hädda, wäewa stes, Et mind on leppitanud Mo IEsus adbimees.
4. Kui tahawad kinni minna Mo silmad, körwad, keel; S i i s , Jesus, kule sinna, Kui minna ohkan weel.
5. Kui südda, meel ja mötte Kui künal kustuwad, S i i s wõtta mind so kätte. Kuisinnalootad.
6. Kui Issand! tahhab sedda, Et pean lahkuma, S i i s lõppeta keik hädda, Kui lähhäa
surrema.
7. Lass' mind so külge jada Kuiufflik lapsoke,
Mo ello nenda seada, Et saansiittaewasse,
8. Kus allati wõin kita Sind Kristust Issaga, J a pühhal' Maimul' naita Suurt au seäl
töpmatta.
201.

HCrrIEsu Christ, wahr'r Mensch »c.
A H O IEsus, Jummal lihha ftes,Mo iggawenjJi ne abbimees, S a surrid mo eest ribtl peäl',
Sest olli Issal helde meel.
2. S o surma ja so werre wäest Mull' tulgo
armosinnokaest, S i i s kui ma hakkan nür-kuma,
J a woitlen kange surmaga,
3. Kui ennam silm ei selleta, Kui kõrwad teps
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ei kule ka, Kui hakkab kangeks minnema Mo keel
ja südda lõhkema:
4. Kui ühtegi ei tunnemeel, Ning abbita jään
ilma peäl', Siistullc appi, Jesuke! Mull'wiimsel otsal heldeste.
5. Mo ello waewa wähhenda, Mo surma
wallo lühhenda; Keik kurjad waimud hirmuta,
Mojure jä so waimuga.
6. S o holeks annan hingekest, Kui temma
lahkub ihho feest. S e ihho olgo mulla sees S u n ,
kunni wiimne pääw on käes.
7. S i i s ärrata mind haua-seest, J a wast«
kohtus minno eest, Mo pattud ärra mälleta,
Mull' rõmo armust anna ka.
8. Kui ommas sannas kulutad, J a wandes
mulle tõotad : Ma ütlen töest sulle se: Kes sanna
kuled kõwwaste.
9. Ce peäseb minno kohto seest, Ei nä ka surma iggawest; Ehk surreb innimeste ees, S e
siiskl ellab taewa sees.
IQ. Sest minna tatycm kangest wäest S i i s
tedda kista surma käest, J a wötm taewa ellama.
S i i s peab temma minnoga.
11. Seäl järgest römus ollema; Meid Jesus
suma awwita, Keik pattud rikku armoga, J a
aita rõmo odata.
12. Km ello hakkab löppema, S i i s Issand,
usko kinnita S o sanna kuulda kindlaste, Et
wõime surra önsaste.
h *

-'
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Nun l,>ßt uns bcn Vnb begraben te.
^ ü ü d surno frtyk mattamc, J a ussume keik
•Jv kindlaste, Et witmftl päwal römoZa T a
jälle toufto ellama.
2. Muld temma on, ja mullaks saad, Sest
Iummal jälle ärratab, Kui surnud ning ka ellawad Keik kohto ette tullewad.
3. J£rnig ellabikkaIummalas, Kestemmapeäle hailastas,Ia wottis Pöia werrega Siin tedda pattust puhhasta.
4. Keik temma murre, waew ning piin On
önsa otsa sanud siin ; T^a kandis risti ilma peal,
On surnud, ellal,'siiskiweel.
5. Hing ellad ilma waewata, S e kehha maggab rahhoga, Ei karda ennam willetsust,Saat>
wiimstl päwal römustust.
6. Siin olli temma risti al,Seäl ellad ta nüüd
Iummalal', Nüüd lõpnud ärra temma waew,
IaDmma paistab kui st pääw.
7. Nüüd jätkem tedda maagama, J a läkki
ktzio rahhoga, Meid, armas Jesus! walmista,
Sest surm meil' tulleb nenda ka.
8 Meid helde Jesus, awwita Sest kurratist
ning pattust ka, Meid peästsid omma werrega;
Au olgo sulle löpmatta.
203.

Herr IEsu Christ, ich weiß gar wohl :c.
XVifil: Oh I G s u s : allem abbimees 2c.
^ > H Jesus!, minna tean kül, Et surm mind är*^ ranouab, Mil tvisti agga tulleb mull Ning
millal
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millal temma jõuad, Ei tea ma peäl üksige. S a
mõistad sedda üksine, S a teqd mo wimist õtsa.
.2. Et sinnust mul, kui tetti sa, S o pühha
Waimo läbbi S u u r room on, sest nüüd pallun
ma, Et pöra minnust häbbi; Ma ussun tõest, et
pesnud sa Mind pattust omma werrega, Ning
mull' so riki saatnud.
z.Ma pallunsind,oh Jesuke? Te targaks minno mele, Et sedda ussun kindlaste, Kui hädda
tullel peäle: Et sinnult abbi otan ma, Kui hing
s,it wõttab lahkuda Sest ihhust taewa pole^
4. Kui on so melepärrast ka, Mind lasse häs,
ti minna Hea mele ning hea mõttega S i i t ilmast

taewasirm«,Et minna uskus rõõmsaste J a ommäs wodis önsaste Wõin silmad kinnipanna.
5. Waid kui sa kuski wälja peäl, Ehk maial,
kus on sõdda Ning katko tõbbi, nelja heäl J a
wee ning tulle hädda, Mind armust tahhab wotta siit, S i i s ärra arwa wannad süüd, Mis ellus
enne tehtud.
6. Ja kui ma wöttan nvdrussest S i i s ennast
kurjast näita, Ehk rägi« tühja nõdrast peast,
S i i s wõtta armo heita; Sest sedda teen ma
teädmata, Ei mitte omma melega, Et meel on
nõdraks läinud.
7. Oh! anna surma wallo sees Mul kaunid
kombed olla, Et minno hing ka rõmo täis Wõiks
-sinno jure tulla, J a et wõiks südda wallota S o
armo läbbi lõhkeda, Kui künalt kustutakse.

8. Ma ommeti ei tahha sind, Mo Issand! öppetada, Mis surma sinna panneb mind, Mit tal*
had lõppetada; Waid uei^n, et sa tõeste, Oh

IEsus!
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- I E ' u s ! mind wiid taewasse, Kus pvleS ial
surren.
9. Sest minna hea melega Nüüd annan ennast
sulle, Et surm mull' tulleb kassoga, Nina sa
tood ello mulle: Kül minno ihho häddata S e l
wiimsel päwal auuga Sest surma unnest tõuseb.
224.
Auf meinen lieben GOtt ie.

C " \ # Jummal!sinnopeäl' M a ollen sulge teäl,
*~' S a wõid mind awwitada, M o waewa

t

wähhendada, Kül löppeb minno hädda, K u i

tahhab keelda sedda.
2. Ehk waewawad mind nüüd Mo rasked patto süüd, Ma tahhan IEsus: lota, Ning sinnult
armo ota; S o holeks ennast annan, Ehk surren
ma ehk ellan.
3. Ehk surm mind surretab, Surm mulle kasfuks saad, S i i n Kristus on mo ello, Mo hinge
kallim illo, Se itka murret kannab, Ning surmäs ello annab.
4. Oh ISsand Jesuke, Meid peästsid heldeste, Sind risti külge podi, S e läbbi õnne todi;
S a löppetad keik waewa, Keik waggad satad .
taewa.
5. Nüüd Amen õtse toest Ma ütlen süddamest, Meid lasse armust Dua S o jure taewa
minna, Et meie wõime järgest S o nimme kita
kõrgest.
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205.

Ach! wie elend ist unser Zeit:c.
wisil: Vh y&im\ üllem abbimeesic.
5 > H ! mitto waewa ilma sees Käib meie ell»
**s peäle. Se peab katsmc» iggamees, Ja tulletama mele, Et keigeparram ello teal On willetsus ja waewa heäl, Üks häddalinne assi.
2. Adama pal ja rasked süüd, Need tewad
melle hädda, Oh Jummal.' anna meile nüüd.
Et wõime lnvlsta sedda. Et olleme keik jälledad.
J a hädda sees ka sögaedad, S e on üks waene
luggu.
3. Mo Jummal, sinnult üllewelt Mo südda
abbi otab, O h ! kule omma rahwa healt. M i s ,
sinno peale lodab! Meid aita omma Waimoaa

Meil' õnsa õtsa walmista Se Pöia pärrast.

Amen.

' '

206.

Komm, Sterblicher, betrachte mich lk.
N?isil: Oh risn -rahp?ao! kannata.'«.
< > H surrelik? mind mälleta, Mis olled, olli»
~ nnnlm: Mls olled sa, ma ollin ka, MU
ollen, kül saad sinna: Ma laksin eel, sasulled
^ S l l s ärra olle uffmatta, S m m tulleb tseft
2^Oh.' walmista ja surre teal Sell'ilma bimmul ärra, J a mötle ikka surma peäl', Sest temma tulleb pea; Nüüd tänna sai[fori mimmZ
Ebkhomme tulleb sinnule, Kes teab ehk £ a
Z.Sns

z. S i i s ärra wõtta mõttelda: M a ollen noor,
kül aega! Surm talchab keiki korrlsta, Ei karda
noort, ei wanna, Kül pea jõuab wiimne aeg,
Kes korristab sind ning ka keik. S e peäle ikka
mõtle!
4. Kül kurri on, et mõnni mees Keik sedda
alwaks panneb, J a omma önnistusse eest N i
Pissut murret kannab, Ei tahha sedda uskuda,
Mis iggapääw nääbsilmaga,Et wõib ka norelt
surra.
5. S a naerad surma^ olled tuhk, T^a eest end
ärrapndad, Et mõtle, et sa iggapuhk, Kui
hingad, hinge heidad; Saarmad haua kauge«
le, Kui on üks sammo haüulr, Ja surma põues
kannad.
6. M u l on hea terwis, ütled sa, Wõin hästi
süa, jua! Kes teab, ehk kirsio-teggia On te peäl
kirsto tua. S u r m annad kätte peekrekest/,Surm
leikab leiwa pallokest; Et walmista siis surra.
7. S o ello on kui suits ja waht, Kui lummi,
leht, me-wahha, Kui warri, hein ja kumud roht,
M i s nidetakst mahha. Kül koggemata tulleb
aeg, Et Jummalaga jättab keik. J o laks! siis
rahwas ütleb.
8- Kui ellad, ella nenda ka, Et önsaste wõid
surra, Kül surmsindsinnoteadmatta Wõib äkkist ärramurda. Oh mõtle! mõtle! pcage, üks
ainussilma-pilöminneW i i b iggawestsindärra.
y. Ehksinnaolled walmistand, Ehk wahhest
ollematta, N i kui surm tzisi lämmatand, N i on
sul peäsematta; N i kuida sinna surreb teäl, N i
sinna tõused jälle seäl, S e olgo järgest meles.
IQ.OH! ärra wõtta mõttelda, Ei pollege weel
. had-
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l)ädda! Kui haigeks saan, siis pöran ma, Kül
Iummal kuleb stdda. Ehk pead ilma töödeta
S i i t ilmast ärraminnema; Kes siis sind waest
woib aita?
r i . Kes pattoteed käibrömogaIalodabarmo.
peäle, Seäl nuhheldakst armota, Ei peäst^oör^
gust jäüe; S ' i s enne surma surre siin, Et sull' ei
tulle pörgo piin, Kui Iummal kohhut mõistab.
12. Oh surma wasto walmista! J a mötle:
kui nüüd peaks Se armas Iummal tullema S e l
tunnil sulle woöraks; Kas saaksid ö>. s'st surrema? J a wötta Iesust palluda, S i i s <urm sull'
ellukstulleb.
„
•
ig. Kui Iummal sure auuga S e l wiimselpawal tullcb, S i i s saad sa taewas ellada, Sest
surm siis ärralöppeb. Oh innimennewalmista! Et surm woiks hädda kauta, I«<wiimse
peäle mötle.
207.
Ach! lieben Christen, feyd getrost tt.

$"V&! risti-rahwas, kannata, Mis kardad
<**ssinnahädda? Ehk Iummal wöttab hirmu,
ta, Oh tunnistagem sedda! S e nuhtlus on meil
öige nüüd, Et meil on wägga paljo süüd, Kes
woib kül sedda keelda?
2. S o holeks ennast anname, Oh armas Issa
taewas, S o jurest abbi otsime, Muud nou ep
õlle waewas; Sest meie waene ello teäl Ei õlle
muud kui nutto heal, Seäl odetakse römo<
3. S i i s iwwa sadab wiljokest,Kui langeb mul»
lasisse,Kui muld saab kamud innimest, S i i s

Rr

sadav
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sadab Jesus isse Sest pörmust tedda auusse J a
Mawesse ellusse, M i s ammo walmistatud.
4. Mis surma pärrast ehmatad, Ehk olgo nooe
<hk wanna ? S e surm keik rahwast surretab, S e
on üks töe sanna Oh ! wägga önnis on se mees,
Kes usso, pühha ello sees S i i n ellab, surreb ön-

sast.

5. S o hinge ning so ihho eest Kül Jummal
hole kannab, Kül temma peästab hädda seest.
Ning Inglid hoidjaks annab, Kül temma armo>
liwaga Sind wõttab kokkokorjada Kui kanna
ommad pöiad.
6. Ehk walwame ehk maggame, S i i s Issand
murret kannab, Kristusse pärralt olleme, Kes
meile wõimust annab. S u r m meile sai, Adama
käest, Meid Kristus peästab hädda seest, Sest
Issandat nüüd kiitkem.
208.
Ich Hab' mein Sach GOtt heim gestellt«.

e

£> holeks annan ennast ma, Oh Jummal!
ihho hingega, Kui pean weel siin ellama,
Heaks arwan ka, Et sünnib mull', mls tahhab sa.
2. Mo ello aeg Jummala wäes, Mo surma
tund ka temma käes, M o juuksed, Jummal,
loed sa, S o tahtmatta Ei ainust neist wõi kadduda.
3. S i i n ilmas on rist, hädda, waew, Mo ello
on kui merres laew; Mis meie ilmas ellame O n
ürrike, Kes tark on, wõitleb kõwwaste.
4. Üks muld ning pörm on innime, Ta tulleb
em*
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emmast allaste; Ei warrandust to ilmale, Ei
ühtsFe W i ennesega hauasse.
5. Ei aita rikkus middagi, Ei tarkus, kõrkus
ühtegi; Ei peästa ükski surma wäest, Ei naest,
ei meest, Ei peäse surem temma kaest.
6. Kui tänna terwed olleme, Kül homme kirstus
maggame; Kes tänna on ni punnane- Kui kaunike, Kül homme haige, surreb se.
7. Meid järrestikko wiakse Kül silmist, melest
ärrage; Ma-ilm! sa pea unnustab Nored, wannad, Keik ausad ning keik wäggewad.
8. Oh armas Issand! õppeta, Et peame keik
surrema, Et nkkas, tark, noor, wanuata
Peab lahkuma Siit ilmast omma illoga.
y. S e o n , oh Jummal! patto tö, S e läbbi
surm on kermeste Meil' sanud, tappab innimest,
Ei holi sest, Kes rikkas on, ei surusftst.
iQ.Mo ello on täis willetsust, Täis hädda,
nutto, ahhastust, Kui Jummal tahhab, tahhan
ka Siit lahkuda, Surm on mull'kassuks kah/ota.
11. Et kül se pat mind hirmutab, S e oige ust
mind kinnitav; Sest Jesus seisad minno eest,
On surest wäest Mind peästnud hirmsa surma
käest.
12. Sesamma minno Jesus tõest On surnud
minno waese eest, Mo heaks on üllestousenud.
Wõimust sanud; S u r m surma läbbi surmatud.
13. Sell' ellan, sellel'surren ka, Ei temmast
surm mind lahhuta; T a üksnes on mo abbimees
Mo ello sees, Kui surren, hing on temma kä«s.
14. Ehk siin on waewa, kurwastust, S i i s on
Rr z
se
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se minno römusms. Et pean tõusma' waewata,
Ning römoga Mo Issa riki minnema.
15. S a armas Jummal, hoiad mind, Mo
kontid, luid, sest tännan sind, Ei ainus pea
puduma, Waid sawad ka Keik liikmed kokkotullema.
16. Mo armsa helde Jummala S a a n min-na
nähha löpmatta S e kalli taewa önne sees, Ning
römustes Seäl tedda kita iggawest.
17. Dh Jesuke! Jummala tal, Mo eest sa ollid
koorma al; Oh wõtta mo peäl' hallasta, S »
werrega Mo patto hädda parranda.
18. Amen! se peäle ütlen ma, Meil' õnsa õtsa
ttxtftmäto; OK laita meid siit ühtlase S o rigisse
S a d a ning jäda jargeste.
2QY.
Ich bin ein Würmlein arm und Ffffn M

w i s i l : Oh 3 « ( U o ! üllem abbimeeslc.
'tH maokenne ollen ma, Ning ellan surma häd^ das, Lukontis polle römo kä Mül ellus egga
surmas Muud kui et olled, Jesuke, Mo kassuks
olnud maoke, Oh! kule, mis ma pallun.
2. Oh! armas Jesus, lasse mind S o wössokesseks jäda, Et Waimo läbbi tunnen sind Mo
sees; kül sa wõid seada, Etsinnopole kindlaste
Wõin hoida, kunni önsastelMind ilmast ärra-

t

wõttad.

3. Mind surma häddas kinnita, Et kaksiti ei
mõtle, Mull' tulle appi armoga, Mo Jummal,
mo eest wõitle, Mo wallo heldest wahhenda,
Ping omma mele tulleta, Etsinnoparralt ollen.
"
4- S e

Rcchtft'päwast.
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4. Se peäle mõtle järgeste, Etst»mind armas«
tanud, Ning ommas wandes töeste Mull' olled
tõotanud: Et ma ei pea surrema, Ei iggaweste
kadduma, Waid ellosissesama.
5. S o kallis sanna paistko mull' Mind»taew«
pole sata, S o holeks annan ennast sull', Mull'
õnsa õtsa anna. Ma lodan, Issand, sinno peäl.
Sest häddas aitad ikka weel, Kes sinnust abbi
ootwad.
6. Nüüd annan ennast sinnule, Mo Jummal!
sinno kätte, Oh! tulle appi minnule, Mull' anna
Waimo mõtte; Kui ennam ei wõi räkida, S i i s
ohkamissed kule s« Iesusse läbbi, Amen.
# & & $ # # « » & # # # « # # « # &

Wiimsest Kohto-Päwaft.
210.
Es ist gewißUch an der Zeit »e.

6

E aeg on tõest ukse ees, Et Kristus tulla
jõuab Seält taewast sure auu sees, J a
rahwalt arro nouad, S i i s naer kül peab
zöpvema, Kui tulles peab minnema Keik Ma
ning taewas hukka.
2. Siis Ingli heäl ja passunad On keikis pat.
kus kuulda, Keik surnud üllestousewad, Mis
enne pandud mulda; Kes agga alles ellawad.
J a siin ma-ilmas seisawad, Neid mudad Iummal ueks.

Nr 3
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3. Üks ramat loetakse ftäl, Sest kuleb n»or ja
wanna,Mistemma teinud llmapeal,Keiktahwa
tö ja sanna: S i i s iggamees saab igyawest Keik
palka omma teo eest, Kes head ehk kurja teinud.
4. Kes taewa Issa sanna heält Ei õlle kuulda
soudnud, Waid ööd ja päwad siit ning ftält On
tühja rikkust nõudnud, S e peab warst minnema
S l i s kurja waimo seltsiga Kristusse jurest pörgo.
5. Oh Jesus! õlle abbimees,Lass' surest armo
holest Mind olla ello kirja sees, J a seisa mrnno
polest, Ma ussun sedda süddamest; Sest sinna
surrid minno eest Ning maksid Mlnno wöttao.
6. Kul kohhut mõistma tulled ft, S i t s jätta
arwamatta Ma süüd, oh ^Zesus: wötta ka <^o
ormoZa mind katta, Et pühha seltsi jure jään,
Ning taewa rümo järgest nään, Mis sinna meile
saatnud.
7. Oh Jesus! kauaks wibid sa Nüüd tullemat«
ta taewast? S o rahwas saab kül kannata N i
mttme waewa pärrast; S a öige kohtomoistia,
Meid tulle peästma armoga S i i t keigest kurjast,
Amen.

Iggawesseft Ellust.
'itii
O! wie selig seyd ihr doch ic.

^ ^ H kui önsad on need pühhad taewas! Kes
t j l on surmas latyi keigest waewast, Need
^^
peäsnud ärra, Kui meid wangiks peab
ilma kärra.
2. I l m

2. I l m ep olle muud kui wangi kodda, Kus
on kartust, hirmo, waeno, südda, Missiinon
ikka, S e on murre, kurwastus ja wigga.
3. Agga taewas polle sedda karta, Seäl wõid
julgest römus rahhul seista, Kui saad sa sinna,
Ei so rööm seäl wähhemaks wõi minna.
4. Kristus pühhib nende silmad ärra, Kes siin
nuttes tunnud ilma kärra, Seäl sinno törwad
Iärgest Ingli rõmo laulo kuulwad.
5. Kül siis melel tahhan ärrajouda, Kui mind
Jummal wõttaks taewa nõuda,^Jßs tahhaks
jada S i i s maailma, kus on hädda teäda?
6.£>l)l siis, armas Jesus, meile tõtta, J a
meid kurjast ilmast önsast wõtta, Kes teal wõib
jada, Kui on parram asse taewas teäda?
212.
Die Zeit ist nunmehr nah' *c.

w i s i l : Oh Jummal! sinno peäl«.
aeg on jubba kä, S a tulleb, Jesuke- &
@Ewõi
sa kauaks jäda, Se andwad immed-

teäda, Missinnatõeks teinud, Ning meie silmad näinud.
2. Nüüd on mo kohhus teäl, Et lodan sinno
peäl', Sa wõttad tõotada, Et tahhab kautada
Keik minno hädda, wallo, Ning surmas ,anda
ello.
3. Oh helde Jesuke! Siis rõõm on järgesas
Kui mind sust romustakse, Mo südda jahhutakse,
Kui saansiitilmastsinnaSo jure taewa minna.
Rr 4
4. Kui
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,7-4. Kui helde on so meel, Kül se saab näl)ha
seäl, S i i s tunnen minna sedda, Mis halle on
so südda, Keik minllo risti»weanad Stis rõmo
toakest tundwad.
, 5. Ma tean töeste, Et fitrna heldeste Mind
takhad rõmustada, S o Issa riki sata, Et tem/
ma mres ellan, Ning ikka önms oll<m.
6. S o au, so walgustust, S o kallist römustust, Keik näitab siis so ello, S e on mo ainus
illo, Keik siis wast immeks pannen, Kui seäl so
heldust tunnen.
7. S o palge ning so suud, S o ihho hawatud
S a a n minna nähha toest, Kui peäsen surma
käest, S o kätte, jalge hawad Kelk wete nähha
sawad.
8. S a tead üksine, Et so rööm tõssine, Misga sa waggad sodad, Ning taewa rikis /odad.
Ei mõista se mo südda, Ma siiski ussun sedda.
9. Mis agga ussun ma, Jääb kindlast otsata.
S a olled üllem, Jesus! Kui keik ma-ilma rikkus
Ehk rikkus kaub ärra, Jääbsiiskihinge warra.
10. Oh Jesus! üllem ha, Mull' taewast lahti
te, Kui jõuan sinna tulla, S i i s wõin ma rõmus
olla, Sest annansinnokätte Mo süddant^ meelt
ning mölle.
11. S i i s ütled, Jesuke: Oh armas lapsoke!
Oh tulle.' maitse sedda, Kui maggus Issa südda;
Oh tulle! ütled sinna: Sull' rõmo annan minna.
12. Oh.' waene innime, Ei maksa ühtege S »
room, au, rahha, rikkus S e wasto, mis mo
Jesus Sell' rahwal' rohkest annab, Kes temma
kisti kannab.
13. Seäl
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13. Seäl on se Ingli Ma, Keik önsad binged-ka,
Kes ühte järge laulwad Ning rõmo -mänge kuulwad, Seäl polle risti ello, Ei surma egga wallo.
14. Ei ma wõi arwata, Mis rööm on otsata
Neil, kessimwõimust sawad, Ning patto sur'retawad, S e ön on arwamatla Ning üllesräkimatta.
15. Sind ma ei jättage, Mo kallis Jesuke!
S o peäle mõtlen minna, Et tahhab anda sinna
Mull'ennam, kui wõin jõuda Sult palluda ning
nõuda.
16. Aeg iagaw otades O h ! tulle ruttades Meid
patto waewast peästma, Ning omma riki tõstma,
Se pallub minno südda, Et teeksid pea sedda.
17. S e öige aeg on sul Kül teäda, anna mull',
Et wõiksin walmis olla, S o jure nenda tulla,
Et järgest murret kannan, S o holeks ennast
annan.
. 18. Mind, Issand, juhhata S o pühha W a i möga, Kui saan sult rohkest armo, Ei kohtopääw te hirmo, S i i s lõppeb keik mo wallo, Kui
annad rõmo ello.

Põrgo Walluft.
Kommt her, ihr Menschen Kinder «.
tt>istl: N s s d hingwad innimeoftd « .
/ ^ H ! tulge innimessed, O h ! tulae, wäe* M walisstd, J a pange tähhele, Kui wägga
*^
Rr 5
oina-

W

pärgo WalluU

pinatakse J a hirmsast waewatakse, Kes patttz
teinud julgeste.
2. Oh tulge! wõtkem sinna S e wallo paika
minna Süddame mõttega/ J a waatkem büsti
sedda, Kui hirmus nende hädda J a ilma - ärrarääkmatta.
3. S o südda kutsub röga, Nälg wõttab siiski
ärra, Ei anta rasokest, Kül janno tulleb peäle,
Ei anta tilka sulle, Kui tuld ja tõrwa iggawest.
4. Siin kallid rided katwad, Seäl mudda,
porri matwad, Muud ehtet pollegi! Kül tuhhat
tulle-kired Pea peäle kokkolöwad, Jääd siiski
ikka allasti.
5. Kus on so ello, maia? Kus wõid sa asset
sada? Kes annab sulle nou? Ei olle muud seäl
teäda, Egga muud asset leida, Kui pimme org
japörgohaud.
M 6. Siin ilmas aiad agga S a tühja au nüüd
tagga, Sega sa surustad; Seäl kurratid sind
naerwad, I a ärrateotawad, J a häbbi, naero
teggewad.
7. Kes saab sind auustama? Kuis wõid sa surust püda Ni hirmsas wallus seäl? Et kurja wallitsesid, ßa kurrati meelt teggid, Kui ellasid weel
ilma peäl.
8. Siin wõttad sedda kita, J a omma aega
wita Hea seltsimeestega, Seäl polle muud sul
lota, Egga muud seltsi ota, Kui keige pörgolistega.
9. Need, mis sa hukka saatnud, J a ilmas
pahhandanud S o kurja elloga, Ne*d sind seäl
ürrawandwad, J a hirmsast ärraneedwad, J a
hüüdwad kurja löpmatta.
lo.Kes
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iv. Kes ööd ja päwad lakk'wad, Ning taplewad )a prass'wad, J a naerwad Jummalat,
Need teine teist seäl petswad, J a hammastega
klffwad, J a teist kui koerad nürriwad.
11. Kes ilma lustiots'wad,Ja römo ello lahtwadSllntans'tes, kargades, Need istwad sures
waewas, J o pallawas jo külmas, J a polle lusti
ellades.
12. Kül wahhest mõnni wallo J a waewalinne
ello Siin pinab innimest: Kül többi ärrakurnab,
Luudkondid arramurrab, Teeb rammotumaks
waewalist.
13. Mis saab siis pöraus sama, Kus veab
kogguiüma K«r wggust appardust, Kui ühhel
hobu sulle, J a hulgal tulleb peäle Hirm, hädda,
wallo, jällestus.
14. S o silmad kermest nutwad, J a järrestikko jookswad Need silma-pissarad, S a nüäksid
keigel melel, Et rp ei olleks ial Siin silmad peas
sul ollewad.
15. Kui kurjad tühja laulwad, Siin kõrwad
melel kuulwad, J a tahhel' pannewad; Seäl
muudet olle kuulda Kui hüüdmist, röökmtst ikka,
J a kmratide kürrinat.
16. Keiksinnolu ja lihha On must ja öäl ja
mädda, Ning haiseb kurjaste, tlks kurri ma'ggö
järgest. Üks sap, üks kibbe kermest, S e lümmatab sind hirmsaste.
17. Kül kurratid sind kistwad, J a paigast Uis
se wistwad, Kül tulli kõrwetab S o soned, luud
ja lihha, S e Mharetti wihha Keik ühhest ärrawännitab.

t8. Mind
I
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18. Mind, mäed, kinnikatke, J a mättad,
allamatke! S o su seäl kissendab. Onnis, kes
sedda teab, J a ommas meles peab, I a aegsast
e^o parrandab.

Hommiko-Laulud.
214.

Daß du mich diese finstre Nacht $e.

VOiftU M o J e s u s , Jummal lihhasies2c.
3fc möda läinud pimme ö, O n , Jummal,
sinno armo t ö , Pääw paistab meile selgeste, Ning, annab meile walgusse.
2. Sest tahhan minna tännada Mo Iummalat nüüd rön-.oaa, Kes kaitses mind, kuihingasin
Ning tänna öft maggasin.
3. M a rahholist sain maggada, Et surm ei
woind mind surreta, Et kürrat kahjo mull'lei
teind, Ning wälk ehk pitke mind ei löönd.
4. Sest tännan minna, Issand sind, Ning
pallun, hoia tänna mind, Mo hing ning ihh»
kaitse sa Ning peästa häddast armoga.
5. Et ma wõin ausast ellada S o mele pärrast
rahhoga, Mo töle anna siggidust, Ning omma
taewa õnnistust.
6. Mo süddant, Issand, parranda, Et sind
wõin meles piddada, Keik misstlimnud milmule,
0i hoia sinna heldeste.
*
7. Mo
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7. Mo maia ning mo wilja ka, S a , Issand,
issi önnieta, Mo meled, mõtted walgusta. Et
minna ellan pattota.
8. Keik sündko sinno kitusseks. S o auuks
ning mo hinge heaks, Mo nödra usso kinnita.
J a minno peale hallasta.
215.
GOtt des Himmels und der Erden :c

lMmmal Ma ning taewa Loja, Issa, Poeg,
•O ning pühha Waim, Sinna ö ning päwa
toja, Ku ning päike on so loom,Sinna wäggew

kaitsta Hoiad ommad lomad ka.
2. Minna astun sinno ette, Tännan/ind nüüd
siddamest, Et sa mind so armo kätte Osel wotnud kahjo eest, Et ei kurri waenlane Saand m»
peale woimustke.
3. Lasse oga mödaminna Minno kurja patt»
tö, Jätta, IEsus! lahti sinna Mull' so hawad
pänane, Ei ma maialt abbi sa Gmma eüo parratcu
4. Aita, et ma sinno pole Pöran nüüd ning
järgeste Hinge pärrast kannan hole, Et ei minna wärrist,Kui seäl sure auuga Kohhut mõistma
tulled sa.
5. Omma sanna järrel' käna Issi minno ell»
teed, Jesus, walmista mind tänna Sinno auuks
tchha töod; Kui sa mind ei awwita, S i i s tm>
tö on asiata.
6^Sinno katte annan minna Omma ihho hin
gega, Meled, mõtted, ja mis sinna Mulle am. d,
tyat*
f
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hoia sa, Issand! minno pärria, W<>tta ommad
kaitseda.
7. Kässi omma I n g l i tulla Kurrati! siit aiama,
Et wõin kahjust rahhul olla, W>tla murret'
piddada, T a mind wigo armoga Taewa riki
ellama.
216.
Des Morgens, wenn ich ftöh aufsteh fc.

Wisil: i&t »nsda läinud pimme $ :c.
Ui warra üllestousen ma, J a õhto tahhan
K
maggada, S i i s olle Jesus nunnoga: M o
pattud ärra mälleta.
2. Keik sinno holeks annan ma, M o ommad
ihho, hinge ka, S o wie hawa mällestus O n
minno hinge õnnistus.
3. S o werri mo eest wallatud On mind mo
pattust pesftnud, Ehk walwan siis, ehk maggan
ka, S i i s olled sa mo kaitsta.
4. Mind sinno Inglid hoiawad, J a omma
käe peäl kannawad, Ei karda minna kurrati!,
Ei muudke kurja ühtegit.
5. M a ellan ehk.ma surren teäl,Siis ollen ma
so omma weel, M a annan hinge sinnule, W i
sedda taewa önsaste.
217.

Ichdanckt dir, HErr GOlt, in deinem«.
gss>A kidan, Issand Jummal, sinno abbi Je^MV sussesinnoarmsa Pöia läbbi, Et sinna ollel)
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led mind sel ösel hoidnud Keig'kahjo eest ja hädda
wasto kaitsnud. Ma pallun, et-mo pattud andeks annad, Ning ka sel päwal mo eest murret
kannad.
2. Sest, Issand! keik ma sinno kätte pannen,
Mo ihho, hinge, keik so holeks annan, Sopühba
Ingel olgo iggal aial Mo jures keikis paikus siin
ning maial, Et kurri waim kes kawwal on ning
pahha, Ei mitte wõimust wõi mo peäle sada.
3. WleiV armstl rahho iggal aial hoia, Meid
ihho tarwidusas iffa toida, Keik t&bbi meie
maast ja linnast aia; S o sanna ärgo olgo meile
waia. Meil' jätka wilja, Jummal l nglja kela,
Ct tühhi meid ei waewa egga neto.
4. Ma pallun keige innimeste pärrast, Keik ennamist,kes risti-rahwa arrust, J a keige eest, kes
suggulassed ommad, Ehk olgo siin ehk wooral
maal needsilmmad ; Keig' kahjo eest neid wõtta,
«rmust hoida, J a lasse neid so abbi ikka leita.
5. Kes murres, Haigusses so pole hüüdwad,
Ning wangis sinnust, Issand, abbi püüdwad,
Neid jõua sinna rõmustada armust, Ning wi«
niaks ka neid peästa keigest waewast. Keik paltustd, oh Issand! pöra sulle, J a mei« surmas
meile appi tulle.
218.
O GOlt ich thu dir dancken ).c.

w i s i l : l3i lahtu minna finnnsi,c.
gft\2l tännan, armas Issa, Sind keigest süd,
" * damest, Et sa mind wõtnud hoida Se kurja waimo eest, Et ta sel ösel ka Ei woinuy kahjo
,

.

tehhs.
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tehha, Waid ollen sanud nähha S e päwa rah
hoga.
2. Mo Jummal, kaitse tänna Mind keige hädda eest, Keik kurja kela ärra, Mis kurja rahwa
käest Wõiks tulla ussinast, Nina hoia patto had-,
bi, Ning äkki surma tõbbe, Wee, tulle-kahjo
eest.
z. Oh wötta kinnitada Mo hinge ihho ka, Et
omma tööd wõin tehha Heäl melel römoga,
Ning, mis mo kohhus weel, Keik asjad nenoa
aian, Et patto tö eest hornn/ Seimi kui ellan
teäl.
4. Mull' anna ta mo näggn Mn ella otsani.
Ning õnnista mo teggo, Mo tö ning ammeti,
Et olleks ennese!', Ningi et taiks mulle anda Neil'
waestel' kenne! waia Siin öälä ilma peäl. ~
5. S o pühha Waim mind saatko, Et mõtlen
taewa peäl', Mo mele tulletago, Mis on seäl
üllewel; Ta aitko armust ka, Et rikkust ma ei
noua, Waid et ma wõiksin Mda Sind Iummall otsida.
6. Mind häddast peasta ä?ra, Kui tahhab ello
sees, Nmg anna sedda warra, Mis maksab
sinno ees, J a hinge rikkaks teeb, S i i s wõin ma
rahhul olla, Ehk ihho paljo waewa Ning waesust
ilmas nääb.
7. Oh! wötta õtsa tehha Mo ello peäle siin,
;.
Se.st mulle tulleb nähha Nüüd hädda < rist ning
piin. Kui lähhä» hingama, Siis te, et önsast
surren, Ning jälle üllestousen S o risti - rah-
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219.

I n dieser Murgenstund will ich dich :c.
l v i s i l : Wiie olled sinna, a r m a s I<Esils 2c.
a tännan, armas Jummal, ISsa taewas,
Sind warra hvomftl vmmas sures waewas
Keig' armo eest, mis sa mull' wõtnud näita,
Sind tahhan kita.
2. Mind olled emma ihhust ettetonud,
Ning ristmisses so lapseks ueks lönud,
Ja wõttad minnust omma Pöia läbbi

M

< Keik patto tõbbi.

3. Weel pealegi so Waimo annad mulle, .
Kes ello aial juhhatab mind sulle,
Et öppin ftnnult, Jummal! abbi ootma,
S o peäle lootma.
4. Mind olled ikka issa kombel toidnud,
Ning omma armo mulle heldest näitnud,
Kui willetsus mnll' waewa jõudis sata,
S a wõtsid aita.
5. Sa käisid ommad pühhad Inglid tulla,
Selsammal ösel minno kaitsjad olla, <
Et haod« mind ei olle hirmutanud,
Ei ärratanud.
6. O h ! ISsand, minno südda, su ning mõtte.
S o armo kidab keige ilma ette,
Mis keikis paikus ma saand sinno wäest,
Ning rohkest käest.
7. Ma pallun: eddespiddi weel mind sata,
• Ning tannapääw mind armolikult wata,
Et kurrat ei wõi omma .vörko wõtta,
Mind wäest ei petta.
Ss
.
8. Te,
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8. T e , et ma ollen, kui mo kohhus, wagga,
Et ma «i noua patto himmo tagga,
E t , mis mo kurri südda püab tehha.
M a jattan mahha.
9. S o holeks, Issand! wõtta warra, hilja,
Hing, ihho, sobrad, sugguwõssa, wilja,
Ning mis sa mulle armust olled annud.
J a ossaks pannud.

' 10. Hea põlw' neil' wannemille ikka olgo,
On, terwis, rahho meie male tulgo;
Meist kela ärra, Issand! IEsu läbbi
Kahjo ning häbbi.
11. Mull' anna tännasinnowägge nähha,
Et omma tööd ma jõuan hästi tehha.
Et ma so mele pärrast ikka ollen,
J a puhhast ellan.
12. J a wiimsel! anna heldust mulle taewast.
Kui tulleb aeg, et lahkun keigest waewast,
Et IEsu surma peäle rõõmsast surren.
Ning taewa pärrin,
13. S i i s on mo hingel' öige kasso tulnud,
Ning ollen hästi siin ma-ilmas olnud.
Sealt ollen minna öige onne leidnud,
S i i n kurja wõitnud.

14. Oh Issa, Poeg ning Waim! mull' anna
sedda,
Et önsast lõppeb keik mo rist ja hädda,
T e , et se keik, mis pallutakse minnule,
M a saaksin sinnult. -

22T.Danck
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22Q.

Danck sey dir, grosser G O t t lc.

w i s i l : So nimmel lähhän nüüd «..
§Vexa tännan, Iummal,sindSo sure armo eest,
*"»-. Mis minna uest saand So heldest südda^
mest, Et õlled kahio eest Mind tänna bft hoidnud
So tiwa warjo al,Et pääw mull' jälle koitnud.
2. Ma waene pattune, Kui uinsin «iaagama,
Siis õlleks kurrat mind Kül woinud hukkata,
WaidsinnoIngli hool On temma wasto pan^
nud,Et ma so kitusseks N i wapraks jälle sanud.
3. Sest on mo kohhus nüüd, Et minna tännan

sind, So armo kidan ka, Et hästi hoidnud mind.
Oh Issand! kule sa Mo hinge öhkamissi, Ning
ärra pölga ka Mo laulo pallumissi.
4. Lass' ommad Inglid mind Mo maias kaitseda, Et minna omma tööd Teen ilma pattota:
Neid kassi hoida mind, Kui minna lähhän wälja,
Et kurja ma ei nä. Ei hädda egga nälga.
5. Et sünniks niinno nou Ning tö so kitusseks
Ning minno kassukssiin,Seäliggawesstks heaks,•
Siis wötkosinnoWaim Mind öige tele sata,
Et ello otsani Woin sulle truiks jada.
6. Ja kui ma peaksin So wasto eksima Ning
sinno armo tööd Sull' maksma kurjaga: Siis
te, et kahhetsen, Ningsinnopeale lodan, Keik
patto wihkan ka, S o käest keik abbi otan.
7. Kui tänna wiimne tund Mull' peaks ollema,
Et hinge heidaksin, Siis lass' mind römoga Ning
rahhul minnasiit;OH^kanna issi hole, Et I E su labbi ma Lään julgest taewa pole.
Ss 2
221.Ich
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221.
I c h dauck dir stho» durch deine« u.
•

M

a tännansind,Et olled mind, Oh Jummal!
armust hoidnud Se ö sees keige kurja eest,
Et pääw mind terwelt leidnud.
2. Kui pimmedus Ning ahhastus Mind ösel
kinnikatsid, Kui waewasid Mind patto süüd,
S i i ^ mulle abbi saatsid.
3. Ma pallun sest Sind süddamest, Oh! anna
andeks mulle Mo sured süüd, Mis minna nüüd
Ning enne teinud sulle.
4. Sel päwal ka Mind wõtta la S v armo
käe alla, Et waenlase Keik kawwal tö Ei tulle
minno kallal'.
5. Mind juhhata So Waimoga, Keig' patto
eest mind hoia. Et minno tö Wõiks jargeste S o
mele pärrast olla.
6. Mo hing ning meel Ja mis mul weel, Keik
sinno holeks wõtta, H h ! hoia mind, Ma pallun
sind, MuU>ppi, Jesus! tötta.
7. Et minno peäl' Se kurrat teäl Ei ial wõimust leia, TakursakülWöibtehhamull', Kui
sinna mind ei hoia.
8. Nüüd olgo au, Kel on keik nou, Sell' I s sal' ning sell' Pöial', Ning pühhal' Maimul'
Jummalal', Sell' ma ning taewa Lojal'.

222. Wach

222.

Wach «uf, mein Hertz, »lckssnge« .

ärka ülles, Ning kida Loja l«ulM odes.südda!
Kes keik head meile annab, Ning mur-

ret ikka kannab.
2. Kui ösel tahtsin mata, S i i s kurrat wõttis
wata, Et temma saaks mind neelda,Waid I u n v
mal wõttis keelda.
3- Töest,Issa! kui ta püdis M n d neelda ommäs küsis, S o holeks ollin minna, Mind hoidsid,
I S s a n d , sinna.
4. S a ütlid; wötta mata, Mo laps, ma tahhan sata, Et päwa jälle nähha Ning omma töüd
wõid tl»hha.
5 S o sanna sain nüüd kätte, Sest pääw on
tulnud ette; Waew minnust ärraläinud, Mind
olled ueks teinud.
6. S e eest ma sind nüüd tännan, Suurt au
ka sulle annan, S u l l ' ohwrin öhkamissi Ning
pühha pallumissi.
7. Neid ärra wötta laita, S o Waimoga mind
aita, S a tead, et mull' ei olle Muud annet anda
sulle.
8. Mind wõtta ikka wata, S o Ingliga mind
sata, Kes selle päwa ülle Mind wõttab omma

sülle.

9. Mo tööd lass' korda miüna^ Ning õnnista
keik sinna, M a annansinnokatteDeik, mis ma
wottan ette.
10. S o ön, se jägo mulle, Mo südda hsneks
sulle, .So saunaga mind toida, S o jure taewa
aim. '
Ss 5
«23.Aus
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Aus meines Hertzens Grundeic.
Sffto süddamest ning melest Ma nüüd sel lwmmi" » - kül Sind tännan krigcst wäest J a kunni ello
mul. Oh Jummal taewa sees! S u l l ' tänno,
kitus olgo, Keik sinno auuks tulgo S o Poegas
Iesusses.

2<So armo ollen maitsnud Ma tänna öft
.tööst, Sest sinna olled kaitsnud Mind mõnda
kahjo eest. Sind pallun minna weel: Mull'wõtta
andrks anda Ning mitte tähhel' panna, Mis ma
teind ilma peäl.
3. Dl): uirnujT ränna hoia Mind kurja waimo
eest, Et temma süüd ei leia Mo sannast egga
tööst; Mind peasta patto wäest, Ning hoia tulle, sõdda, Wee, wangi-põlwe hädda, Ning
äkki surma eest.
4. S o holeks warra, hilja, Ma annan üllemad,
Mo ihho, hinge, wilja, Naest, lapsed, wannemad, Keik annan Issand, sull' S o kütte, sugguwössa, Ning keik, mis on mo ossa, Mis olled
annud mull'.
5> S o I n g l i lasse olla M o jures allati, Ning
häddas appi tulla, Et kurrat ühtegi W õ i kahjo
tehha mull', Ci ihho, hinge wõtta, Ei ka mind
kurjast petta, Ehk temma kiusab kül.
6. S o holeks ja so kätte Jääb, armas I u m mal, nüüd Keik, mis ma wöttan ette^Sa annad
andeks süüd; Sust tulleb ilma peäl Keik rõmustus siin waewas, J a wiimstlt ello taewas, T e ,
kui sa tunned teäl.
7. Nüüd

7. Nüüd Amen minna laulan, Ei fatbtir-—
git, S o holeks, Jummal, annan Mo no Na
teggusid: Te, et keik teggo teen Kui risti-tis,
wenne, Ning anna taewast ünne/ Et ma
kasso «aa».
224.

Erhebe dich, 0 meine Šeel«.
Wifil: vlsüd risn,rahwao laulage«.
ztt^o südda! olle walmistud, Et pääw nüüs
<"p jälle paistab, S e Issand olgo auustud,
Kes Israeli kaitseb; Sind Jummal unnest ärra^
tab, Kui temma Waim sind walgustab, J a
sind hea töle sadab.
2. Keik lomad walget liguwad, Ning ehhitawad töle, Keik linnud laulo aiawad, Ning tostwad rövmsast heale. S a innimenne, mõtle ka,
Et pead Iesust tännamata taewa pole waatma.
3. Siis lakki tööd nüüd teggema, J a touskem Issandale, Kes meid on jätnud ellame
Siin auuks Jummalale, Et temma arm ja hal«
lastus, Kui lõppeb patto pimmedus, Ei olle
tühja meile.
4. Pääw lähhäb päwa järrele, Ning meie aeg
tääb õtsa; Siis aita, Jummal, truiste, Et lihha meid ei petta, Oh! anna meile römoga S o
mele pärrast ellada, Oh! õnnista ning aita.
5. Mis kohhus on, sa õppetab, Ust watad sinno peäle, Kui läh'me, kus sa juhhatab, S u s anna
jõudo meile. Oh! awwita, et keikistke Saaks
tehtudsinnotahtminne,Ni kui so sa»na näitab.
Ss 4
6.Siud,

i

»Hommiko. l a u l u d .
22).

Aus meines Hertzens Grunde lc.
ning melest M a nüüd sel hommiM okülsüddamest
Sind tännan keigcst wäest J a kunni ello
mul. Oh Jummal taewa sees! S u l l ' tänno,
kitus olgo, Keik sinno auuks tulgo S o Poegas
Jesus ses.

2. S o armo ollen maitsnud Ma tänna öft
töch, Sest sinna olled kaitsnud Mind mõnda
kahjo eest. Sind pallun minna weel: Mull'wõtta
andeks anda Ning mitte tähhel' panna, Mis ma
teind ilma peäl.
3. D h : almust tänna hoia Mind kurja waimo
eest, Et temma süüd ei leia Mo sannast egga
tööst ; Mind peasta patto wäest, Ning hoia tulle, sõdda, Wee, wangi-põlwe hädda, Ning
äkki surma eest.
4. S o holeks warra, hilja, Ma annan üllemad,
Mo ihho, hinge, wilja, Naest, lapsed, wannemad. Keik annan Issand, sull' S o kätte, sugguwõssa, Ning keik, mis on mo ossa, Mis olled
annud «null'.
5. S o Ingli lasse olla Mo jures allati, Ning
häddas appi tulla, Et kurrat ühtegi Wõi kahjo
tehha mull', Ei ihho, hinge wõtta, Ei ka mind
kurjast petta, Ehk temma kiusab kül.
6. S o holeks ja so kätte J ä ä b , armas I u m mal, nüüd Keik, mis ma wöttan ette<Sa annad
andeks süüd; Sust tulleb ilma peäl Keik rõmustus siin waewas. J a wiimse» ello taewas, T e ,
kui sa tunned teäl.
7. Nüüd

7. Nüüd Timm minna laulan, Ei fal
git, S o holeks, Jummal, annan Mo 1 „ ,
teggusid: Te, et keik teggo teen Kui risti,
wenne, Ning anna taewast õnne, Et ma^

kasso nään.
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Erhebe dich, 0 meine Teel *•
wisil: NHüd risti,rahwao laulage « .

i

§tt>o südda! olle walmistud, Et pääw nüüß
«"»- jälle paistab, S e Issand olgo auustud,
Kes Israeli kaitseb; S i n d Jummal unnest ärra.tab, Kui temma W a i m sind walgustab, J ,
sind hea töle sadab.
2. Keik lomad walge! liguwad, Ning ehhita:
wad töle, Keik linnud laulo aiawad, Ning tost.
wad rõõmsast heale. S a innimenne, mötle ka,
Et pead Je sust tännama, Ja taewa pole waatma.
3. S i i s läkki tööd nüüd teggema, J a touskem Issandale, Kes meid on jätnud ellama
S i i n auuks Jummalale, Et temma arm ja hal«
lastus, Kui löppeb patto pimmedus, Ei olle
tühja meile.
4. Pääw lähhäb päwa järrele, Ningmeie aeg
tääb õtsa; S i i s aita, Jummal, truiste, Et lihha meid ei petta, O h ! anna meile römoga S o
mele pärrast ellada, O h ! õnnista ning aita.
5. Mis kohhus on, sa õppetab, Ust watad sinno peäle,Kui läh'me, kus sajuhhatad,Siis anna
jõudo meile. O h ! awwita, et keikistke Saaks ,
tehtudsinnotahtminne, N i kui so sanna näitab.
Ss 4
6iSmd,

armas Iummal, pallun ma, Et I
Mn leigest wäest S o fanna möda ellada, S e
m> sinno käest; S o lapsed jedda pal^uwad,
K waimust uest sündiwad, Ning süddamest
Mdkartwad.
^ 7 . Ust olgo mmno walgustus, Sest mulle
waggi tulgo, Mo ehteks sago allandus, Arm ixU
lem tö mull' olgo; S i i s saad mull' tarkus öiete,
Kuisinnoarmo julgeste Mo su ja südda kidad.
^ 8 I ä minno jure löpmatta, S a selge taewa
Maistus! J a mind hea töle walnnsta, S i ' s vn
fmo süöda römus, Et saaksin sure auuga M o silmagasindnahha ka. S a iggawenne watgus!
225.

O IEsu! süsses kicht, nun ist die Nacht zc.
w i s i l : Oh ! rvagga Jummal, kes zc.

Ä* läinud möda nüüd, Pääw paistab meile
XJ jälle, Ol) Jesus, minno rööm! Mo walgus! paista mulle; Ma ärkan unnest jo, Mo
südda »valmis ka, Oh.' tulle Iesuke, Mind heldestjahhuta.
2. S a t-ahhad andid mult, Mis on mul wae^
sel anda? Oh! arra pölga mind, Ma tahhan
murret kanda, Et ilM, hing ja waim Woiks
jädasinnuleSel päwal anniks ka Ningohwrik«
üksine.

?. Te I u m m a l ! et mo hing Woikssinnoom«
maks jäda; S o arm, so kallis arm S e römustago tedda; Mo waim, se olgo ka S o parralt
igga-

•*5ornimpc v &czimiu.

iggawest/ Ning sago walgustud S o waim
gusstst.
4. Mo ihho olled sa Jo illusasse lönud
sedda ilmale S o ommaks honeks tonud:
ella sinna seäl Ka lemmas löpmatta. Et
hing ja waim Iääd'ühheks sinnoga.
5. Nüüd ollen minna jo, Mo rided selga panmid, J a ollen ityule Ta katted walmistanud;
Oh! parreminne weel Mo hinge ehhita, Ust,
õigus, pühhitsus On temma ehte ka.
6. Arm, tarkus, allandus OnsinnoWai
anded, Ka puhtus, kannatus, Neid minno üm
ber panned: On need mo süddames. On need
mull' annetud, Siis ollen illusam Kui kullast eh^
hitud.
7. Scl päwal lasse mind Sind minno meles
kanda, J a keigest süddamest Sull' tänno, kitust
anda ; Siis mrnno werre waew Kül hästi õtsa
saab. Kui südda, keel ja meel Sind, Jummal,
auustab.
8. Mo mõtted, sannad, tööd Nüüd wõtta onnistada, S o Waimo wäega Mind jargest.juhhatada, Et keikist, mis ma teen, S o nimmi sureks saab, Kui laulan rõõmsaste: Mind Jesus
awwitab.
226.
Der l a g vertreibt diefinstreNacht te.
•'*.

H^aaw aiad ärra sedda ööd, Oh! nMMwils
4J tehke tööd, Ning kiitke omma Loja. "
2. Keik Inglid laulwad löpmana I!ing kiiv
wad hulgal Jummala, Kes wallitseb keik asjad.
S s 5,
^.Se

Hommiko »K.aulud.
. S e kuk, keik linnud Jummala Nüüd kiit•0
> sure healega, Kes stdab neid ning katlad.
. S e taewas, merri ning fe M a , Keik külwad
ina Jummala, Ning tewad temma tahtmist.
5< Waat, omma wisi järrele Keik lomad kiitwad järgeste, Ning auustawad Loja.

6. Oh innimenne! mõtle sa,^Et sul on meel
ning mõistus ka, Sepärrast olle ussin,
k
7. Seks lodisindka Jummalast T a sarnatseks
Mni
illusast, Et piddid tedda tundma.
w
8. Ning armastama süddamest, J a suga kiitma iggawest, Et ellad temma armust.
N
9. Keik head sa olled sanud kül, Mis temma
ikka teinud sull', Sepärrast kida tedda.
iv. S i i s walwa, pällu ussinast, S o ello pea
küssinast, Ning olle ikka walmis.
11. Sest aeg onsinnul'teadwalta, Mil Kristus peab tullema, Sepärrast ota tedda.
12. Ning ella temma städusses, J a karda tedda süddames, Keik hea eest tedda kida.
iz. Ning ütle: Issand iggawest! Sind tännan minna keige eest, Mis olled mulle teinud.
14. S o pvia Jesu nimme sees, Kes sinnoga
saad iggawest.Au, tänno Ingli hulgast.
15. Oh.' aita, et ma nenda ka Nüüd süddamest wõin tännada Oiüd iggal aial, Amen.
227. •
Ich danck dir, lieber HErre K,

Issand, tännan minna Nüüd keigest
S ind,süddamest,
Et tänna ösesinnaMind hoidsid

J ^ ^ ^ ^ l

kah,.

kahjo eest; Suur pimmedus mind kattis, M a
ollin hädda fees, S o arm mind peästa wõttis.
Oh Jummal! minno abbimees!
2. Se eest ma tahhan taewas Ningsiinsind
tännada. Oh Issand! wõtta waewas Mind
tänna aidata, S e l päwal mind ka wata <s3o ar,
mosilmaga,S o Waimaga mind sata, Et ellan
uskus palleta.
?. Et ma ei eksi ärra S o töe lede peält, Ning^
kurrat mulle kärra E» tösta siit ehk seält; M a
pallun IEsu läbbi, Mo südda walmista Ning
omma pühha abbi S « wasto mulle läkkita.
4. Se öige usso anna, Oh I E s u s ! minnule,
S i i s tahhan mele panna S i n d kita järgeste;
O h ! wõtta andeks anda Mo süüd ningpattotö,
M i s sinna wõtsid kanda Mo eest ni üpris heldeste.
5. Mull' õiget lotust sata, M i s häbbiks mind
ei te, Ning tossist armo anna, Et wihhameestele
Head minna wõiksin tehha, Ei otsi kasso sest.
S i i s sinno silm wõib nähha, Et teen, mis tahhad, süddamest.
6. Lass' mind so kallist sanna Ma-ilmas tunnista, S o orjaks ennast anda: Ei wõtta karlada Ei rahha egga wägge, M i s pörab sinnust
mind, S i i s ma ei olle sogge, W a i d öppin hästi
tundma sind.
7. Te, et se pääw mull' lõppeb S o nimme kitusseks, Et minno südda öppeb, Missinnakidad
hääks. M o hinge, ihho hoia, Ning wilja wälja
peäl;

peäl: S o õnnega inind täida, Te, missindpallub minno heäl.
8. S i i s tahhan, IEsus.' kita Sind keige armo eest, M i s sa mull' wõtnud näita Keik'minno
• ello sees. S o ihhoga mind södad, Keik head teed
sinna mull' S o werrega mind jodad, Sest anuan minna tänno sul'.
9: Au olgo sinnul' kõrgest Ning kitus otsata
, S i n d tännan minna järgest, Oh ! aita armoga

k\ Et önsast ärraläh'me S i t t ku a ilma seest, Nn>
\ wimaks lai)ü same S e tiggedusse waimo käest.

öhto-Laulud.
228.

Werde munter, mein Semöthe-1$,
t

*

/H»"rka ülles minno südda, Meled ette $%*
* » * tuge, Kiitk<Zummalat ning stdda, Mis
*^ fa head teind minnule, Et ta keige pä,
wa sees Mitme sure hädda eest Mind on hoid,
nud, ja on keelnud, Et mind kurrat polle neelnud.
2. Kitust, tänno laulan sulle, Armas I s s a ,
süddamestal mo to on siggind mulle, Et sa keige
kahjo käest J a mind msnda patto eest Olle^
hoidnud ommast wäest, Waenlased keik pelletanud, Et ma polle kahjo sanud.
% Ei

•

<bhto-i.ftulnd.
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3. Ei wõi tarkus ärrateäda Sinno sured i»nmetööd, Ei wõi ükski ärramoista. Mis so kassi
temud hrad: Sinno arm on rääkmatta, Moötmatta ja otsata, Veenda sa mind juhhatanud, Et
ma polle kahjo sanud.
^. Tänna pääw on mödaläinud, Pimme K
nüüd jõuab ta, Iubb.a pääw on Loja läinud,
Mis meid keik wõib rõmusta. Issa! aita armoga, J a mind hästi walgusta; Sinno surest wv
must praego Minno südda sojaks sago.
5. I S s a n d ! anna andeks armsast Keik mo
rasked patto jnüd. Need kül koormawad mind
hirmsast, Need mind wagga rikkund nüüd, Et

mind kurrat hirmoga Põrgo tahhab tukkada,
Sest wõid sa mind üksi peästa. Minno sü eest
armust kosta.
6. Ehk ma ollen sinnust läinud, Tullen siiski
taggasi, Sest so Poeg on rahho teinud, Kui seäl
tedda waewati; Ei ma salga omma süüd. Agga
sinno heldus nüüd On weel surem kui keik pattud/
Mis mo ello aial tehtud.
7. Oh sa wagga hinge walgus.' Oh sa auu
paistus ka! Sulle annan ennast uskus Nüüd
«sel ööl ning löpmatta. Armas Jumme!, mulle
jä, Et nüüd pimmedus on kä, J a ni wagga
turb mo südda, Rõmusta sa armust sedda.
8. Peästa kurja waimowörgust Mind japimmedusfe käest, Kes mind mitmel ösel ^ürgust
Himustawad kangest wäest: Lass' oh! tötz. walgus sa, Mind sind mitte kauta, Kui mo secZH
olled ikka, S i i s mo hing ei karda Wigga.
9. Kui mo silmad lah'wad kinni, Ning jo
uinwad

Ghto-H.aulud.
uinwad maggama, Peab minno südda "ftimi
Smno pole walwama, Sind mo hing hea meleaa Unnes nähko lopmatta,Else ial sust ei lahku.
Unnes se so pärralt jägo.
.
iv. Lasse mind nüüd maggusaste Tänna öse
maggada, Kuna eest mind wäggewaste Kaitse,
katta õnnega; Ihho, hinge, keik mo hääd, W a n nemad la mls sa näad, Sobrad, waenlast, perrerahwast Holasinna.Issand wahwast.
i i . Pühha Waimoga mind wõia, Hädda,
• kahio kela weel, Hirmo eest mind ösel hoia, Kaugel olgo waeno heäl; Kela tuld >a wessi wood,
Katko, akkl surma tood, Et ma patto sees ei surre,
S i i s mo hingest lahkub murre.

12. Oh suur Jummal.' kule heldest, Mis so
i* nuudpallund sind; Jesus! õppeta mind selgest,. Mls on hea ning aita mind; Pühha
M m m , mo abbimees! Olle wäggew »süddames
Kule nuud mo palwe sanna, Mis ma pallun,
sedda anna.
'
la

22Y..

Ach mein IEsu.'siehich trete«.

IEsus.' sind ma pallun, Pääw on otA'rmas
sa minnemas,'O on peäle tullemas, S i i s

l^palle ette tullen; Wõtta pühhaks tehha keelt,
Süddant, kassi, mõtted, meelt.
2. Minno aeg lääb ussinaste, N i kui wessi
nwnM teal, J a kui kaub tule heäl, Nenda vajm> nobbedaste Warjo kombei kadduwad, ?lkvf ifl ärralennawad.
/
?.Ar-

<bbtO'£anhi*.
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^. Armas IEsus! minna agga Ollen, Iummal parrago! Nenda wagga holeto; Sind ma
nõuan pissilt tagga, Mõnni pääw lääb õiete, Ei
sa mele tullege.
4. Minila pean häbbenema Sedda üllesräkides, Mind sa hoiad murretses, J a mind kaitsed
ööd ja päwa, Ei ma märka tännada/ Et ma
ollen moistmatta.
5. Nüüd on pääw jo läinud möda, Pimme ü
on nähha jo, Mulle omma walgust to, Sull' on i
minno mg&a Ufaa; Armas söbber,olle sa Pimwedas mo walgus ka.
6. Anna mulle tarkust ikka Omma päiwi ar-

wata, Wõtta mo sees ellada, S i i s ei sünni mulle wigga; Teed sa walgust meitele, S i i s ei ö
meil' kurja te.
7. O h ! siis walwa, Iesukenne, Anna armo
minnule, J a mind hoia warjule, Kaitse mind,
mo armokenne, S a t a süddant walwama, Et
kül uinun maggama.
23c,
Nun ruhen alle Wälber ,«.

üüd hing'wad innimessed, Mets," weiksed,
N
linnokessed, Keik ilm on maggamas. Oh k
ouse meel ning mötte Nüüd ülles, wõtta ette,

l)lis Loja mele pärrast on.
2. Kus on nüüd päike jänud ? S e on jo Loja
linud, O assemele saab; Et mingo, sest mo sisse
5?o pätfe Jesus isse Mull'tõuseb, kes mind w a l ^
ustab.
MtM
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3. Pääw^nöda minna jõudnud, NüüVõn^eed
tähhed nõudnud Meil' taewaji paistaba; Ka
nenda woin ma olla, Kui IEsus kutsub tulla
Mind waest siit taewas ellada.
4. S e ihho mata tahhab/ Ning rided arraheidab, S e surma tühhendab; Kül parrast saab
mo kehha Õigusse kube nähha, Misga mind
Kristus ehhitab.
5. S e Pea, jallad,käed On röömsad, et nüüd
'.näwad, Et tö on lõppenud: S a rõõmsaks, südda! taewas, Seäl saad sa keigest waewast Ning
patto koormast peästetud.
6. Mo ärrawässmd kehha! T^ööd pollo ennam
tehha,Nüüd4vötta maggada; S e aeg kül joüab
tulla, Mis sul woib walmis olla Seal muldas
asset Hingada.
7. Mo silmad raskeks lähwad, Maggama
warsi jäwad, Kus jääb hing ihhoga ? Need ommaholekswötta, Mull' waesel' abbiks tõtta,
S a Israeli boidia.
8. Mind tiwa alla wötta, Oh IEsus.', hästi
katta G o kanna-poioke, Kui kurrat tahhab
neelda M i n d ; lasse Inglid keelda: S e lapse
jätta rahhule.

9. Ka teil', mo armad, olgo Hea ö, ning ärgo
tulgo Teil hädda waewajaks; Head und teil'
Iummal ändko Ning wodi ümber pango Teil'
Ingli wägge kaitsiäks.

TX

231*
Nun sich der Tag geendet hat »e.

ipnstpääw jo lõppenud, Ei päike pais«
j
, tage

Ghro»L.aulud.

2$$

tage,Meik maggab, mis on wässinud Ning teinud raske to.
2. S u l , I u l n m a l ! polle hingamist, Ei wagga,
uinu ka, Waid wihkab ikka pimmedust, Et ivalgus olled sa.
z.Mo peäle mötle, Issand.' nüüd, Et pimme
ö on kä, Mull'anna andeks minno süüd, Mind
kaitse heldeste.
4. O h , ! kela minnust kurratid S o I n g l i 1
wäega, E i karda ma siis ühtegit, W a i d ollen
kahjvta.
5. M a tunnen kül mo patto süüd, Mo peäle
kaebab se, S o Pöia arm on siiski nüüd Mind
peästnud tõeste.
6. S o Poeg on minno wahhemees, Kui kohto
ette saan, Ei sa ma hukka ellades, Kui lotes
kummardan.
7. S e peäle lähhän wodisse, Ning uinun maggama,Sest Jummal walwab järgeste, Sest ma
ei kurwaks sa.
8. Keik tühhi mõtte taggane, M n g minne
omma te! Sest Jummalale annan ma Nüüd
honeks süddame.
9. Kui wiimne on sesamma ö S e waewa ello
sees, S i i s sada sa mind taewasse, Et ollen smno ees.
10. J a nenda ellan, surren ka, Oh Jummal!
sinnule; Mind ellus, surmas aita sa Keik hädbast, waewastke.,
*

Tt

23 2. Ach

ZWO

<PfrtQ'Jt«tthl&i

«ch bleib bey »ni, HErr IEsu Christ l«.
XPifil: Dh Rrl»ms! walgus olled sä «.
< > h IEsus! meie jure ja, Sest pimme jouab,
**J ning on ö, S o jnnna selge künala Meil'
ilrra lasse kustuda.
2. Sel wiimsel kurjal aiale Meid hoia uskus
kindlaste, So Saakrament ning sanna heäl Siin
hjgo ikka puhhas rneüV
«Vtifie der du bist Tag und Licht to

t v l f i l : M o I « l « s , Jummal lchhasies«.
*"Nt) K r i s t u s ! walgus olled sa, S u l pimmedus
**> on teädmatta, S a meie süddant walgusta,
N i n g toe tele juhhata.
. 2. S i n d J u m m a l ! meie pallume: Meid hoia
ösel kindlaste, Ning kaitse keige hädda sees, O h
I s s a ! helde abbimees.
3 . Keik rasked unned kauta, Et jäme ilma kahjota, S e lihha olgo himmota, Et ellamesiismur«eta.
4. Kui silmadjäwad maggama, S i i s sagosüdha walwama, O h ! kaitse meid so käega Ning
patto köiest peästa ka.
5. Oh! risti, rahwa kaitsta! S o abbi meile
lä«ita,Meid peästa keige hädda feest S o pühha
»ie hawa wäest.
4, S e raske aega mälleta, M l minna wõitim

len pattoga, S e kurwa hinge rõmusta. Oh Jesus önnisteggia!
7. Au olgo taewa Issale, Au temma aino Po,
iale, Au pühhal' Maimul' olgo ka Nüüd järgeste ning löpmatta.

De« Tag ist hin, m»in I E f u , bey iL

z^ääw lõppeb nüüd, I ä , armas Jesus, mulle,
V Et ei mo pat Mull' hinge koormaks tulle;
Kui pimmedus Mind wägga kurwastab.
2. Sull' olgo au, Oh keigesurem Jummal l
S a mõistad keik, Ma ollen wägga rummal:
S a aitad, et Tö hästi korda lääb, Ning et ta
siin Üht rõmust õtsa nääb.
3. M a kaeban sull', Et pat mind hirmsast tilV*
nud, Et waggadus On minnust ärralöpnud.
M l sinna näad, Süddame tundia, Ning nuhtl«d ka S a kohtomõistja.
4. Oh! wõtta nüüd Mull'armust andeks anda,
Ei süda ma S o hirmsa wihha kanda; Ma kahhetsen, Ma känan taggasi, Ei lähhä ka S o jurest kuhhogi.
5. Oh! kaitse mind, S a Zsraeli hoidja, Ning
kurrati J a patto ärrawoitja! Kui pahharet
Mind wõttab kiusata, Mo hingekest Ka Aab
hukkata.
6. Ei uinu sa, Kui minna wässindHnaggan,
Ei hinga ka, Kui minna mahhalangen, O h !
hoia mind, O h ! ärra patto süüd Ka mälleta,
Sest et pääw lõppeb nüüd.
Tt 2
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235.
Vir Tag ist hin/ »cin Geist «.

w i s i l : Oh leinagem! ning kaebagem «.
z^ääw lõppeb teäl, Mo waim ja weel S e auu
V päwa otab. Mis meid patto waewast siis
Onsast lahti'peästab.
2. J o ö on kä, Mo jure jä, Mo Jesus, kallis
walgus; Aia patto pimmedust, Olle minno sel,
zus.
? . I o päike läks, Mis lodud seks, Oh öige
päike Jesus! Paista sinna löpmatta Rõmuks
minno waimus.
4. Ku näikse ka Jo tõusewad Ning paistwad
pimmedusses; O h ! et wõiksin löpmatta Käia
' pühhitsusses.
5. Need tähhedke N i kauniste S o auuks taewas paistwad; Onsad, kes seäl taewa sees Kui
need tähhed hiilgwad.
6. Mis likunud Ning wässinud,Nüüd hingab
maggustate; T e , et hingansinnosees, Armas
Jesus! hästi.
7. Kül iggamees Nüüd hmgades Jo püab
rahhul mata; Selle ilma mürrinat, Jesus, õtsa
sata.
8. Nüüd tahhan ma Ka murreta Mo wodi ennast heita, Lass' mo süddantsinnosees, Armas
Jesus, mata.
9. Oh.' walwa sa, Et wõiksin ma S o armo
hästi waima; Ommad Inglid läkktta, Kes
mind wötwad kaitsta.
10. M i l

Ohto-K.aulttd.
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10. Mil pääw ning ö J a meie tö Siin wabhest,
ärralöppeb? Kui se wiimne auu pääw Meile kätte tulleb.
i i . Kuikaub itMf Mis meiesilmSiin waewas
nuttes näinud: Ku ning tähhed paistwad stäl
Ennam, kui siin paistnud.
12. S i i s löpmatta Peab nähtama Ierusalemma walgus, Sest st Cal on issi stäl Selle
linna selgus.
13. Halleluja ! Oh! saaksin ma S e önfa rahwa hulka, Kussa järgest laultakse: pdbl?c!
pühha' püyha!
14. Ma pallun sind, Oh ! wwa mind, Mo
Iejus l waggaks tehha, Et ma seal so walgusfts
Slnd saan »kka nahha.
236.
Der T«g hatsichgeneigt «.

tvisti: V(la puan teigest hingest zc.
$Häarn tahhab Loja minna, £> tulleb jälle peäl';
V Mult wötta kitust sinna, Oh Iummäl! et
sa weel Nüüd õlled piddand ßße« Meid ihho
binclega; Meid weelgi kanna süiles. Et jäme
kahjota.
2. El^olle ial nähtud. Mis Ma peäl kindlast
jääb. Mis wagga hästi tehtud, S e siiski hukka
lääb: S o peale woiwad lota Keik rahwas Uma
peäl, Ma tahhan, Issand, ota Ka abbi smnult
weel. J
3. Sull'minna ennast annan Siin kurja ilma
sees, S o holeks keik ma pannen, Mis M on
Tt 3
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mo käes; Sest kui üks öiekenne, Mis pea kuiwaks laab, Ka nenda innimenne Kül pea surma
nääb.
A. Oh Issand! andeks anna Mo rasked palto süüd, Mind issalikkult kanna f J a anna armo
nüüd, Sest kui sa tahhad wata, Kui suur mo
patto wölg, Ei wõi ma armo sada, S e surm on
wmno palk
5. Mo peäle «rmo heida Kristusse pärrast
nüüd, S o heldust mulle naita, Kustuta patto
süüd; Meld sada, armas Jummal! S o pühha
Waimoga, Kui ollen tuim ning rummal, S i i s
issi öppsta.

6. Mo ihho, hinge, ello, Mo maia, au ninz
hüüd, Mo weiksed ning mo pöllo S o holeks annan nüüd. S o wäggew Issa kassi Mind Hoidko armsaste, Head õtsa anna issi, Et surren õnsaste.
7. Mo hing se tännab kõrgest, Oh'. Jummal
Issa sind, Et olled hoidnud jargest Ning ka sel
päwal mind, Keig' armo eest, oh Loja! S o nimme ktdame, Keig' patto eest meid hoia, Et püh«<
hast ellame.

e

217.
Christ! der du bist der helle Tag «.

e pääw, oh Kristus! olled sa, Ei pimmedus
wõi sallida, Sest Issast meile paistad ka,

Ning olled töe öppia.

2. Sel ösel, IEsus, awwita. Et kurrat mind
ei hirmuta, Ja lass' mind hästi hingada. Ning
jüda ilma kahjota.
?.Gt

3. Et kül need silmad maggawad, Giis &%Ö
hinged walwajad, Meid kaitsesinnokäega, Ct
jäme ilma häbbita.
4. M a pallun, IEsuS abbimeeS! Mind Köiel
kurja waimo eest, Kes püab hinge minno kaest,
Et temma ei sa ossa sest.
5. M a ollen sinno pärrandus, M i s saatnud on
so kannatus, S e tullisinnoIssa käest, Kes mind
sull' kinkis iggawest.

6. Lass'sinno InZNd tulla ka Meid sinno lapfi
kaitsema. Meil anna pühhad hoidiad,Keskmra-°
ti eest kaitsewad.
7. S i i s maggame nüüd y»ur»eta, Et Inglid

ommad meiega, Ning Wõttame keik tännada S e
kolme-aino Jummala.
23O.
Mein' Augen fchlicß ich letzt tn wõttes «?

e

o nimmel lähhän nüüd, Oh Jummal! maggama, Et ihho wässinud, J a tahhab hingada; Ei sedda tea ma, Kas hommikut saan
nähha, Ehk surm wõiks tänna weel Mo peäle
õtsa tehha.
2. Sepärrast kidan sind, Oh Jummal süddamest, Et olled hoidnud mind S e l päwal kahjo
eest. Lass' «ind nüüd mälleta. Mis sa mull' olled teinud, Kui kurrat neelma «und On ümberkaudo käinud.
V OHIssand'. kela weel Keik pbrgo kiusatust,
Kui püüdwad kurrand S i i n tehha kawwalusta
Tt 4
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Kui heidan maggama S e l ösel assemelle, S i i s
olgo ihho, hing S o armo rüppes jälle.
4. Mo süddant wallitse Sind meles piddada, 1
Et minna maggades Ei kurja himmusta : S o j
inglid wõtta ka Mo wodi ümber panna, Et kahjo ma ci sa, Neid minno hl>idjaiks anna.
5. Kui lassed hommikul Mind üllesärkada.
S i i s aita, et ma sind Ka mõistan tännada.
Nüüd jägo kõrwale Keik tühjad murred pandud,
Sest hingamisftks on S e unni meile antud.
6. J a kui ma peaksin Sel ösel surrema, S i i s
tasse siiski mind, Mo Jesus! ellada, Et ma
wõin iggawest So,'ure «nsast sada Ha hästi
surmas ka Mo ello lõppetada.

Söma-Laulud.
Dancklt lxm HElren, denn er ist ft^r it.

E

T kiitke Jummalat, kes on ni helde, NinK
kelle arm on kallis, suur ning selge.
2. Kes kui üks armolinne rikkas Jummal
O n röga annud omma waese!' loma!'.
3. Sest laulge süddamest ning melest temmal':
f l u , kitus olgo sulle, armas Jummal!

4, Kes fa meid tui üks helde Issa watad, J a
rosa, rided omma lastel' jätad.

5. S*
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5. So öigust hästi mõista, meile anna, Sfling
Issa Jsinnopeäle lotust panna,
6. Iesussesinnoarmsa Pöia läbbi, Kes on se
wahhemees ning ainus abbl.7-Oh Issa! atta meid, et wõime tulla So
riki ning so pärris-lapsed olla. ,
8. Sestsinnopühha nimmi kidetakse, Ja nenda rõõmsast Amen laulatakse.
340.
Lobet dt» HErren, lobet tt. '

Jummalal kiitke, Jummalat kiitke. J a sureks
<0 tt>\\U, Oh! se on kaunis Jummalale laulda, Jummalale laulda, Hea on se kitus ning
ka armas kuulda, Jummalat kiitke, Jummalat
kiitke.

2. Et laulge wastast, Et laulge wastast I s sandal' rõõmsast, J a kiitke julgest Jummala kalli
auu, Jummala kalli auu, Sest ta un wäggew
ning teab ikka nõuu. Jummalat kiitke, Iummalat kiitke.
3. Taewa al temma, Taewa al temma Wõib
pilwed sata, Ning annab wihma, millal.tahhab,
male, Millal tahhab, male, Et rohhi kaswab
kõrges mäe peäle. Jummalat kiitke, Iummalat kiitke.
4. Kes keigel' lihhal', Kes keige!' lihhal' Keik
rohkest annab, Et weikftd temma armust sömist
sawad, Armust sömist sawad, ka nored kaarnad, kui need kisendawad. Jummalat kiitke,
Jummalat kiitke.
Tt 3
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5. Ei kolba temrnaf, Ci kolba lemmal', Mis
suur ning rum«al, T a pälgab luid, et need kül
kanged ommad. Need kül kanged ommad, Ning
armastab, kes temma oeäle lootwad. Iummalat kiitke, Iummalat kiitke.
6. Tännage tedda, Tännage tedda, Kes meie
Loja, Sest ello hallikas keeb lemmast ülles, Keeb
tül lemmast ülles, Keik armo-annid same temma
füllest. Iummalat kiitke, Iummalat kiitke.
7. Oh ZEsus Kristus.' Oh IEsus Kristus!
S a ön mng tarkus, Nüüd anna armo omm»
waesel' rahwal', Omma waesel' rahwal', Et
iggawest sind kiitwad iggal aial. Iummalat
kiitke, Iummalat kiitke.
Auf! meine Seel, danck'deinem HErm *»

Wisil: nftdt> pelgan minna räämsasee w*
ett\o südda, tänna Iummalat, Kes so peäl'arJJv mo heidab, Kelt keik head annid tullewad,
Kui omma wägge näitab. Oh südda! tedda
auusta, J a temma heldust kida, J a temma hel»
tust kida.
2. Sind temma mullast walmistas, J a oiaeks pühhaks teggi, Kuisinnopeale hallastas,
J a sinno hädda naggi. Oh südda! tedda auusta, J a temma heldust kida, J a temma heldust
lida.
3. Et temma Poeg siin patto eest Ka surma
Mra anti, Kes kurja »aimo »oimusftst Sind
peästis
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peästis armust lahtil^Sest, südda.'tedda auusta
J a temma heldust tioa, J a temma heldust kida.
4. Sind wöttis temma armasta J a ommaks
lapseks tehha, Et taewast wõiksid pärrida, J a
temma suurt au nähha; Oh südda! tedda auusta, J a temma heldust kida, J a temma heldust
kida.

5. Ma-ilm on kaunist walmistud, J a sinno
önneks lodud, J a targast üllesehhitud Ning walge.ette todud. Oh südda! tedda auusta, J a
ttmma heldust kida, J a temma heldust kida.
6. Keik lojukstd siin orjawadIa kuulwad sinno
sanna, Mis tahhad, nemmad teggewad, Sest
kitust Lojal' anna. Oh südda, teida auusta,
J a temma heldust kida, J a temma heldust kida.
7. Ma kannab wilja, wina ka, J a rohto többe wasta, J a ellajaid kül otsata, Ning hobbedat
ja kulda. Oh südda! tedda auusta, J a temma
heldust kida, J a temma heldust kida.
8. Wee-oiad, urked, järwed, jõed, Need toidust sulle pakk' wad, Neist Perlid, kallid kiwwid
saad, Neeo kallo wälja-andwad. Oh südda!
tedda auusta, J a temma heldust kida, J a temma heldust kida.
9. Tuulsinnoümber löätsutab, Et ellad, kossud, hingad; Seäl lindudele pessa saab, Kus
melegeaks sull' lendwad. Oh südda! tedda
anusta, Ja temma heldust kida, J a temma
heldust kida.
iv. Pääw paistab warra homnükul,Ja rõmustab so mele, Ku, tähhed näitwad ennast sull', J a
paistwad ösel jälle. Oh südda! tedda auusta,
Ja temma heldust kida, J a temma heldust kida.
•
ll.Sind
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I I . Sind pühhad Inglid teniwad, Need kanöed sõamehhed, <&inb hoidmas on need nobbe>
dad, Kus ial ligud, lähhäb. Oh südda! ttiba
auusta, J a temma heldust kida, J a temma heldust klda.

12. S e taewas omma warraga Keik temma
au ja illo, S e on so pärralt löpmatta, J a temma rööm ja illo. Oh südda tedda auusta, J a
temma heldust kida, J a temma heldust kida.
13. Eks se ep olle armo to ? Oh mõtle, inmwenne! Mis Jummal teinud sinnule,Se on keik
immelinne. Oh südda! tedda auusta, J a temma heldust kida, J a temma heldust kida.
14. Weel teeb ta sulle suremat: Ta tahhab
andeks anda, Misga sa tedda wihhastad, Kui
wõttad armo nõuda; S i i s pöra pattust, innime, Ning kida tedda ikka. Ning kida tedda
ikka.
15. Ni armas olled temmale, Sind ommas
sülles kannab, Ning armust ennast sinnule Ka
armsaks Issaks annab; Kuis tedda wõin kül
tännada, J a temma heldust kita, J a temma heltzuftkita?
.
242.

HEli- (25Oft, uu» scy gepreiset «.
m ü ü d kitus olgo sulle, Mo Jummal, jargeste,
v v Et olled annlw meile Peatoidust rohkeste.
Et sest so armo näme, S e peäle kindlaks jäme,
Et olled Jummal sa. - .••*
2. Elik mele röga wõtnud Nüüd liahimmoga,
Mis
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Mis läbbi meil'ehk tötnud S o nuhtlus wihhaga;
O h ! lasse siiski sinna S o wihha möda minna,
Et maksnud on so Poeg.
3. O h ! wõtta nenda toita S e hinge sinno
wäest, Ning Kristusses ka hoida Keiksuggu palto eest, Et uskus kindlaks läh'me Ning ikka himmustame S o armo pärrandust.
24?.
O Vater aller Frommen.' te.

'0 nimmi pühha olgo! Oh armas J u « S°
' mal! meil', S o riik ka meile tulgo,
Mis tahhab, sündko weel, J a leiwa jätko anna,
Meil' pattud süüks ei arwa, Ning peasta kurjast
meid.
\
244.
Singcn wir aus Hertzeni Grund lc.

^Nüüd laulgem suust ning süddamest, J a kiit" ^ k e m Iesust keigest wäest, Kes toidab meid
ma-ilma peäl, J a nüüdki näitnud armo weel,
Kes meile annud heldeste PeMidust kui mu lomale, J a süa,jua rohkeste.!'M,
2. Kui orjad kiitkem tebdOWüd, Kui meie
kohhus ammogi, Ning mõistkem selle armo tööd,
Kes innimessel' teinud hääd, Et hingest, lihhast,
nahhast, luust, O n kokkupandud targast noujt,
Sest tulleb Lojal' auustust.
3. Kui innimenne ello saab, J a ennast esmalt
ligutab, Seäl omma emma ihho sees On walmis keik jo temma ees, Ehk lapsoke kül weikine,
• On
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On temmal keik jo rohkeste, J a tulleb terwelt
ilmale.
4. S u u r Jummal ehhitab se Ma, Ning lasseb
keik sest kaswada, Keik mäed ja vrrud märjaks
teeb, Et weis neist rohkest rohto sööb: Keiksuggu
wilja mullast tood, Keik toidust Jummal armsast
loob,
Mis innimenne sööb ning joob.
v
5. Weest kaüo,mehhi pütakse,Ning laua peäle
wiakse, Need linnud munne munnewad, Neist
paljo poege hauduwad Neid innimessi towada ;
Need härjad, lambad, sead ka, Keik lasseb
Jummal siggwa.
6. Sest tännan« ja pallume, Et puhhast W a i must öprime, Et sedda hästi mõistame, T a mele
pärrast ellame; Suurt Jummalat siin kilada
Ning taewas ilmalopmatta, Nüüd laulgem
Amen tännoga.
245.
Nun laßt uns GOlt dem HErren ,c.

üüd wõtkem Jummalale Suurt tänno anda
N
jälle, Kes meid ni hästi söötnud Ning tarwidusseks jootnud.
2. Meil' ihho, hinge annab, J a se eest murret
kannab, Needsammad hästi hoiab Ning ikka
rohlest toidab.
3. Sell' ihhul' toidust sadab J a hinge hästi
watad, Ehk meiesissesawad Kül pattust surma
hawad.
4. Seks arstiks Kristus antud, Kes issi elluks
; pan»

pandud, On titti peäle podud, Sest mette õnne
wdud.
5. S e saakrament ning sanna Wõib hädda
wasto panna, Kui õige ust on tõest Meil'pühha
Waimo wäest.
6.Meid IEsus pattust peästab, Ning ueks
elluks tõstab, Sest meile nüüd on teäda, Mis
õn on taewast leida.
7. Sind pallun« weel ikka, Keik kurja weitest
lükka, Keik rist' lass heaks meil' minnas Ei kurja mõtle sinna.
8- Meid sata töe tele, Meil' anna rõõmsa mele Sind, Island ! kita kürzest S o Mia läbbi
jürgeft.
246.
Vater im höchsten Throne u .

lvisil: Oh Jummal! sinno peäl*«;
<"S& Issa taewa sees! S o Pola Iesusses S «
e^omma heldust näitad/ Et ihho, hinge koidad. S a Issa murret kannad, Ning toidust
meile annad.
2. M i s ellab sures wees, Ksl kuiwal hing on
sees Keiksiggitadning toidad J a ello neile hoiad.
S a Issa murret kannad, Ning toidust meile
annad.
.3. S a rahwast õnnistad, Ning pattust puhhastad, Te läbbi omma Poia^ Et rahhul söme
röga. S a Issa murret kannad, Ning-toidust
meile annad.
4. Keik ufflikkudele Nüüd sedda arnw te, Et
nem>
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nemmad röga wõtwad, J a sind sevärrast kiitwad. S a Issa murret kannad Ning toidust
meile annad.
5. Meil' anna tännoga S o andi wõttada/
Et ihho ei sa waewa, M i s kelaks nõuda taewa.
S a I s j a munet kannad Ning toidust meile annad.
6. Weel, I s s a ! sedda te, M i s sünnib issale,
Et meie hinged-södad S o armoga ning jodad.
S a Issa murret kannad Ning hinge toidust
annad.
247.
O GOtt! wir dancken deiner Gut :c.
w i s i l : N ü ü d , risti« rahwas, laulage ic.
h Jummal! meie kanname S e sure helde
D
armo, Et sa meid toidnud järgeste Ning
söötnud meie idho ; S a vead murret meie eest,
Ning jagaad keikil' rohkest käest, Mis meile tarwis lähhäb.
2. Sell' hingel' anna toidust ka, Kui olled ihhul' annud, Ning söda omma sannaga, Else
saaks jahhutadud, Ning rammo wõttaks ussi«ast, J a kaswaks so stes wäggewast Kui like
sinno küljes.
3. Sull' Issal'taewas olgo au, Meid olledalwastanud, S e on sul olnud kallis nou, Etsa
meid lunnastanud S o Poja kalli werrega, Sell'
olgo tänno löpmatta, Ning ka sell'pühhal W a i mul'.
248. D»n
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248.
Den Vater dort yben :c.
edda Issa kõrges Wötkem kita järgesi, Kes
kui Iummal söötnud meid, Et nüüd saime
köhho täit, Kes ka omma Pöia Meile läkkitanud
on, Kes on õnne toja.
2. Üttelgemnüüd töest: Olgo keigestwäest Au
ning tänno sinnule Iggawesse Issale, Kes sa
ennast näitnud Meile ning hea wiljaga Nüüd
meid rohkest täitnud.
z. Wötta wasto, Lo/a! Omma aino Pöia
Läbbi tänno, anna nüüd Andeks meie patto süüd,
Wötta kitust M e , Armas önnisteggta, ^e,mis
pudud meile.
4.Üksige ep õlle, Kes siin tassuks sulle Keik
head, mis sa armsaste Teinud meile waestele;
Kes jõuab se ette (Sest et keik so omma on)
Tassuda so kätte.
5. Issand, meile tõtta, Laulo wastowötta.
Anna meilestddateäl, Mis meil ial putzubweel;
Te meid pattust puhtaks, Et so mele pärjast siin
Ellame ning taewas.

e
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M n n wir in höchsten Zlöthen it.

\ ? U i meil on püsti hädda käes, Ei vlle ramH
v \ mo meie wäes, Ei nou, ei abbi kussaM
Ehk murretseme allati.
Uu
2. Siil
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2. S i i s meie ainus room on se, Et meie kokkotulleme, J a pallume sult Jummalalt: Meid peästa risti koorma alt.
3. S o pole silmad tõstame J a patto parras
nuttame, O h ! anna andeks meie süüd, Oh
ärra nuhtle wihhas nüüd.
4. Kui neile armust tõotad, Kes süddamest sind
palluwad S o Pöia Jesu nimme sees, Kes meie
vn ja wahhemees.
5< Sepärrast, Ilsftlnd, tulleme, Keik hädda
sulle kaebame, Et meil ei olle abbimeest, Kes
peästaks ahhastusst seest.
6. O b ! ärra arwa meie süüd. Meid pattust
peästa armust nüüd, Ning usko häddas kinnita.
Meid keiges waewas awwita.
7. Et meie wõime römoga Sind parraststeest
tännada, J a sinno sanna kuulda teäl, S i n d kita
siin ning üllewel.
250.
Wend' ab deinen Zorn^ lieber GOtt x

eilt, armas Jummal, pöra omma wihha,
,M
Ning ärra wõtta hirmsaste meid peksta,
^Neid ärra nuhtle waljust, I S s a n d , sinna!
Kuid armo anna.
2. Kui tahhaksid sa patto Jalka anda,
Kes jõuaks sinno wihha hirmo kanda?
Keik; mis sa lönud, wõttaks hukka minna,
Kui nuhtled finncü
z.Need rasked süüd meil'anna andeks armust,
Ning kohto peäle wõimust sago heldus,
Sest st onsinnowiis, et armo heidad,
Meid armsast hoiad.
4. Kül
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4. Kül olleme muld, pörm ja patto mädda
Meid wäest waewab ka surm, nõdrus, hädda.
Kas peame nüüd meie hukka sama,
Armota jäma?
5. S o Pöia rasket risti,hädda wata.
Kes werrega meid wõttis lunnastada,
Ma-ilma heaks ka temma külge lahti
Oddaga tehti.
6. Meid, I s s a ! ärräjasse hukka minna,
Iesusft pärrast armo meile anna,
Et wõtme sinno nuu riki tulla/
S o jures olla»
251,
Nimm von uns HErr, du treuer GÖtt ic.

^ \ h armas Jummal! awwita/ J a kela rasket
**' nuhtlust ka, Mis arwamatta pattoga Meil'
teikil'peaks tullema. Meid hoia soa, tulle eest,
Iatöwwe, kallima stes.
ž. Süallustd kül olleme, S o hallastust nüütz
pallume, Kui öiget palka tahhab sa Meil' meie
tö eest tassuda, S i i s lähhäks hukka ilma-ma Ni
mitme sü ning pattoga.
3. Meid, Issand, armujr awwitä,Nmg römv
Meile taktita, S o armo naita wäggewast, Ning
'ärra nuhtle nobbedast. Meid wäest heldest ar>
wasta, S o raske wihha kauta.
4. Miks olled sa ni kangeste Nüüd Meie peäl,
tvihhane? S u l , I S s a n d ! polle teädmatta
Meid mulla, pörmo ollewa, Kül sinna tunneb
selgeste, Et meie nõdrad olleme.

I
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£ 5>Pat
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5. tyat on meid rikkund kurjaste,Ning kurrat
waewab kõwwaste, I l m , meie lihha werrega
Meid ikka wõtwad kiusaba, S e hädda näad sa
üksine. S o holeks ennast anname.
6. S o Pöia peäle mõtle ka J a temma hawad
mälleta, Kes saatnud omma surmaga Meil'
feikil' wõimust lüpmatta, S o armo peäle loda»
me, Ning sinno heldust otame.
7. S o kaega meid tuhhata, Keik maad ning
linnad õnnista, S o sanna anna selgeste, J a
kurrat seisko kaugele, O h ! anna onnist tunnikest
S o jure sada iggawest.
252.

Du Friede . Fürst, HEn IEsu Ehrist lc.
h IEsus! rahho andia, Kes olled abbimees
S a olled armo satia, Kui meil on hädda
käes, Sest hüame Nüüd kindlaste S o taewast
Issa appi.
2. Suur süa hirm Meid hirmutab. Et häddas
ellame, W õ i ! meie M a muult abbi saab, Kui
sinnult üksine, S o Issaga Meid leppita, Et
wihhas meid ei nuhtle.
3. O h ! mõtle, ISsand Jesus nüüd, Et olled abbimees, Ning kustuta keik patto süüd, J a
aita hädda sees; O h ! anna sa S o sanna ka
Weel ennam rahhul kuulda.
4. S u l on kül kohhus ilma peäl Meid nenda
nuhhclda,Waid, I s i a ! wõtta siiski weel Meid
jälle armasta, J a aita nüüd Ning anna süüd
Keik andeks heldest armust.
5. Suur wllletsus nlng waew on seäl, Kus katk
keik

D
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keik ärrasööb, Waid seäl on hirmsam hädda
weel, Kus moök keik mahbalööb. Ei möttelda,
Ei holita, Mis heaks ehk oigeks tulleb.
6. Ei ausast ellust Holita, Keik õigust pöltakse,
S o sanna ei saku«ldud ka, Waidsedda laitakse
Oh! peästa nüüd, Ning aiasiitKeik kurja söd1 da ärra.
7. Nüüd meie süddant walgusta S o armo
Waimoga, Et se ei naljaks arwata, J a hing
ei kahjo sa, Oh Jesuke! S a üksine Wõid se kerk
korda sata.
,
25?

Litania,
el)k

Palwe ning Eest-palluminne
Keigesugguse hädda sees.
föui'ürie,

eleison!
Krisle,
Eleison!
Kürie,
eleison!
Krisle,
ohkulemeid!
ISsaud Jummal, Issataewas,
Heida armo meie peäle!
ISsand Jummal Poeg, ma-ilma ünnisteggia,
Heida armo meie peäle!
ISsand Jummal pühha Waim,
Heida armo meie peäle!
Olle meile armolinne,
Anna armo,armasISsand Jummal!
Olle meile armolinne,
Aita meid, armas ISsand Jummal!
Uu 3
Keige
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Keige patto eest,
Hoia meid, armas ISsand Jummal!
Keige eksitusse eest,
. s Hoia
Keige kurja eest,
Kurrati kawwalusse ja pettusse «est> meid,
Kurja ekkilisse surma eest,
Katko ja kalli aia eest.
armas
Soa ja werre - arrawällamisse eest,

3iio, missamjsse ja waeno eest,
ISsand
Tulle ja wee kahjo eest,
Rahhe ja kurja ilma eest,
Jummal!
Iggawesse surma eest.,
sOmma pühha sündimisse läbbi,
Aita
Omma surma wvltlemisse ja werrise
hlggiläbbi,

meid,

koggodust,

Kule

Omma risti ja surma läbbi
Omma pühha üllestousmisse ja fae>[ armas
waminnemisse läbbi,
ISsand
Meie wiimses häddas,
Jummal!
Wiimsel kohto päwal.
Meie waesed pattused pallume:
Kule meid, Armas I S s a n d Jummal
Wallitse ning Horn omma pühha ristiPea k«k Piiskopid, õppetajad ja keik
muud, kes rahwast toe tele juhha- meid,
tawad, sinno önsaksteggia sanna
f armas
ja pühha ello sees,
Hma kelge walle-usso ja pahhandusISsand
se eest.
S a d a keik eksiad ja ärraeksitud õige
Jummal'.
tele,
^alla kurrati meie jalge alla, Läkkit
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Lakkita truid töteggiad ommaleikus.^

sele,

Anna omma waimo ja wägge san- Kule
nale.
Aita ja römusta keik kmwad ja arrad,
meid,
Sada keikile kunningattele jawallitsejattele rahho ja ühte meelt,
Anna meie üllema Wallirsejale ja armas
temma föa-wäele ikka woimust
ma waenlaste wasto.
Ja hoia meid omma waenlaste eest, ISsand
Turki-rahwa jaPaawsti Iummala
teotamisfe, hirmsa tapmisse ja
häwwitamisse eest,
Iummal!
Iuhhata ja kaitseme« M a - j a linna
s kohto-wannemad,
Õnnista ja hoia meie kihhelkonda ja
koggodust,
Kule,
Sada abbi keikile, kes häddas ja waewas on,
Anna keige raske-jallatsile ja immeta- meid,
jile römolikko suggu ja siggidust,
Hoia ja kaitse keik lapsed ja többised,
Peästa lahti keik ilmasüta wanaid, armas
Kaitse keik lessed ja waesed lapsed,
ja murretse nende ette,
Heida armo keikide innimeste peale, ISsand
Anna andeks meie waenlastele, kes
meid kiusawad ja teotawad, ja
pöra neid pattust,
Iumnml!
W i l j a wälja peäl anna ja hoia, ja
kulemeidarmolikkult,
Uu 4
Dh

jjTi
4<Sbbft Aial.
Oh Jesus Kristus ! Jummala Poeg,
Heida armo meie peäle!
OhsinnaJummala T a l : kes ma-ilma pattut
kannab,
Heida armo meie peäle!
OhsinnaJummalatal! kes ma-ilma pattut
kannab,
Heida armo meie peäle!
OhsinnaJummala T a l ! kes ma-ilma pattut
kannab,
Anna meile iggawest rahho!
Krisle,
oh kule meid!
Kürie,
eleifon!
Krisce ,
eleison!
Kürie,
eleijvn!,
Amen!
Issand, ärra nuhtle meid mitte meie pattude
parrast,
Ja ärra maksa mitte meie kätte meie kurja tö
pärrast,
Jummal, anna rahho omma male,^
Armo ja öune keikile seisustele.
Amen!
\
254.
Ach HErr! du gerechter GOtt :e.
N ? i f i l : Oh risti »rahwas! kannata:^

^ > h Jummal, öige tassuja! Kui raske on so wihr** ha, Mis üpris sure witsaga Käib ülle keik se
„•«.r «, .
^meile kinni jääb') ('Iameile
llhha,Ku.taewas^wihma liaste j I. Meil'
sure

~

;• •

3.3

!!!aN7HjHr«««te^K«k<°«»ds»w«»
tutwaks.
2. (£i meie Ma ommad süüd,Oh Issa! andeks
anna, J a anna kindlat totust nüüd, Meid armolikkult kaNna; Lass' { J J , 1 ^ } "lia römoga,
Kui pallub murres meie Ma S o pü^ha nimme
pärrast.
3. Oh! mötle, Issand, meie peäl' S o kalli
nimme auuks, Meid wäest aita ikka weel, Meil'
olle häddas nõuuks, Mis tõotad, ei walleks
ä, S a aitad ikka rohkeste, S ostädusftisab
!indlast.
4. Ei süda woorad jummalad Meil' waestel'
T.kuiwa 5 anda, S a õnnistad keik meie maad,
S a aitad murret kanda. Sul on keik wõimus
üllewel, J a meie jures ilma peäl; Meid aita
armas Jummal!
Onnlscaminne.

5

255.
Mein GOtt und Val«, fegm mich « .

gttxint», Jummal Issa! õnnista.
J*+ Oh Poeg! mull' hoia armoga.
Missinnamuile annud;
S o pallet mo peäl walgusta.
Oh pühha Waim! so wäega.
Mo ello sago kaitstud.
Nüüd pallun sedda allati:

t

Mull' olgo rahho otsani!
Uu 5

256.AMM.'

256.
Amen! GOtt Vater und Sohne :c.

$)fmen! au Issal' olgo, J a Poial'kitus tulgo:
- ^ A m e n ! au Issal'olgo, J a Poial'kitus tulgo:
W a i m kinnitago uskus, Meld uskus; W a i m
kinnitago uskus, Meid uskus, Meid tehko önftlks,
Amen! Meid tehko önsaks, Amen!

2< Amen! kül / a wõid tehha, Et same Kristust nähha: Amen.' kül sa wõid tehha, Et same
Kristust nähha: Kui temma.pilwes tulleb, Kui
tulleb: Kui temma pilwes tulleb, Kui tulleb Meid
taewa wõtma, Amen; Meid taewa wõima/
Amen.
3. Amen! rööm olgo meile, J a kitus Jummalaa
le: Amen ! rööm olgo meile, J a kttus Iummalale: Keik tulge ühte kokko, Keik kokko', Keik
tulge ühte kokko, Keik kokko, Nüüd oiges uskus.
Amen: Nüüd öiges uskus, Amen.

4. Amen! surm ei te hirmo, Sest Kristus annab ello: Amenl surm ei te hirmo, Sest Kristus 1
annab ello: Kesesmalt hauda pandud, -On pandud; Kes esmalt hauda pandud, On pandud:
Nüüd ellab ikka, Amen: Nüüd ellab ikka, Amen. j
5. Amen ! hing Issa kidab, W a i m Kristust !
tundma sadab : Amen, hing Issa kidab, W a i m ,
Kristust tundma sadab : S e aitko meid keik ühte, Keik ühte: Se aitko meid keik ühte, Keik
ühte. Seäl teises ellus, Amen: Seäl teises
ellus, Amen.

Monned

